
                   نجًهىسيت انجضائشيت انذيًقشاطيت انشعبيتا              

 وصاسة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي                                       

 جايعت يحًذ خيضش ببسكشة                                                             

 اإلجتًاعيتو  اإلنسانيتكهيـت انعهىو   

 قسى انعهىو االجتًاعيت  

 عهى اننفس شعبت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :انتسهسهي  انشقى  

          

 

 :                                                                                             ىعًىضــان 

            

 المدرسة االبتدائية تالميذ لديالمكانة السىسيىمتزية وعالقتها بالتكيف الدراسي 
 ابتذائي بًذسستي تىايت انشيخ و أول نىفًبش بًذينت بىسعادة  تالييز انسنت انخايستبعض دساست يقاسنت بين 

 

                             

 اننفس االجتًاعي عهى في يكًهت ننيم شهادة انًاجستيش يزكشة 

 

 إششاف األستار انذكتىس:                                                                                                     إعذاد انطانب:

 جابش نصش انذين                                                                     حشصني حسين             

 

                                       

 نــجــنـــت انـــًـــنـــاقـــشــــــت

 

 

 جايعت يحًذ خيضش ببسكشة     ـيــــســا      ــــــــسئ      ن     ـتاوسيشيت نىس انذيأ/د            

 جايعت يحًذ خيضش ببسكشة      يـقـشاس    ـن           يششفا و ـش نـصش انـذيأ/د جـابـ           

 جايعت يحًذ خيضش ببسكشة        ضـىا يناقـشـا   ـبذ انىافي صهيش         عـد/بىسنت ع          

 جايعت يحًذ خيضش ببسكشة          ـا  شاقـنيضىا ـعـ          ــىي عـــائــشـــتد/ نــحـ          

 

                                                         

 

 

                          

 2013/2014انًىسى انجايعي:



 



 

 
 شكر وتقدير

                                           
ال إنّ إالّ هللا  ٔحذِ ال ششٌك نّ ، نّ انًهك ٔ،انحًذ هلل انّزي بُعًخّ حخّى انظانحاث 

 .ْٕ عهى كّم شًء قذٌش،انهّٓى طّم ٔسهّى عهى يٍ بُعث سحًت ً نهعانًٍٍٔ

،انّزي سافقًُ  جابر وصر الديهأحقّذو بانشكش انخاّص إنى فضٍهت األسخار انذكخٕس:

  طٍهت دساسخً ٔأثُاء إششافّ عهى انشسانت ،فكاٌ يُّ طبُش األسخار عهى طانبّ

أٌ  َسألُ  حٕجٍّ انعانى انعاسف بحّق نًا ٌقٕل ٔ ٌفعم ،فجضاِ هللا عُّا كّم خٍش،ٔ هللاه ٔ

.ا شايخً ٌجعهّ يُاسً  ًه  ا نهعهى ٔ بّ يؤًٌذا أبذه انذْش يا بق

ًّ انخٕفٍق ٔ انقادس عهٍّ.                                                           ٔ هللا ٔن

 

 حرزلي حسيه                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

 إهــــــــداء

 

ٔ صٔجخً انغانٍخٍٍ،إنى أٔالدي إنى كّم يٍ إنى كّم يٍ سٓش انهٍّانً يٍ أجم انعهى ،إنى أّيً 

 كاٌ عَٕا نً حخّى ٔطهُج إنى خخاو ْزِ انشسانت.

إنى جًٍع طهبت انعهى فً انعانى ،إنى دفعخً :ياجسخٍش عهى انُفس االجخًاعً بجايعت يحًذ 

 .مسغووي ابراهيم ،ٔ أخّض بانزكش سفقً انٕحٍذ:2011/2012خٍضش ببسكشة 

 عت يٍ سئٍسٓا إنى آخش سحبت فٍٓا،ٔ أخّض بانزكش أساحزحً انكشاو.إنى كّم انًٕظفٍٍ  بانجاي

إنى كّم انًذٌشٌٍ ٔانًعهًٍٍ انّزٌٍ أحاحٕا نً فشطت انذساست يع حاليٍزْى،ٔ أخّض 

 .رزيقي سليمانبانزكش:

 إنى كّم ْؤالء جًٍعا أُْذي عًهً ْزا ،ٔ أحخسب األجش عهى هللا حعانى.

 

 حرزلي حسيه

 



 

 بالــعــربيـــة مـلـخـّص الــدراســـــة

                        لموضوع:

 المكانة السوسيومترية وعالقتها بالتكيف الدراسي لدى تالميذ المدرسة االبتدائية

التكٌف و )االجتماعٌة(د مشكلة الدراسة فً الكشف عن طبٌعة العالقة بٌن المكانة السوسٌومترٌة تتحد        

الدراسً )األكادٌمً(،إضافة إلى البحث فً الفروق بٌن درجات كل  منهما على غرار المتغٌرات التالٌة: 

ٌ نة الاالقتصادٌة ألسر  المستوى ، فهذه الدراسة جاءت للكشف عن نوع أٌضا السن  و الجنسدراسة مع ع

ٌُنظر لها ٌ ة ،و ال تً  من جانب تربوي بحت  -الواقع الحالًفً -التوازن الواجب توف ره للجماعات الصف

 عدم االهتمام بالجوانب االجتماعٌة الضرورٌة فً حٌاة التلمٌذ و ال تً ٌعتبرها علماء النفس االجتماعًو

بشكل مباشر أو غٌر  مساهمتها فً التكٌف الدراسً،ومدى  حجر الزاوٌة فً العملٌة التعلٌمٌة التعل مٌة

 كانت إشكالٌة الدراسة على النحو التالً: سة لها،و للوقوف على الجوانب الرئٌمباشر

 إشكالية الدراسة:-1

و التكٌفف الدراسفً لفدى تالمٌفذ السفنة ال امسفة  )االجتماعٌة(ما طبٌعة العالقة بٌن المكانة السوسٌومترٌة -
 ابتدائً؟

 المسففتوىدرجففات التكٌففف الدراسففً ُتعففزى لفف : وسففٌومترٌة و هففل هنففاو فففروق فففً درجففات المكانففة الس-
ٌ نة المدروسة  ؟السن  و الجنس،و  ،االقتصادٌة ألسر الع

 

 و كانت الفرضٌات كما ٌلً: فرضيات الدراسة:-2

 

  ف الدراسً لدى تالمٌذ السنة ال امسة ٌ ت وجد عالقة ارتباطٌه بٌن المكانة السوسٌومترٌة و التك
 ابتدائً.
 

 التكٌف الدراسً درجات السوسٌومترٌة والمكانة درجات ت وجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن ال
 تالمٌذ السنة ال امسة ابتدائً.ُتعزى للمستوى االقتصادي ألسر 

 
 التكٌف الدراسً درجات المكانة السوسٌومترٌة ودرجات ت وجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن ال

 تالمٌذ السنة ال امسة ابتدائً.ُتعزى للجنس لدى 
 

 التكٌف الدراسً درجات المكانة السوسٌومترٌة ودرجات بٌن  ت وجد فروق ذات داللة إحصائٌةال
 تالمٌذ السنة ال امسة ابتدائً.ُتعزى للسن  لدى 

 

 

 



 

 . اعتمدت الدراسة المنهج الوصفً بأسلوب المقارنة: منهج الدراسة-3

ٌ نة الدراسة من  :عّينة الدراسة-4 نت ع  : مجموعتٌنتكو 

 

وحدة  52حجمها  السوسٌومتري، ٌُجرى علٌها القٌاس إناث()ذكور / بفئتٌها أساسٌةأولى  مجموعة - أ

قعة فً الجهة الشمالٌة من مدٌنة امن تالمٌذ السنة ال امسة ابتدائً بمدرسة توامة الشٌخ الو
 بوسعادة.

 
مة لنتائج األولى و بفئتٌها أٌضا - ب ا المقارنات بنتائج هُتجرى علٌ)ذكور / إناث( مجموعة ثانٌة مدع 

ل نوفمبر الواقعة جنوب  وحدة من تالمٌذ السنة ال امسة ابتدائً بمدرسة 52حجمها  األولى، أو 

 .نفس المدٌنة 
 

ٌ نة الدراسة وٌصبح العدد الكلً   حصائٌا.إفردا  25 لع

 نتائج الدراسة:-5

لت الدراسة إلى                                  :أن هتوص 

و التكيف الدراسي)األكاديمي( لدى تالميذ ال توجد عالقة ارتباطية بين المكانة السوسيومترية  -1

 السنة الخامسة ابتدائي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المكانة السوسيومترية ودرجات التكيف الدراسي  -2

 )األكاديمي( ُتعزى لمتغّير الجنس لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي.

كانة السوسيومترية ودرجات التكيف الدراسي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الم -3

 )األكاديمي( ُتعزى لمتغّير الحالة االقتصادية ألسر تالميذ السنة الخامسة ابتدائي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المكانة السوسيومترية ودرجات التكيف الدراسي  -4

 الخامسة ابتدائي.)األكاديمي( ُتعزى لمتغّير السّن لدى تالميذ السنة 

 

 

 



Abstract: 

Sociometric Status  and  its Relationship with the Academic Adaptation 

among Primary School Pupils 

 

A Comparative Study between  Fifth Year Primary  School Pupils. 

 

The Research Problem: 

1 - What is the nature of the relationship between Sociometric Status ( the social one ) and 

adaptive mode for  fifth year primary school pupils? 

2 - Are there any statistically significant differences between  Sociometric Status degrees and 

degrees of academic adaptation that are linked to  (or caused by)  fifth year primary school 

pupils families’ economic levels? 

4 - Are there  statistically significant differences between  Sociometric Status degrees and 

degrees of academic adaptation that are linked to  fifth year primary school  pupils’ age? 

 Research Hypotheses: 

1 - There is a correlation ( relationship) between the Sociometric Status and adaptation mode for  

fifth year primary school pupils. 

2 - There are no statistically significant differences between Sociometric Status and Academic 

adaptation attributable to the economic level of the families of the fifth year primary school 

pupils. 

3 - There are no statistically significant differences between the degrees  of Sociometric Status 

and the academic degrees of adaptation that are caused by  sex/ gender of  fifth year primary 

school pupils. 

4 - There are no statistically significant differences between the degrees of  Sociometric Status 

and the academic degrees of adaptation that are linked to ( or caused by) the age of  fifth year 

primary school pupils. 

Research Methodology: 

Descriptive approach : Comparative Study. 

The Sample of the Study: 

The study sample of this research work  is consisted of  two groups: 

1 – The first group (males / females) and it is composed of  25 fifth year primary school pupils. 

This group is to be measured using the C measure. This group was taken from Touama  Eshikh 

Primary School which is situated in the north of  Bou-saada city. 

2-  - The second group (males / females)  and it is composed of 28 fifth year primary school 

pupils . This group was taken from Aoual November Primary School , which is situated in the 

south of the same city and of the previous school. The total number of both groups is  53 

participants. 

 

 

 

 

 

 



 

Research Findings: 

This research work findings are: 

 

1 - There is no correlation( related relationship)  between Sociometric status and academic 

adaptation ( the academic one ) for fifth year primary school pupils. 

2 - There are no statistically significant differences between Sociometric status and the 

academic degrees of adaptation ( the academic one ) attributed to fifth year  primary school 

pupils’ gender or sex. 

3 - There are no statistically significant differences between degrees of Sociometric status and 

the academic degrees of adaptation (academic) attributed to the economic situation of the 

families of  fifth year primary school  pupils. 

4 - There are no statistically significant differences between degrees of Sociometric status and 

the academic degrees of adaptation (academic) due to fifth year primary school pupils’ age. 

 



 الــفــهــــــرس

 الصفحة المــــــوضـــــــوع

  كلــمـة شــكــر

  اإلهـــــــــــداء

  ملخص الدراسة بـالعـربـيـة

  ملخص الدراسة باألنجليزية

 
 ـةمــــقـــدمــــ

10 

10 

 ــريـــــــــــــــظـــــــنـــــــــراث الــــــــتــــــالـاب األول: ــــبـــال

 ـيــة الـــدراســـــةــكــالـــصــل األول:إشــــــالــف
 10 تمـهـيــد

 10 دراسةـــة الـٌـــكالــإش

 10 أسباب اختٌار الدراسة

 10 دراسةـــة الــــٌــمــأه

 10 دراسةـــداف الــــــأه

 10 المفاهٌم األساسٌة للدراسة

 10 ةــقــّسابــات الـــدراســـال

 00 دراسةــــٌات الـــرضــــف

 00 خــالصــة

 الفصل الثاني: المكانة السوسيومترية  بين تالميذ السنة الخامسة ابتدائي

 02  تـمــهــٌـــــد

 02 ة الجماعةــٌـــامـــنــــدٌ

 00 مظاهر دٌنامٌة الجماعة

 00 العوامل الُمحدثة لدٌنامٌة الجماعة

 21 دور المدرسة االجتماعً

 22 العالقات االجتماعٌةبناء 

 20 ةــمكانة السوسٌومترٌـال

 20     النظرٌات المفّسرة للمكانة السوسٌومترٌة

 01 خــالصــة

 مي(ـــاديــــ)األكيــــدراســــــف الـــيــكــتــث:الــــالــــثــــل الــــصــفــال

 00 تـمــهــٌـــــد

 00 فـّ هوم التكٌـــفــم

 00 فـّ خصائص التكٌ

ٌّف  00 محّددات التك

 00 فـّ واع التكٌــــــأن

ٌّف الـــــم  04 دراسًـحّددات التك

 40 عالقة التكٌف ببعض المفاهٌم

ٌّفـــــال  40 نظرٌات المفّسرة للتك

 44 خـــــالصــــــة



 

 يــــــدانــــيـــــــمــب الـــــــانــــجـــــي: الـــــــانـــــثـــــاب الـــــــــبـال

 ةــدراسـة للــيــجـنهـمـراءات الــــع:اإلجـــرابـــل الـــصـــفـــال

 00 ةـالتذكٌر بفرضٌات الدراس

 00 ةــــــدراســـــدود الــــــــح

 00 ةـــــدراســـــج الـــــنهــــم

 02 ٌةـتطالعــدراسة االســـــال

ٌّنــــة مـعاٌـنـةــالـ  00 و الـــعــ

 00 ةــدراســـً الـــلة فــتعمـــمســاألدوات ال

 01 المقاٌٌس اإلحصائٌة المطّبقة فً الدراسة

 00 خـــالصـــــة 

 ةـــدراســج الـائـتل نـيـحلـرض و تــس: عـامـخـل الـصـفــال

 02 تـمــهــٌـــــد

 02 عرض و مقارنة نتائج الدراسة الخاّصة بالمكانة السوسٌومترٌة

 040 دراسًــكٌف الــــتـــالبعرض و مقارنة نتائج الدراسة الخاّصة 

 044 دراسةـــــــٌات الـــرضــــعرض و مقارنة النتائج على ضوء ف

 002 ةــدراســــات الــــــٌــرضــــــة فـــــــشــــاقــنـــٌل ومــــحلـــــت

 004 ائجـــتــنــــملّخص ال

 004 خالصــــة الدراســة

 001 تـــــراحــاتـــــاالقــ

 000 خاتمـــــــــة

 عـــــــــراجـــمــــــة الــــــمــائـــــــــــــق

 ةــــــدراســـــــــق الــــــــــالحــــــــــــم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داولـــجـرس الــــهــف

 الصفحة الـــــــــجــــــــــــــــــــــــدولعـــــــــنــــــــــوان  الرقم
ٌّنة الدراسة حسب المدرستٌن و الجنسٌنـت 10  04 وزٌع ع

 04 ةــــدراســـة الـــنـــّ ٌـً عـــس فـنـــجــر الــّ ٌـتغـــم 10

 00 ةــــــدراســــة الــــنـــّ ٌـــعـــّن لــــسّ ــر الـٌّ ـغــتـــم 12

ٌّر الحالة االقتصادٌة ألسر  10 ٌّنة الدراسفئات متغ  00 ةـع

 00 توزٌع المحاور و العبارات و األوزان لالختبار السوسٌومتري المطّبق فً الدراسة 14

 02 ٌة لالختبار السوسٌومتريـروق لحساب صدق المقارنة الطرفـــفــار "تا" الـــبـتـإخ 10

 00 بارٌن لحساب ثبات االختبار السوسٌومتريـتــن االخـــٌـــاط بــــبـــل االرتـــعامــم 10

 04 ا كرونباخ لالختبار السوسٌومتريـفــألـات بـثبـال 10

 04 ٌة لالختبار السوسٌومتريـالثبات بالتجزئة النصف 14

 00 محاور وعبارات مقٌاس التكٌف الدراسً 01

 00 ل و أوزان مقٌاس التكٌف الدراسًـــدائـب 00

 00 ف الدراسًـــٌــكــتــوع الـــــدود و نــــح 00

 00 صدق المقارنة الطرفٌة لمقٌاس التكٌف الدراسً 02

 04 )االختبار و إعادة االختبار(لمقٌاس التكٌف الدراسًمعامل االرتباط بٌن االختبارٌن 00

 04 الثبات بألفا كرونباخ لمقٌاس التكٌف الدراسً 04

 02 وامة الشٌخـور بمدرسة تـة السوسٌومترٌة لفئة الخامسة ابتدائً ذكـمكانـالسؤال األول لل 00

 00 ة الشٌخـور بمدرسة توامـالخامسة ابتدائً ذكلفئة للمكانة السوسٌومترٌة  انًـثـالالسؤال  00

 04 ة الشٌخـور بمدرسة توامـالخامسة ابتدائً ذكلفئة للمكانة السوسٌومترٌة  ثـثالـالالسؤال  00

 40 ة الشٌخـور بمدرسة توامـالخامسة ابتدائً ذكلفئة للمكانة السوسٌومترٌة  عــالرابالسؤال  04

 44 ور بمدرسة توامة الشٌخـالخامسة ابتدائً ذكلفئة للمكانة السوسٌومترٌة  الخامسالسؤال  01

 40 الشٌخ ور بمدرسة توامةـالخامسة ابتدائً ذكلفئة للمكانة السوسٌومترٌة  السادسالسؤال  00

 010 ور بمدرسة توامة الشٌخـالخامسة ابتدائً ذكلفئة ة السوسٌومترٌة ـللمكان عـابـالسالسؤال  00

 010 ور بمدرسة توامة الشٌخـالخامسة ابتدائً ذكلفئة للمكانة السوسٌومترٌة  نـامـثـالالسؤال  02

 010 ذكور بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائًلفئة للمكانة السوسٌومترٌة  عـاسـتـالالسؤال  00

 001 ور بمدرسة توامة الشٌخـالخامسة ابتدائً ذكلفئة للمكانة السوسٌومترٌة  رـعاشـالالسؤال  04

 002 ور بمدرسة توامة الشٌخـالخامسة ذكلفئة للمكانة السوسٌومترٌة  رـشـادي عـحـالالسؤال  00

 000 ور بمدرسة توامة الشٌخـالخامسة ذكلفئة للمكانة السوسٌومترٌة  رــشــانً عـثـالالسؤال  00

 004 ورـسب أسباب االختٌارات فً المكانة السوسٌومترٌة لفئة الخامسة ذكـتكرار و نترتٌب و 00

 000 اث بمدرسة توامة الشٌخـة الخامسة ابتدائً إنـئـفـة السوسٌومترٌة لـمكانـالسؤال األول لل 04

 004 ٌخـبمدرسة توامة الش اثـإنسة ابتدائً ـالخاملـفـئـة للمكانة السوسٌومترٌة  الثانًالسؤال  21

 000 ٌخـبمدرسة توامة الش اثـإنالخامسة ابتدائً لـفـئـة للمكانة السوسٌومترٌة  الثالثالسؤال  20

 020 توامة الشٌخبمدرسة  اثــإنالخامسة ابتدائً لـفـئـة للمكانة السوسٌومترٌة  الرابعالسؤال  20

 020 بمدرسة توامة الشٌخ إناثالخامسة ابتدائً لـفـئـة للمكانة السوسٌومترٌة  الخامسالسؤال  22

 020 بمدرسة توامة الشٌخ إناثالخامسة ابتدائً لـفـئـة للمكانة السوسٌومترٌة  السادسالسؤال  20

 040 اثـالسوسٌومترٌة لفئة الخامسة إنترتٌب و تكرار و نسب أسباب االختٌارات فً المكانة  24

 040 (مجموعة القٌاس السوسٌو...)درجات و نوع التكٌف الدراسً لفئة الخامسة ابتدائً ذكور 20

 044 مجموعة القٌاس السوسٌو...()درجات و نوع التكٌف الدراسً لفئة الخامسة ابتدائً إناث 20

 040 ة األولىـللمجموعً ـدراسـال ٌفـدرجات المكانة السوسٌومترٌة و درجات التك 20

 040 للمجموعة األولىمعامل االرتباط بٌن المكانة السوسٌومترٌة و التكٌف الدراسً  24

 
 
 



 

 040 وعة الثانٌةــللمجمً ــدراسـف الـٌـتكـات الـٌومترٌة و درجــة السوسـات المكانـدرج 01

 044 الثانٌةللمجموعة ً ــدراسـالتكٌف ال ومترٌة وـة السوسٌــــمعامل االرتباط بٌن المكان 00

 001 األولىللمجموعة ً ــرٌة و التكٌف الدراسـتـاختبار "تا"الفروق بٌن المكانة السوسٌوم 00

 001 للمجموعة الثانٌةً ــترٌة و التكٌف الدراسـومـروق بٌن المكانة السوسٌـاختبار "تا"الف 02

 000  المجموعة األولىر ــة االقتصادٌة ألسـالـمستوٌات الحو و التكٌف.. درجات المكانة.. 00

 000 موعة األولىـالمجر ــر الحالة االقتصادٌة ألسـٌـمتغـلANOVAٌل التباٌن ـتبار تحلـاخ 04

 002 .المجموعة األولى"المقارنة المتعّدد"  LSDاختبار 00

 000  ةـٌـثانـوعة الـالمجم.. و مستوٌات الحالة االقتصادٌة ألسر درجات المكانة.. و التكٌف 00

 004 ةـٌـثانـوعة الـالمجمر ـــحالة االقتصادٌة ألسـلمتغٌر الANOVAتبار تحلٌل التباٌن ـاخ 00

 000 للمجموعة األولىدرجات المكانة السوسٌومترٌة والتكٌف الدراسً تبعا لمتغٌر الجنس  04

 000 مجموعة األولى"تا"الفروق لمتغٌر الجنس للاختبار  41

 000 للمجموعة الثانٌةدرجات المكانة السوسٌومترٌة والتكٌف الدراسً تبعا لمتغٌر الجنس  40

 000 للمجموعة الثانٌةاختبار "تا"الفروق لمتغٌر الجنس  40

 004 للمجموعة األولىعا لمتغٌر السّن ـبـدرجات المكانة السوسٌومترٌة والتكٌف الدراسً ت 42

 001 للمجموعة األولىلمتغٌر السّن ANOVAاختبار تحلٌل التباٌن  40

 000 للمجموعة الثانٌةً تبعا لمتغٌر السّن ــدراسـدرجات المكانة السوسٌومترٌة والتكٌف ال 44

 000 للمجموعة الثانٌةلمتغٌر السّن ANOVAاختبار تحلٌل التباٌن  40

 002 المجموعة األولىة السوسٌومترٌة والتكٌف الدراسً لبعض عناصر ـــات المكانــدرج 40

 Boney 000النجوم و المعزولٌن للعالم تصنٌف صفات  58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فهرس المصفوفات السوسيومترية"السوسيوماتريس"

 الصفحة عنوان المصفوفة"السوسيوماتريس"   الرقـم

 00 ٌخـالشوامة ــبمدرسة تالخامسة ابتدائً ذكور فئة األول لؤال ـــــســــال مصفوفة 10

 00 ٌخـالشوامة ـبمدرسة ت الخامسة ابتدائً ذكورفئة لالثانً ؤال ـــــســــال مصفوفة 10

 41 ٌخـالشوامة ـبمدرسة تالخامسة ابتدائً ذكور فئة لالثالث ؤال ـــــســــال مصفوفة 12

 42 ٌخـالشوامة ـبمدرسة تالخامسة ابتدائً ذكور فئة لالرابع ؤال ـــــســــال مصفوفة 10

 40 ٌخـالشبمدرسة توامة الخامسة ابتدائً ذكور فئة لالخامس ؤال ـــســــال مصفوفة 14

 44 ٌخـالشبمدرسة توامة الخامسة ابتدائً ذكور فئة لالسادس ؤال ـــســــال مصفوفة 10

 010 ٌخـبمدرسة توامة الشالخامسة ابتدائً ذكور فئة لالسابع ؤال ـــــســــال مصفوفة 10

 014 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ابتدائً ذكور فئة لالثامن ؤال ــــــســــال مصفوفة 10

 010 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ابتدائً ذكور فئة لالتاسع ؤال ــــــســــال مصفوفة 14

 000 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ابتدائً ذكور فئة لؤال العاشر ـــــســــال مصفوفة 01

 000 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً ذكورفئة لالسؤال الحادي عشر  مصفوفة 00

 000 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ابتدائً ذكور فئة لؤال الثانً عشر ـسـال مصفوفة 00

 002 بمدرسة توامة الشٌخ ابتدائً إناثالخامسة ة ـئـفـلاألول ؤال ـــــســــال مصفوفة 02

 000 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثة ـئـفـلالثانً ؤال ـــــســــال مصفوفة 00

 004 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثئة ـفلالث ـثـالؤال ـــــســــال مصفوفة 04

 020 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثئة ـفـلرابع ـالؤال ـــــســــال مصفوفة 00

 024 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثفئة لالخامس ؤال ـــــســــال مصفوفة 00

 020 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثفئة لالسادس ؤال ـــــســــال مصفوفة 00

 001 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثئة ـفـلع ـالسابؤال ـــــســــال مصفوفة 04

 000 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثفئة لامن ــثـالؤال ـــــســــال مصفوفة 01

 000 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثفئة ـلاسع ـتـالؤال ـــــســــال مصفوفة 00

 000 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثفئة لاشر ـعـالؤال ـــــســــال مصفوفة 00

 000 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ابتدائً إناث فئة لالحادي عشر ؤال ـسـال مصفوفة 02

 041 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثفئة لالثانً عشر ؤال ـســـال مصفوفة 00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االجتماعية"السوسيوغرام"فهرس الخرائط 

 الصفحة عنوان الخريطة االجتماعية"السوسيوغرام" الرقم

 04 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ابتدائً ذكور فئة لاألول ؤال ــسـللالخرٌطة االجتماعٌة  10

 08 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً ذكورفئة لالثانً ؤال ــسـللالخرٌطة االجتماعٌة  10

 40 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ابتدائً ذكور فئة لالثالث ؤال ــسـللالخرٌطة االجتماعٌة  12

 40 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ابتدائً ذكور فئة لؤال الرابع ــسـلالخرٌطة االجتماعٌة ل 10

 40 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ابتدائً ذكور فئة للسؤال الخامس الخرٌطة االجتماعٌة ل 14

 011 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ابتدائً ذكور فئة للسؤال السادس الخرٌطة االجتماعٌة ل 10

 012 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ابتدائً ذكور فئة لالسابع ؤال ــسـللالخرٌطة االجتماعٌة  10

 010 الشٌخبمدرسة توامة الخامسة ابتدائً ذكور فئة لالثامن ؤال ــسـللالخرٌطة االجتماعٌة  10

 014 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ابتدائً ذكور فئة لالتاسع ؤال ــسـللالخرٌطة االجتماعٌة  14

 000 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ابتدائً ذكور فئة لالعاشر ؤال ـسـللالخرٌطة االجتماعٌة  01

 004 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ذكورفئة لالحادي عشر ؤال ــســللالخرٌطة االجتماعٌة  00

 000 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة ذكور فئة لالثانً عشر ؤال ـــســـللالخرٌطة االجتماعٌة  00

 000 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثفئة لاألول ؤال ــســـللالخرٌطة االجتماعٌة  02

 000 بمدرسة توامة الشٌخ ابتدائً إناث الخامسةفئة لالثانً ؤال ــســـللالخرٌطة االجتماعٌة  00

 021 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثفئة لالثالث ؤال ــســللالخرٌطة االجتماعٌة  04

 022 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثفئة لالرابع ؤال ــســللالخرٌطة االجتماعٌة  00

 020 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثئة ـفـللسؤال الخامس الخرٌطة االجتماعٌة ل 00

 024 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثئة ـفـللسؤال السادس الخرٌطة االجتماعٌة ل 00

 000 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثفئة لالسابع ؤال ـســـللالخرٌطة االجتماعٌة  04

 002 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثفئة لالثامن ؤال ـســـللالخرٌطة االجتماعٌة  01

 004 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثفئة لالتاسع ؤال ـســـللالخرٌطة االجتماعٌة  00

 000 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة ابتدائً إناثفئة لالعاشر ؤال ـســللالخرٌطة االجتماعٌة  00

 004 بمدرسة توامة الشٌخالخامسة إناث فئة لالحادي عشر ؤال ــســـللالخرٌطة االجتماعٌة  02

 040 بمدرسة توامة الشٌخ الخامسة إناثئة ـفـلالثانً عشر ؤال ــســـللالخرٌطة االجتماعٌة  00

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرس الرسوم البيانية

 الصفحة الــــبـــــيــانـــــيعـــنــوان الـــرســـــم  الرقم

 00 للمجموعة األولىمتغٌر الجنس بالعدد و النسب المئوٌة  10

 00 ة األولىـــوعـــمـــجـــمــللّن ــــســالر ــٌــغــتـم 10

 00 المجموعة األولىمتغٌر الحالة االقتصادٌة ألسر  12

 001 ذكور للمجموعة األولىترتٌب و تكرار ونسب أسباب االختٌارات فً المكانة السوسٌومترٌة  10
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 ـّدمـــــةـقــمـ

ّ٘ عًبػخ نٓٙ انشكٛضح األسبسٛخ انزٙ ُٚجُٗ ػهٛٓب َغبػ           رؼذ انؼالقبد االعزًبػٛخ انُبعؾخ ثٍٛ أفشاد أ

ٛزٓب ثبنُسجخ نهطفم رُجغ يٍ كَٕٓب رزؼهّق ثًغًٕػخ األفشاد انزٍٚ ٚكٌٕ نٓى ،ٔفبػهٛخ ْزِ انغًبػخ أٔ رهك ًّ فأْ

عزًبػٙ ،يٍ ؽٛش إيذادِ ثبنشػبٚخ ٔ رٕفٛش ثزٕفٛش يقٕيبد انًُٕ االدٔس ْبّو ٔ ُيؤصّش فًٛب ٚزّصم 

أفعم يكبٌ ،ٔ انّزٙ ال رغذ االؽزٛبعبد األسبسٛخ ،فعال ػٍ إربؽخ انفشصخ إلقبيزٓب ثُغبػ يغ اٜخشٍٚ

 ّٔ ٌّ شكم انجُبء  أؽسٍ يٍعزًبػٙ فٙ انؼالقبد د انطفم ثٓزا انضشاء االٚض داخهٓب  انغًؼٙانًذسسخ ،أل

ع  ّٕ  يغ األقشاٌ .ٔيزبٌػ يّغبًَب  يزُ

ٌّ انؼًهٛخ انزشثٕٚخ ػبّيخ ٔانزؼهًٛٛخ انزؼهّ       ًٛخ خبّصخ ٔفٙ يخزهف يسزٕٚبرٓب سٕاء كبَذ فٙ انًذسسخ أٔ إ

انًزّٕسطخ أٔ انضبَٕٚخ أٔ ؽزّٗ انغبيؼٛخ رسؼٗ دائًب  إنٗ خهق أفشاد يزكبيهٍٛ فٙ َٕاؽٙ ًَْٕى انًؼشفٙ 

انزٕافق، ٔ رنك يب ُٚؼجّش ػُّ ثجُبء انؼالقبد  ْٕٔ يب ُٚذػٗ ثبنزكّٛف أٔ ،ػٙٔانغسذ٘ ٔاالَفؼبنٙ ٔاالعزًب

ٌ ػالقبد اعزًبػٛخ يغ أقشاَّ فٙ انقسى ٔ خبسعّ  ّٕ ثًخزهف يسزٕٚبرٓب االعزًبػٛخ، فبنزهًٛز فٙ انًذسسخ ٚك

خبسط كًب ٚسؼٗ إنٗ رطٕٚش يؼشفزّ ثضيالئّ إنٗ يسزٕٖ أػهٗ ٔٚجُٙ كضٛشاً يٍ انؼالقبد يغ ػذد آخش 

انقسى. ٔيًٓب ؽبٔل انفشد االثزؼبد ػٍ انغًبػخ انزٙ ٚزٕاعذ فٛٓب فئَّ ثؾبعخ يبّسخ دائًب نهزؼبيم يؼٓب فٙ 

أٔ غبسئخ،  ٔػهّٛ انزكٛف ٔانزؼبٚش ظًٍ  )يؼزبدح( كم انظشٔف انزٙ ًٚش ثٓب سٕاء كبَذ ظشٔف غجٛؼٛخ

ٔؽبعخ ْبّيخ  فٙ ؽٛبح انجشش ْٙ  ،العزًبػْٙزِ انغًبػخ انزٙ رٕفّش أيشا أسبسٛبً نهفشد أال ٔ ْٕ انزفبػم ا

ٌّ ػهّٛ أؽٛبَب أٌ ٚقّذو ثؼط انزُبصالد يٍ أعم أٌ ٚزكٛف يغ انظشٔف انؼبيخ األيٍ ٔ اال َزًبء ، كًب أ

 نهجٛئخ انزٙ ٚؼٛش فٛٓب يغ عًبػزّ .

ب كبَذ انعشٔسح رهّؼّ      ًّ فٙ انًزّجغ  ٔ ثُبء ػهٗ انًُٓظ انٕص ػهٗ يضم ْزِ انذساسبد ٔفٙ ْزا اإلغبس ٔن

ػهٗ انُؾٕ  ٔ ْٙ يّٕصػخ بٌ خًسخ فصٕلً  ػهٗ ثبثٍٛ ٚعُ  ذٙ  ثُُٛزانّ  ِ انذساسخ ْز دعبء ثذساسخ يقبسَخ

 انزبنٙ:

ل  ّٔ ل ٔاانزشاس انُظش٘، انّز٘ ظّى  انجبة األ ّٔ ؽزٕٖ ػهٗ انضالصخ فصٕل األٔنٗ ْٔٙ كًب ٚأرٙ: انفصم األ

 رًٓٛذ نهفصم ،ٔ إشكبنٛخ انجؾش، فأسجبة اخزٛبس انًٕظٕع عبء فّٛ ٘زنّ إشكبنٛخ انذساسخ، ٔ ا:ثؼٌُٕ 

انًطبثقخ  ٔأٓخ ثفبنذساسبد انسبثقخ انًشبفبألًّْٛخ صّى األْذاف ،ٔرؾذٚذ يفبْٛى انذساسخ أٔ يصطهؾبرٓب،

 ففشظٛبد انذساسخ ٔأخٛشا خالصخ انفصم.نهًٕظٕع ٔأّْى َزبئغٓب ،كزا ػالقزٓب ثبنذساسخ انؾبنٛخ ، 
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ل نهذساسخ ٔ ْٕ : انًكبَخ انسٕسٕٛيزشٚخ ثؼذ رًٓٛذ ،ٔ أخٛشا خالصخ.  ّٔ أّيب انفصم انضبَٙ فعّى انًزغّٛش األ

 ّ ، صّى ػبنظ انًزغّٛش انضبَٙ فٙ انجؾش ٔ ْٕ انزكّٛف أٔ)انزٕافق( انذساسٙٛثزًٓٛذ كسبثق ثذأٔ انفصم انضبنش 

ًّٗ ثبألكبدًٚٙ  ٔ ُخزى ثخالصخ كزنك. ٔ يب ٚس

 نٗ انفصهٍٛ األخٛشٍٚإّسى ثذٔسِ :ثؼُٕاٌ انذساسخ انًٛذاَٛخ أٔ) انغبَت انًٛذاَٙ( ،ٔ انز٘ قُ بَٙانجبة انض 

 :قسًٍٛث أُدسط  ٔ انز٘ ثذأ ثزًٓٛذ،صّى  عشاءاد انًُٓغٛخ نهذساسخاإلانشاثغ ثؼُٕاٌ :

االسزطالػٛخ،ٔػُّٛخ د انذساسخ ،فؾذٔد انذساسخ،ٔ انًُٓظ انًزّجغ فٛٓب،صّى انذساسخ كٛش ثفشظٛبزانزأٔنٓب :

 انذساسخ،فبألدٔاد انًسزؼًهخ،ٔأخٛشا انًقبٚٛس االؽصبئٛخ انًطجّقخ ٔخزبيٓب خالصخ انفصم.

صّى ػشض ٔ يقبسَخ َزبئظ ثذأ ثزًٓٛذ نّ، ٔكبنًؼزبد، َزبئظ انذساسخانفصم انخبيس ػُٕاَّ:ػشض ٔ رؾهٛم 

زكٛف انذساسٙ،فؼشض ٔيقبسَخ انُزبئظ ػهٗ انذساسخ انخبصخ ثبنًكبَخ انسٕسٕٛيزشٚخ،صّى يضٛهزٓب انخبّصخ ثبن

 ظٕء انفشظٛبد،صى ّرؾهٛم ٔيُبقشخ فشظٛبد انذساسخ،ٔيهّخص انُزبئظ،ٔ أخٛشا خالصخ انذساسخ.

 .ثبنًقزشؽبد،ٔ خبرًخ انذساسخ،فقبئًخ انًشاعغ ٔانًالؽق صى ُّٚخزى انجؾش
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 : ت١ّٙذ

     

 :اإلشىا١ٌح -1

اُوذّ ك٢ عٔبػبد رشثطٜب ػالهبد اعزٔبػ٤خ رغؼ٠ ك٢ اُٜ٘ب٣خ ُزٌٕٞ ئٗغب٤ٗخ ٗبعؾخ  زػبػ اُجؾش ٓ٘    

وٞا أٛذاكب ٓؾزشًخ ٝئٕ رؼذ دد أُٞاْٜٗ ٝأؽٌبُْٜ ذس اعزطبػزٜب اُزٞك٤ن ث٤ْٜ٘ ٤ُؾو  ثبٓز٤بص ٝرؾبٍٝ ه

ػ٠ِ  ٝئد٣ُٞٞع٤برْٜ،ٛزٙ اُؼالهبد رؾَٔ ك٢ ه٤ برٜب اُـش  ٝاُغ٤ٖٔ ٝ رخزِق ك٢ فٞسٛب كٜٔ٘ب: ٓب ٣ؼَٔ

 اُزٞؽ٤ذ ٝ اُزٔبعي ث٤ٖ أكشاد اُغٔبػخ،ٜٝٓ٘ب ٓب ٣ض٣ذ اُلشهخ ث٤ْٜ٘ ٣ٜٝذّ ٤ًبٜٗب.

ْ  ك٢        ٕ  ػ٤ِٔخ اُزؼِْ  ئٗٔب رز ٕ  أُٞهق االعزٔبػ٢ ُٚ أ٤ٔٛخ ثبُـخ، أل ٕ  ٗظش٣خ د٣٘ب٤ٓخ اُغٔبػخ رشٟ أ ئ

ٓٞهق اعزٔبػ٢ ٝ ٗلغ٢، ُٚ فلبد اُؾ٣ٞ٤خ ٝ اُزلبػَ ٝ اُؾش٤ًخ. كؼ٤ِٔخ اُزلبػَ ٛزٙ ٢ٛ ػ٤ِٔخ رؼذ٣َ 

ٚ خجشح عذ٣ذح، رِي اُزغشثخ ال ٣ٌٖٔ عِٞى اُلشد ك٢ هش٣وخ رل٤ٌشٙ، ٝ ارغبٛٚ ٗز٤غخ ٓشٝسٙ ثزغشثخ رٌُغج

ب رؾذس ك٢ ٓٞهق اعزٔبػ٢ ْ  ك٢ كشاؽ ،ٌُٜٝ٘   .(Lemay.1984.p:12)إٔ رز

ٕ  اُلقَ اُذساع٢ ٛٞ ٓب ٣ؾشػ ٝعٜخ ٗظش      َ  أ أُٞهق  االعزٔبػ٢ اُز١ ٣ؾ١ٞ  حٛيLemay ُٝؼ

أؽٌبال ًض٤شح ٖٓ األكشاد: كْٜٔ٘ ٖٓ ٝ فِٞا ئ٠ُ رسٝح اُزلبػَ ٝأفجؾٞا عِغ٤ٖ ك٢ االعزغبثخ 

سم٢ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ  ُٝطج٤ؼخ أُٞهق أُؼ٤ؼ ثؾز٠ أؽٞاُٚ ٓزوج٤ِٖ ًَ اُ٘زبئظ ،ْٜٝٓ٘ ٗٞع ،االعزٔبػ٤خ

َ  اُزؾ كشدا ٜٓ٘ب،ٝٗٞع شًبد ثٔؼضٍ ػٜ٘ب، سؿْ اػزجبسٙ ٛبٓؼ أؽذاس اُؾ٤بح اُغٔبػ٤خ ٣شهُُت ٖٓ ثؼ٤ذ ً

ٛٞ ؿ٤ش ساك ثٜزٙ ٝاإلهقبء ٖٓ أػنبئٜب ُٚ ٛٞ اُ٘جز ٝٝمؼٚ اُز١ ٝمؼزٚ ك٤ٚ اُغٔبػخ ٣زوجَ  ٝ آخشال

ً ذٙ   ٝٓغ ا٥خش٣ٖ)روذ٣ش اُزاد(ٗلغٚ ٓغ أٌُبٗخ اُز٢ رض٣ذٙ امطشاثب ٝئؽجبهب ك٢ ػالهبرٚ  ٛزا ٓب ٣إ

Horowitz ُٚٞ٠ذسن أّٔٗ غ١ش ِتمثًّ ِٓ اٌجّاػح االجتّاػ١ح اٌتٟ ٠ٕتّٟ إ١ٌٙا فإّٔٗ ٠مّذس اٌفشد اٌزٞ :ثو

 .(294ص.،1191،تتصّشف ،االٔصاسٞ)،أِٚا ٠ُطٍك ػ١ٍٗ اٌثؼض تاٌّمث١ٌٛح االجتّاػ١حٔفسٗ تمذ٠شا ِٕخفضا

اُغذ٣ذح إٔ رزغبٝص ٛزٙ اُؼوجبد أُزغج جخ ك٢  اُغضائش٣خ رؾبٍٝ أُ٘ظٞٓخ اُزشث٣ٞخ ػ٠ِ ٛزا األعبط     

اُج٘بء االعزٔبػ٢ اُز١ ٣ٜٔ ذ اُطش٣ن ُِج٘بء  خذّرال  حاألخ٤ش ٙٛز ،بأًضش رجب٣٘روغ٤ْ اُزال٤ٓز ئ٠ُ كئبد 

بٍ ٝرُي ثخِن عٞ ٖٓ اُزؼبٕٝ ك٢ اُ٘ؾبهبد اُزشث٣ٞخ ًؼَٔ األكٞاط ٝاُلشم اُجؾض٤خ  أُؼشك٢ اُلؼ 

  .اُزؼِْ  اُغٔبػ٢ ،ٝ اُزؼب٢ٗٝ ٝؿ٤شٛبٝبس٣غ ٝاُش٣بم٤خ،ٝ ٓغٔٞػبد أُؾ
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ؼضٍ اُطبُت ٗلغٚ ػٖ ٕ ٣  أكٖٔ ؿ٤ش أٌُٖٔ  ،اُجؼل ئٕ اُزال٤ٓز ٣ونٕٞ كزشاد ه٣ِٞخ ٓغ ثؼنْٜ

هِجزٚ ُزط٣ٞش أُشث٢ ٓغ  ٛ٘ب ٣٘ؾو دٝسٝ اُؼذاٝح اُز٢ رشثطٚ ثضٓالئٚ ، أرأص٤شاد ػالهبد اُقذاهخ 

 قشفر  ٝؽجبع ؽبعبرْٜ ُِؾت ٝ االٗزٔبء ٝ رؼضص ؽؼٞسْٛ ثبُزوجَ ٝ اٌُلبءح ئَٔ ػ٠ِ ـالهبد ا٣غبث٤خ رؼـػ

اؽزٔبالد رؼبٕٝ اُطِجخ  ر٘ؾأٗز٤غخ ُزُي ،ٖٓ ٝ روَِ ٖٓ ظٜٞس فشاػبد ث٤ْٜ٘ ؽؼٞس اُزٜذ٣ذ ٝ ػذّ األ

داخَ اُقق  أًُِٞخ ئ٤ُْٜ ٜٔبّاُص٘بء ر٘ل٤ز أعٞاء أًبٕ رُي  -ضداد٣ٝ ْ ٛذاف اُزؼِ  أػ٠ِ رؾو٤ن 

 .(35.،ص2003تتصّشف،)٘اسْٚ،اُزشث٣ٞخ أٝ االعزٔبػ٤خ ٠ُ ثؼنْٜ هِجبً ُِٔغبػذح ئُغٞء اُطِجخ  -خبسعٚأٝ

ٕ  أُذسعخ ٓإعغخ اعزٔبػ٤خ         ْ  ػذ ح ؽشائؼ   ٝ رشث٣ٞخ، ئ  -األعبرزح –ٖٓ أُغزٔغ ٢ٛٝ: اُزال٤ٓز  رن

بٍ ا٤ُٜ٘ٔ   -اإلداس٤٣ٖ  ٔ ، ؽ٤ُش ٣زْ اُزلبػَ ث٤ٖ ٛزٙ اُلئبد ػجش اُزٞافَ ا٢ٓٞ٤ُ، ًَٝ ٝ ؿ٤شْٛ ٕٞٝ اُؼ

ٕ ٗظبٓبً اعزٔبػ٤بً كش٣ذاً ُٚ خقبئقٚ أُغزوِ خ.   ٞ  رُي ٣ٌُ

ٝمٖٔ ٛزٙ أُإعغخ رجشص اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ اُٞاعؼخ داخِٜب ،ٝٛٞ ٓب ٣نٖٔ ٌٓبٗخ اعزٔبػ٤خ        

َ  ر٤ِٔز ث٤ٖ أهشاٗٚ ب ً اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ ؽذس ٓب ،كـإ رؼض شد ز٤ٌق اُذساع٢ ُٜب رأصـ٤شٛب ػ٠ِ اُ ،٣ؾزِٜ 

ٔ ٠ اُالر٤ٌق  ٝٛٞ ٓب   أُذسع٢، ٝ اُـز١ ٣إع ـظ شد ٝٓؾ٤طٚـث٤ٖ اُل اُغ٤ئن ـشح اُزٞاكـٌـك  طشػ ـ٣٣غ

 .(13 .، ص2009اٌّساخٓ،تتصّشف،)ك٢ أُغزوجَ ن ع٢ء ث٤ٖ اُلشد ٝأُغزٔغـٞاكـرئ٠ُ 

َ  ٓب ٖٓ ؽأٗٚ إٔ ٣شه٠ ثزؾغ٤ٖ أٝافش أُؾج خ            خ ر٢ُٞ اٛزٔبٓب ئ٠ُ ً ُٜزا ٗغذ اُذ ٍٝ أُزؼِٔ 

٤ٖ ك٢ أُذاسط ، ٖٝٓ ٛ٘ب رزغ٠ِ ٓؾٌِخ اُجؾش ك٢ اُؼالهخ ث٤ٖ ٛزٙ أٌُبٗخ ٝاُزؼبٕٝ ث٤ٖ أُزؼِٔ 

ال رؾذُس ك٢  ِّٞٞ ٓؼـٔب ٛاالعزٔبػ٤خ أٝ ٓب ٣طِن ػ٤ِٜب ثبُغٞع٤ٞٓزش٣خ ٝاُز٤ٌق اُذساع٢ ، كبُزشث٤خ ً

ٕ  رؼ٤ِْ اُزال٤ٓز ال ٣وزقش ػ٠ِ اُغبٗت أُؼشك٢  ، ًٔب (finality)راد ؿب٣بدكشاؽ ثَ ٢ٛ ػ٤ِٔخ  أ

 كؾغت ثَ ٛٞ رؼ٤ِْ اعزٔبػ٢ أ٣نبً.

ب ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ   ِٕٞ هذسارْٜ اُؼو٤ِخ ثزؾق٤َ أُلب٤ْٛ ٝؽذٛب ، ٝئٗٔ  ٕ  اُزال٤ٓز ال ٣لؼ  ثٔؼ٠٘ آخش أ

   ٣زؼِٕٔٞ اُزٞافَ ٓغ ا٥خش٣ٖ ٤ُُقذسٝا أؽٌبْٜٓ اُؼو٤ِخ ٣ٝطٞسٝا اعزوالُْٜ اُغٔؼ٢.

 ٖٓ ٛزا أُ٘طِن ٣ٌٔ٘٘ب إٔ ٗطشػ اُزغبؤالد اُزب٤ُخ:     

ةااا   )قألكطاٌمً ي قة كٌااا قةا قسااً )قالج مطعٌااع ةمكطنااع قةسيسااٌيم  ٌع مااط يعٌ ااع قة بيااع عااٌ  ق-1-1

 ع اقئً؟ق خطمسعقةقةسنع  بمٌذ 

قةا قساً قة كٌاا ا جطت قةمكطنع قةسيسٌيم  ٌع ي ا جطتهل  يجا ف يق ذقت االةع إحصطئٌع فً -1-2

 ع اقئً ؟ققةسنع قةخطمسع   بمٌذ س أل غز  ةلمس ي  قالي صطاي 

 قة كٌاااا جااطت ي  قةمكطنااع قةسيسااٌيم  ٌع ا جااطتهاال  يجااا فاا يق ذقت االةااع إحصااطئٌع فااً -1-3

 ع اقئً ؟         ق بمٌذ قةسنع قةخطمسع  عٌ  ُ غز  ةلجنس)قألكطاٌمً  قةا قسً

قة كٌا قةا قسً  ا جطتقةمكطنع قةسيسٌيم  ٌع ي ا جطتهل  يجا ف يق ذقت االةع إحصطئٌع فً -1-4

 ع اقئً؟قمٌذ قةسنع قةخطمسع  ب ةا ُ غز  ةلسّ  
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 : أسثاب اخت١اس اٌذساسح  -2

ب ٛزٙ اُذساعخ كبػزٔذد األعجبة اُزب٤ُخ:   ٓ َ  دساعخ رؼزٔذ ٓغٔٞػخ أعجبة ًبٗذ داكؼب إلٗغبصٛب ،أ ً 

ـ  -2-1 هِ خ اُذساعبد أُؾ٤ِ خ ك٢ ٓغبٍ اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ ٝ د٣٘ب٤ٓخ اُغٔبػخ ث٤ٖ اُزال٤ٓز ٝثبألخ

  ،ٝٛزا دائٔب هجؼب ؽغت اهالع اُجبؽش ك٢ ٛزا أُغبٍ.االثزذائ٤خداخَ أُذسعخ 

شحمشٝسح االٛزٔبّ ث-2-2  ٝٓزطِجبد ٓشاؽَ ٗٔٞٛب ال ع٤ٔب االعزٔبػ٢ ٓ٘ٚ. لزشح اُطلُٞخ أُزأخ 

 ت أعجبثٜب ٝ ٗزبئغٜب.خبف٤خ اُز٘ٞع اُز٢ رؾِٜٔب اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ ٝ رؾؼ  -2-3

بئظ اُذساعبد اُغبثوخ ك٢ ٓغبٍ اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ ٝ د٣٘ب٤ٓخ ٛزٙ اُذساعخ ٓؾبُٝخ الخزجبس ٗز-2-4

 ًبٗذ خبسط اُغضائش ٓغ اُز٤٤ٌق ثبُٞاهغ أُؾِ ٢. اُغٔبػخ ٝئٕ

 ٛزا أُٞمٞع ٖٓ ٓغبالد ٝ اٛزٔبٓبد ػِْ اُ٘لظ االعزٔبػ٢ اُزطج٤و٢.-2-5

 أ١ّ٘ح اٌذساسح:-3

خ ثٜب، ًٔب ٝإٔ ُٜب سٝاثو ثٔٞام٤غ أخشٟ، ٝٛزٙ اُذساعخ ػ٠ِ ؿشاس  ًَ دساعخ ُٜب أ٤ٔٛزٜب اُخبف 

ذ أ٤ٔٛزٜب  ك٤ٔب ٢ِ٣: ؽج٤ٜبرٜب  اُغبثوخ رِخق 

،ٝأٗٞاع ٔغ )ٓشؽِخ اُطلُٞخ(ـزـٖ أُغـخ ٓـؾـزٙ اُؾش٣ــَ ٛــش١ داخــغـٔب ٣ـبؿ  ُــخـ٤َ اُـٔـاُ-3-1

 .اُؼالهبد ك٤ٜب

اُؾ٤بح أُذسع٤خ ،ٝ رأص٤شٙ ػ٠ِ ٍٞ أُٞمٞع)اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ(ــش ؽـضـٓؼِٞٓبد أًاُؾبعخ ئ٠ُ -3-2

،ٝ اُزؼ٤ِْ ،ٝ اُزؾق٤َ اُذساع٢ ٝ ؿ٤شٛب(ٝ ٗٞارغٜب      .)ًبُزؼِْ 

 اُغٔبػبد ث٘بء ٖٓػ٘ٚ  زُٞ ذ  ٣،ٝٓب جؾش ك٢ ٓؾٌالد اُزلبػَ االعزٔبػ٢ ث٤ٖ األهلبٍـٓؾبُٝخ اُ-3-3

      ٝ خبسعٚ. َ أُذسعخـداخ

" ك٢ دساعخ د٣٘ب٤ٓخ اُغٔبػبد اُقـ٤شح،ٝٓب روذ ٓٚ ٖٓ اٌسٛس١ِٛتش٠ح" ٤خـ٘ـوـزـاُ زٙـــخ ٛـ٤ـٔـأٛ -3-4

االعزٔبػ٢ ث٤ٖ اُزال٤ٓز داخَ أُذسعخ ٝ خبسعٜب،ٝثزُي روذ ّ خذٓخ عذ  ٛبٓخ ُِلش٣ن  رؾش٣ؼ اُٞاهغ

٤خ. العزـالٍ اُ٘زبئظ اُزشث١ٞ   ك٢ رط٣ٞش اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُزؼِٔ 

 : أ٘ذاف اٌذساسح -4

٘ز٠ٜ     ُٔ ٝأُوقذ  ثطج٤ؼخ اُؾبٍ ال رخِٞ دساعخ أٝ ثؾش ٖٓ أٛذاف رقجٞا ئ٤ُٜب، ٝ ر١ٞ٘ رؾو٤وب ،ك٢ٜ اُ

ٜب: ُٜب  ٔ  ٝهجؼب اػزٔذد اُذساعخ اُؾب٤ُخ أ٣نب ثذٝسٛب ٓغٔٞػخ  أٛذاف أٛ

4-1-  ٞ ٜٗب اُزال٤ٓز ك٢ أُشؽِخ االثزذائ٤خ ٝ أعشاسٛب اُٞهٞف ػ٠ِ أٗٞاع اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ اُز٢ ع٤ٌ

 شٟ ُِؼ٤بٕ.اُ٘لغ٤خ اُخل٤ خ اُز٢ ال رُ 

 .)األًبد٢ٔ٣(اُٞفٍٞ ئ٠ُ هج٤ؼخ اُؼالهخ ث٤ٖ أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ ٝ اُز٤ٌق اُذساع٢-4-2
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اُز٤ٌ ق دسعبد ٝ  ٌُٔبٗخ االعزٔبػ٤خا دسعبدك٢  اُغ٘غ٤ٖاُٞهٞف اُؾو٤و٢ ػ٠ِ اُلشٝم ث٤ٖ -4-3

 .ُزال٤ٓز اُغ٘خ اُخبٓغخ اثزذائ٢ اُذساع٢

 ٢ـذساعـق اُـ  ٤ـاُزٌدسعبد ٝ زٔبػ٤خـٌُٔبٗخ االعا دسعبدشٝم ك٢ ـ٠ِ اُلـػ ٢ِـاُلؼٞف ـٞهـاُ-4-4

خ أُذسٝعخ.   ٗـظـشا ُِٔغـزٟٞ  االهزقبد١ ألعش رال٤ٓز اُؼ٤٘ 

ٖ   اُز٤ٌقدسعبد ٌُٔبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ ٝ ك٢ دسعبد ااُزأًذ ٖٓ ًٕٞ اُلشٝم -4-5  اُذساع٢ رؼض١ ُِغ

خ أُغزٜذكخ  .ث٤ٖ رال٤ٓز اُؼ٤٘ 

 ٍذساسح:ٌ اٌّفا١ُ٘ األساس١ح -5

 : trique éSociom Statut eLاٌّىأح اٌسٛس١ِٛتش٠ح-5-1

 

  : Merrilػّشفٙا-5-1-1

،أٝ ع٘غٚ،أٝ ٓي٤الدٙ،أٝ ؽبُزيٚ اُؼبئ٤ِيخ،     ٝظ٤لزيٚ  أ٢ٛٝ اُٞمغ اُز١ ٣ؾـِٚ اُلشد ك٢ أُغزٔغ ثؾٌْ ع٘ٚ 

 (.Merril.1965.p:182)أٝ رؾق٤ِٚ

  ػّشفٙا اٌؼثٛدٞ:-5-1-2

أٜٗب ٓٞهغ اُلشد ًٔب ٣ذسًٚ ٛٞ ثبُٔوبسٗخ ٓغ ا٥خش٣ٖ ك٢ اُٞهذ اُؾبميش اُيز١ ٣ٔض يَ ٓيب ؽو ويٚ ٓيٖ          

ٛذكيييٚ كييي٢ ػ٤ِٔيييخ اُجؾيييش ػيييٖ أٌُبٗيييخ كييي٢ اُغٞاٗيييت االعزٔبػ٤يييخ،ٝ االهزقيييبد٣خ،ٝ اُضوبك٤يييخ،ٝ ا٤ُٜ٘ٔ يييخ 

 .(51ص.،1996)اٌؼثٛدٞ،اُؾخق٤خ،ٝ اُغٔب٤ُخ ٝ

 :اٌتؼش٠ف اإلجشائٟ ٌٍّىأح اٌسٛس١ِٛتش٠ح-5-1-3

ٜٗب اُلشد ٓغ األهشإ ٖٓ ٗلظ اُغ٘ظ داخَ اُوغْ)اُقق٢ٛ         ٞ ( اُذساعي٢ أٌُبٗخ االعزٔبػ٤خ اُز٢ ٣ٌ

٤خٝ ـ  اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُزؼِٔ  ذسعيخ ٓيٖ اُ تؼذد اإلخت١اساخش ػٜ٘ب اُز٢ ٣ُؼج  ٝ ،خبسعٚ ك٢ أػٔبٍ ص٘بئ٤خ رخ

َ   َ ػ٤ِٜبزؾق  أُ ٝ اُ٘برغيخ ٓيٖ ٓغٔيٞع  ئؽقبئ٢ ك٢ االخزجبس اُغٞع٤ٞٓزش١ أُؼذ  ُٜزٙ اُذساعيخكشد  ٌُ

ييِخ كيي٢ أُؾييبٝس األسثؼييخ اإلختثرراس اٌسٛسرر١ِٛتشٞ فررٟ اٌٍّ ررك  أٔظررش)االخز٤ييبساد اُضالص٤ييخ أُشر جييخ ٝ أُلن 

ج ييش ػ٘ييٚ ٓييٖ خييالٍ  ًييزاٝ،(06سلررُ ( ٝ اُزيي٢ رُزييشعْ ئُيي٠ sociomatrice)أُقييلٞكخ اُغٞعيي٤ٞٓزش٣خٓييب ٣ُؼ 

  .(sociogrammeخشائو اعزٔبػ٤خ )

 : () األواد٠ّٟأٚ  اٌتى١ف اٌذساسٟ-5-2

 :STORK  MOURRASتؼّشفٗ -5-2-1

ْ  االرغبٛيبد كي٢ اُز٤ٌيق االعزٔيبػ٢ كي٘ؾٖ ٗيذسط اُؼٞآيَ            اُز٤ٌق اُذساع٢ ٣ُؼزجش ٝاؽيذا ٓيٖ أٛي

 أُغججخ ُِ٘غبػ أٝ اُلؾَ ك٢ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُز٤ٌق  ٢ٛٝ:

ّ  رأص٤ش اُضوبكخ ػ -  ٤خ اُِـخ(.ـدٝاعئص-٠ِ أُغبس اُِـ١ٞ) اُِـخ األ

 ُٔلبر٤ؼ أُشاؽَ ك٢ اُؾ٤بح اُذساع٤خ. رأص٤ش اُضوبكخ ػ٠ِ اُغ٤بهبد اإلدسا٤ًخ ٝ اُزذسعبد -

أٝ ٓيبٗغ –ػوجيخ -روِت أُضاط-ًجذ-رؼج٤ش ػشم٢ ُقؼٞثبد اُز٤ٌق اُذساع٢ )امطشاثبد ثذ٤ٗخ -

 .(66.،ص2010،)ِغالٚٞ ٌزٞثخ....(ٔمطشاثبد اُِـخ اُؾل٣ٞخ ٝ اُا -ٓب 
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 ٝ رٞمغ ٛزٙ األػشاك ك٢ ػالهخ ٓغ اُذ٣٘ب٤ٓخ اُ٘لغ٤خ. -

اُ٘لغييي٢(ك٢ ر٤ٌيييق اُطليييَ كييي٢ أُذسعيييخ ٓيييٖ أعيييَ ريييذاسى اُلؾيييَ دٝس ػيييبُْ اُ٘لظ)أُشؽيييذ  -

 .(66.ص،2010)ِغالٚٞ،اُذساع٢

 اٌتؼش٠ف اإلجشائٟ ٌٍتى١ف اٌذساسٟ:-5-2-2

 Les)ٖٓ خالٍ ٓب عجن ٣ٌٖٔ اػزجبس اُز٤ٌق اُذساع٢ اُز١ ٗؾٖ ثقيذد دساعيزٚ ٛيٞ ٓغٔيٞع اُؼ٤ِٔيبد  

Opérations عي٤خ ،أٝ ٛيٞ اٗلغي٤ب  ٝ أًبد٤ٔ٣يب ٓيغ اُؾ٤يبح اُذس(اُز٢ رؼج ش ػ٠ِ هذسح اُز٤ِٔيز ػِي٠ اُزٞاكين

يييييِخ اُزلبػيييييَ ٓيييييغ أُٞا ٤يييييخ داخيييييَ أُذسعيييييخ  هيييييقٓؾق  ،ٝ اُ٘ؾيييييبهبد اُزشث٣ٞيييييخ ٝ اُزؼ٤ٔ٤ِيييييخ  اُزؼِٔ 

ًٔب ٛٞ ٓج٤ٖ ٓيٖ خيالٍ ٓؾيبٝس ٓو٤يبط اُز٤ٌيق اُذساعي٢ اُغيز خ ٝ اُذسعيخ خبسعٜب)ًبُٔؾبس٣غ ٝ ؿ٤شٛب(،

َ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓغٔٞػْٜ ٌَُ كشد ٖٓ اُؼ٤     (.05)أٔظش ِم١اط اٌتى١ف اٌذساسٟ فٟ اٌٍّ ك سلُ٘خ أُذسٝعخ أُؾق 

 : حاٌذساساخ اٌّساتم-6

 :اٌخاّصح تاٌّىأح اٌسٛس١ِٛتش٠حاٌذساساخ اٌساتمح  -6-1

 )اٌجضائش٠ح(:اٌذساساخ اٌّ ١ٍّح -6-1-1

اٌؼاللاخ االجتّاػ١ح  تؼٕٛاْ: (2009)صحاف  د/ٚ،تٛجّؼحد/دساسح  -6-1-1-1

 .ٚأؼىاساتٙا ػٍٝ اٌسّاخ االٔفؼا١ٌح فٟ اٌش٠اضاخ اٌجّاػ١ح

 إنطمقت الدراسة بالتساؤالت التالية:

 الرياضات  لىل توجد عالقة ارتباطيو بين العالقات االجتماعية التي يعيشيا التمميذ خال
 الجماعية وسماتو االنفعالية؟ وىل ىذه العالقة  تختمف حسب نوع السمة؟ 

  ىل يتأثر مستوى العالقات االجتماعية عند التالميذ باختالف مستوياتيم االنفعالية وجنسيم في
 الرياضات الجماعية؟               

 ت االنفعالية حسب نوع الرياضة؟ رتباطية بين العالقات االجتماعية والسماىل تختمف العالقة اإل 

 وفقا لطبيعة الموضوع ومشكمة البحث ، اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي . : منهج الدراسة-

الجزائر –كمالية فريد مغراوى بالمدنية إتمميًذا،من أقسام  91: تشتمل عينة البحث عمى عينة البحث -
. وقد تم اختيار العينة بطريقة طبقية عشوائية،ممثمة لمسنوات الدراسية  (2221- 2222)لمسنة الدراسية

 كمالية.% من مجموع تالميذ اإل 18.22الثالث. وتمثل عينة البحث نسبة 
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 .Le Test Sociométriqueاالختثاس اٌسٛس١ِٛتشٜ : من بينيااألدوات-

 نلّخصهط كطآل ً::النتائج -

 عالقة ارتباطيو قائمة بين العالقات االجتماعية والسمات االنفعالية في الرياضات  توجد
 الجماعية .

  توجد عالقة متعددة بين العالقات االجتماعية ومختمف السمات االنفعالية،وىده العالقة تختمف
 حسب نوع السمة،ونوع الرياضة.

 نصيرا أو اعتباره نموذجا أو موضوعا إّن حياة الفرد النفسية تنطوي عمى وجود أخر عمى الدوام ب
 أو خصما  الن اإلنسان نتاج التفاعالت االجتماعية.

  كما أنو لكل مركز اجتماعي نمط معين من السموك المتوقع من األشخاص الذين يشغمون مراكز
 مك المراكز. تمتصمة ب

 أّن تكوين العالقات االجتماعية مرتبط بالسمات االنفعالية إلى حد ما إضافة إلى عوامل  كما
 .أخرى الن فيم وتوضيح كل ذلك يساعد في بناء وتكوين شخصية متزنة لمتمميذ

    تؼٕٛاْ:اٌّىأح االجتّاػ١ح ٌتال١ِز ،دوتٛساٖ (2010 )ح١ّٛد أحّذ دساسح -6-1-1-2

  ٚ االتجا٘اخ ٔ ٛ إٌشاط اٌثذٟٔ  اٌثأٛٞ ٚ ػاللتٙا تّفَٙٛ اٌزاخِشحٍح اٌتؼ١ٍُ          

 اٌش٠اضٟ         

 ٓشؽِخ  ميضيع قةعحث ٌاي  حيل محي  أسطسً يهي عٌط  قة بيع عٌ  قةمكطنع قالج مطعٌع ة بمٌذ    

قالج مطعً أثنطء م حلع قة  لٌم قةثطنيي،ي قةّ ً ٌحسعهط م  خبل م طملع قآلخ ٌ  ةه خبل عملٌع قة فطعل 

ٌّ  كلٌّ م  مفهيم قةذقت ةاٌه،يكذق  كيٌ  ق جطهط ه قةنفسٌع نحي  حّصع قة  عٌع قةعانٌع ي قة ٌطضٌع، ي ع

 قةنشطي قةعانً قة ٌطضً.

ٌّنع قةا قسع   لمٌذق قخ ٌُ يق م   بمٌذ قةم حلع  128قس خام قةعطحث قةمنهج قةيصفً،حٌث شملت ع

 قةثبثع م  ثطنيٌع ميةيا يطسم عطةخ يب.قةثطنيٌع ةلصفيا قةا قسٌع 

ي ة حقٌق قةهاا م  قةا قسع يطم قةعطحث عا قسع قة بمٌذ فً قةيض ٌطت قالج مطعٌع قة فطعلٌع       

  moreno  مورٌنوقةمخ لفع قةّ ً ٌ ٌشينهط أثنطء ممط سع قةنشطي قةعانً ي قة ٌطضً عطس  مطل مقٌطس 

الس  مطل قةمبحظع عطةمشط كع فً ميقيا قة مل  "،عطإلضطفعمترياالختبار السوسٌوةل فطعل قالج مطعً"

 ي قةل ب ي أايقت أخ  .

 يكطنت قةن طئج كمط ٌلً:       

م  خبل عملٌع قة فطعل قالج مطعً مع  يجا عبيع ق  عطيٌه عٌ  قةمكطنع قالج مطعٌع قةممنيحع ةل لمٌذ -
 زمبئه ي كيٌ  قال جطهطت قةنفسٌع نحي قةنشطي قةعانً.
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 يجا ف يق ذقت االةع إحصطئٌع عٌ  م يسيطت أع طا مفهيم قةذقت عٌ  ذيي قةمكطنع قالج مطعٌع -
 قةمقعيةع ،ي ذيي قةمكطنع قةم زيةع ةصطةح ذيي قةمكطنع قةمقعيةع.

قة بمٌذ ذيي قةمكطنع    خ لا قة بيع عٌ  ُع ا قةذقت قةجسمٌع يأع طا مفهيم قةذقت قألخ   عٌ-
 طنع قةم زيةع.ذيي قةمكي قةمقعيةع

عبيع قة مل ال   أّث  عطةلّ ب،فطة لمٌذ ٌخ ط  قةم فييٌ  ك فقطء ةه فً قة مل أثنطء ممط سع قةنشطي -
  قة ٌطضً،أّمط أيةئك قةّذٌ    عيه عهم مصطةح أخ   فإّنه ٌخ ط هم كزمبء ةه فً قةل ب. 

 اإلل١ّ١ٍح )اٌؼشت١ح(: اٌساتمح اٌذساساخ -6-1-2

اٌّىأح اٌسٛس١ِٛتش٠ح  تؼٕٛاْ:،ِاجست١ش (1116)إ٠ّاْ اٌخٌٟٛ دساسح-6-1-2-1

 .ٚػاللتٙا تّفَٙٛ اٌزاخ ٌذٞ أطفاي اٌّذسسح

 ِشىٍح اٌذساسح  : 

 : رزؾذد ٓؾٌِخ اُذساعخ ك٢ اُزغبؤالد ا٥ر٤خ                    

 

َٛ ٣خزِق اُطالة ر١ٝ أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ أُشرلؼخ ػٖ اُطالة ر١ٝ أٌُبٗخ  -

 اُغٞع٤ٞٓزش٣خ أُ٘خلنخ ك٢ أثؼبد ٓلّٜٞ اُزاد ) أُوبسٗخ ــ األ٤ٔٛخ ــ اُشمب ( ؟ 

 

 َٛ ٣ز٤ٔض ٗغْ اُغٔبػخ ثٔلّٜٞ راد ٣خزِق ػٖ ثبه٢ أكشاد اُغٔبػخ ؟ -

 

 َٛ ٣ز٤ٔض أُ٘جٞر ك٢ اُغٔبػخ ثٔلّٜٞ راد ٣خزِق ػٖ ثبه٢ أكشاد اُغٔبػخ ؟  -

 

 أ٘ذاف اٌذساسح: 
 

خز٤بس أٝ اُ٘جز ك٢ أُٞاهق اُغٞع٤ٞٓزش٣خ اُزؼشف ػ٢ِ األعجبة اُز٢ رٌٖٔ ٝساء ػ٤ِٔخ اال 

  . ٝاُزؼشف ػ٢ِ اُؼٞآَ اُز٢ رذػٞ اُلشد ألٕ ٣خزبس ؽخقبً ثؼ٤٘ٚ ٣ٝ٘جز آخش ك٢ ٗلظ اُٞهذ

ثزذائ٤خ ٓٔب دساعخ اُؼالهخ ث٤ٖ أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ ٝٓلّٜٞ اُزاد ُذ١ رال٤ٓز أُشؽِخ اال -

 . ػبّ 11ــ ٣9زشاٝػ ٓزٞعو ػٔشْٛ 

 ػ١ٕح اٌذساسح: 

ْ ـو ػٔشٛـٞعـثزذائ٢ ٓزال٤ٓز اُقق اُشاثغ االـر٤ِٔزاً ٖٓ ر ٤152٘خ اُذساعخ اُؾب٤ُخ ـرجِؾ ػ 

ثٜ٘ب ثزذائ٤خ ٓشًض اال ثزذائ٤خ ٤ٓٝذ سام٢اُوذ٣ٔخ االعٔغشح ٖٓ ٓذسعز٢  ببٓـػ 11-9ث٤ٖ

  . ٓؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ

  اٌذساسحِٕٙج: 

 )حسة لٛي اٌثاحثح(.أُٜ٘ظ اُٞفل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ خاُجبؽض ذاعزخذٓ                   
 -ٔتائج اٌذساسح : 

                      خــر١ٝ أٌُبٗالة ـطـٞعط٢ دسعبد اُـٓز ث٤ٖ 0.01٘ذ ــخ ػـ٤ـقبئــشٝم راد دالُخ ئؽــذ كــٞعـر   -

٢ ـِـٌـزاد اُـّٞ اُـلٜـ٢ ٓـنخ كـٔ٘خلـ٤ٞٓزش٣خ اُـٞعـٝاُطالة ر١ٝ أٌُبٗخ اُغ أُشرلؼخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ

 . اُغٞع٤ٞٓزش٣خ اُؼب٤ُخ ٝرُي ُقبُؼ اُطالة ر١ٝ أٌُبٗخ

http://shifa.ahlamontada.com/t71-topic
http://shifa.ahlamontada.com/t71-topic
http://shifa.ahlamontada.com/t71-topic
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 ث٤ٖ ٓزٞعط٢ دسعبد اُطالة ر١ٝ أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ 0.01 ك٢رٞعذ كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ  -

ؼذ أُوبسٗخ ٝرُي ُقبُؼ اُطالة ر١ٝ ثُ ك٢  خ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ أُ٘خلنخ ــٝاُطالة ر١ٝ أٌُبٗ أُشرلؼخ

 . أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ اُؼب٤ُخ

ث٤ٖ ٓزٞعط٢ دسعبد اُطالة ر١ٝ أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ  0.01 ك٢رٞعذ كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ  -

٤خ ٝرُي ُقبُؼ اُطالة ر١ٝ ـٔـذ األٛــؼأُشرلؼخ ٝاُطالة ر١ٝ أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ أُ٘خلنخ ك٢ ثُ 

 . أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ اُؼب٤ُخ

زش٣خ ث٤ٖ ٓزٞعط٢ دسعبد اُطالة ر١ٝ أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓ 0.01 ك٢رٞعذ كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ  -

نخ ك٢ ثؼذ اُشمب ٝرُي ُقبُؼ اُطالة ر١ٝ ــلـزش٣خ أُ٘خـالة ر١ٝ أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓـأُشرلؼخ ٝاُط

 . أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ اُؼب٤ُخ

شٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ دسعخ ٗغْ اُغٔبػخ ٝٓزٞعو دسعبد اُغٔبػخ ك٢ ٓلّٜٞ اُزاد ــذ كـرٞع -

 .ا٢ٌُِ ك٢ أُغٔٞػبد اُخٔظ ُقبُؼ اُ٘غْ

رٞعذ كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ دسعخ ٓ٘جٞر اُغٔبػخ ٝٓزٞعو دسعبد اُغٔبػخ ك٢ ٓلّٜٞ اُزاد  -

 . ا٢ٌُِ ك٢ أُغٔٞػبد اُخٔظ ُقبُؼ اُغٔبػخ

اٌّىأح  ( تؼٕٛاْ: 2000) ػٍٟ اٌّختاس،د/،،د/اٌؼضاٚٞ واظُد/ دساسح-6-1-2-2

 االجتّاػ١ح ٌطفً اٌشٚضح ت١ٓ ألشأٗ ٚػاللتٙا تثؼض اٌّتغ١شاخ فٟ ِذ٠ٕح تغذاد.

ب عبء ك٢ رغبؤال  ٔ  ٜب:رئعزٜذكذ اُذساعخ اٌُؾق ػ

 ٓب أٌُبٗخ االعزٔبػ٤خ ُذٟ أهلبٍ اُشٝمخ ث٤ٖ أهشاْٜٗ؟-

 ػالهخ أٌُبٗخ االعزٔبػ٤خ ُذٟ أهلبٍ اُشٝمخ ثجؼل أُزـ٤شاد ٖٓ خالٍ اخزجبس  ٓب-

 :اٌفشض١اخ اٌصفش٠ح اٌتا١ٌح

 ال رٞعذ كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ٌُِٔبٗخ االعزٔبػ٤خ ُذٟ أهلبٍ اُشٝمخ رجؼب ُِٔزـ٤شاد -

 االهزقبد١،اُغ٘ظ(.-)االٗغغبّ، أُغزٟٞ االعزٔبػ٢ اُزب٤ُخ

خ اُجؾش )ٝهذ ثِؾ ػذد أهلبٍ  خ آثبئْٜ  5ٝ6( هلال ٝ هلِخ رشاٝؽذ أػٔبسْٛ ث٤ٖ 111ػ٤٘  ع٘ٞاد،ٝػ٤٘ 

ٜبرْٜ ثِؾ )ٝ  ٓ  (.222أ

 اُخبؿ  ثأهلبٍ اٌّم١اط اٌسٛس١ِٛتشٞعزٔبػ٤خ ٝ ٛٞ ئعزخذٓذ اُجبؽضبد أداح ُو٤بط اُؼالهبد اال

 أُعش٣ذ ػ٤ِٚ ثؼل اُزؼذ٣الد ٓغ اُزؾو ن ٖٓ فذهٚ ٝ صجبرٚ. اُشٝمخ ثؼذ إٔ

خ العزخذاّ أعِٞة اُؼشك اُغٔبػ٢ ُقٞس األهلبٍ اُؾخق٤خ ك٢ رطج٤ن أُو٤بط ثبإلمبك

 اُغٞع٤ٞٓزش١.
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ِذ اُجبؽضبد : ٔتائج اٌث ج-  ٠ُ اُ٘زبئظ اُزب٤ُخ:ئرٞف 

 ٗغغبّ.راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ٌُِٔبٗخ االعزٔبػ٤خ ُذٟ أهلبٍ اُشٝمخ رجؼب ُٔزـ٤ش االٞعذ كشٝم ـر -

  ٌُِٔبٗخ االعزٔبػ٤خ ُذٟ أهلبٍ اُشٝمخ رجؼب ُٔزـ٤شراد دالُخ ئؽقبئ٤خ ٞعذ كشٝم ـر ال -

 هزقبد١.اال-عزٔبػ٢أُغزٟٞ اال

 راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ٌُِٔبٗخ االعزٔبػ٤خ ُذٟ أهلبٍ اُشٝمخ رجؼب ُٔزـ٤ش اُغ٘ظ.رٞعذ كشٝم  ال -

إدسان األطفاي :تؼٕٛاْ،ِاجست١ش(2001) ػٍِٟ ّذ ،س١ّ حِ ّذ ػط١ح ، دساسح-3

 .دساسح ٚصف١ح ِماسٔح() االجتّاػ١ح  ػاللاتٌُٙشثىح 

 رزؾذ د ٓؾٌِخ اُذساعخ ثبخزقبسًٔب ٢ِ٣:    

ّٓ ٚ إٌٛع؟-  ً٘ إدسان اٌطفً ٌتٍه اٌؼاللاخ تتثا٠ٓ فٟ ضٛء اختالف اٌس

 ٝرُي ٖٓ خالٍ اإلعبثخ ػ٠ِ اُزغبؤالد ا٥ر٤ــخ:     

 ثبخزالف اُ٘ٞع)رًٞس/ ئٗبس(؟عزٔبػ٤خ َٛ ٛ٘بى اخزالف ك٢ ئدساى األهلبٍ ُؾجٌخ ػالهبرْٜ اال-

ٖ  َٛ ٛ٘بى اخزالف ك٢ ئدساى األهلبٍ ُؾجٌخ ػالهبرْٜ اال-  عزٔبػ٤خ ثبخزالف اُغ

 (؟11-12)ٝ (10-11)

 َٛ ٛ٘بى رأص٤ش داٍ ُزلبػَ ًال  ٖٓ ع٘ظ اُطلَ ٝ ٗٞع اُؼالهخ ػ٠ِ ئدساًٚ ُؼالهبرٚ االعزٔبػ٤خ؟-

ٖ  اُطلَ ٝ ٗٞع اُؼالهخ ػ٠ِ ئدساًٚ ُؼالهبرٚ االعزٔبػ٤خ؟ َٛ-  ٛ٘بى رأص٤ش داٍ ُزلبػَ ًال  ٖٓ ع

خ اُذساعخ) (ع٘خ 10/12(هلال ٖٓ اُزًٞس ٝ اإلٗبس اُز٣ٖ رشاٝؽذ أػٔبسْٛ ٓب ث٤ٖ)119ٝؽِٔذ ػ٤٘ 

٘ذس٣خ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثٔؾبكظخ اإلعٌ اٌّتّٕضجروش٣جب ٖٓ ثؼل ٓذاسط ٓشاؽَ اُزؼ٤ِْ األعبع٢ ٖٓ ٓ٘طوخ 

 ثٔقش.

" ثؼذ رشعٔزٜب ٝثارٕ ًزبث٢ ٚٔذي ف١شِاْرأ٤ُق " –ٝأػذ د اُجبؽضخ هبئٔخ ؽجٌخ اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ 

ً ذ ٖٓ اُخقبئـ اُغ٤ٌٞٓزش٣خ ُألداح.   ٓ٘ٚ،ٓغ اُزأ

 :ٚ تٕاء ػٍٝ رٌه أسفشخ اٌذساسح ػٍٝ إٌتائج اٌتا١ٌح ٚ تاختصاس

  ظٜشد كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ اُزًٞس ٝ اإلٗبس ك٢ ئدساى )اُذػْ( ٖٓ خالٍ اُؼالهخ

ٓغ ..... ٝ األهشإ ٖٓ اُج٤ٖ٘ ُقبُؼ اُزًٞس ، ث٤٘ٔب ًبٗذ اُلشٝم ك٢ فبُؼ اإلٗبس ٖٓ خالٍ 

ٖ  ٓغ األهشإ ٖٓ اُج٘بد.  ػالهزٜ
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 ُزلبػالد اُغِج٤خ ك٢ ظٜشد كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ اُزًٞس ٝ اإلٗبس ك٢ ئدساى) ا

ٓوبثَ اُزٞع٤ٚ ٝ اإلسؽبد( ٝهذ عبءد اُلشٝم ك٢ فبُؼ اُزًٞس ٖٓ خالٍ اُؼالهخ ٓغ األهشإ 

 ٖٓ اإلٗبس.

  َظٜشد كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ اُزًٞس ٝ اإلٗبس ك٢ ئدساى )اُؼوبة ك٢ ٓوبث

ٓغ ًال اُزلبػالد اإل٣غبث٤خ( ٝهذ عبءد اُلشٝم ك٢ فبُؼ اإلٗبس ٖٓ خالٍ اُؼالهخ 

 ......ٝاألهشإ)اُج٤ٖ٘(.

 (ٖع٘خ ٝرُي ك٢ 12-11ظٜشد كشٝم ُقبُؼ األهلبٍ األًجش ع٘ ب اُز٣ٖ رشاٝؽذ أػٔبسْٛ ث٤)

 روذ٣شْٛ ُؼالهبد اُذػْ ٓغ األهشإ ٖٓ اُج٤ٖ٘.

  ظٜش رأص٤ش رلبػَ ٓزـ٤ش١ اُغ٘ظ ٝ ٗٞع اُؼالهخ ك٤ٔب ٣زؼِ ن ثادساى اُذػْ ،ث٤٘ٔب ُْ ٣ظٜش رأص٤ش

بػَ ك٤ٔب ٣زؼِ ن ثادساى اُزلبػالد اُغِج٤خ ك٢ ٓوبثَ اإلسؽبد ٝ اُزٞع٤ٚ  ٝ ئدساى داٍ ُٜزا اُزل

 اُؼوبة ك٢ ٓوبثَ اُزلبػالد اإل٣غبث٤خ.

 ٗٞع اُؼالهخ ػ٠ِ ئدساى األهلبٍ )ُِزلبػالد اُغِج٤خ ك٢ ٤ظٜش رأص٤ش ُِزلبػَ ث٤ٖ ٓزـ ٝ  ٖ ش اُغ 

 د اإل٣غبث٤خ(. ) ٝ اُؼوبة ك٢ ٓوبثَ اُزلبػال-ٓوبثَ اإلسؽبد ٝ اُزٞع٤ٚ(

 األجٕث١ح: اٌساتمح اٌذساساخ -6-1-3

 

اٌّىأح اٌسٛس١ِٛتش٠ح ٚ تؼٕٛاْ: ِاجست١ش(2009) ٚد٠مذَ.َ. س١ض وا٠ا ،ػ١ٍُ-6-1-3-1

 :اٌّذاسط االتتذائ١ح اٌتشو١ح تال١ِز ٌذٜ )اٌزاخ( اٌ ١اج اٌشضا ػٓ

-Sociometric Status and Life Satisfaction Among Turkish 

Elementary School Students 

ر١ٞ٘ ٛزٙ اُذساعخ اًزؾبف ئٌٓب٤ٗخ رأص٤ش أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ ػ٠ِ كْٜ إشىا١ٌح اٌذساسح:  

 ئدساى ٝ رلغ٤ش اُشمب ػٖ اُزاد ًٔب ٢ِ٣:ٝ

 َٛ أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ رُؾذس كشهب ك٢ رلغ٤ش ٝ كْٜ اُشمب  ػٖ اُزاد؟-

 ُذٟ رال٤ٓز أُذاسط االثزذائ٤خ؟ٝٓب أثؼبد اُشمب ػٖ اُزاد  -

 ر٤ِٔزا رزشاٝػ أػٔبسْٛ ث٤ٖ اُقق اُشاثغ ٝ اُقق    340ؽِٔذ اُذساعخ  اإلجشاء إٌّٙجٟ:  

 اُضبٖٓ ثٔوبهؼخ فـ٤شح ؽٔبٍ رش٤ًب.         

ٕ  رـ٤ ش اُشمب ػٖ اُزاد ثزـ٤ش أٌُبٗخ ٔتائج اٌذساسح:   رؾ٤ش ٗزبئظ ٛزٙ اُذساعخ ثأ

ر١ٝ اُُؾٜشح ٝ اُوجٍٞ االعزٔبػ٢ ُذ٣ْٜ دسعبد اُشمب ػٖ اُزاد أًضش  اُغٞع٤ٞٓزش٣خ،كبُزال٤ٓز

 ٖٓ اُزال٤ٓز أُ٘جٞر٣ٖ ٝ أُؼض٤ُٖٝ ٖٓ هشف اُغٔبػخ.
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ٕ  أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ رخِن كشٝهبد راد أ٤ٔٛخ ػ٠ِ ٓغزٟٞ أثؼبد  - رؾ٤ش اُ٘زبئظ أ٣نب ئ٠ُ أ

 ٓؾقالد اُشمب ػٖ اُزاد هجوب ُٜزٙ اُ٘ز٤غخ.

ٕ  اُزال٤ٓز - أُوج٤ُٖٞ ٖٓ أؿِج٤خ اُغٔبػخ ُذ٣ْٜ دسعبد اُشمب ػٖ اُزاد ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُؼبئِخ  ئ

َ  هجٞال أٝ أُ٘ؼض٤ُٖ.  أًضش ٖٓ ا٥خش٣ٖ األه

ٕ  اُزال٤ٓز أُوج٤ُٖٞ ٖٓ أؿِج٤خ اُغٔبػخ ُذ٣ْٜ دسعبد اُشمب ػٖ اُزاد ػ٠ِ ٓغزٟٞ األهشإ   - ئ

َ  هجٞال أٝ أُ٘ؼض٤ُٖ.  أًضش ٖٓ ا٥خش٣ٖ األه

اٌؼاللح ت١ٓ اٌٍغح ٚ اٌّىأح  تؼٕٛاْ:،ِاجست١ش(2012)جاْ ت١ً دساسح ٔاػِٟٛ-6-1-3-2

ّٓ اٌّذسسح. اٌسٛس١ِٛتش٠ح ٌذٜ  أطفاي س

-The Relation Between  Language and sociometric status in 

school-aged children  

 :إشىا١ٌح اٌذساسح 

 اُغٞع٤ٞٓزش٣خ ُذٟ أهلبٍ عٖ أُذسعخ؟ٓب ٗٞع اُؼالهخ ث٤ٖ اُِـخ ٝ أٌُبٗخ  -

 ٓب ٓذٟ رأص٤ش اخزالف األػٔبس ك٢ رُي؟ -

  :ٛذكذ اُذساعخ ئ٠ُ رؾ٤َِ اُؼالهخ ث٤ٖ اُوذساد اُِـ٣ٞخ ٝ دسعبد أٌُبٗخ اٌٙذف ِٓ اٌذساسح

ٖ  اُزٔذسط ،ُٔغٔٞػبد األػٔبس اُضالس)اُؾنبٗخ، 234اُغٞع٤ٞٓزش٣خ ُـ:   االثزذائ٢هلال ك٢ ع

 خالٍ اخزجبس رشر٤ت ص٘بئ٢.  أُزٞعو (،ٖٓٝ

(ٝ خقبئـ ػالهبد األهلبٍ أُزؼِوخ ثٜب.  ٖ ٢ اُؼالهخ ث٤ٖ األػٔبس أُخزِلخ )ٓزـ٤ ش اُغ ْ  روق    ص

 ِذ اُذساعخ ئ٠ُ ٓب ٢ِ٣:ٔتائج اٌذساسح  :   رٞف 

ٝه٤ذح ث٤ٖ اُوذساد اُِـ٣ٞخ ٝ أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ ك٢ اُؾنبٗخ،ٌُٖ ٛزٙ اُؼالهخ ر٘وـ  اُؼالهخ -

.ٓغ   ٖ  اُٞهذ ٝ اُغ

 اُخقبئـ اإل٣غبث٤خ ٝ اُغِج٤خ اُز٢ ُٜب ػالهخ أٝ فِخ ثبُؼالهخ اُض٘بئ٤خ رزـ٤ش ٓغ اُٞهذ. -

ٜٓبساد اُِؼت،ٝ اُقذاهخ ًبٗذ ُذ٣ٜب أ٤ٔٛخ أ٣نب ك٢ اُؾنبٗخ،ث٤٘ٔب اُؾخق٤خ ثبػزجبسٛب دػٔب  -

  أعبع٤ب ٝاالٛزٔبّ،ًبٗب خبف٤ز٤ٖ ئمبك٤ز٤ٖ ألهلبٍ اُقق اُخبٓظ ٝ اُضبٖٓ.

  :ح حٛي اٌتى١ف اٌذساسٟاٌذساساخ اٌّساتم -6-2

بثوخ اُ ز٢ ر٘بُٝذ ٓٞمٞع  ٕ  اُذساعبد اُغ  ثبُزش٤ًض ػ٠ِ ٌزل٢ ٣ُ ُزا اُز٤ٌق اُذساع٢ ًض٤شح عذا ،ئ

 اُذساعبد اُؾذ٣ضخ كوو ٝ ٜٓ٘ب:

 



 اٌفصً األٚي                                                                                        إشىا١ٌح اٌذساسح
 

15 
 

 :ح١اٌّ ٍّ  اخاٌذساس-6-2-1

: اٌؼاللح ت١ٓ تمذ٠ش اٌزاخ ٚ تؼٕٛاْ،ِاجست١ش(2010) أحّذ دساسح ِغالٚٞ -6-2-1-1

 اٌتى١ف اٌذساسٟ ػٕذ طٍثح اٌّذسسح اٌؼ١ٍا ٌألساتزج تثٛصس٠ؼح.

 رٞعذ ػالهخ راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ روذ٣ش اُزاد ٝ اُز٤ٌق اُذساع٢ ُذٟ إشىا١ٌح اٌذساسح َٛ  :

   هِجخ أُذسعخ اُؼ٤ِب ُألعبرزح ثجٞصس٣ؼخ؟

 ٝ اُز٢ رزلشع ئ٠ُ:

 ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ روذ٣ش اُزاد ٝ ر٤ٌق اُطِجخ ٓغ األعزبر؟َٛ رٞعذ ػالهخ راد دالُخ  -

 ؟َٛ رٞعذ ػالهخ راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ روذ٣ش اُزاد ٝ ر٤ٌق اُطِجخ ٓغ اإلداسح -

 َٛ رٞعذ ػالهخ راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ روذ٣ش اُزاد ٝ ر٤ٌق اُطِجخ ٓغ اُجشآظ؟ -

 اُطِجخ ٓغ اُضٓالء؟َٛ رٞعذ ػالهخ راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ روذ٣ش اُزاد ٝ ر٤ٌق  -

 خ اُج٤ذاؿٞع٤خ؟طر٤ٌق اُطِجخ ٓغ األٗؾاُزاد َٝٛ رٞعذ ػالهخ راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ روذ٣ش -

 أدٚاخ اٌذساسح : 

 بٕ اُز٤ٌق اُذساع٤.٢ٓو٤بط روذ٣ش اُزاد ،اعزج   

  :إٌتائج 

ش ـٝ آخٝ اُز٤ٌق اُذساع٢ ػالهخ رجبد٤ُخ،أ١ ٤ُغذ ػالهخ ٓزـ٤ش ٓغزوَ  اُؼالهخ ث٤ٖ روذ٣ش اُزاد -

 ربثغ،كٜٔب ٣زجبدالٕ أُٞاهغ .

خ اُذساعخ ُذ٣ْٜ روذ٣ش راد ٓغ اُز٤ٌق اُذساع٢،رزشاٝػ ث٤ٖ اُؼالهخ اال٣غبث٤خ أكشاد  - أُ٘ؼذٓخ ٝػ٤٘ 

 0.37ٝ اُغِج٤خ،كل٢ ؽبُخ اُزوذ٣ش اُزار٢ ُِطِجخ ٝ ر٤ٌلْٜ اُذساع٢ ٓغ االعبرزح ثِؾ ٓؼبَٓ االسرجبه

اُلشم٤ز٤ٖ  ذ فؾخـخ ٓٞعجخ ٝٛٞ ٓب ٣إًــاُزبٕ ثؼاله،ٝٛٔب ه٤ٔزبٕ د0.32ًزُي ٓغ االداسح 

 األ٠ُٝ ٝ اُضب٤ٗخ.

  ،ٝ اُز٤ٌق -0.12غ اُضٓالء،ئر إٔ ٓؼبَٓ االسرجبه ـق ٓـ٤ـٌـزـ٢ اُـخ كـالهـزٙ اُؼـذاّ ٛـ٤٘ٔب اٗؼـث -

س، ؽـظ أٝ أُوـشآـجـذساع٢  ٓغ اُـاُ ،ٝٛٔب ه٤ٔزبٕ ؿ٤ش داُز٤ٖ  ٤0.81ش ثِؾ ٓؼبَٓ االسرجبه ـش 

 اؽقبئ٤ب ،ٝٛٞ ػٌظ اُلشم٤ز٤ٖ اُضبُضخ ٝ اُشاثؼخ.

ب اُؼاله -  ٓ ق اُذساع٢  ٗغذٛب ك٢ ر٤ٌق اُطِجخ ٓغ االٗؾطخ ـ٤ـزاد ٝ اُزٌـش اُـجخ ث٤ٖ روذ٣ـخ اُغبُـأ

 ،٢ٛٝ ػٌظ اُلشم٤خ اُخبٓغخ. -0.81،ؽ٤ش ثِؾ ٓؼبَٓ االسرجبه  اُج٤ذاؿٞع٤خ
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ٚػاللتٗ االغتشاب إٌفسٟ :تؼٕٛاْ،ِاجست١ش(2012)وش٠ّح دساسح ٠ٛٔسٟ -6-2-1-2

 تاٌتى١ف اٌذساسٟ ٌذٜ طالب اٌجاِؼح.

 :إشىا١ٌح اٌذساسح 

ب اُـٛذكذ اُذساعخ ك٢ ؽ خ ث٤ٖ اُز٤ٌق األًبد٢ٔ٣)اُذساع٢( ٝ ثؼل ـزؾبف اُؼالهـضب٢ٗ ئ٠ُ اًـوٜ 

 أُزـ٤شاد )اُغ٘ظ،ٌٓبٕ اإلهبٓخ،ٗٞع ا٤ٌُِخ ٝ اُزخق ـ(.

  :ٌٕٙشٞ تٛسٚ".ٓو٤بط اُز٤ٌق اُذساع٢أدٚاخ اٌذساسح " 

  :خ ٌٓٞٗخ ٖٓ ـزٔذد اُذساعـاػإجشاءاخ اٌذساسح ُٞٞد ـخ ٓـخ ٖٓ عبٓؼـجـجب ٝ هبُـهبُ 220خ ػ٤٘ 

 ش١ ثز٤ض١ ٝصٝ.ـٓؼٔ

 ٌٜٔ٘ظ ـل٢،ٝ أُٜ٘ظ أُوبسٕ ،ٝ اُـخ أُٜ٘ظ اُٞفـٔذد اُذساعـزـاػذساسح: ـإٌّٙج اٌّتّثغ فٟ ا

 )حسة لٛي اٌثاحثح(.ؽقبئ٢ اإل

 :ٔتائج اٌذساسح 

 :اُ٘زبئظ ًبُزب٢ُ ًبٗذ

 اُذساع٢ هبٓخ ٝ اُز٤ٌق٘ظ ٝ ٌٓبٕ اإلـ٤ش١ اُغـ٤خ ث٤ٖ ٓزــؽقبئئػذّ ٝعٞد كشٝم راد دالُخ  -

 (.األًبد٢ٔ٣)

٤ خ ٝ اُزخق ـ ٝ اُز٤ٌق اُذساع٢ ـش اٌُِـ  زـ٤ـَ  ٖٓ ٓـٖ ًـ٤ـ٤خ ثـؽقبئئٝعٞد كشٝم راد دالُخ  -

                                                                                                                                                          ُقبُؼ هالة اُطت اُؼبّ.

 :اٌساتمحتعلٌق خاصٌّ على كلّ دراسة من الدراسات  -6-3

ٌُكسب قةعطحث خع ة أس َع،ي م ليمطت أشمل فً ظ ا يٌطسً      إّ  قالح كطك عطةا قسطت قةّسطعقع 

فـعقا  مط ٌّيـلع قةف ا على أعـمطل قآلخـ ٌـ  ،عـقـا  قس فطا ه قةمعطش ة،ألّ  مط ُك ب حيل ميضيع 

ط ة قة  قث قس اعى قةعحث ي قة نقٌب فً أمهطت قةك ب ي قةم قجع،كذةك ا قس هط قةمٌاقنٌع ،فهً عص

 قةنظ ي فً قةيقيع مع قة اةٌل عطةمقط عطت ي قةنظ ٌطت ذقت قةحّجع على مط ُ يّصَل إةٌه.

 سلك يةهذق  س أنس كّل ا قسع جاٌاة عع ض قةمشطعهطت قةسطعقطت أي قةميطعقطت ةهط، ة نهل مّمط نهلت    

 طا كمط سعق ةمثٌب هط فقا مسلكهط قةّذي خطضت ،ي هذق مط حاث ةهذه قةا قسع قةّ ً قع مات قةنهج قةم 

قع مات مجميعًع م  قةا قسطت كطنت نع قسط أضطء ا عهط ي يطاهط منهجٌط إةى عّ  قةنجطة قة لمً 

ٌُخ لُا فٌه علٌهط حسب مط ٌلً: ٌُّ فُق حيةه م هط ي مط   قةّصحٌح،ي عطةيعع هنطك مط 
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اٌّىأح اٌسٛس١ِٛتش٠ح ٚػاللتٙا  :بعنوان ماجستٌر، 1996)إٌمان دراسة الخولً-6-3-1

 .تّفَٙٛ اٌزاخ ٌذٞ أطفاي اٌّذسسح

 أوجه االّتفاق: 

ٌّ  قأليل فهي نفسه)قةمكطنع           فّق هذه قةا قسع مع قةا قسع قةحطةٌع فً قةم غ

قةسيسٌيم  ٌع أي قالج مطعٌع،كمط  ّ فق م هط فً قألاقة )قالخ عط قةسيسٌيم  ي ةمي ٌني  كذق 

 ، ي قةمنهج قةمّ عع )قةيصفً .11إةى 9مج مع قةا قسع)قةم حلع قالع اقئٌع ،ي قةفئع قة م ٌع م  

 : ختالفأوجه اال 

ٌّنع ،فطةسطعقع قع مات ي خ لا م هط فً        ف اق إحصطئٌط، أّمط قةحطةٌع ف   ما  152قة 

ٌُضطا إةى قةحطةٌع قةا قسع قةُمقط نع مع مقٌطس  14مجميعطت صغٌ ة ال   جطيز  ف اق، ي يا 

 قة كٌا قةا قسً فً قةحطةٌع فقي.

 ٌّنع كعٌ ة جّاق،عٌنمط قةا قسطت قةسيسٌيم  ٌع   يلب  إس خامت هذه قةا قسع: التعلٌق الخاص ع

 فقي. جمطعع صغٌ ةي عطةض ي ة 

ح االجتّاػ١ح اٌّىأ:(تؼٕٛا2000ْ) ػٍٟ اٌّختاسٚد/، اٌؼضاٚٞد/،واظُد/دساسح  -6-3-2 

 ت١ٓ ألشأٗ ٚػاللتٙا تثؼض اٌّتغ١ّشاخ. ٌطفً اٌشٚضح

 أوجه االّتفاق: 

ٌّ  قأليل فهي مثله  مطمط  )قةمكطنع         فّق هذه قةا قسع مع قةا قسع قةحطةٌع فً قةم غ

قالج مطعٌع أي قةسيسٌيم  ٌع،كمط  ّ فق م هط فً قألاقة )قالخ عط قةسيسٌيم  ي ةمي ٌني  

 قةمنهج قةمّ عع )قةيصفً .ي

 : أوجه االختالف 

ٌّنع ،فطةسطعقع قع مات ي خ لا م هط فً      ف اق إحصطئٌط، أّمط قةحطةٌع ف   ما  111قة 

 5/6مجميعطت صغٌ ة ، كذق مج مع قةا قسع)أيفطل قة يضع  ي يقةاٌهم،يقةفئع قة م ٌع عٌ  

 .إضطفع قةصي  ةألاقة فً قةسطعقع ي قة كٌا قةا قسً فً قةحطةٌع

  ّكزت على فئع صغٌ ة قةّس ،فطة مل مع هذه قةش ٌحع ص عط  هذه قةا قسع :التعلٌق الخاص 

يخصيصط فً  يعٌق قةمقطٌٌس،ي صطحعطت قةعحث ،مشكي قت على  كٌٌا قالخ عط  جّاق

       عطةصي  ح ى  كي  ن طئجه مقعيةع قةى حّا ع ٌا. 

تؼٕٛاْ:إدسان األطفاي ٌشثىح ،ِاجست١ش (2001)ػٍٟ ِ ّذ س١ّ حدساسح -6-3-3

 إٔاث(.-ػاللاتُٙ االجتّاػ١ح ِغ اختالف اٌّسٓ ٚ إٌٛع)روٛس

  االّتفاقأوجه: 

  فّق هذه قةا قسع مع قةا قسع قةحطةٌع فً ميضيع قةا قسع )قة بيطت قالج مطعٌع  كمط  ّ فق    

ا قسع  –،ي قةمنهج قةمّ عع )قةيصفً  12إةى 12م   نع قةعحثقةفئع قة م ٌع ة ٌّ م هط فً 

  .-مقط نع

 

 

http://shifa.ahlamontada.com/t71-topic
http://shifa.ahlamontada.com/t71-topic
http://shifa.ahlamontada.com/t71-topic
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 : أوجه االختالف 

ٌّنع ،فطةسطعقع قع مات ي خ لا م هط فً   قةحطةٌع ف   ما مجميعطت صغٌ ة يحاة، أّمط  119قة 

مط  ينال أّمط قةحطةٌع فمقٌطس قةمكطنع ي قةمقٌطس اأاقة قةا قسع)شعكع قة بيطت قالج مطعٌع ةفٌ 

 قة كٌا قةا قسً.

  ّفً قة بيطت قالج مطعٌع عٌ  قة بمٌذ  عحث فًأنهط  قةا قسع م  قٌجطعٌطت هذه:التعلٌق الخاص 

قةما سع يخط جهط ،ي كزت على ا قسع قةف يق فً قةجنس ي قةسّ ،يهمط محي ي قةا قسع 

 . قةحطةٌع

اٌؼاللاخ االجتّاػ١ح ٚأؼىاساتٙا  بعنوان: ( 2008)زحاف د/شوٌة ود/دراسة -6-3-4

 .ػٍٝ اٌسّاخ االٔفؼا١ٌح فٟ اٌش٠اضاخ اٌجّاػ١ح

 أوجه االّتفاق : 
 

  ـٌـ،ي قةم غقالج مطعٌع قةُع ا قة طم يهي قة بيطت  فّق هذه قةا قسع مع قةا قسع قةحطةٌع فً       

 ي ـةسيسٌيم ق م هط فً قألاقة)قالخ عط قـمط  ّ فـع،كـ  ٌـقةسيسٌيمقأليل ي قةم ّع  عنه عطةمكطنع 

 ةمي ٌني  ي قةمنهج قةمّ عع )قةيصفً .
 

 : أوجه االختالف 
 

ٌّنع ،فطةسطعقع قع مات م هط فً ي خ لا      ف اق، أّمط قةحطةٌع ف   ما مجميعطت صغٌ ة  91قة 

كذق ع ض  ، فً قةم يسي يقةحطةٌع فً قالع اقئً فطةسطعقع، كمط  خ لفط  فً مج مع قةعحث

 كمقٌطس قالنف طل يغٌ هط. قألايقت

  ّالتعلٌق الخاص: 

 ،يهذه قةا قسع  قةسيسٌيم  ٌع   يلب جمطعطت صغٌ ة قةّسطعقع أّ  قةا قسطتنفس قةمبحظع              

 ف اق قحصطئٌط. 91قس  ملت         

اٌّىأح اٌسٛس١ِٛتش٠ح ٚ اٌشضا تؼٕٛاْ:،ِاجست١ش(2009) ٚد٠مذَ ػ١ٍُدراسة  -6-3-5

 :اٌّذاسط االتتذائ١ح اٌتشو١ح تال١ِز ٌذٜ  )اٌزاخ(اٌ ١اج  ػٓ

 أوجه االتفاق: 
 

قةا قسع قةحطةٌع فً مج مع قةعحث  يم غٌ  قةمكطنع قةسيسٌيم  ٌع مع   فق هذه قةا قسع مع      

 إيحطم م غٌ  قةسّ  فٌهط.

 :أوجه االختالف 
 

ٌّنع   فً قةم غٌ  قةثطنً  كمط أ ّ قةحطةٌع مجميعطت صغٌ ة،ي 234قةسطعقع عـ:   خ لفط  فً قة 

 قةسطعقع هي قأليل فً قةحطةٌع.
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قع أّ  قةا قسطت قةسيسٌيم  ٌع   يلب جمطعطت صغٌ ة يهذه نفس قةمبحظع قةّسطع التعلٌق الخاص:
                       ف اق قحصطئٌط. 234قةا قسع قس  ملت 

تؼٕٛاْ:اٌّىأح االجتّاػ١ح ٌتال١ِز ِشحٍح ،دوتٛساٖ (2012)أحّذدساسح ح١ّٛد -6-3-6

 ٟ.تّفَٙٛ اٌزاخ ٚ االتجا٘اخ ٔ ٛ إٌشاط اٌثذٟٔ ٚ اٌش٠اضػاللتٙا ٚاٌثأٛٞ 

 أوجه االّتفاق : 

ٌّ  قأليل فهي كمط فً قةثطنٌع)قةمكطنع          فّق هذه قةا قسع مع قةا قسع قةحطةٌع فً قةم غ

قةمنهج يقالج مطعٌع أيقةسيسٌيم  ٌع،كمط  ّ فق م هط فً قألاقة)قالخ عط قةسيسٌيم  ي ةمي ٌني  

 قةمّ عع )قةيصفً .

 : أوجه االختالف 

ٌّنع  ي خ لا م هط فً       ف اق، أّمط قةحطةٌع ف   ما مجميعطت  128،فطةسطعقع قع ماتقة 

كذق ع ض  فً قةثطنيي يقةحطةٌع فً قالع اقئً ، فطةسطعقع، صغٌ ة ،كمط  خ لفط  فً مج مع قةعحث

 كمقٌطس قال جطهطت يغٌ هط. قألايقت

 التعلٌق الخاص: 

   يلب جمطعطت صغٌ ة ،يهذه قةا قسع  نفس قةمبحظع قةّسطعقع أّ  قةا قسطت قةسيسٌيم  ٌع           

 ف اق قحصطئٌط. 128قس  ملت         

اٌؼاللح ت١ٓ اٌٍغح ٚ اٌّىأح  بعنوان:،ِاجست١ش(2012)دساسح ٔاػِٟٛ -6-3-7

ّٓ اٌّذسسح.  اٌسٛس١ِٛتش٠ح ٌذٜ أطفاي س

 

 :أٚجٗ االتفاق 
 

 .  فق هذه قةا قسع مع قةا قسع قةحطةٌع فً مج مع قةعحث  يم غٌ  قةمكطنع قةسيسٌيم  ٌع      

 أٚجٗ االختالف: 
 

 ٌ ة.ـيعطت صغـمـع مجـٌـطةـي قةح  342ـ: ـع عـقـطعـسـقة عـنـٌّ ـ ـً قةـط  فـفـلـ ـخـ                

 التعلٌق الخاص: 

 

 نفس قةمبحظع قةّسطعقع أّ  قةا قسطت قةسيسٌيم  ٌع   يلب جمطعطت صغٌ ة ،يهذه قةا قسع            

 ف اق قحصطئٌط. 324قس  ملت         
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 اٌتى١فٕٛاْ: اٌؼاللح ت١ٓ تمذ٠ش اٌزاخ ٚتؼ،ِاجست١ش(2010) أحّذ دساسح ِغالٚٞ-6-3-8

 .اٌّذسسح اٌؼ١ٍا ٌألساتزج تثٛصس٠ؼح ػٕذ طٍثح  اٌذساسٟ

  ٗاالتفاق:أٚج  

 اُذساعخ ٓغ اُؾب٤ُخ  ك٢ ٓٞمٞع اُز٤ٌق اُذساع٢ ،ٝ األداح اُضب٤ٗخ ك٢ اُؾب٤ُخ.رزلن ٛزٙ          

 أٚجٗ االختالف:  

 

خ اُذساعخ ،ٝ أُزـ٤ش األٍٝ.ٝ رخزِق ٓؼٜب ك٢                                   ٓغزٔغ اُجؾش ،ٝ ػ٤٘ 

 ِٛلغ اٌذساسح اٌ ا١ٌح: 

 ٛزٙ اُذساعخ اعزخذٓذ عضء ،أٝ ٌٓٞٗب ٖٓ ٌٓٞٗبد أٌُبٗخ اإلعزٔبػ٤خ ،ٝٛٞ روذ٣ش اُزاد.              

تؼٕٛاْ:االغتشاب إٌفسٟ ٚػاللتٗ ،ِاجست١ش(2012)وش٠ّح دساسح ٠ٛٔسٟ-6-3-9

 ٌذٜ طالب اٌجاِؼح. اٌذساسٟ تاٌتى١ف

 :االتفاق أٚجٗ - أ

 
 اُذساع٢ ،ٝ األداح اُضب٤ٗخ ك٢ اُؾب٤ُخ.اُذساعخ ٓغ اُؾب٤ُخ  ك٢ ٓٞمٞع اُز٤ٌق ٛزٙ  رزلن         

 

 أٚجٗ االختالف: 

خ اُذساعخ ،ٝ أُزـ٤ش األٍٝ.ٝ رخزِق ٓؼٜب ك٢                          ٓغزٔغ اُجؾش ،ٝ ػ٤٘ 

 اٌتؼ١ٍك اٌخاص: 

 أٗٚ ٓؼ٤ن ُِؼالهبد االعزٔبػ٤خ اُز٢ رنٖٔ  هذ ٓذ االؿزشاة اُ٘لغ٢ ػ٠ًِزُي ٛزٙ اُذساعخ               

 ث٤٘ٔب ػ٤ِٔخ اُز٤ٌق اُذساع٢ ر٘إٝ ثزُي،٢ٛٝ ٓؾَ اٛزٔبّ غٔبػخ، اُُِلشد أٌُبٗخ اإلعزٔبػ٤خ ك٢         

 اُجبؽضخ.        

 التعلٌق العاّم حول الدراسات السابقة جمٌعها:  -6-4

كّل قةا قسطت قةّسطعقع ،ةهط عبيع قة اقخل ي قالش  قك إّمط م  ي ٌب أي م  ع ٌا عطةا قسع قةحطةٌع        

  ع  جمٌ هط سناق منهجٌط ي علمٌط ي إحصطئٌط مفٌاق ،ٌمك  قالع مطا علٌهط ي قالس ئنطس عن طئجهط ةذق  ُ 

،يعلى سعٌل يم  ي عطةخصيص عنت قةقٌطس قةسيسٌ،كطة ً خصيصط فً قة ع ٌ  ةن طئج هذه قةا قسع

،اُؼضا١ٝ،ص٤ٛش،ػ٢ِ ًبظْدساعخ ٚ، (1996)إٌمط ً ا قسع قةخية قةمثطل ال قةحص :

 .(2008) ٝد٣وذّ ػ٤ِْا قسع  ٝ،(2012)ث٤َ دساعخ ٗبػ٢ٓٞٚ ،(2000) أُخزبس،ٝٓؾٔذ،ع٠ِٔ
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 :ةـــــدراســـال اتــٌــرضـــف-7

 

قألهاقا يقة  قث قةنظ ي قةم طةج ةنفس قةم غٌ قت ،يخبل قةا قسطت قةسطعقع لى مط مضى يم  عنطء ع 

 قةم جية ،ي قألسعطب ،ي قألهمٌع قةكطمن ٌ  ي قء هذه قةا قسع ٌمك  قف  قض مط ٌلً:

 اُغي٘خ اُخبٓغيخث٤ٖ أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ ٝ اُز٤ٌ ق اُذساعي٢ ُيذٟ رال٤ٓيز  اسرجبه٤ٚٞعذ ػالهخ ـر -7-1

 ثزذائ٢.ا

اُز٤ٌق اُذساع٢ دسعبد أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ ٝ دسعبد ث٤ٖٞعذ كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ـرال -7-2

 .ثزذائ٢ا اُغ٘خ اُخبٓغخرال٤ٓز هزقبد١ ألعش رُؼضٟ ُِٔغزٟٞ اال

اُز٤ٌيييق دسعيييبد أٌُبٗييخ اُغٞعييي٤ٞٓزش٣خ ٝدسعيييبد  ٞعذ كيييشٝم راد دالُيييخ ئؽقييبئ٤خ ثييي٤ٖ ـرييال -7-3

 .ثزذائ٢ا اُغ٘خ اُخبٓغخرال٤ٓز اُذساع٢ رُؼضٟ ُِغ٘ظ ُذٟ 

اُز٤ٌق اُذساع٢ دسعبد أٌُبٗخ اُغٞع٤ٞٓزش٣خ ٝ دسعبد راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖٞعذ كشٝم ـرال -7-4

ٖ  ُذٟ   .ثزذائ٢ا اُغ٘خ اُخبٓغخرال٤ٓز رُؼضٟ ُِغ

  ح:ــالصــخ

ؼ اُشؤ٣خ         ب عجن رزن   ٔ ثؼل أُلب٤ْٛ  ٝ أُقطِؾبد أُضدؽٔخ ك٢ ٤ٓذإ ػِْ اُ٘لظ ؽٍٞ   ٓ

خقٞفب ، ٣ٌٖٝٔ إٔ رٌُبٍ ثٔٞاص٣ٜ٘ب ،ٝ رُؼبُظ ثٔب ٣٘بعجٜب  اُزطج٤و٢ ػٔٞٓب ٝ ػِْ اُ٘لظ االعزٔبػ٢

ُجو٢ اُذ اسُط ٣زخج و ثؼ٤ذا ػٖ اُٜذف سؿْ ُغبد اُـٔٞك ك٢ ٓب ع٤ِؾن ثٜب ،ٝ ُٞال ٛزٙ اُخطٞادٝ

هشثٚ ٓ٘ٚ،ُزا ًبٕ ُضآب إٔ رغ٤ش ٛزٙ اُذساعخ ثٜزٙ اُخطٞاد اُ ز٢ ر٤ُ٘ش دسثٜب، ٝ اُزل٤ٌش ك٤ٔب ٝٓالصٓزٚ ُٚ 

 .ع٤ِؾوٜب ك٤ٜب ٛٞ آد
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 :تمهيد

جتماعً ل االـفاعـتــال ٌمكن إدراك معنى المكانة االجتماعٌة إالّ فً ضوء دٌنامٌة الجماعة و ال   

من  األخٌرةُ فهذه المدرسة حقبل واسعا للتجارب فً هذا المجال  ّتخُذ منجتماعٌة ،و التً توالعبلقات اال

تشكٌل شخصٌة الطفل من تٌّسر عملٌات التفاعل الذي ٌتّم فً إطار جماعة األقران،وما ٌنبثق عنها 

 بكّل عفوٌة ودون تكلّف أو تمثٌل.و خارجه قف الواقعٌة فً الصّف ابتجسٌد المو

ً البحث فموضوع المكانة االجتماعٌة شغل المختّصٌن فً علم النفس االجتماعً و التربوي فأبدعوا ف

فٌه بدّقة وتوّسع حتى لم ٌبق أمام من جاء بعدهم إالّ اجتراَر ما قال األّولون فً تراثهم حول هذا 

 الموضوع.

 :دٌنامٌة الجماعة-1

لذلك ٌرى  ،كائن عضوي نفسً اجتماعً فهو ٌعٌش بالجماعة و فٌها و بٌن أحضانها  نساناإلإن     

دراسة الجماعة و دٌنامٌاتها هً نقطة البدء لفهم االنسان من زاوٌة  نّ أاالجتماعً  علماء النفس

 .(65.ص ،2000)عٌد،بتصّرف، جتماعٌة نفسٌةا

ٌُستعمل للتدلٌل على العملٌات الدٌنامٌة لغة تعنً الحركة نحو تحقٌق هدف معٌن،أّما      اصطبلحا :

 .(79،ص.2006)جابر،لوكٌا،الّتً تتّم فً الجماعات و نتائجها

( المؤسس الحقٌقً لدٌنامٌة الجماعات 0891-0891)KURT LEWIN ٌنٌفل كورتعتبر ٌُ      

:"جموع القوى النفسٌة واالجتماعٌة المتعددة والمتحركة والفاعلة التً تحكم تطور أنها بـ وقد عرفها

 .(145ص.،2005آٌت موحى،)الجماعة" 

أّن المصطلح ٌعنً التغٌرات الدٌنامٌة الّتً تحدث داخل الجماعات H.B.ENGLISH  شأنجلٌرى      

ٌّر فً حالة االجتماعٌة،فالجماعة تتمٌز بأنها"كّل دٌنامً " ومعنى هذا أّن التفاعل الّذي ٌؤدي إلى التغ

ٌّر عبلقات القّوة فً األسرة إذا  ٌّر فً أّي جزء آخر،فمثبل تتغ أي جزء من أجزاء الجماعة ٌؤّدي إلى تغ

ٌُقصُد هنا بالدٌنامٌة عبلقة العلّة  ًَ عضو فٌها ،أو إذا انضّم إلٌها جدٌد بالزواج أو المٌبلد. و  ُتوف

 .ل"الّسببٌة"بالمعلو

)دٌنامٌة الجماعة( على أنها:القوى المتفاعلة داخل  SHERTZER & STONE 0890وقد عّرفها     

 .(80ص.،2006لوكٌا،،)جابرُتنّظم و تدٌر العمل فٌها من أجل تحقٌق أهدافهاالّتً و الجماعات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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الجماعات قد استخدم بمعنٌٌن: األول ٌشٌر إلى مجموع الظاهرة التً تنشأ فً  تعبٌر دٌنامٌةأّن كما     

جموع فٌعنً مالثانً الجماعات الصغرى، وكذلك القوانٌن الطبٌعٌة التً تتحكم فً هذه الظواهر؛أما 

 على الشخصٌة بواسطة الجماعات،والتً تسمح للجماعات الصغرى المناهج التً تسمح بالتأثٌر

شكل دٌنامٌة وتُ ،)التنظٌمات الجماعٌة المعقدة( اعابات التنظٌمات االجتماعٌة األكثر علىٌر بالتأث

    .((Françoise.1997.p:54 الجماعات أهم مجاالت علم النفس االجتماعً

 مظاهر دٌنامٌة الجماعة:-2

حركة تختفً وراءها مجموعة  إّن تعبٌر الجماعة ٌوحً بانضمام أكثر من فرد فً مكان ما،محدثٌن

 مظاهر ُتساهم فً دفعها إلى تحقٌق الهدف المنشود منها:

 جتماعً:التفاعل اال -2-1

 تجاه بٌن األفرادلى تأثٌر ثنائً االإجتماعً ٌتناول مواضٌع متبادلة تؤدي إّن التفاعل اال      

ألقّل،التً ٌكون سلوك أو هو العبلقات الشخصٌة بٌن األفراد أو بٌن فردٌن على ا،المجموعات...أو

هؤالء األفراد خاضعا للتأثٌر المتبادل،حٌث أّن كّل فرد ٌغٌر سلوكه وفقا أو بناء على استجابة 

 . (20-19ص ص.،2007)مسلم،اآلخر

فسلوك اآلخرٌن الموّجه إلٌنا ٌكون بمثابة منّبه ٌستتبع صدور استجابة مّنا ،وعندما تصدر هذه 

ٌّنة منهم وهكذاستجابة تكون بمثابة منبه اال  .(224ص.،2001اللطٌف، عبد)..لآلخرٌن ٌستتبع استجابة مع

 أثر التفاعل االجتماعً على تماسك الجماعة:-2-1-1

قد ٌكون التفاعل مباشرا و قد ٌكون غٌر مباشر،و ٌمكن تحدٌد التفاعل المباشر بأّنه تلك العبلقة     

لوجه أما غٌر المباشرة فهو أن أتصّرف فً غٌر وجود أعضاء  القائمة بٌن أفراد الجماعة و جها

الجماعة تصّرفا كما لو كانوا متواجدٌن. وُتشٌر نتائج التجارب إلى أنه كلّما زاد التفاعل بٌن أفراد 

 .(86،ص.1996)كامل، الجماعة زادت جاذبٌتها ألفرادها وزاد تماسكها
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اسكها ،قد تزداد عن طرٌق زٌادة قدرتها على إشباع و الخبلصة أّن جاذبٌة الجماعة من ثّم تم    

 عالقات تعاونٌة،كذلك عن طرٌق خلق  األمنو  التقدٌرو  المكانةحاجات أعضائها مثل الحاجة إلى 

 توجٌه النقد،كما أّن تماسك الجماعة قد ٌزداد نتٌجة ألحداث خارجٌة مثل:للتفاعل الحرّ تهٌئة الفرص و

،وقد ٌزداد التماسك أٌضا الجماعة فً الحصول على مزاٌا ألعضائهانجاح ،و مثل:الضغط علٌهاأو 

 .(86ص.،1996)كامل،التشابه بٌن أعضائهانتٌجة 

   :التفاعل الصّفً-2-1-2

كبلم وأفعال  منعلم والتبلمٌذ داخل حجرة الدراسة " كل ما ٌصدر عن الم محمد عبد الحلٌمتعرٌف    

 .(55ص.،2002)عبد الحلٌم، لتبادل األفكار والمشاعروحركات وإشارات وغٌرها بهدف التواصل 

  و التصرفات الصادرة عن التواصل اللفظً وغٌر اللفظً بٌن السلوكات مجموع  و هوأ     

 .(38ص.،2009)جابر،( و تبلمٌذ -معلم)طرفً العملٌة التدرٌسٌة

الناقد، والكبلم  التفاعل الصفً ٌساعد الطلبة على المشاركة فً تحقٌق االنضباط، والتفكٌر   

للتفاعل  ا. وتحسٌن قدرتهم على تطوٌر كفاءاتهم وتفكٌرهم فً الصف الذي ٌوفر فرصواالستماع

 .(Bishop. 2000.pp:1-2) بٌن الطلبةبصورة مكثفة ومنظمة 

كمااا توصااال "فبلنااادرز" إلاااى أن التفاعااال الصاااّفً اللفظاااً هاااو الاااذي ٌحااادد مواصااافات ماااواطنً      

 .طً ٌشجع طلبته على الخنوعالمجتمع؛ فالمعلم التسلّ المستقبل لذلك 

والمعلم الدٌمقراطً ٌشجع الطلبة على الحوارٌة وٌزٌد من رغبتهم ومٌولهم نحو مادة الدراسة. وأن 

المعلم المباشر ٌكون طلبته أقل تحصٌبلً وأكثر خوفاً ووجبلً من الطلبة الذٌن ٌتعلمون عند معلم غٌر 

 (.124،ص.2001صافً،،)رفٌديمباشر 

تشٌر نتائج الكثٌر من الدراسات إلى وجود عبلقة بٌن تحصٌل الطلبة وتفاعلهم الصفً مع سلوكات     

 .(152ص.،2004)الفرا، المشجعة-المعلم غٌر المباشرة

فً  relation d'aideبمصطلح عبلقة مساعدة   ROGERSوهذا ما أّكده العالم روجرز      

المجال التربوي إذ شّبه وظٌفة المدّرس بوظٌفة المعالج النفسً،أي أّنه ٌسّهل التعلّم الذاتً للتلمٌذ 

ٌبحث عن عبلقة تواصلٌة ترتكز على مبدأٌن هما:الطبٌعة اإلٌجابٌة للذات اإلنسانٌة،و قدرتها على أو

 .(16ص.،2004)جابر،تسٌٌر نفسها بنفسها

ٌمكننا اعتبار التفاعال االجتمااعً القلاب الناابل بالحٌااة داخال الجماعاة و الاذي ٌادفع بالحركٌاة         

 االجتماعٌة إلى األمام و ٌضعها فً دٌمومة و استمرار.

 



 )االجتماعية(المكانة السوسيومترية                                                                الفصل الثاني
 

32 
 

 منها:عوامل نذكر تأّثر التفاعل الصّفً بمجموعة ٌ العوامل المؤّثرة فً التفاعل الصّفً:-2-1-2

 :الصفّ  تجانس و تباٌن مجموعة - أ

 قتصادٌة.جتماعٌة و االبدرجة الفروق بٌن أفرادها....و بٌئاتهم اال

 :البٌئة التعلٌمٌة للصفّ  - ب

وما ٌهّمنا هو الشق الثانً .فً قائمة المراجع( -2004 طالع مقال جابر نصر الدٌنللمزٌد )بشقٌه المادي 

بعضهم بعضا و تقّبلهم  مدى تقبل المتعلمٌنعلى ي و ٌنطو،جتماعً اال-النفسً الجانب المتضمن

 .للمعلّم ومدى تقّبل المعلّم لهم و طرائق التعامل معهم

  :خصائص المعلّم - ج

عقلٌااة و انفعالٌااة وجساامٌة و اجتماعٌااة إلااى جانااب علمااه  إّن مااا ٌتمّتااع بااه الماادّرس ماان خصااائصَ         

بالتخّصص الذي ٌشغله لها تاأثٌر  باإلٌجااب أو السالب علاى العملٌاة التربوٌاة عموماا و علاى العبلقاات باٌن 

ماان جامعااة كالٌفورنٌااا إلااى الاادعوة إلااى   (Barbara,Clarck.1985)التبلمٌااذ ،هااذا مااا دعااا باااربرا كاابلرك 

تاح ـت المفاـنوناـ، عم أنموذج ترباوي متكامال فاً غرفاة الصاف، ٌساتند إلاى سابع مفااتٌحَ تفعٌل التعلٌم وتقدٌ

  L'apprentissage ٌةـسـالفرنـبو  The Responsive Learningة التعلّم" ـستجابا""  :بـاألول

Responsive اجتماعٌاة وانفعالٌاة وفٌزٌائٌاة للموقاف الترباوي تساتند إلاى تفعٌال  ذلك إلٌجاد مناخاات،و

   (.73ص.،2004،كالرك)الدور غٌر األكادٌمً للمعلم وكذلك إشراك الوالدٌن فً العملٌة التربوٌة 

 مع تبلمٌذهلها ـة تفاعـٌـامـنـلى أهمٌة التركٌز على خصائص شخصٌة المعلم ودٌإالحدٌث  هذا ٌجّرنا    

 (.282ص.،2000بتصّرف، ،سالمة)ٌتمثل التبلمٌذ العدٌد من صفات معلمٌهم  ألّنه كثٌرا ما 

 : وهً كثٌرة ومتنّوعة منها التً تتطلّب العمل الجماعً فهً مؤّثرة أٌضا.طرائق التدرٌس - د

 :حجم مجموعة الصفّ  -هـ    

 .   (20ص.،2004،)جابركلّما صُغر الحجم زاد التفاعل و العكس صحٌح  

 :طبٌعة العالقة التربوٌة - و

إٕ ايعالق١ ايرتب١ٜٛ ٖٞ يف طبٝعتٗا عالق١ تفاع١ًٝ بني املعًِ ٚايتًُٝر ، ٜعٝـش فٝٗا ايتًُٝر )ايطفٌ(  

 خرباتـ٘ ٚذنسٜات٘ ايـالشعٛز١ٜ األٚيـ٢ املستـبط١ 
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جتاٙ ٚايدٜ٘، ٚبريو ُٜشكط جز٤  بايٛايدٜٔ ،ٚسٛف ُٜشكط ع٢ً شخص املعًِ اْفعاالت٘ َٚشاعسٙ ايطف١ًٝ

 .(36-35ص.ص ، 2000) ٖاغٝت،َٔ أْاٙ األع٢ً َٚجاي٘ األع٢ً ع٢ً املعًِ نبدٌٜ

 :ْشا١ْٝايعالقات اإل -2-1

ْشا١ْٝ االجتُاع١ٝ،فايتجاذب أ١ُٖٝ نرب٣ يًعٓصس ايٓفشٞ ايسٚحٞ يف ايعالقات اإل Cooleyٜعطٞ 

ّٕ ايٛجٛد ايبٝٛيٛجٞ ايسٚحٞ أساسٞ يًصالت اإل ٚ ايب٦ٝٞ ال ٜعين َطًكا ٚجٛد عالقات أْشا١ْٝ ،أل

جتُاع١ٝ،أٚ قٝاّ دلتُع إذا مل ٜهٔ ٖٓاى صالت ْفش١ٝ تستهز ع٢ً قِٝ زٚح١ٝ خًك١ٝ تؤٌٖ األفساد ا

 يًكٝاّ بعٌُ َٛحد بفضٌ ايجك١ املشرتن١ ٚ ايتشاب٘ يف اخلربات ٚ ايتُاثٌ يف فِٗ ايكِٝ.

 ايتػري االجتُاعٞ: -2-2

جند يف اجملتُعات اييت تتػري باستُساز ْتٝج١ ايتصٓٝع ٚ ايتخضري فكد أصبخت ايعالقات فٝٗا بني اآلبا٤ ٚ 

 .األبٓا٤ َشه١ً ْعسا الختالف ايعٓاصس ايجكاف١ٝ بُٝٓٗا

 ٚناْت اجملتُعات تكع َشؤٚيٝتٗا بسَتٗا ع٢ً عاتل األسس٠ املُتد٠ ايتكًٝد١ٜ حت٢ سٔ ايٓضج تكسٜبا.

يهٔ ايتػٝري ايرٟ أصاب األسس٠ بٓا٥ٝا ٚٚظٝفٝا ْكٌ جٛاْب عدٜد٠ َٔ ٚظا٥ف ٖرٙ األخري٠ إىل   

 َؤسشات أخس٣ خازج املٓزٍ. 

ّٕ اْشػاٍ املسأ٠ ٚ اشتػاهلا بايعٌُ ٚتسنٗا َشؤٚي١ٝ زعا١ٜ األطفاٍ يػريٖا ٜؤدٟ إىل تأثريات عدٜد٠  نُا أ

ٚز ايعباد٠،ٚسا٥ٌ ُع)املدزس١،مجاع١ ايسفام،ُدع٢ً مجاع١ األسس٠ ٚ بايتايٞ إىل نٌ َؤسشات اجملت

  .(83ص.،2006لوكٌا،،)جابر اإلعالّ،ايجكاف١..(

 (124ص.،2003)زهران، أضاف الباحث زهران هذا البند:ايتهاٌَ االجتُاعٞ -2-3
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 َعاٖس أخس٣ يدٜٓا١َٝ اجلُاع١: -2-4

 باإلضافة لما سبق من مظاهر لدٌنامٌة الجماعة هناك مظاهر أخرى هً:

 النمو الحضاري و العمرانً الكبٌر الذي صاحب النمو الدٌمغرافً.-أ

 تغٌر األسرة فً حجمها ووظٌفتها و المراكز االجتماعٌة و عوامل االستقرار وتفككها.-ب

التغٌرات الثقافٌة وانتشارها و الذي كان لئلعبلم و الرحبلت و الهجرة و الكتب السبب الرئٌسً -ج

 فٌها.

 ش االقتصادي و االجتماعً لرفع مستوى المعٌشة و الخدمات.تنفٌذ برامج اإلنعا-د

 تغٌر القٌم االجتماعٌة.-هـ

 .(87ص.،2006وكٌا،ل،)جابرالمعرضة التً تعمل أساسا إلحداث التغٌٌر الحروبالثورات و-و

 :العوامل المحدثة لدٌنامٌة الجماعة-3

لذلك ٌرى  ،كائن عضوي نفسً اجتماعً فهو ٌعٌش بالجماعة و فٌها و بٌن أحضانها  نساناإلإن       

 نفسٌة نسان من زاوٌةبدء لفهم اإلـنامٌاتها هً نقطة الـدراسة الجماعة و دٌ نّ أعلماء النفس االجتماعً 

 (65 ص.،2000)عٌد،بتصّرف،جتماعٌة ا

( المؤسس الحقٌقً لدٌنامٌة الجماعات 0891-0891)KERT LEWINلوٌن  كورتعتبر ٌُ      

:"جموع القوى النفسٌة واالجتماعٌة المتعددة والمتحركة والفاعلة التً تحكم تطور أنها بـ وقد عرفها

 .(145ص.،2005آٌت موحى،)الجماعة" 

تعبٌر دٌنامٌة الجماعات قد استخدم بمعنٌٌن: األول ٌشٌر إلى مجموع الظاهرة التً تنشأ أّن كما      

فٌعنً الثانً فً الجماعات الصغرى، وكذلك القوانٌن الطبٌعٌة التً تتحكم فً هذه الظواهر؛أما 

ماعات مجموع المناهج التً تسمح بالتأثٌر على الشخصٌة بواسطة الجماعات،والتً تسمح للج

شكل وتُ ،)التنظٌمات الجماعٌة المعقدة( اتٌاعا الصغرى بالتأثٌر على التنظٌمات االجتماعٌة األكثر

                                           .((Françoise.1997.p:54 دٌنامٌة الجماعات أهم مجاالت علم النفس االجتماعً

 بعوامل عدة منها: ٌتأثر إّن التفاعل داخل الجماعة و إحداث الدٌنامٌة  

 :شخصٌة الفرد -3-1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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شخصٌة األفراد وقدرتهم على فهام أنفساهم وفهام اآلخارٌن وكاذلك قادراتهم الخاصاة ودوافعهام       

وتنماو  الجماعاةومٌولهم ومهاراتهم واتجاهاتهم وقٌمهم ذات تاأثٌر علاى دٌنامٌاات الجماعاة ، فتزدهر

 . هم بناءةً ؤن وآراٌن ومتعاونٌعندما ٌكون أفرادها اٌجابٌ

  : و االقتصادٌةثقافة األفراد وظروفهم االجتماعٌة   -3-2

وفااً  هاااالثقافااة العامااة والظااروف االقتصااادٌة واالجتماعٌااة ألفااراد الجماعااة تااؤثر فااً دٌنامٌات نّ إ 

 . همالعبلقات الشخصٌة بٌن

 : الظروف األسرٌة -3-3

عبلقاة الفارد بأسارته فمان للظروف األسرٌة أثر كبٌر فاً تحدٌاد عبلقاة الفارد بااآلخرٌن فاً ضاوء  

انهم من عودتاه أن ٌكاون متبوعاا ومانهم مان تعاوّ مدته أسرته أن ٌكون تابعا واألفراد من عوّ  ل د تحم 

 .كالٌة وضعف الثقة بالنفس تّ د على اإلالمسؤولٌة ومنهم من تعوّ 

سااعده رد من أسرته الكثٌر من االتجاهاات كالحاب والكراهٌاة والحقاد والمهاارات مماا ٌفكما ٌنقل ال 

 على شق طرٌقه بنجاح أو تعثر وسط جماعته التً ٌنتمً إلٌها .

 : التجارب االجتماعٌة والخبرات السابقة -3-4

تتاارك التجااارب والخباارات السااابقة طابعااا ممٌاازا فااً ساالوك األفااراد واتجاهاااتهم أثناااء التفاعاال  

ح أن ٌاارج  ة حاااالجتمااعً ، فاألشااخاص الااذٌن ساابق لهاام أن أحاارزوا تجااارب وخباارات جماعٌااة ناج

 ا فً تفاعلهم مع جماعاتهم.ٌحققوا نجاحً 

  : (جماعات الرفاق الُصغرى)للالتنافس على القٌادة وتكوٌن الشّ  -3-5

التنافس على المراكز القٌادٌة بٌن أعضائها ،وقد ٌكون التنافس مفٌادا إذا كاان من ال تخلو أي جماعة 

م هاد  لل إلى أحازاب وانقساامات فٌُ الشّ  تحولتبدرجة معتدلة وقد ٌتحول هذا التنافس إلى صراع شدٌد ف

 .(7-6ص.ص.،2009بنانً،،)غالبكٌان الجماعة 

 :و تعتمد دٌنامٌكٌة الجماعة على أسس هً 

 )القواعد/األدوار(.كل عضو من أعضاء الجماعة  دور - أ

 )المعاٌٌر(.توقعات أعضاء الجماعة  - ب

 .)المنزلة أو المكانة(كل عضو داخل الجماعة  وضع - ت

 (.)درجة الترابط/ التماسكإحساس األفراد باالنتماء إلى الجماعة  - ث
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عتبااره الكثٌاار ماان الباااحثٌن أصااغر وحاادة  -وٌمكننااا أن نضااٌف إلااى هااذا البناااء االجتماااعً  ٌَ و الااذي 

 المنهاج الدراسً و ما حوى من نشاطات تدّعم صرح دٌنامٌة الجماعة.  –مجتمعٌة 

  

 وتشٌر بعل الدراسات إلى عدد من المؤشرات الخاصة بدٌنامٌات الجماعة المدرسٌة      

 ومنها:

 "التحصٌل الدراسً ٌرتبط إٌجابٌاً بكفاءة ونوع العبلقات بٌن األفراد.  -أ

 .تحقق وتشبع حاجات الطلبة الصف جماعة-ب

الطلبة للتعلّم القلق الناتج عن الصراع بٌن أفراد الجماعة قد ٌعمل على إعاقة دافع   -ج

 واالكتساب.

ٌعالج األسلوب الدٌمقراطً المّتبع فً إدارة الصف المدرسً كثٌراً من التوتر والقلق   -د

 والصراع.

 مشاعر وانفعاالت جماعة الصف تؤثر فً العملٌة التعلٌمٌة، وفً التخطٌط لها.  -هـ

 لعدد" تستفٌد جماعة الصف الصغٌرة فً العدد أكثر من الجماعة كبٌرة ا  -و

 : لمدرسةلجتماعً االدور ال-4

إن دور المدرسة الٌوم لٌس النجااح فاً التغٌٌار الحاصال فاً المنااهج و أساالٌب الاتعلّم و ماؤهبلت    

بقاادر مااا ٌكااون العماال علااى إكساااب العااادات و القااٌم الفكرٌااة  ،العاااملٌن و المبنااى الدراسااً الجدٌااد

تحقٌقه فً سلوك األفراد و معلوماتهم الثقافٌة و االجتماعٌة نجح فً تومدى التغٌٌر الذي . االجتماعٌةو

ٌّف الصحٌح و تفاعلهم معاه بال و ٌسااعدهم علاى التقاّدم فاً  و العلمٌة و األخبلقٌة بما ٌساعد على التك

 (.1ص.،2003)العوٌسً،هذا المجتمع

 SocialMobility المدرسااااااة ماااااان أهاااااام عواماااااال "الحااااااراك االجتماااااااعً"أثبتاااااات البحااااااوث أّن 

ٌّد)  .(136ص.،1999،الس

لٌست مجتمعا مغلقا ٌتفاعل الطلبة داخله بمعزل عن المجتمع الذي أنشأها بل هً تعمل علاى  هاكما أنّ  

تقوٌااة ارتباااط التبلمٌااذ بمجااتمعهم و بٌئااتهم،و تنمٌااة الشااعور بالمسااؤولٌة اتجاااه هااذا المجتمااع ،و تلااك 

 .(1ص.،2002)الغامدي،البٌئة
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تحتّل المدرسة المرتبة الثانٌة بعد األسرة مباشرة ضمن مؤّسسات التنشئة االجتماعٌة و التً أُوكَل      

ماان  –إلٌهااا الاادور الاارئٌس فااً التربٌااة  و ترحٌاال المعااارف ماان النظااري إلااى التطبٌااق فااً تناسااق 

ٌ   -المفرول  لتربوٌة أجمع.ن والمعالجة الفورٌة لما ٌشوب العملٌة امحكم ومدّعم بالتقوٌم المح

 وظائف الجماعات المدرسٌة:-4-1

  رئٌسة تقوم بها  الجماعاة فاً الفصال المدرساً لتحقٌاق  التفاعال باٌن  نستطٌع أن نبٌن أربع وظائفَ   

 الفرد و الجماعة:

و فٌاه ٌتعاّرل  ،إّن جماعة الصّف المدرسً تستطٌع أن تعمال علاى تنمٌاة حاجاة الفارد للاتعلّم - أ

 .،الّتً ال ٌستطٌع الفرد وحده أن ٌقّدم لها حبلجتماعٌةاالالتبلمٌذ للكثٌر من المشكبلت 

ٌُعتباار الصااّف بمثابااة معماال تجرٌااب للتبلمٌااذ ،فماان خبللااه ٌجااد التلمٌااذ فرصااة سااانحة لتجسااٌد  - ب

 التعاون مع زمبلئه،فٌساعدهم و ٌلتمس لدٌه المعونة فً مثل هذه األحوال. عالقات

 

من خبلل جماعة الصّف ٌستطٌع التلمٌذ أن ٌجد ذاته،فكاّفة األنشطة الّتاً ٌشاترك فاً إنجازهاا  - ت

التلمٌذ ،و العمل الجماعً ....،ٌتطلّب تفاعلهم مع بعضهم البعل على كافة المستوٌات العقلٌة 

 .جتماعٌةاالنفعالٌة و و اال

اتفقات  مها و معاٌٌرهاا و ماامن خبلل تأثٌر جماعة الصّف و ضغوطها على التلمٌذ لٌساٌر ُنظ - ث

علٌاااه  فاااً كافاااة أوجاااه نشااااطها ،ٌاااتمّكن التلمٌاااذ مااان التعاااّرف علاااى كٌفٌاااة تكاااوٌن المعااااٌٌر 

جتماعٌاااة،...وفهم سااالوك زمبلئاااه،مّما ٌمّكناااه مااان تشاااخٌص العبلقاااات الّساااائدة باااٌن أفاااراد اال

 .(150ص.،2001)جابر،الجماعة

 جماعة الرفاق:-4-1-1

هناك من صّنف الجماعات إلى جماعات سٌكولوجٌة حٌث العبلقات واالختٌارات تتركز على          

ًّ و غٌرها، وجماعات سوسٌولوجٌةكالتقارب الوجدانً   جماعة األسرة ،و المدرسة ،و اللعب فً الح

 وغٌرها التً تتمٌز بهاجس الفعالٌة واإلنتاج، كجماعة المعمل و الشغل و الرٌاضة المحترفة مثبل

 . (65ص.،1997،بتصّرف ،)سلسلة التكوٌن

ٌلعب الزمبلء و األقران دورا مهماا فاً االنجااز الدراساً خابلل فتارة المراهقاة   من هذا المنطلق     

جتماعٌاة حٌاث التقالٌاد و القاٌم اال ،ونراهم ٌمٌلاون إلاى اختٌاار أصادقائهم مان البٌئاة االجتماعٌاة نفساها

تتااااألف داخاااال الصااااّف ولكااااّل مجموعااااة قااااـٌمتها  صااااغٌرةً المشااااتركة ، لااااذلك ناااارى أّن مجموعااااات 
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ٌهاتّم كثٌارا  وتصّرفاتها،حٌث ٌتنافس الزمبلء بشكل غٌر مباشر على التفوق، ومن المجموعاات مان ال

 .(4ص.،2003)مرهج،جتماعٌة بهذه الناحٌة بل بالناحٌة اال

جتماعٌة على الرغم من وجود لى مقاٌٌس العبلقة االإلذا نلجأ فً تقوٌم هذه العبلقة بٌن الزمبلء   

 )قطامً،العبلقات إال أنه باإلمكان تفسٌر العناصر األساسٌة لهذه التقنٌة بسرعةهذه وسائل بدٌلة لفحص 

 .(279ص.،1999

،ُوصف بهذه الّصفة ألّن منه تترّكب الشخصٌة  )الزمبلء(هذا العنصر الخطٌر فً التركٌبة البشرٌة  

هذا المزٌج ٌمكننا أن نتنبأ و لو بجزء بسٌط بما سٌكون علٌه كل فرد ٌتكّون مجتمع الغد، فمن خبلل و

 من المجموعة ،و بتأثٌرها هً نفُسها.

 : جماعة الصّف الدراسً-4-1-2

تحّدد وهً مجموعة من التبلمٌذ ومدّرس تؤّطرهم عبلقات عمل نظامٌة،و تجمعهم أهداف مشتركة  

 . محّددة   و أدوار   العبلقة بٌنهم معاٌٌر  

ٌّة الكّل الدٌنامً للجماعة فً قوله: LEWINو ٌؤّكد لفٌن  من المسلّم به فً الوقت الحاضر أن  "أهم

. أي أّن الجماعة أكثر من مجموع األعضاء المكّونٌن لها أو هً تختلف تماما عن مجموع أعضائها"

 .ادل بٌنهمجوهر الجماعة ٌرتكز باألساس على العبلقات القائمة بٌن األعضاء و االعتماد المتب

وتتكّون الجماعة ا سٌكولوجٌا فً تعرٌفه للجماعة عاّمة بقوله:"...ُبعدً DEUTSCH دتش  وقد أضاف   

السٌكولوجٌة )النفسٌة(وٌصبح لها كٌاان عنادما ٌادرك األفاراد المكّوناون للجماعاة أّنهام ٌساعون الاى 

 تحقٌق أهداف مشتركة".

 simulation حتاااءاالإلى عامل مهّم فً دٌنامٌة الجماعة و هاو  PRSINUNNبرسً نن  كما أشار 

 .(15 -14ص. ص،2004،)جابرو ٌنطوي على مختلف ضروب التقلٌد و المحاكاة

ماان  ألن كثٌااراجتماعٌااة، -ل الدراسااً كجماعااة نفااسوحسااب مااا ُذكاار سااابقا، ٌمكننااا أن نتناااول الفصاا

 وٌحاولون إشباع حاجااتهم ،التعلٌم ٌدركون المعنىالدراسات أثبتت أن تبلمٌذ الفصل فً جمٌع مراحل 

 المدرسة(.  -الصف-عون فً نسق ٌجمعهم )الفصلوتحقٌق أهدافهم، وٌتجمّ 

( وهنااك التفاعال المتباادل بٌانهم بعضاهم 09-01ولدٌهم إحسااس بالمصاٌر المشاترك )خاصاة ماا باٌن 

 .  (104ص.،2001،زهران)مٌهم وكذلك بٌنهم وبٌن معلّ  بعضاً 
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 بناء العالقات االجتماعٌة: 5-

ٌقصاااد ببنااااء العبلقاااات االجتماعٌاااة العبلقاااات المبنٌاااة علاااى االختٌاااار و التجااااذب أو الااارفل        

التنافر،وٌختلف بناء العبلقات االجتماعٌة مان جماعاة ألخرى،حٌاث تتمثال هاذه االختبلفاات فاً نماط و

جماعة أصغٌر ٌرتبط أفرادها بعضهم باالبعل فراد،حٌث نجد مثبل فً داخل الجماعة العبلقات بٌن األ

اآلخر دون أن ترتبط كل جماعة صغٌرة بغٌرها،وقد نجد جماعة ٌسود فٌها الرفل و التنافر ،وأخرى 

 ٌسودها االختٌار و التجاذب،وثالثة تضّم النمطٌن معا.

ر السوساٌومتري و ٌمكن دراسة بناء العبلقاات باساتخدام مقٌااس العبلقاات االجتماعٌاة أو االختباا      

(test sociométrique)  الذي أدخله مورٌنوmoreno 0819.ًفً علم النفس االجتماع 

ٌُطلاب مان (réjection( أو الارفل)choixوهذا المقٌاس أداة لتقدٌر االختٌار ) داخال الجماعاة،حٌث 

ٌختاار عاددا مان األفاراد اآلخارٌن فاً الجماعاة الاذٌن  منهم )على انفراد وفاً سارٌة تاّماة( انكّل فرد 

ٌّن و عدد من األفراد ٌرفل أن ٌشاركهم فً هذا النشاط.  ٌشاركهم فً نشاط مع

وٌمكاان للباحااث أن ٌطلااب ماان أفااراد الجماعااة ذكاار أسااباب االختٌااار و أسااباب الرفل،وذكاار الصاافات 

 .(84ص.،2006لوكٌا،،)جابراسالشخصٌة لؤلفراد المرفوضٌن ،وبعد ذلك ُتحلّل بٌانات المقٌ

فراد االجتماعٌة لبٌان اختٌارات األ sociogrammeو ٌمكن التعبٌر برسم ما ٌسمى السوسٌوغرام 

                                                      لبعضهم البعل وذلك فً الشكل اآلتً:   
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 ثان ترتٌب الُمختار ذو اتجاه واحد  إختٌار ترتٌب الُمختار أول              إختٌار متبادل                   :مفتاح الرسم

 ثالث ترتٌب  ذو اتجاه واحد إختٌار         إختٌار ذو اتجاه واحد أول                                                    

 ةـــاعـمـجالم ــــجـن                                    ادي                   ـــع اعةـمــج ضوــع                         

 

 (.67ص. 4)طالع الفصل بها العالم لنور ثوي قالأما الدوائر فهً مجاالت العبلقات  

 (sociogramme) جتماعٌةاتركٌب شخصً كمثال لخرٌطة 
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قراءة و تفسٌر البٌانات السوسٌومترٌة أو رسم العبلقات االجتماعٌاة معلوماات هاماة عان بنااء وتعطً 

 ٌلً: الجماعة أهمها ما

  :stars التعّرف على النجوم-

أي أن الذٌن ٌحصلون على أكبر عدد من االختٌارات،وهم القادة الذٌن ٌمكن التأثٌر فً الجماعة عان   

 طرٌقهم وٌمكن أن ٌتلوا مسؤولٌات فً الجماعة.

 :rejetées التعرف على المرفوضٌن-

الذٌن ٌحصلون على أكبر عدد من أصوات الرفل وهام غٌار المتاوافقٌن اجتماعٌاا وٌجاب عابلج  وهم

 وضعهم االجتماعً.

 : isolésالتعرف على المعزولٌن-

 وهم الذٌن ال ٌحصلون على اختٌارات أو رفل و الذٌن ٌجب العمل على إدماجهم فً الجماعة. 

 .معرفة االختٌارات المتبادلة و الرفض المتبادل-

 معرفة االختٌارات غٌر المتبادلة:-

 .(85ص.،2006لوكٌا،،)جابرو الذي ٌوّضح أن القلوب متنافرة كأن ٌختار الشخص شخصا ٌرفضه

(،بمعناى ال ٌقاّدم أّي solitaireهناك نوع آخر لام ٌاتّم التطاّرق لاه و هاو المنعازل لوحاده كأّناه متوّحاد)

 اختٌار لغٌره وٌحب  أن ٌعمل وحٌدا ،و ٌلعب كذلك

  :العالقات بٌن التالمٌا1-5-

ٌمكن للمدرسة أن تعمل على توافق التبلمٌذ توافقا سوٌا مع بعضهم البعل و ذلك بإشباع        

لمدرسة،و لكً تصل المدرسة لذلك ٌمكن أن ُتكثر من إلى انتماء حاجاتهم،و تقّبلهم و شعورهم باال

التبلمٌذ و العمل على توزٌعهم فً الفصول على المناقشات إلبداء الرأي،و األنشطة إلشباع مٌول 

 .(151ص.،2001)جابر،أساس التجانس بٌنهم ومعالجة المتأخرٌن منهم
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–قصد به مساعدة الفرد على فهم نفسه و مشكبلته أٌا كان نوعها ٌُ  مع التوجٌه الّسلٌم و الذي   

تً ـأن ٌفهم البٌئة االجتماعٌة ال و على -مشكبلت مهنٌة أو دراسٌة أو اجتماعٌة أو نفسٌة أو زوجٌة

ٌعٌش فٌها حتى ٌصبح أكثر إنتاجا و استغبلال إلمكانٌاته و أكثر اعتمادا على نفسه فً حل مشكبلته 

 (. 151ص.،2001)أشرف، المقبلة و أكثر رضا عن نفسه وعن بٌئته

 )السوسٌومترٌة(:المكانة االجتماعٌة-6

ٌّة كانت أم معنوٌة التً  إبراهٌم مدكورعّرفها       فً ُمعجم العلوم االجتماعٌة بقوله:" المنزلة حس

 شخص ما.ٌصل إلٌها 

:"وضع الفرد فً المجتمع وحّدده بأّنه افاختار مصطلح المكانة على أّنه LINTONلٌنتونأّما      

 .(472ص.،1995)غٌث،لتزاماتو اال مجموع الحقوق 

ٌّن فً  و أشار إلٌها بعُل القائلٌن بأّنها:      ُتعّبر المكانة فً العلوم االجتماعٌة الحدٌثة عن وضع مع

التوقعات المتبادلة للسلوك بٌن الذٌن ٌشغلون األوضاع المختلفة فً  تلكجتماعً،و ٌتضّمن الّنسق اال

الهٌبة فً الّنسق،أو توزٌع  البناء أو النسق،أو هً الوضع الذي ٌشغله أفراد أو جماعة فً ضوء توزٌع

 الحقوق و االلتزامات والقّوة والسلطة كأن نقول مكانة ُعلٌا و مكانة ُدنٌا.

من الثقافة ألّن ترتٌب  كما تشٌر المكانة إلى الوضع فً الجماعة و المجتمع،و ُتعتبر جزءً        

 .(171ص.،1999مان،)عثالمكانات ٌعتمد إلى حّد كبٌر على تقٌٌم الجماعة لؤلشخاص و األدوار

لى أّن المكانة االجتماعٌة للفرد قد تتوقّف فً ّهذا السٌاق إ G.MURDOKمردوكذهب العالم        

 .(183ص.،تد.،لطفً) على الوضع األسري أكثر مّما تتوقّف على إنجاز الفرد أو كفاءته

 فاألسرة هً من تصنع مكانة اجتماعٌة للفرد هنا.  مٌردوكحسب هذا المنحى الذي جاء به  
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ٌمكننا الجزم أن المكانة تتمٌز بنوع من الحراك العمودي ألّنها مكتسبة حٌث ٌحصل علٌها و       

ٌتعب  و عمله لٌصل إلى مكانة أرقى ،أّما إذا لم ٌجتهد ولم ،الفرد على نحو دٌمقراطً طبقا لمجهوداته

جهد و،فالمكانة هنا من ُصنع ،وهذا أمر ٌخالف سابقه(104ص.،2005،حداد)دنٌا  فإّنه ٌنزل إلى مكانة 

 الفرد.

ٌّا وهذا حسب قول هٌلٌن برلماناجتماعً وترتبط المكانة بالدور اال      HELLINرتباطا قو

PERLMAN  : التً األنماط السلوكٌة الُمنّظمة للفرد من حٌث تأّثرها بالمكانة لدور بأّنُه "فً تعرٌفها ل

          .(24ص.،1998)الجمٌلً،أكثَر  عبلقاته بشخص واحد أو الوظٌفة التً ٌؤدٌها فً ٌشغلها أو

جتماعٌة ٌمكنها أن فً تعرٌفه للمكانة بقوله :"كما ٌمكن القول أن المكانة اال حمشوهذا ما ٌؤّكدة       

 1999)حمش،امن خبللهتتداخل مع الوظٌفة التً ٌقوم بها الفرد فً المجتمع ،و ٌكتسب عٌشه 

                        .(140ص.

كّل األقوال الّسابقة تتّفق ضمنٌا أّن المكانة االجتماعٌة مكتسبة ، لكّنها أهملت أنها رّبـما تكون موروثة 

 كما نرى أبناء شٌوخ الزواٌا أو العشائر أو بعل الزعماء.... ،هذا فً حٌاة دنٌا الّناس، أّما ما ٌهّمنا

جماعة  و باألخصّ العبلقات بٌن التبلمٌذ  فً هذه الدراسة هو الواقع الموجود فً المدرسة حالٌا من

 األقران فً الصّف الواحد.

   (:االجتماعٌة) السوسٌومترٌة النظرٌات المفّسرة للمكانة-7

 نظرٌة األبعاد الثالث عالقات بٌن األشخاص:-7-1

(و التً صاغها théorie des besoins وٌطلق علٌها نظرٌة الحاجات أٌضا)    

لى أسس التحلٌل النفسً ،و تحاول هذه النظرٌة أن تفّسر ثبلث حاجات إاستنادا  SCHUTZشوٌتز

أساسٌة لدى الطفل تحّدد عبلقته باألقران إذ أّن إشباع هذه الحاجات ٌتّم فً مرحلة الطفولة متأّثرا 

 .تنّمً أنماط سلوكه و خصائص شخصٌته بٌن األطفالو التً ، االجتماعٌة األسرٌة بأسالٌب التنشئة

 ُتسهُم فً تحدٌد مكانتهم االجتماعٌة و هً تشمل:

 الحاجة إلى االحتواء أو االندماج :ومعناها االرتباط باآلخرٌن.-

 الحاجة إلى السٌطرة: وهً فرل تحّكمه فً اآلخرٌن و القٌادة.-

العبلقة الثنائٌة المتبادلة و تقتضً المعاملة بالمثل بٌن الحاجة إلى الموّدة أو العاطفة:وُتشٌر إلى -

 .(167-166ص.ص ،1992)العطٌة،الصدٌقٌن
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 0890حتى0819ُعّدلت فٌما بعد بٌن السنوات  0811هذه النظرٌة كانت فً سنة 

 كما ٌأتً:

 ٜٔايتضُني : ٜٚشري ايتضُني إىل احلاج١ إىل االزتباط باآلخس 

 : ِٜٚشري ايتخهِ إىل ع١ًُٝ اختاذ ايكساز بني األشخاص ٚبني ايشٝطس٠ ٚاخلضٛع ايتخه 

 ٌايٛجدإ: ٜشري ايٛجدإ إىل املشاعس ٚاالْفعاالت ٚقد تهٕٛ بني ثٓا٥ٝات َتطسف١ )تكب- 

 (.51ص.،1996،)مارفنزفض(

 : HUMANSالنظرٌة التفاعلٌة لهومانز -7-2

فً إطار تحلٌل عملٌات التفاعل االجتماعً  إلى عدد من التعمٌماتHUMANS لقد توّصل هومانز

 وهً:

  كلما زاد التفاعل بٌن األطفال،زاد احتمال مشاركتهم فً المشاعر،و العواطف ،و االتجاهات

 لتنظٌم أدوار اللعب.

  بزٌادة تفاعل أعضاء جماعة األقران مع بعضهم،فإنهم ٌنزعون إلى تكوٌن عبلقات اجتماعٌة

 التقّبل و االنسجام. موجبة من الحّب و الصداقة ،و

  التلمٌذ( إلى العضو اآلخر فً عبلقة متبادلة ومنسجمة بقدر اتفاق مناشطه ٌزداد مٌل العضو(

و معاٌٌره و حاجاته مع العضو اآلخر،أي بازدٌاد التشابه بٌن العضوٌن ٌزداد تفاعلهما 

  االجتماعً معا.

 اقترب العضو من تحقٌق معاٌٌر الجماعة زاد التفاعل الصادر منه نحو أعضاء الجماعة كلّما 

 القائد)األقران( اآلخرٌن، وٌسّمى العضو األقرب إلى مركز التفاعل 

  إلىإّن العضو األقّل مكانة هو الذي ٌنزع إلى االنحراف عن معاٌٌر الجماعة فٌؤدي ذلك 

و الذي ٌنصاع لمعاٌٌر الجماعة فسٌحتّل مكانة خفل مكانته االجتماعٌة على عكس العض

ٌّزة بٌن أعضاء الجماعة فٌزداد تقبلها له.  مم

 .إّن المكانة االجتماعٌة تتناسب مع مقدار إسهام العضو فً تحقٌق أهداف الجماعة 

  لعدد من األعضاء،زاد احتمال التفاعل االجتماعً فٌما بٌنهم كلّما تماثلت المكانة االجتماعٌة

 .(851ص.،تد.)ملٌكة،
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تدّل على الوضع القائم فعبل فً صفوف التبلمٌذ فً المدرسة  هومانزهذه االعتبارات الّتً ذكرها 

االبتدائٌة،فاألعضاء المساهمٌن أكثر بدورهم فً الجماعة لهم مكانات مركزٌة داخل الجماعة،على 

 نفسهم. النقٌل مّمن ٌبتعدون عن المركز فهم قلٌلوا النشاط، و انزوائٌٌن على أ

 النظرٌة البنائٌة الوظٌفٌة:-2-2

 PARSONS
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746 

747

moreno.1970.pp:04-05

 : خالصـــة

من خبللها تتحدد الّتً التعلٌمٌة فً إطار جماعة الصّف و إن الممارسة التربوٌة داخل المؤسسات    

و العمودٌة أفقٌة واء منها األـوعة سـالمتن هشكالأال ببر التواصل الفعّ ـع هاطبٌعة العمل بٌن أفراد

هً األساس فً إعطاء مكانة اجتماعٌة خاّصة لكـّل فـرد فً .ٌرها.ـغ أو ــةبه الدائرٌــو شأالدائرٌة أو

 هدف مشترك. نسق معّقد ذو

هدافها  المتمثلة فً اكتساب الكفاٌات الضرورٌة لمواجهة أحتى تتمكن هذه الجماعة من بلوغ و   

م الضرورٌة التً تجعلهم قادرٌن على ٌَ القّ  الحصول علىُمعترك الحٌاة الواقعٌة مستقببل، البد من 

 تعلمٌهب علٌها فً وضعٌات تعلٌمٌة مواجهة المواقف التً تعترضهم فً حٌاتهم و ذلك عبر التدر  

ٌُكشف عن ثناٌاه الخفٌ داخل الفصل الدراسً ه ٌة من خبلل التجرٌب على هذه الجماعات بما ٌسمّ ،قد 

 .السوسٌومترٌة مورٌنو
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 : تَهُذ

ّّٝ ثبٌؼ١ٍّبد اٌؾ٠ٛ١خ اٌزٟ رّٚٓ ٌٗ ؽ١برٗ فٟ ٍٜٚ ث١ئٟ ِٕبٍت ٌؼ١ٍّبد   ّٟ ِٓ اٌىبئٕبد ٠مَٛ ثّب ٠َ ًُّ ؽ و

 ف١ي٠ٌٛٛع١خ ٠مَٛ ثٙـب ثبٍزّواه ؽزّٝ أزٙبء أعٍٗ.

  ّٟ )ٔجبد،ؽ١ٛاْ،أَبْ( أْ ٠مبَٚ اٌظوٚف اٌّٛعٛكح فٟ اٌٍٜٛ اٌّؼ١ِ ؽزّٝ ٠ؾظٝ ٨ثّل ٌٙنا اٌىبئٓ اٌؾ

 ثلػّٙب ٚ٘ٛ اٌَّبػ ٌٗ ثبٌجمبء ف١ٙب ٚ اٌؾ١بح ثؤوضو ٌٍٙٛخ ٚ ٠َُو. 

ُٗ ٌظوٚف ث١ئ١خ ٚ اعزّبػ١خ ِقزٍفخ ،ٚػ١ٍٗ ؽزّب أْ ٠َزغ١ت ٌٙب   ٠زفبػً ِٚٓ ٛج١ؼخ ا٦َٔبْ أّٔٗ ٠زؼّو

ِؼٙب،ٚ٘نٖ ا٨ٍزغبثخ ِغ اٌظوٚف اٌج١ئ١خ ٚ ا٨عزّبػ١خ ٟ٘ ِب ٠طٍك ػ١ٍٗ ثجَبٛخ ػ١ٍّخ اٌزى١ف إٌفَٟ 

 (.122ص.،1002)اىعقُذ،ا٨عزّبػٟٚ

 :  ٍفهىً اىتنُّف -1

ٌ فّإلىّعلمّالنفسّ ADLERالعالمّإنّ          ّ(.11ت،ص.د.)مصطفى فهمي،هوّال ذيّنقلّفكرةّالتك

ّشارل البرٌطانً  وٌّعودّمفهومهّإلىّالجوانبّالبٌولوجٌةّمنّالحٌاةّاإلنسانٌةّوّالتًّجاءّبهاّالعالمّّّّّّّّ

ّ.9581سنةCHARLES ROBERT DARWINّّّداروينّروبير

ّإلىّّّّّّّ ٌ فّاستنادا ّأوّالتك ّالتالؤم ّاستعارهّعلماءّالن فسّوّاالجتماعّفًّمجالهمّاإلنسانًّتحتّمفهوم ثم 

علمٌةّتقولّأن ه:"ّإذاّكانّاإلنسانّقادراّعلىّالتالؤمّمعّالبٌئةّفإن هّقادرّأٌضاّعلىّالتالؤمّأيّالتكٌفّحقٌقةّ

ّمعّالمتغٌراتّوّالظروفّاالجتماعٌةّوّالن فسٌةّالتًّتحٌطّبه.

ةّتهدُفّإلىّالتفاعلّبٌنهّوّبٌنهاّبهدفّالحصولّعلىّقدرّّّّّّّ ٌ امهّبأنشطةّمستمر  كافّوهذهّحقٌقةُّتحت ُمّق

ّمنّالرضاّوّاالت زانّ،وّتعتمدّمستوٌاتهّبوجهّعام ّعلىّالتداخلّوّالتفاعلّبٌنّجانبٌنّهما:

 ظوٚف اٌج١ئخ،ٚ ِزطٍجبد اٌؾ١بح..... اٌزٟ رؾزُّ ٔٛػب ِٓ اٌزى١ّف ٠مز١ٚٗ ا٨ٍزّواه فٟ اٌجمبء.-

خ إٌف١َخ- ّّ  .(2.ص،3002اىعثُذٌ،) ِملهح ا٨َٔبْ ػٍٝ اٌزى١ّف ِٓ ف٩ي للهاد ػم١ٍخ وبف١خ ٌٙنٖ اٌّٙ

ثمٌٛٗ: أْ أزمبي اٌزى١ف ِٓ ػٍُ اٌؾ١بح)اٌج١ٌٛٛع١ب( اٌٝ ػٍُ إٌّفٌ  عالء اىذَِ مفافٍٔفٌ اٌطوػ عبء ثٗ       

ٍَّٛو١خ اٌّزٟ رٖله ػٓ ا٦َٔبْ ٚرغؼٍٗ أوضو ِٛاءِخ ِغ اٌظوٚف اٌج١ئ١خ  ٧ٌّبهح اٌٝ اٌزغ١واد اٌجٕبئ١خ أٚ اٌ

 (.23ص.،7553،)مفافٍاٌّزٟ ٠ؼ١ِ ف١ٙب اٌفوك
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  : اىتعشَف اىيغىٌ-أ

ُّٟ رى١ُّف  رى١َ  ُ٘ اٌزقبٌف ف اٌىبئٓ اٌؾ  3002)اىعَشَح،اٌزٕبفو ٚاٌزٖبكَٚب، رؼٕٟ اٌزآٌف ٚ اٌزمبهة،ٟٚ٘ ٔم١

 .(721ص.

 :ٌٍزى١ّف أّ٘ٙب ٠فرؼبهٕ٘بن ػّلح : اىتعشَف  اإلططالزٍ-ب

  ِتعشَف مىهCOHEN6 ٗٔ٠مٛي ػٓ اٌزى١ف أ: 

اٌغل٠لح،ٚ أْ ٠ُلهن اٌّٛلف اكهاوب اٌفوك ٩ٌٍزغبثخ ٌٍّٛالف ا رغ١ٌُّو ٠مَٛ ثٗ      .(cohen.1994.p:32)ع١ّل 

 ُ٠مٛي ػٓ اٌزى١ف أٔٗ :تعشَف اىّغشزا: 

٠ُؼـزجـو اٌزى١ـّف ٍـٍٛوب ٠ـمَٛ ثٗ اٌفوك ِغ اٌّؾ١ٜ اٌّنٞ ٠ؼ١ِ ف١ٗ ٔز١غخ اٍزؼلاكاد ع١َّخ ٚاعزّبػ١خ       

 ٕ٘بن ر٩ىَ وج١و ث١ٓ ٍّبد اٌفوك ٚللهارٗ فٟ اؽلاس ػ١ٍّخ اٌزى١ّفٚأفؼب١ٌخ ٚػم١ٍخ ...ِٓ ٕ٘ب ٔغل 

 .(121 ص.،0222)السرحان،

 ٌُ٠مٛي ػٓ اٌزى١ف أٔٗ :تعشَف ّاطش إتشاه: 

خ اٌقٚٛع         ّٕ ٚ٘ٛ ثبٌّؼٕٝ ا٨عزّبػٟ رغ١ّو فٟ ٍٍٛن اٌفوك وٟ ٠زّفك ِغ غ١وٖ ِٓ ا٤فواك ...فب

 .(61 ص.،0222)ناصر، ٩ٌٌزياِبد ا٨عزّبػ١خ

 ٍَتعشَف ٍظطفً فه: 

ٚػٍٝ مٌه فبٌزى١ّف إٌفَٟ ٘ٛ اٌؼ١ٍّبد اٌل٠ٕب١ِخ اٌَّزّّوح اٌّزٟ ٠َزٙلف ثٙب اٌْقٔ اٌٝ أْ ٠غ١ّو ٍٍٛوٗ .. 

اٌم١ُ ٚا٦ِىبٔبد ١ٌٚؾلس ػ٩لخ ِو١ّٙخ أوضو رٛافمب ث١ٕٗ ٚ ث١ٓ ث١ئزٗ،ٚ اٌج١ئخ ٕ٘ب رْزًّ ػٍٝ اٌّئصواد 

 .(11ص.،ب ت)مصطفى،اٌجلٟٔٚاٌّؾ١طخ ثبٌفوك ٚ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رض١و عُٙٛكٖ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ا٨ٍزمواه إٌفَٟ 

 .(6 ص.1661بتصرف، )هشاما٨عزّبػ١خكٌخ ث١ٓ اٌفوك ٚ ث١ئزٗ اٌّبك٠خ ْٚ فبٌزى١ف ٘ٛ ٔزبط ػ١ٍّخ رفبػ١ٍخ ِزجبما

)أبو حطب ٌّزطٍجبد ٘نٖ اٌج١ئخ،ِٚب ٠ؾلس ف١ٙب ِٓ رغ١ّوادثنٌه رزٌّٛل ٌلٜ اٌفوك اٌملهح ػٍٝ رؼل٠ً اٌٍَٛن ٛجمب 

ّْ اٌزغ١ّو ِٓ اٌفوك أٚ اٌغّبػخ ثَؼ١ّٙب،(20 ص.،0222وسيف ،بتصّرف، ّْ ؽبٌخ اٌزى١ّف ١ٌَذ صبثزخ،مٌه ٤ ٤ 

  .(08ص.،1661)مصلح،بتصّرف،اٌزى١ف ِٓ عل٠ل٦ػبكح 
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ًّ فوك أِبِٗ ص٩س رؾل٠بد فٟ ِؾ١طٗ اٌّؼ١ِ ؽزٝ ٠ُّىٕٗ   اٌزغٍُّت ػٍٝ ظب٘وح اٌزى١ّف  ٟٚ٘:و

 ٍاىَسُظ اىزاتٍ اىذاخي: 

ُّ اٌجٕبء إٌفَٟ ٌٍفوك ِٓ ّق١ٖزٗ،ٚ ؽبعبرٗ،ٚكٚافؼٗ،ٚ ارغب٘برٗ.                                 ٚ٠ ٚ 

 ٍاىَسُظ اىخاسخٍ االختَاع: 

 .،شبكةّالعالقاتّوّالتفاعلّاالجتماعًّفًّالمجتمعّالمدرسةوٌّضم ّاألسرة،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ٍاىَسُظ اىخاسخٍ اىطثُع : 

 .(120 ص.،0220،)بطرس،بتصّرفٚف١ٗ إٌّبؿ ،ٚاٌزٚبه٠ٌ،ٚا٤كٚاد ٚغ١و٘ب       

خ ٌقب١ٕخ          ّّ ،ٟٚ٘ ػٕل اٌّى١ّف١ٓ َِجمب ثْىً ٠َبُ٘ فٟ réadaptation إعادج اىتنُفٕ٘بن اّبهح ِٙ

 ٘نٖ ا٤ف١وح ثّضبثخ ١ِىب١ٔيَ كفبػٟ ٠ٍغؤ ا١ٌٗ ٕبؽت اٌزنثنة فٟ اٌزى١ف ٩ٌرياْ اٌّطٍٛةػ١ٍّخ ا٦ػبكح 

 بكح.ـٚاٌزٟ رْزوٛ ثلٚه٘ب اٌٛػٟ ثبٌؼ١ٍّخ ٚ اٌزلهة اٌّزىّوه ،ٚ ا٨ّ و١ف رؾلس ا٦ػ

ٕ٘بن ػّلح هإٜ ٌٙنا اٌّٖطٍؼ ث١ٓ اٌجبؽض١ٓ ٚ اٌؼٍّبء ُِٕٙ ِٓ  6تثعض اىَظطيساخعالقح اىتنُف -3

 ثغ١وٖ ،ُِٕٚٙ ِٓ أفوكٖ وّٖطٍؼ لبئُ ثنارٗ ٔؾٛي ا٠غبى٘ب ف١ّب ٠ٍٟ:هثطٗ 

 عالقح اىتنُف تاىتىافق6 -3-7

ٚثبفزٖبه ٕ٘بن  ،وضُو اٌى٩َ ؽٛي ِٖطٍؾٟ اٌزى١ّف ٚ اٌزٛافك، ٚ رجبػل اٌجبؽضْٛ فٟ ٛوٚؽبرُٙ ؽٌّٛٙب

ًٌ ٠ُجّوه ِٛلفٗ:  هأ٠بْ ِزجب٠ٕبْ، و

ّْ ٍظطفً فهٍَ ٠مٛي    لك أ ّٖ اٌّٖؾخ إٌف١َخ ٟ٘:" ػٍُ اٌزى١ف أٚ اٌـزٛافـك إٌفَٟ اٌّنٞ ٠ٙلف فٟ ٘نا اٌ

 .(74ص.، 7554)فهٍَ،"اٌٝ رّبٍه اٌْق١ٖخ....ٚ اٌواؽخ إٌف١َخ

ثٖو٠ؼ اٌؼجبهح  عثذ اىَدُذ عاىٍَ وآخشوُ٘نا اٌمٛي ٠ئّوـل رواثٜ اٌّٖطٍؾ١ٓ ثّؼٕٝ ٚاؽل،ٚ٘نا أ٠ّلٖ ف١ٗ    

ّْ ِٖطٍؼ اٌزٛافك) خ.adaptation( ٠ليُّ ػٍٝ ِؼٕٝ اٌزى١ّف)ajustementٚثبٌمٛي: "ا ِّ  ( ػب

خ فبّٔٗ ٠ليُّ فٟ اٌؼ٩ط إٌفَٟ) ّٕ ( ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اٌّزٟ روِٟ ٌزؾم١ك اٌزٛافك psychothérapieٚ ثٖٛهح فب

أّول  وّب،(40ص.، 7554،،خاىذ و تذوٌ)عاىٍَ اٌزٛاإَ ث١ٓ اٌْقٔ اٌْبّم ٚ ِؾ١طٗ ا٨عزّبػٟ اٌّنٞ ٠ؼ١ِ ف١ٗٚ

ثمٌٛٗ:"اٌزى١ّف أٚاٌزٛافك ٘ٛ ِٖطٍؼ فٟ ػٍُ إٌفٌ ٠َُزقلَ ٌٕٛف اٌؼ١ٍّخ  اىقثغٍّضاس ّاَف مٌه 

 (.752ص.، 3002)ّضاس،اٌٍَٛو١خ......فٟ ِؾ١طٗ 
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 " كاٌي ػٍٝ أْ اٌّؼٕٝ ٚاؽٌل، ٠ؼٕٝ ٨ ٠قزٍفبْ.ٍظطير هىاىتنُّف أو اىتىافق فنوُوُٖ اٌؼجبهحَ :"

ِ  ـٌ رـؼبوـٝ ِـٕؾـّـه ٚ ثـٓ مٌـ٘ ِـ١ـمـٕـػٍٝ اٌ هٍبٌزٙب :    فٟ  وافٍ ىُيً أزَذ ٍظطفًّب موود ـب وـّب

ًّ ِب ٌٗ ػ٩لخ ثبٌزٛاىْ  ّْ اٌزٛافك ٠ؤرٟ ك٨ٌخ  ػٍٝ اٌّٖؾخ اٌغ١َّخ )ث١ٌٛٛع١ب(،ث١ّٕب ٠ؼٕٟ اٌزى١ّف إٌفَٟ و "أ

 .(11 ص.،3002)ىُيً،ا١ٌَىٌٛٛعٟ

لبي:"اٌزى١ّف أًّّ ِٓ اٌزٛافك،٤ّٔٗ  ؽ١ش ٌٚٛ ثؼجبهح ِقزٍفخ طاىر زغِ اىذاهشٌ٘نا اٌطوػ ّبٛو٘ب ف١ٗ  

ًُ ا٦َٔبْ ٚ اٌؾ١ٛاْ ٚ إٌجبد فٟ ػ٩لزٙب ِغ اٌج١ئخ  .(71ص.،3004)اىذاهشٌ،٠ّْ

١ٓ ٚ اٌجبؽض١ٓ أْ اٌزى١ف أٚ اٌزٛافك ٠زفمبْ فٟ  ّٖ ثبٌزبٌٟ ٠ّىٕٕب أْ ٔئّول ػٍٝ ٙٛء ِب ٍجك ِٓ ألٛاي اٌّقز

اٌزٛاإَ ٚرغ١١و اٌناد ٚرط٠ٛؼٙب ٌٍزؤلٍُ اٌج١ئخ ِٚب ؽٛد،أُٚٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌٙلف إٌٙبئٟ ٌٍىبئٓ اٌؾٟ ٚ٘ٛ ؽَ

ِغ اٌّؾ١ٜ،أٚ اٌؼىٌ)رغ١١و اٌّؾ١ٜ ١ٌز٩ءَ ِغ اٌناد ،ٚ٘نا ٕؼت فٟ اٌّغبي ا٨عزّبػٟ ِض٩  و١ف ٠ّىٓ 

ُّ اما وبْ لبئلا ل٠ٛب ٚ ٨  ٠زَّٕٝ مٌه ا٨ّ ثْوٚٛ ِؼ١ّٕخ(. عؼً عّبػخ اٌوفبق رزغ١ّو ِٓ أعً فوك ٚاؽل،اٌٍٙ

 القح اىتنُف تاىَغاَشج)اىَغاىَح(6ع-3-3

ّْ اٌزى١ف ّٜٔ ِٓ اٌَّبٌّخ ػٍٝ أٍبً أْ اٌَّبٌّخ ِٓ ٛج١ؼزٙب اٌجؼل ػٓ اٌٖواع ٚاٌزٖبكَ  ٠ؼزجو اٌجؼ٘ أ

خ  ّٕ ُّ اٌز١ٍَُ ٌٙب فب ،فبٌَّؤٌخ فٟ هأٞ ٘ئ٨ء ٟ٘ ٔٛع ِٓ اٌزى١ّف أٚ اٌزٛافك ٠ىْٛ ػٍٝ ّىً ا٨ٔم١بك ٌٍج١ئخ ص

ا٨عزّبػ١خ،فبٌَّب٠وح ٚ اٌَّبٌّخ رؼٕٟ فٚٛع أفواك اٌغّبػخ ٌٍظوٚف ٚ ا٤ؽٛاي اٌّزٟ  اٌج١ئخ اٌضمبف١خ،ٚ اٌج١ئخ

٠ؼ١ِ ف١ٙب ،وّب رزطٍّت ِٕٗ أْ ٠ؼّلي ،أٚ ٠غ١ّو ِٓ ارغب٘برٗ أِْٚبػوٖ اٌفوك ٚاما فًْ فٟ اٌَّبٌّخ ِغ ا٤ٔظّخ 

 . (10ص.، 3002)اىهاتظ، اٌّزٟ رٕظُّ اٌؾ١بح ؽٌٛٗ ٠ؼزجو فب٩ّ فٟ ا٦ٍٙبَ ثلٚهٖ ٔؾٛ ِغزّؼٗ

 :الّغداًىَشوّح أو اعالقح اىتنُف تا -1-3

ٚ ٠مٖل ثبٌّوٚٔخ أٚ ا٨َٔغبَ أْ ٠َزغ١ت اٌفوك ٌٍّئصواد اٌغل٠لح اٍزغبثخ ٩ِئّخ،فبٌْقٔ اٌغبِل غ١و ِوْ 

،ٚ ػ٩لزٗ ِغ ا٢فو٠ٓ رٚطوة ٚاما ِب ًّ َُّ رى١ّفٗ ٠قز ّٞ رغ١ّو لل ٠طوأ ػٍٝ ؽ١برٗ ،ِٚٓ صُ أزمً اٌٝ  ،٨ ٠زمجًّ أ

ّّٝ ا٩ٌ رى١ف. ّٟ عل٠ل ،ٕٚ٘ب ٠ظٙو ِب ٠َ  ث١ئخ عل٠لح ِغب٠وح فٟ أٍٍٛة اٌؾ١بح وزغ١١و ِلهٍخ ِب ِض٩ أٚ ؽ

ًّ ِزطٍجبرٙب إٌّبٍجخ ،ف١ؾلس اٌزى١ف إٌّبٍت  أِب اٌفوك اٌّوْ أٚ إٌَّغُ فبّٔٗ ٠َزغ١ت ٌٍج١ئخ اٌغل٠لح ثى

 ؽَٓ اٌزى١ف.أٚ

 .(22ص.،3003تظّشف،ت)إصدهاس،َٔغبَ أؽل هوبئي اٌزى١فِٓ ٘نا ا٨ػزجبه ٠ّىٓ اٌمٛي أْ ا٨

 6عالقح اىتنُف تاىَىاءٍح -3-2

وّب ٠زٛاءَ ا٦َٔبْ ِغ ٙغٛٛ اٌج١ئخ اٌطج١ؼخ ١ٕفب ّٚزبء،فبّٔٗ ٠زٛاءَ ِغ اٌٚغٛٛ ا٨عزّبػ١خ اٌّزٟ رفوٗ 

ثؼ٘ ٚ٘نا ٠ؾًّ ِؼٕٝ ٔفَٙب ػ١ٍٗ ثؾىُ اٌّؼ١ْخ ِغ أفواك اٌّغزّغ ،ٚ اٌزفبػً ِؼُٙ، ٚ اػزّبك  ثؼُٚٙ ػٍٝ 

 .(75ص.،7551تتظّشف،،)فهٍَاٌزى١ف،ثً ٚ ٠ؾلس ثؼل اٌّٛاءِخ ِجبّوح
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فبٌّٛاءِخ لبػلح ا٦ٍٕبك ٌٍزى١ف فٟ ع١ّغ اٌّغب٨د ٚ ثْزٝ ا٤ٔٛاع،ِض٩ اٌز١ٍّن اٌّزٛائُ ِغ ث١ئزٗ  اٌّفَٙٛثٙنا 

ٟٚ٘  ٍجً اٌزى١ف اٌلهاٍُِٟٙ،َِبػلرُٙ...( رًَٙ ٌٗ اؽزواا٨عزّبػ١خ فٟ اٌّلهٍخ)رمجًّ ٣ٌفو٠ٓ،

 ثّؼٕٝ)اٌزى١ف ِغ ا٤ٕللبء،ٚ ِغ اٌغّبػخ اٌزوث٠ٛخ، ٚ ِغ إٌّبّٜ...(.

 عالقح اىتنُف تاىظّسح اىْفغُح3-1-6

َّو اٌّٖؾخ إٌف١َخ ٟ٘ ِب لبٌٗ  ػٕٙب ثمٌٛٗ:" رى١ّف  ٍسَذ اىغُّذ اىهاتظِب ٠ٍُفُذ ا٨ٔزجبٖ فٟ اٌزؼبه٠ف اٌزٟ رف

قبهعٟ رى١ّفب ٠ئّكٞ اٌٝ ألٖٝ ِب ٠ّىٓ ِٓ اٌىفب٠خ ٚ اٌَؼبكح،ٌىً ا٤فواك اٌفوك ِغ ٔفَٗ،ِٚغ ِغزّؼٗ اٌ

 .(20ص.،3002)اىهاتظ،ٚاٌّغزّغ اٌّنٞ ٠ٕزّٟ ا١ٌٗ ٘نا اٌفوك

ًّ  أٔٛاػٗ ثبفز٩ففبٌّٖؾخ إٌف١َخ ٨ رؾلس ا٨ّ ثبٌزى١ف اٌغ١ّل ِغ اٌّؾ١ٜ  ًّ مٌه ،ٚ٘لف و ٍخ و ّٖ ،ٟٚ٘ ِؾ

ًّ ِزى١ّف،ٚ ٨ ٠َؼل ا٨ّ وً ٕؾ١ؼ.فوك فٟ اٌؾ١بح،ٌنا ٠ّىٓ اٌمٛي:٨   ٠ّٖؼ ٔف١َب ا٨ّ و

بثك فٟ ٘نا اٌجبة ٚ٘ٛ  َّ ،ٚ وضوح ا٢هاء ف١ٙب ٚ رؼّلك٘ب ثزؼّلك  تاب اىتنُفثؼل ا٩ٛ٨ع ػٍٝ اٌزواس اٌ

ًّ ٠ُلٌٟ ثلٌٖٛ.  ِٕبٍ٘ٙب،فبٌى

تَعًْ اىتىافق اىذساعٍ ،ألّهَا َهذفاُ ٍعا إىً وهى  اىتنُف اىذساعٍىزا فاىذساعح اىساىُح تتثًّْ ٍفهىً 

يَسُظ اىذساعٍ اىَذسعٍ و غُش اىَذسعٍ،تعثاسج أخشي داخو اىَذسعح ىاّغداً اىتيَُز وٍىاءٍته 

 خاسخها.و

 : ٠ّىٕٕب اٌز١١ّي ث١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌؼٛائك ّ٘ب:عىائق اىتنُّف-3-1

 frustration 6اإلزثاط -3-1-7

٘ٛ اٌؼ١ٍّخ  أٚ رْٕؤ ػٓ ِٛاعٙخ اٌفوك ٌؼبئك ٠ؾٛي كْٚ رؾم١ك كافغ أٚ ؽبعخ ٍِّؾخ٘ٛ ؽبٌخ ِٓ اٌزؤّىَ إٌفَٟ  

ٓ اكهان اٌفوك ٌؼبئك ٠ؾٛي كْٚ اّجبع ؽبعبرٗ أٚ رٛلغ اٌفوك ؽلٚس ٘نا اٌؼبئك. ّّ  اٌّزٟ رزٚ

 :conflitاىظشاع -3-1-3

ًّ ِّٕٙب  ٠و٠ل ا٦ّجبع  ،أٞ أّٔٗ ٠ْٕؤ ٔز١غخ رؼبهٗ ٘ٛ ؽبٌخ ٔف١َخ ِئٌّخ رْٕؤ ٔز١غخ اٌزٕبفٌ ث١ٓ كافؼ١ٓ و

 .(23ص.، 3000)خثو،كافؼ١ٓ ٨ ٠ّىٓ اّجبػّٙب فٟ ٚلذ ٚاؽل

 فٟ رم١َُ اٌٖواع اٌٝ ص٩صخ أٔٛاع: مىسخ ىُفُِأٚ ِب ػجّو ػٕٗ 
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 ًب ، أ أؽل اص١ٕٓ ٠و٠ل ِٖبكلخج فٟ آْ ٚاؽل ِضبٌٙب:ر١ٍّن  : ٚ٘ٛ ٕؼٛثخ رؾم١ك هغجز١ٓطشاع اإلقذا

 .، ٕ٘ب ٠ؾلس اٌٖواع فمٜ ِٚطّو ٤ؽلّ٘بٌّٙب ٔفٌ اٌّيا٠ب ٌىّٕٗ 

  6ً١ٌٌ أِبِٗ فٟ  جٌٍّضبي اٌَبثك اٌز١ٍّن  ثبٌؼٛكح،٠ؾلس ٘نا ِغ ِٛلف هغجز١ٓ ٍٍج١ز١ٓطشاع اإلزدا

١ٗ اٌجؼ٘ ، ٚ اٌجبلٟ ثٕبد بٚ  أاٌمَُ ا٨ّ   ّّ ّٚ٘ب هك٠ئب اٌَّؼخ )أؽ٩ّ٘ب ِّو( ٠ؾلس اٌٖواع،ٚ ٠َ

 .اإلزشاجثٖواع 

  ًبثبٌوعٛع ٌٍّضبي اٌَبثك كائّب رؼبهٗ هغجخ  ٠ؾلس ػٕل رؼبهٗ هغجز١ٓإزدا6ً  –طشاع اإلقذا 

ًّ ِّٕٙب   ٠ؾلس ٌٙنا ا٤ف١و ٕواع أ٠ّٙب ٠ٖبكق. ثٙنا، جػٍٝ ِٖبكلخ و

 اؽغبَ(أٚ ؽزٝ ٚعٛك أوضو ِٓ هغجز١ٓ.-اللاَ( أٚ )اؽغبَ-فوٜ ِٓ اٌٖواع )وبللإَٚ٘بن أٔٛاع أ 

 (.752-753ص.ص ،7551)ٍظطفً،تتظّشف، 

 ٍظاهش اىغيىك اىالتنُف3-2-6ٍ

(إلىّاضطرابّالتكٌفّالدراسًٌّمكنّأنّتظهرّلدٌهّالحاالتّالتالٌةّكل هاّالتلمٌذ)أوٌّتعر ضّالطالبّ عندما

ّ:هيلز و هيلزأوّمعظمهاّوّال تًّأورادهاّ

ّمعّ- ّالحركة ّمن ٌّكثر ّبأحالمه،و ٌّسافر ّكما ّذهنٌا ّوٌشرد ،ّ ّسلبٌة ّدراسٌة ّأعراضّسلوكٌة ّعلٌه تبدوا

ةّالدراسٌة،كماٌّشعرّبالتوت رّواإلحباطّ ّالعالقاتّالتفاعلٌةّخاللّالحص  العدوان،لٌسّلدٌهّوالتأفف،وٌفتقدّكل 

ّانتباههّأتفهّاألسباب ٌُحضرّكتبهّّالقدرةّعلىّالتواصلّمعّالمعل م،ٌتحد ثّوٌشد  ،الّ أدواتهّال تًّوداخلّالصف 

ةّالدراسة،قدٌّغادرّحجرةّالدراسةّقبلّأنٌّأذنّلهّالمعل م ّ(.27-27ص.ص ،2111)هيلز،هيلز،ٌحتاجهاّفًّالحص 

ّاآلتً:ّحمدان محمد زيادوأضافّعلٌهاّ

ر،والت ّالمتكر  ّالغٌاب ّو ّالصباحً ّأداءأخر ّاالمتحانات،وعدم ّفً ّالمعل م،والغش الواجباتّّرفضّتعلٌمات

ّ.(262ص.،2110)حمدان،المنزلٌةّبأمانة

 6خظائض اىتنُّف -2

ّْ اٌزى١ّف ٌٗ فب١ٕز١ٓ ّ٘ب أّٔٗ:     ٠وٜ ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ ٚ ػٍّبء إٌفٌ أ

 ػ١ٍّخ َِزّّوح ِٓ اٌّٙل اٌٝ اٌٍّؾل.-3-1

ػ١ٍّخ َٔج١خ ثّؼٕٝ أْ اٌفوك ٠ّىٕٗ اٌزى١ّف فٟ ِوؽٍخ ٚ ِغبي ِٓ ؽ١برٗ ٚ ػلَ اٌزى١ّف فٟ ِوؽٍخ -3-2

 .(1 ص.،0222)السنبل،بتصّرف،ِٚغبي آفو٠ٓ ِٕٙب 
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َٔ أُفوٜ ٟ٘:  وّب ٠ّىٓ اٙبفخ فٖبئ

ُّ اٌزى١ّف ثبهاكح اٌفوك ٚهغجزٗ،ػلا اٌزى١ّف اٌج١ٌٛٛعٟ.-أ  ٠ز

 اٌزى١ّف ،أٚ ٠ؼّلي ِٕٙب.لل ٠ُغ١ّو اٌفوك فٟ ػ١ٍّخ -ة

 رياك اٌؼ١ٍّخ ٚٙٛؽب ثبىك٠بك اٌؼٛائك ٚ ّّلرٙب ٚ رغّلك٘ب.-ط

ُِقزٍف اٌّغب٨د: -ك رزٛلّف كهعخ اٌّٖؾخ إٌف١َخ ػٕل اٌفوك ػٍٝ ِلٜ للهرٗ ػٍٝ اٌزى١ّف فٟ 

 .(121ص.،0210،)يونسي،بتصّرف(ا٤ٍوح،اٌؼًّ،اٌلهاٍخ،ا٤لواْ ٚ٘نا ِؾٛه اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ)

 6  ٍسّذداخ اىتنُّف -2

٩إَ ِغ اٌٍٛـٜ اٌـنٞ ٠ؼـ١ِ ـزــخ اٌـجبع ؽبعـٓ اٌؾٟ ٦ّـ١ٙب اٌىبئـ٠ٛخ ٠ٍغؤ اٌــ١ـوح ؽــب٘ـف ظـّ ١ـىـاٌز      

ّْ ا٦َٔبْ وبئ ّٟ ٌٚػبلـف١ٗ ٚاػزجبه أ ًُّ ٘نٖ اٌظب٘ـًٌ ،فٙـٌٓ ؽ ٕب ئٕجـً،ِٚب ٠لّي  ٠ٚـّ ًّ ؽىّخ ٚ رؼمـوحَ ثىـٛ ٠َزغ

ّْ ِٓ ٍَٔؾظٗ ٠جؾش ػٓ اٌزى١ّف ِغّٛػخ ِؾّلكاد أّ٘ٙب: و٩ّؽظ١ٓ ٌغ١ؤب ػٍٝ  أ

ًّ اٌّٛهٚس اٌطج١ؼٟ ٧ٌَٔبْ فٟ فلِخ اٌغبٔت اٌج١ٌٛٛعٟ ٌٗ اىَسّذداخ اىثُىىىخُح-2-7 ًُ ثٗ ٚ: ٟٚ٘ و رزّٖ

ًّ اٌؾبعبد اٌٚوٚه٠خ ٩ٌٍزّواه فٟ اٌؾ١بح اٌؾووخ ،ِٓ)أوً،ّوة،َٔٛ اٌٝ عبٔت اٌؾبعخ اٌٝ ا٤ِٓ  و

  .(0 ص.،0222)المالح،بتصّرف،رؾووٗ  رٌّٛل اٌلافؼ١خ ٌٍٍَٛن ،أٚ اٌجمبء..(فٟٙ ِٓٚ

: ٟٚ٘ اٌّزٟ رؼطٟ اٌٚٛء ا٤فٚو اٌّنٞ ٠ََّؼ ٌٍفوك ثؤْ ٠ؾمّك اٌزى١ّف اىَسّذداخ اىثقافُح و اىَعشفُح-2-3

:ٟ٘ٚ 

 ثٕبء ا٤ٍوح.-

 اٌزوث١خ اٌّله١ٍخ.-

 إٌظبَ ا٨عزّبػٟ.-

 ا٨ٌٛء ٌٍغّبػخ ٚ اٌْؼٛه ثب٨ٔزّبء.-

 اٌظوٚف ا٨لزٖبك٠خ ٚ ا٨عزّبػ١خ.-

 :و اىعقُذجاىذَِ -2-2

ِئٍَبد  ِغّٛػخ اعزّبػٟ،٠ْبهن ف١ٙب ٠ورجطبْ ثبٌزْٕئخ ا٨عزّبػ١خ اٌّزٟ ٠قٚغ ٌٙب اٌفوك،فٟٙ ػ١ٍّخ رؼٍُّ 

 .ثلا٠خ ِٓ ا٤ٍوح ٚ اٌْبهع ٚ ُكٚه اٌؼجبكح )َِبعل،وٕبئٌ..(
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ٙب ٌٍّوؽٍخ اٌُؼّو٠خ ا٤ٌٚٝ ٚ ّّ  (.3 ص.،3002اىَالذ،تتظّشف،)ٌٍفوك َِزمج٤،٩ّٔٙب روٍُ ِؼبٌُ اٌزى١ّف اٌّلهٍخأ٘

 6أّىاع اىتنُّف-1

 : اىتنُف اىثُىىىخٍ-1-7

( اٌزى١ّف ثؤّٔٗ ِفَٙٛ مٚ إًٔ ث١ٌٛٛعٟ، ٚفٟ ٘نا ا١ٌَبق ٠مَٛ ثو٠غ١ذ ثب١٠ذ Brigitte Bayetٚرؼّوف )  

 اٌفوك ثبِز٩ن رٕظ١ُ ٌٍْوٚٛ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ اٌزٟ رَّؼ ٌٗ ثبٌجمبء ٚاٌزىبصو. 

ّْ ِؼٕٝ اٌزى١ّف ٨    اٌج١ٌٛٛعٟ ٠ّىٓ أْ ٠ُفُٙ ثلْٚ اكهاٍن ٌّفَٙٛ اٌزى١ّف ٚفٟ ٘نا ا١ٌَبق رمٛي ا

. p:56)3002Perrin.).     

 اىتنُّف اىزاتٍ)اىّشخظٍ(6 -1-3

ب ثزؼل٠ً ٍٍٛوٗ أٚ ثزؼل٠ً اٌج١ئخ     ِّ  )األطشػ،أّٗ ػ١ٍّخ رفبػ١ٍخ ث١ٓ اٌفوك ٚ ث١ئزٗ ،ٚ ٠مَٛ ِٓ ف٩ٌٗ ا

 (.27ص.،3000

٠ٚمٖل ثٗ للهح اٌّوء ػٍٝ اٌزٛف١ك ث١ٓ كٚافؼٗ ٚأكٚاهٖ ا٨عزّبػ١خ اٌّزٖبهػخ ِغ ٘نٖ اٌلٚافغ، ٚمٌه  

 .(23ص.،3000،)خثووٚاىاٌخ اٌمٍك ٚاٌزٛرّ ٌزؾم١ك اٌَؼبكح 

  .(20ص.،3000ذَة،اى) اٌفوك ِٓ اٌٖواػبد اٌلاف١ٍخ ؼ أ٠ٚب  أْ اٌّمٖٛك ِٓ اٌزى١ف اٌنارٟ ٘ٛ فٍّٛٚ ٠زّ ٚ 

ػٍٝ ؽَُ  ٖػٛاًِ رَبػل ٠ٍغؤ اٌٝب أن ـجـو يـياتـي حـة فـضمـعـمـذه الـن ىـرج مـخـرد أن يـفـتسّنى لمـّتى يـو ح 

 ِْبوٍٗ ٌٍزقٍٔ ٍو٠ؼب  ِٓ ٕواػبرٗ اٌلاف١ٍخ، ٟٚ٘: 

أْ ٠ؼزٕك اٌفوك ِجبكة ٚل١ّب  ِؼ١ٕخ رىْٛ ٘ل٠ب  ٌٗ فٟ ؽ١برٗ ٚرَبػلٖ ػٍٝ ؽَُ اٌّٛالف اٌزٟ رٛاعٙٗ  -1-3-7

زّلُّ ٘نٖ اٌّجبكة ِٓ ِٖله فٍَفٟ أٚك٠ٕٟ أٚ اعزّبػٟ أٚ أف٩لٟ. ،كْٚ روكك َْ  ٚلل رُ

 رٛافك ٚرىبًِ ث١ٓ ٚظبئفٗ إٌف١َخ اٌّقزٍفخ. أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن  -1-3-3

 (.20ص.،3002، )اىهاتظ اٌزغٍت ػ١ٍٙبٚأْ ٠ىْٛ لبكها  ػٍٝ ِٛاعٙخ أىِبرٗ إٌف١َخ اٌؼبك٠خ ا١ِٛ١ٌخ  -1-3-2

ٚ  ّْ  اٌزى١ف اٌنارٟ )اٌْقٖٟ( ٠ًّْ اٌَؼبكح ِغ إٌفٌ ٚاٌوٙب ػٕٙب ٚاّجبعفٟ ا٤ف١و ٠ّىٓ اػزجبه أ

( ٚاٌلٚافغ اٌضب٠ٛٔخ اٌّىزَجخ )ا٤ِٓ ..........اٌلٚافغ ا١ٌٚ٤خ )اٌغٛع ٚاٌؼطِ ٚاٌغٌٕ ٚاٌواؽخ ٚا٤ِِٛخ

ِغ َِزٜٛ ٚاِىبٔبرٗ  (ٚأَغبِٙب ٚؽً ٕواػبرٙب،ٚرٕبٍت للهاد اٌفوك......ٚاٌؾت ٚاٌزمل٠و ٚا٨ٍزم٩ي

 .(20ص.،3007) عثذ هللا،ّٛٛؽٗ ٚأ٘لافٗ 

 :اىْفغٍ اىتنُف -1-2

ُّ أإٌفَٟ  ِٓ  اٌزى١ف ِفَٙٛ ّْ ا        بً فٟ اٌؼبكح ػٛاًِ ارياْ اٌْق١ٖخ ٚرّزؼٙب ثبٌٖؾخ إٌف١َخ فبٌّٕ  ٘

٠زؼوْٙٛ ٌٚغٛٛبد ٕٚواػبد كاف١ٍخ ٚفبهع١خ ، ٚػ١ٍُٙ ِٛاعٙخ اٌوغجبد ٚاٌلٚافغ اٌْق١ٖخ 

خ إٌف١َخ ٟ٘ اٌزؼج١و اٌٖؾّ  ّْ أوٜ ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ ــً اٍزّواه اٌزٛاىْ إٌفَٟ ٌل٠ُٙ ،٠ٚـعأٓ ـاٌّزؼبهٙخ ِ

َّٓ ما ِب اما ٍبء ٍبءد ثلٚه٘ب ، ٚبك١ًٌ اٌٖؾخ إٌف١َخ ف اٌزى١ف ، ٚاْ اٌزى١فػٓ  رؾَٕذ رٍه اٌٖؾخ رؾ

 . (54ص.،3002،)غُثإٌف١َخ
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 6اىُّْاه تأّهػّوفزٗ    

ي  فزىواه ٍٍٛن ِب ِٓ ٌٙب اٌفوك رئٍّ٘ٗ ...٧ٌصبثخ اٍزغبثخ ِىزَجخ ِٓ ف٩ي اٌقجوح اٌزٟ ٠زؼّوٗ ّٛ ّؤٔٗ اٌزؾ

 .(723،ص.3003)اىُّْاه،اٌٝ ػبكح

 ّٛ ْ هئ١ٌ ِٓ ِىٛٔبد اٌٖؾخ اٌّله١ٍخ، ٠ًّْٚ ٘نا اٌّىْٛ ا٨وزْبف اٌّجىو ٌٍّْى٩د ٚاٌٖؾخ إٌف١َخ ِى

إٌف١َخ اٌْبئؼخ فٟ آٌَ اٌّله١ٍخ، ٚاٌؾب٨د اٌٍَٛو١خ غ١و ا٠ٌَٛخ، ٚاٌٛلب٠خ ِٓ اٌّْى٩د إٌف١َخ ٌَٓ 

اٌّوا٘مخ ِٓ ف٩ي آ١ٌبد روث٠ٛخ ٕؾ١خ ِجىوح رجلأ فٟ اٌّواؽً ا٤ٌٚٝ ِٓ اٌّلهٍخ، ٚرمل٠ُ فلِبد اٌلػُ 

  (.7 ،ص.3002)األّظاسٌ، ٚا٦هّبك ا٨عزّبػٟ ٚاٌزٛع١ٗ إٌفَٟ

ؾز١ٓ إٌف١َخ ٚ اٌّله١ٍخ ٚ ّٖ ٌٞ ث١ٓ اٌ ٍَّّٙب اٌزى١ف إٌفَٟ ِٕٚٗ َٔزْفُّ أٔٗ ٕ٘بن هاثٌٜ لٛ  اٌٍّز١ٓ ٠ئ

١ٍُ.أٚ َّ ُِْزون ٘ٛ اٌزى١ّف اٌ  ثؼجبهح أفوٜ ث١ّٕٙب لبٍُ 

 ختَاع6ٍىتنُف االا-1-2

  Sociale  L'adaptation ف ا٨عزّبػٟـّ ١ـ( أْ اٌزىWolmenوٜ )ٌّٚٚٓ ــ٠       

ٌّٚٛاعٙخ  ١خـْٛ ٙوٚه٠خ ٦ّجبع اٌؾبعبد ا٨عزّبػـىـ١خ اٌزٟ رـل٩٠د اٌٍَٛوـزؼـزغ١واد ٚاٌـٍخ اٌـّـع: "٘ٛ

 . (Wolmen, 1973, p:125) "ػ٩لبد َِٕغّخ ِغ اٌج١ئخ ِزطٍجبد اٌّغزّغ، اٌٝ عبٔت البِخ

ك ـ١ـاٌفوك ػٍٝ رؾم  ٞ ِؾبٌٚخ َِبػلحأْ ٠زىبًِ اعزّبػ١ب ٚٔف١َب ، أرّى١ٓ اٌفوك ِٓ ثّؼٕٝ  ثطوً مووٖ 

 ٕبءح فٟـجـا٨رغب٘بد ا٨عزّبػ١خ اٌك ـٍٝ فٍـُ ٚػـ٠ٛـمـُ ٚاٌـ١ـّٖٔٛ اٌفوكٞ اٌنارٟ ٚا٨عزّبػٟ ػٍٝ إٌؾٛ اٌٍَ

 .(22ص.،3004تطشط،)و١بٔٗ

خ ـئـ١ـجـاٌأٚ واد فٟ اٌْقٔ ــ١ـغٟ ِٓ رغـجـٕـلاس ِب ٠ـؽاٍٝ ـٛٞ ػـٕطـٗ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رّٔ ؤث غُثذ ٚأٙبف 

 ٓـ٠ّٚٓ اٌزمجًّ ٚ ا٨ٍزمواه ِ ؽزٝ،( 23ص.،3002)غُث ف١ّٙب ِؼب ثمٖل رؾم١ك ا٨َٔغبَ فٟ اٌؼ٩لخ ث١ّٕٙبأٚ

 (.33،ص.3007،تتظّشف،عطُح)ف٩ي ا٤فن ٚ اٌؼطبء ث١ٕٗ ٚ ث١ٓ أفواك ث١ئزٗ

ٍّخ ا ٌٝ اّجبع هٚػ اٌّجبكهح ٚ اٌج١ئخ ا٤وضو ١ّٛػب ٕ٘ب ٟ٘ اٌج١ئخ ا٨عـزّبػـ١خ ،فبٌـز٩ِـ١ـن فـٟ ؽـبعخ ِـب

ٓ ٠جبكه ثٙـباٌغّبػ١خ  ّّ كٚه  –وّب ٍْٕوػ ٨ؽمب  -،ٚ ٌـٍـّؼٍُّ  ٚ اٌؼًّ اٌغّؼـٛٞ اٌنٞ ٠ؾمّك ٘نٖ اٌوغجخ ِ

 وج١و فٟ ا٠غبك اٌفوٓ ٚ رؾ١١ٕٙب ِٓ ٚلذ ٢فو ،كافً اٌمَُ أٚ فبهعٗ.
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 6 )األمادٍََ(اىتنُّف اىذساعٍ-1-1

َّ اٌّنٞ ٠ورجٜ ثّٖؾخ اٌفوك إٌف١َخ،ٚٔزبط رفبػٍٗ ِغ         ٠ُؼزجو اٌزى١ّف ا٤وبك٠ّٟ أؽل عٛأت اٌزى١ّف اٌؼب

 .(272 ص.،3070)تٍْ خاىذ،اٌّٛالف اٌزوث٠ٛخ

 1972EYSENK6.عّشفه أَضَْل -أ

َّ ٌؾبعبد اٌفوك ِٓ عٙخ ٚ ظوٚف اٌج١ئخ ِٓ عٙخ أفوٜ،ٚ ا٠غبك        ؽبٌخ ا٨َٔغبَ ٘ٛ ؽبٌخ ا٦ّجبع اٌزب

َّ ث١ٓ اٌفوك ٚ اٌج١ئخ اٌّبك٠خ ٚ ا٨عزّبػ١خ  (.30،ص.3002،اىقشاسعح ،)اىشفىعاٌزب

 :تأّّه ARKOFFفه عشّ -ب

ُّ ثّٛعجٙب البِخ ػ٩لبد ع١ّلح ِغ اٌّؾ١ٜ اٌّلهٍٟ ِٓ أٍبرنح    .(32 ص.،7553)اىظثاطٍ،ى٩ِءٚاٌؼ١ٍّخ اٌّزٟ ٠ز

 : و ٍسَذ ٍسَىد تأّّه مَا عّشفه مّو ٍِ أزَذ تِ داّح-ج

ٍَّخ اٌزوث٠ٛخ ِٓ اٍزؼلاك ٌزمجًّ ا٨رغب٘بد ٚ اٌم١ُ ٚ اٌّؼبهف اٌّزٟ          ر٩إَ اٌطبٌت ِغ ِب رزطٍّجٗ اٌّئ

 .(302،ص.7554ٍسَىد، ، )تِ داّحرؼًّ ػٍٝ رط٠ٛو٘ب ٌلٜ اٌطٍجخ 

ا طالذ اىّذَِ اىعَشَح فُعّشفه تأّّه  -ك ٍّ  :أ

"للهح اٌفوك ػٍٝ رى٠ٛٓ ػ٩لبد ِو١ٙخ ِغ أٍبرنرٗ ٚ ى٩ِئٗ،ِٚٛاءِخ أٚ رط٠ٛو اٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ ٌّب ٠زّبّٝ 

ِغ ؽبعبد اٌط٩ة،ٚ٘ٛ للهح اٌطبٌت ػٍٝ رؾم١ك ؽبعبرٗ ا٨عزّبػ١خ ِٓ ف٩ي ػ٩لبرٗ.....ِغ اكاهرٙب 

  .(722ص.،3002)اىعَشَح،

 :  JOHANو    ROBERT وهْاك تعشَف شاٍو َقىه فُه -هـ 

ثؤّٔٗ ؽبٌخ رجلٚ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌل٠ٕب١ِخ اٌَّزّّوح اٌّزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌطبٌت اٌغبِؼٟ ٨ٍز١ؼبة ِٛاّك اٌلهاٍخ " 

ٔبرٙب ا٤ٍب١ٍخ ٟٚ٘: ا٤ٍبرنح ٚ اٌي٩ِء ٚ ّٛ إٌّغبػ ف١ٙب ٚ رؾم١ك اٌزٛاإَ ث١ٕٗ ٚ ث١ٓ اٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ ٚ ِى

 3003،َىهِ،)تُنشاٌلهاٍٟخ،ِٚٛاّك اٌلهاٍخ،ٚأٍٍٛة اٌزؾ١ًٖ ا٤ْٔطخ ا٨عزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌو٠ب١ٙٚ

 .(2ص.
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بثمخ رزفّك  فٟ ِؼٕب٘ب  ؽٛي ِٖطٍؼ اٌزى١ّف اٌلهاٍٟ ٚاْ ٌـُ ٠ظٙو مٌه فٟ ِجٕب٘ب اٌٖو٠ؼ   َّ ًّ اٌزؼبه٠ف اٌ و

 ُّ   ٓـًّ ِـاٌّمبي ٚ اٌّآي،ِٕٚٗ ٠ّىٓ أْ رزجّٕٝ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ اٌزؼو٠ف اٌّنٞ عـبء ثٗ  و ٌفظب ِْبثٙب ثؤر

 ROBERT  وJOHAN    ِٓ ٤ّٔٙب رـوٜ فـ١ٗ ّّٛي اٌّؼٕٝ اٌّواك كهاٍزٗ ِغ رغ١١و اٌّغزّغ اٌَّزٙلف ،

ًّ اٌؼ١ٍّبد اٌزوث٠ٛخ ،ٚاٌْووبء ف١ٙب ِٕٙب  اٌٍٜٛ اٌغبِؼٟ اٌٝ اٌّلهٍخ ا٨ثزلائ١خ،٤ٍجبة ػّلح ِٕٙب موُوٖ ع

ث١ٓ  :ٚأٙؾٝ كٚه ا٤ٍزبم ١ٍٚطب ٩ٍَِٙٚسافظحكٚه ا٤ٍزبم فٟ ػ١ٍّخ اٌزى١ف،ٚاٌنٞ لبي ف١ٗ 

 .(21،ص.3000)ٍسافظح،اٌطٍجخ

ثمٌٛٗ:"ف١ُْزوٛ ف١ٗ  آه ّاخٍٚوّب ٥ٌٍزبم كٚه ٌٍجؤبِظ كٚه أ٠ٚب فٟ اٌزى١ّف اٌلهاٍٟ ٤ّٔٗ وّب موو مٌه   

ٙوٚهح ٚ أْ ٠ٚغ فٟ اٌؾَجبْ ّوٚٛ اٌزؼٍُّ ،ٚأّٔبٛ اٌٍَٛن اٌّواك ر١ّٕزٙب،ٚأْ ٠ىْٛ ِزوّويا ؽٛي اٌؾ١بح

، ٚ ٠مَٛ اٌجؤبِظ  ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ ا٤ٌٍ (75-74ص.ص ، 3003)آه ّاخٍ،اٌزم٠ُٛ ٚ اٌّواعؼخ اٌَّزّّوح

 .(7 ص.،3002)اىقضاج،اٌّقزٍفخ ِضً: ا٤ٌٍ إٌف١َخ ٚ غ١و٘ب

َك ثبٌٍغخ اٌزٟ رَبػلٖ ػٍٝ اٌزٛإً إٌّبعؼ ِغ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ِ   ّٚ ّْ اٌزى١ّف اٌلهاٍٟ ٠زطٍّت ِٓ اٌز١ٍّن اٌزي ا

ٍسَذ زْفٍ  اىرـطٗ وّب لبي : ـّلهٍٟ ٤ّٔ ـبة اٌـزـلح اٌىـَبػـا٨ّ ثّٗ ـٝ ٌـؤرَّ ـزـف١ٙب،ٚ٘نا ٨ ٠

ُ)أٞ اٌىزبة(فٟ ري٠ٚل اٌفوك ثّٙبهاد اٌمواءح ٚ اٌىزبثخ ٚ ر١ّٕخ اٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ اٌّقزٍفخ ِّب ـب٘ـَـ:"٠طه

ُّ اٌٍٛبئً اٌّزٟ رَبػل اٌفوك ػٍٝ  اىَذسعح٠َبػل  ّْ اٌٍغخ ِٓ أ٘ ػٍٝ رؾم١ك أ٘لافٙب ٚٚظبئفٙب اٌّزؼّلكح ٤

 .(731 ص.،خد.")طاىر،اٌزٛإً ثج١ئزٗ ٚ فّٙٗ ٌّؼط١برٙب

ّْ ٌٍّٕبّٜ  )       ُّ اٌٍٛبئً اٌزٟ ٠ّىٓ  ( كٚهLes activités éducativesوّب أ ّٟ رُؼّل ِٓ أ٘ فّؼبٌي فٙ

اٍزقلاِٙب ٌزلػ١ُ اٌؾ١بح ا٠ٌَّٛخ ٌٍطٍجخ )ونٌه اٌز١ِ٩ن( فٟ أزبعُٙ ٚ رؾ١ٍُٖٙ اٌلهاٍٟ 

 )شسٍَُِب فٛق ٛبلزٗ  ػلَ رؾ١ًّ اٌّزؼٍُّ ِٓ اٌّٛاّك اٌلها١ٍخ ٚ٘نا ِغ،( 755،ص.3002)اىغذزاُ،تتظّشف،

            .(322 ص.،7552

ًّ اٌْووبء اٌزوث١٠ٛٓ اثزلاء ِٓ ِل٠و ا       ّْ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ)اٌزى١ف اٌلهاٍٟ( ٚٙؼذ فٟ اٌُؾَجبْ كٚه و

اٌّلهٍخ،فبٌّل٠و اٌىفء...ػطٛف ٠طجّك اٌؼ٩لبد ا٦َٔب١ٔخ فٟ ِؼب٩ِرٗ ...٠ٚزُّٖف ثب٤ف٩ق اٌؼب١ٌخ اٌىو٠ّخ 

ًّ رّٖوف ِٓ رّٖوفبرٗ  .(7 ص.،3002)آه َىعف،فٟ و

خ ا٤ٍل  ّٖ ّْ اٌّؼٍُ اٌغ١ل ٘ٛ ِل٠و اٌٖف اٌغ١ل، ٚرزّٚٓ ٘نٖ اٌٖفخ  فٟ ٘نا اٌّغبي أ٠ٚب،ٌٍّٚؼٍُّ ؽ مٌه أ

 investissement du ٚؽَٓ اٍزضّبه اٌٛلذ)ثؼٕٝ اٌزؾّىُ(ا٤ف١وح اكاهح اٌغّبػخ ٚا١ٌَطوح ػ١ٍٙب 

temps  ٍّ(20ص.،3000،، تتظشف)اىشثيٍُ، وّب ٠ًّْ مٌه ٕٛد اٌّؼٍُ ٚرٖوفبرٗ ٚرٕظ١ُ ِٛاك اٌزؼ. 
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 اٌزله٠ٌ اٌزٟ ٠غوٞ ا٢فو٠ٓ أوضو أ١ّ٘خ ِٓ أٍب١ٌت ٔؾٛ مارٗ ٚٔؾٛ اٌّؼٍُّ أْ ارغب٘بدٕٚ٘بن ِٓ ٠وٜ        

 (.223ص.،3000تتظّشف،،ٍشعٍ، اىسُيح)ػ١ٍٙب اٌزوو١ي ػبكح

رمزَٖو ػٍٝ ِغوك اػطبء كهعبد أٚ ػ٩ِبد ثً ٠غت أْ  اّلتي تُقّوُم التالميَذ يجُب أالّ  كذلك االمتحانات    

ّْ ثٙ،(712 ص.،7550)اىضَادٌ ،تتظّشف، خ ِٕٙب اٌزؼٍُّـرىْٛ اٌغب٠ ً ارغب٘بد ِؼ٠ٕٛخ ٚغ١و ـت اٌطفـَـزـب ٠ىـ٤

خ،وّب ٠زؼبْٚ اٌفو٠ك اٌزوثٛٞ فٟ ؽبٌخ اٌفًْ فٟ ػـ١ٍّخ اٌزىـِبكٞ ٌٍؾ١بح ث ِّ ش ـ١ـلهاٍٟ ،ؽـف اٌـّ ١ـٖفخ ػب

 فـ١ّ ـىـزـا٠ٌمَٛ أػٚبء ٘نا اٌفو٠ك ثبػلاك ٕفؾخ اٌّؼٍِٛبد اٌقبٕخ ثبٌطبٌت اٌنٞ ٠ؼبٟٔ ِٓ ِْى٩د فٟ 

ِْوٚع فوكٞ ٌٗ فبٓ ثبٌزى١ّف اٌلهاٍٟ، ٚٚفمب  ٌنٌه رٛٙغ ٍجً اٌزى١ّف اٌزوثٛٞ ا٩ٌىِخ ٌٍٕغبػ رمل٠ُ ٚ

  (Alin. 2005.p: 1)اٌلهاٍٟ ٌٍطبٌت

ٙٛئٙب  ػٍٝقزبه اٌّٛاك ٚا٤كٚاد إٌْبٛبد ػٍٝ أٍبٍٙب ٚرُ  ُُ اٌزٟ رّّٖ وّب ٠ًّْ مٌه اٌّجبكة اٌزوث٠ٛخ 

 .( 2ص.،3002،)اىضهشاٍّ

 أٚ ِب ٠طٍك ػ١ٍٗ ثـ: أْ رزجّٕبٖ ا٢ْ "اٌّمبهثخ ثبٌىفبءح" ٚ٘نا ِب رؾبٚي اٌّلهٍخ اٌغيائو٠خ

 (les approches par compétence). 

 Savoir faireٚاٌّؼبهف اٌفؼ١ٍخ Savoirاٌىفبءح اٌّزٟ رف١ل فٟ ا٦كِبط اٌٛظ١فٟ ٌٍّؼبهف  ٘برٗ 

، ثؾ١ش رّّىـٓ ٘ـنٖ اٌىفبءح اٌـفـوك    Savoir devenirِٚؼبهف اٌٛعٛك َِزمج٩ Savoir êtreاٌٛعلا١ٔخٚ

ِـٓ اٌزىـ١ّف ِغ اٌّؾ١ٜ ثبٔغبى  اٌّْبه٠غ اٌّزٟ ٠ٕٛٞ رؾم١مٙب،ٌٙنا رؼزجو اٌىفبءح ِغّٛػخ اٌٍَٛن 

ٚاٌّنٞ ٠َّؼ ٌٍفوك  psycho-moteurؽووٟ-،ٚ إٌفٌ cognitif،ٚ اٌّؼوفٟ  Affectifاٌىبِٓ:اٌٛعـلأٟ

 .(727ص.، 3005)تىمشٍح،ثّّبهٍخ ْٔبٛ ِؼمّل ثفؼب١ٌخ

 ٍّ  ٍجٕبء إٌفَٟ.ٌـ فىوح إٌغبػ فٟ اػبكح اٌزٕظ١ُ ِٓ ٕ٘ب ٔمٛي أْ اٌفوك اوزَت اٌزى١ّف ثبٌقجوح ِٚغ اٌّواْ رزو

  سمورا ستورك ػّلح ػٛاًِ ِٕٙب ِب مووٖ )اٌزى١ف اٌلهاٍٟ(٠ئّكٞ اٌٝ اٌفًْ فٟ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌزى١ف  ِب بِّ أ 

 Mouras Stork )4554)  ما يمي -ناصر في رسالتهاأماني محمد  عننقال:  

 رؤص١و اٌضمبفخ ػٍٝ اٌَّبهاد اٌٍغ٠ٛخ )اٌٍغخ ا٤َ، اىكٚاع١خ اٌٍغخ(.  -

 رؤص١و اٌضمبفخ ػٍٝ ا١ٌَبلبد ا٦كهاو١خ ٚاٌزلهعبد ٌّفبر١ؼ اٌّواؽً فٟ اٌؾ١بح اٌّله١ٍخ. -

 ياط، ػمجخ أٚ ِبٔغ ِبرؼج١و َػَوٟٙ ٌٖؼٛثبد اٌزى١ف اٌّلهٍٟ )اٙطواة ثلٟٔ، وجذ، رمٍت اٌّ -

 اٙطواة اٌٍغخ اٌْف١ٙخ ٚاٌىزبث١خ( ٚرٛٙغ ٘نٖ ا٤ػواٗ فٟ ػ٩لخ ِغ اٌل٠ٕب١ِى١خ إٌف١َخ.
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كٚه ػبٌُ إٌفٌ )اٌّوّل إٌفَٟ( فٟ رى١ف اٌطفً فٟ اٌّلهٍخ ِٓ أعً رلاهن اٌفًْ اٌّلهٍٟ  -

 (.30ص.،3002،ّاطش)

َّه ثٗ فبهعٙب ٤ُّٔٙ أفنٚا         ُع ٠ضوٞ اٌزى١ّف كافً اٌّلهٍخ ،ٚ ٠لفغ ثبٌز١ِ٩ن اٌٝ اٌزّ ّٛ ٘نا اٌق١ٍٜ اٌّزٕ

ًُ اٌّؤُِٛي  ١ٖٔجُٙ اٌىبفٟ ِٓ ا٨ػزٕبء ثُٙ ٚؽجّنا  ٌٛ ٨ؽظٛا مٌه ػٍّـ١ب ث١ٓ أفـواك إٌّظِٛخ اٌزوث٠ٛخ ف١ؾٖ

ّْ اٌّلهٍخ  ALBERT  BANDURA  ( وّب عبء ثنٌهmodélisation)ٚ ٘ٛ إٌّنعـــخ  ،ػٕل٘ب ٔمٛي أ

 ٔغؾذ ٚ أٔغؾذ )ٔغؾذ فٟ كٚه٘ب،ٚأٔغؾذ اٌّغزّغ ثؤفواك ِزى١ّف١ٓ أوفَبَء(.

 ٍسذداخ اىتنُف اىذساع2-6ٍ

 اىطاىة)اىتيَُز(1-66-

خ ٚللِذ ٌٗ   ِّ لجً اٌزؾبق اٌز١ٍّن ثبٌّلهٍخ ٚ اٌطبٌت ثبٌغبِؼخ ٠ىْٛ لل ػبُ فٟ وٕف اٌٛاٌل٠ٓ ٚ ا٤ٍوح ػب

 ٓ أِٛه اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ِضً:ا٤وًأغٍت ا٤ؽ١بْ اٌقلِبد ا٩ٌىِخ ،ٚلبِذ ػٍٝ فلِزٗ ف١ّب ٠ؾزبط ِ فٟ

ُّ ٠غل ٔفَٗ اٌٍجبً ٚ اٌزٕظ١ف ،ٚ اٌزور١ت ٚغ١و٘بٚ ٚؽ١لا فٟ ِغبثٙخ ِب وبْ  -ثؼل ا٨ٔزمبي اٌٝ اٌج١ئخ اٌضب١ٔخ -،ص

 .٠مَٛ غ١وٖ ثٗ أْ ٠مـَٛ ثـٗ ٔفـَـٗ

ِّب لـل ٠ٌّٛل ػـٕلٖ ٔٛػب ِٓ اٌمٍك ،ٚاٌّؼبٔبح إٌف١َخ ٚ٘ـنا ٠ئصّو ثطـو٠مخ أٚ أفوٜ ػٍٝ اٌَّبه 

اٌلهاٍٟ،ٚ٘ـٕبن فئخ رزّٚوه وض١وا ِٓ ٘نا ا٨ٔفٖبي ٟ٘ اٌّزٟ كّػّذ وض١وا ٚفٟ ع١ّغ ِزطٍجبرٙب اٌْق١ٖخ 

ٍّخ ػٓ اٌؼبئٍخ ٠ّىٕٙب اٌزى١ف ثؼ١لا ،ٌُٚ رىٓ ٌٙب فجواد ا٨ٔفٖبي َِجمب،ٌُٚ رقزجو مٚارٙب ثبٌؼًّ وٛؽلح َِزم

 .ػٕٙب ٚرؾم١ك اٌجمبء كْٚ ِْبوً ِٓ أٞ ٔٛع رُنوو

،َِٚزٜٛ    ّٓ ّْ للهاد اٌطبٌت )اٌز١ٍّن( ٕٚفبرٗ اٌْق١ٖخ اٌقبٕخ،وبٌؾبٌخ اٌٖؾ١خ،ٚ اٌغٌٕ،ٚ اٌَ ا

َّّبد اٌّياع١خ، ٚاٌؼبكاد اٌْق١ٖخ ،َِٚزٜٛ ّٛٛؽٗ ،ٚػٛاًِ اٌزْٕئخ ا٨عزّبػ١خ  اٌقجواد ٚاٌزؼ١ٍُ،ٚ اٌ

اٌزٟ ٠ّّو ثٙب ِٓ ف٩ي أزّبئٗ اٌٝ عّبػبد ِزؼّلكح ،وٍٙب رٙلف اٌٝ ا٠غبك اٌزٛافك )اٌزى١ف( ث١ٓ ؽبعبرٗ 

اٌْق١ٖخ ٚ ِطبٌت اٌّغزّغ ٚ اٌٝ ا٠غبك ٔٛع  ِٓ اٌٍَٛن ٠ؾمّك هغجبد ا٤فواك ٚ ٠ُوٟٙ 

 (.23ص.، 7554)طاىر،تتظّشف،ا٢فو٠ٓ

ّْ اٌطبٌت فٟ اٌغبِؼخ ػٍٝ غواه اٌزٍ   ١ّن فٟ اٌّلهٍخ ِٓ ؽ١ش لجٌٛٗ فٟ اٌزؾبلٗ ثبٌغبِؼخ ،ٚعٛكح رؤ١ٍ٘ٗ ا

ٕؾ١ب ٚػم١ٍب ٚ ٔف١َب ٌزٍمّٟ اٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٍزىّب٨ ٌّب فٟ عؼجزٗ ف٩ي ١َِورٗ اٌزؼ١ّ١ٍخ لجً اٌزؾبلٗ 

ب فٟ أغبػ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ف٩ي اػطبئٗ ا ِّ ، ٚإٔجؼ ا١ٌَٛ ٠ئّكٞ كٚها ٘ب ٌُّ ٌفوٕخ ٌٍؼج١و ثبٌغبِؼخ أٌِو ِٙ

 (.732ص.، 3001،ٍسَىد،عفُف،صَذاُ،واىعثاعٍ،)أتىعَشجػٓ هأ٠ٗ فٟ إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ،ٚوفبءح أػٚبء اٌزله٠ٌ
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 :اىَذسعح2-6-

ٟ٘ ِٖله اٌزؼج١و اٌؼٍّٟ، ٚ اٌضمبفٟ،ٚا٨عزّبػٟ،ٚا٤ف٩لٟ،ٟٚ٘ ِؾّلك هئ١ٌ ٠فوٗ ٔفَٗ ٤ّٔٗ اٌّٛٛٓ 

ًّ ٘نٖ اٌظوٚف اٌّزٟ ٠غت أْ رٛفّو٘ب اٌّلهٍخ ٌلفغ اٌز١ِ٩ن  اٌضبٟٔ ٌٍزْٕئخ ا٨عزّبػ١خ ثؼل ا٤ٍوح ِجبّوح،و

ؾ١ؼ،ٚ رفبػٍُٙ ِؼٗ ،ثً ٚ ٍبػلُ٘ ػٍٝ اٌزملَ فٟ ٘نا  ّٖ   (.7ص.، 3002)اىعىَغٍ،تتظّشف،اٌّغزّغ ٌٍزى١ّف اٌ

ّْ اٌّلهٍخ رُؼزجو ٔظبِب ِفزٛؽب      ْ  système ouvertوّب أ ّٛ رّٖله ٚػٍٝ غ١وٖ ،ٚ ٟ٘ ثنٌه رٟٙء،ٚرى

ّّٟ اٌْؼٛه ثبٌَّئ١ٌٚخ رغبٖ اٌج١ئخ.  ِب أٔزغذ اٌٝ اٌّغزّغ اٌّٛعٛكح ف١ٗ،فٟٙ ِٓ رٕ

 :اىضٍالء-2-2

ب فٟ ا٨ٔغبى اٌلهاٍٟ ف٩ي فزوح اٌّوا٘مخ،ٚٔواُ٘ ١ّ٠ٍْٛ اٌٝ افز١به         ّّ ٠ٍؼت اٌي٩ِء ٚ ا٤لواْ كٚها ِٙ

ّْ ِغّٛػبد  إٔللبئُٙ ِٓ اٌج١ئخ ا٨عزّبػ١خ ٔفَٙب ؽ١ش اٌزمب١ٌل ٚ اٌم١ُ ا٨عزّبػ١خ اٌّْزووخ،ٌنٌه ٔوٜ أ

 .ٕغ١وحَ رزؤٌّف كافً اٌّٖف )اٌمَُ(

ًّ ِغّٛػخ ل١ّزٙب  خ ثّب ٠زّفك ِغ ا٨ٔغبى اٌلهاٍٟ،فّٕٙب ِب ٠ؼطٟ أ١ّّ٘خ ثبٌغخ ٌٚى ّٕ ٚ رّٖوفبرٙب اٌقب

ُّ وض١وا  ق ،ِٚٓ اٌّغّٛػبد ِٓ ٨ ٠ٙز ّٛ ٌٍلهعبد اٌّورفؼخ،ؽ١ش ٠زٕبفٌ اٌي٩ِء  ثْىً غ١و ِجبّو ػٍٝ اٌزف

 .(2ص.، 3002)ٍشهح،ثٙنٖ إٌبؽ١خ ،ثً ثبٌٕبؽ١خ ا٨عزّبػ١خ 

ثؼجبهح أٚٙؼ عّبػخ اٌي٩ِء فٟ اٌمَُ رؾّلك ِجلأ اٌزى١ف اٌلهاٍٟ ٚ اٌزى١ف ا٨عزّبػٟ،ؽزّٝ فٟ ؽ١برٕب       

ا١ِٛ١ٌخ،فبّٕٔب ٔوٜ كائّب عّبػخ اٌي٩ِء رغّو ثؼٚٙب اٌجؼ٘ اٌٝ اٌّلهٍخ ِوٚها ثبٌج١ٛد،ٚ٘ٛ ٔٛع ِٓ اٌلفغ 

ٌز١ٍّن ػٓ اٌلهًٚ ٠ؾٚو٘ب ثْىً َِزّّو اٌٝ ػ١ٍّخ اٌزى١ف اٌلهاٍٟ ٚ اٌزطج١غ ا٨عزّبػٟ،فؼٛٗ غ١بة ا

 وٍّّب وبْ كػُ اٌوفبق ٌٗ.

 :ٍذَش اىَذسعح-2-2

رؼزجو اكاهح اٌّلهٍخ ِغًّ اٌفؼب١ٌبد اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌزٕظ١ّ١خ اٌّزٟ رًّْ اٌؼ٩لبد ث١ٓ اٌطٍجخ كافً          

ثبٌّٛاك اٌلها١ٍخ  اٌّٖف ٚػ٩لزُٙ ِغ ا٤ٍبرنح،ٚاٌّٛع١ٙٓ ،ٚ اٌّل٠و ٚ رٕظ١ُ ا٤ْٔطخ اٌؼ١ٍّخ،ٚهثطٙب

اعواء اٌزم٠ُٛ اٌَّزّّو،أٞ ٔؾٓ أِبَ ّجىخ ِؼمّلح ِٓ اٌّؼٍِٛبد،٠زطٍّت اكاهح ٘نٖ اٌْجىخ أٍٍٛة ا٦ثلاع ٚ

فٟ عٛ ك٠ّمواٟٛ ّفبف ،ِغ رْغ١غ اٌزفٛق ٚ رٛف١و عٛ اٌزى١ف ا١ٌٍَُ،فٍُ ٠ؼل كٚه ا٨كاهح ٚ اٌّل٠و 

اٌّزىبًِ  اٌّزٛاىْ ٍٚؼـ١ب ٌجٕبء ّق١ٖخ اٌطبٌت ا١ٌٍَُ اٌولبثخ ػٍٝ ا٤فواك ،ثً رؾم١ك ا٤٘لاف اٌزوث٠ٛخ ،

 (.70ص.، 3002تتظّشف، )تالُ،
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 :األعتار-2-1

َ،اٌّىبفٟء،ا٤ّٔٛمط،ٚٔغبؽٗ فٟ ػٍّٗ ٠ؼزّل ػٍٝ وفب٠بد ّٛ ػّلح  ٘ٛ اٌمبئل،اٌّؼٍُّ،اٌّوثٟ،إٌّظُّ،اٌّّٛعٗ،اٌّم

ٙب: ػٍّٗ،ٚفجورٗ فٟ اٌّبكح اٌّزٟ ٠لّهٍٙب،ػٍّٗ ٚ عجورٗ فٟ ػٍُ إٌّفٌ،ؽَٓ رّٖوفٗ  ّّ رؼبٍِٗ ِغ ِٚٓ أ٘

 .(5ص.،3000)اىّشيثٍ،اٌطٍجخ،ٚ للهرٗ ػٍٝ اكاهح اٌٖفّ 

ّْ ا٤ٍبرنح ) ُ٘ ؽٍّخ ِفزبػ اٌزغ١١و ُٚ٘ ثبثٗ إٌّٛل(،ف١غت أْ ٠ىْٛ ا٤ٍزب  ًّ اٌىزبثبد اٌؼب١ٌّخ أ م ٚ رُغّغ و

فٟ لٍت أٞ عٙل ٌزط٠ٛو اٌزوث١خ فٟ ِغزّؼٕب،فبٌزٕظ١ُ اٌغ١ّل كافً اٌمَُ ٠ُغّٕت اٌزٕبؽو ،ٚ ٠فَؼ اٌّغبي ٥ٌٍزبم 

  (.25ص.،3070،تتظّشف،)ٍغالو٤ٌْ ٠جٕٟ ػ٩لبد ١ٍٍّخ ِغ غبٌج١خ اٌطٍجخ ف١زؾمّك اٌزى١ّف اٌلهاٍٟ 

اٌّٖله اٌٛؽ١ل ٌٍّؼوفخ،ثنٌه أٙؾٝ كٚهٖ غ١و أْ ٘نا ا٤ٍزبم ٚ فٟ ػٖو اٌّؼٍِٛبد اٌّزلفّمخ ٌُ ٠ُٖجؼ 

 2010)ٍسافظح،تتظّشف،١ٍٚطب ٩َِّٙٚ ث١ٓ اٌطٍجخ ٚ ث١ٓ اٌّٖبكه ا٤فوٜ ِّٚٛعٙب ِوّلا أوضو ِٕٗ ٍِمّٕب

 .(33ص.

ُّ ٘نٖ اٌزمٍجبد اٌؼب١ٌّخ ٤ّٔٗ اٌٛؽ١ل اٌّنٞ ٠ّٚٓ اٌزى١ّف اٌلهاٍٟ ٌٍز١ِ٩ن   فب٤ٍزبم ٨ غٕٝ ػٕٗ فٟ فٚ

 ٝ مٌه ِب اٍزطبع ٍج٠.٩١ّٖؾؼ ١ٍوٚهرٗ اٌٚ

 اىَْهاج )اىثشاٍح(2-2-6

ّّٝ إٌّٙبط ؽل٠ضب  -رؼّل اٌّمّوهاد اٌلها١ٍخ  ب ِٓ  ػٛاًِ إٌغبػ اٌّنٞ رَؼٝ  –أٚ ثّب ٠َ ّّ فٟ اٌزؼ١ٍُ ػب٩ِ ِٙ

ٍَّبد اٌزوث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُ،ٚػ١ٍٗ ف٩ثّل أْ رُجٕٝ ػٍٝ ػلك ِٓ اٌّمِٛبد ِٕٚٙب:  3070)ٍغالوٌ،تتظّشف، ا١ٌٗ ِئ

 .(30ص.

 اٌززبثغ ٚ اٌزًٍََ فٟ اٌزقط١ٜ ٌٙب ،ٚ ٠ىْٛ ثٕبإ٘ب ٚفمب ٌّجبكة أػٚبء اٌزله٠ٌ.-

ُّ ر١ّّٖٙب ِٓ لجً أفٖبئ١١ٓ روث١٠ٛٓ ٚ ٔفَب١١ٔٓ ٚػ١١ٍّٓ.-  أْ ٠ز

ًّ ِوؽٍخ رؼ١ّ١ٍخ.-  أْ رْزًّ ػٍٝ اٌّٙبهاد ٚ اٌّؼبهف اٌٚوٚه٠خ ٚ ا٩ٌىِخ ٌى

 ٙوٚهح  اٌؼب١ٌّخ ٚ اٌؼٖؤخ.-

 لأ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُّ اٌنار١١ٓ.٠واػٝ ف١ٙب ِج-

ًّ ٘نٖ اٌْوٚٛ أٚ اٌّمِٛبد رئّكٞ ثبٌز١ِ٩ن اٌٝ ُؽَٓ اٌزى١ف اما أُؽَٓ اٍز١ؼبثٗ ِٓ ٛوفُٙ.            و

 اىْشاطاخ اىَذسعُح2-3-6

ػخ ١ٌزّّىٓ اٌز١ٍّن أٚ اٌطبٌت ِٓ   ّٛ ٕٗ إٌّب٘ظ ٚ اٌجواِظ ِٓ أْٔطخ ػ١ٍّخ ٚ فؼب١ٌبد ِٚٛالف ِزٕ ّّ ٘ٛ ِب رزٚ

ًّ اٌّْى٩د اٌّزٟ  ف٩ي اٌّْبهوخ ف١ٙب ِٓ ٕمً ّق١ٖزٗ،ٚر١ّٕخ ِٙبهارٗ ٚ للهارٗ ٌٍَّبػلح ػٍٝ ؽ

 .(30ص.، 3070)ٍغالوٌ،تتظّشف،رٛاعٙٗ
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اٌقجوح اٌزوث٠ٛخ اٌٝ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ فىّب  transférerٖ إٌّبّٜ  أ٨ ٚ٘ٛ ٔمً ٚ٘نا اٌٙلف ا٤ٍبً اٌّنٞ رٛفّو 

خ ٚ ٘نا ٘ٛ اٌزى١ّف  ِّ ُموو ٍٍفب أْ اٌّلهٍخ رٛفّو اٌغٛ إٌّبٍت ٨فزجبه اٌّٛالف ٚ ا٨ٍزفبكح ِٕٙب فٟ اٌؾ١بح ػب

 ػِّٛب،ٚ ِب اٌزى١ف اٌلهاٍٟ ا٨ّ ِط١ّخ ٌٗ.

 :(ٍتساّاخاالاىتقىٌَ عَىٍا وٍْه  )-2-4

ًّ ٠زنّوو ه٘جخ   بثمخ فٟ اٌزى١ف ا٨ٔفؼبٌٟ ٚ اٌّنٞ ٌٗ رؤص١و فّؼبي ػٍٝ اٌزى١ّف اٌلهاٍٟ ،فبٌى َّ رئصّو اٌقجواد اٌ

ُِغزّؼخ )ِٓ أٍزبم  بثمخ  َّ ِٚل٠و  –ِٕٚٙبط  –ا٨ِزؾبْ ،ٚ اٌوػت اٌّٖبؽت ٌٗ، ٕٚ٘ب ٠ىّٓ كٚه اٌفؼب١ٌبد اٌ

ن ،ٚ اٌقوٚط ثٗ اٌٝ ثّو ا٤ِبْ،ام ٠زّٛعت ػٍٝ ِب ِٓ ٠مّلَ ....( فٟ اٌزٙلئخ ِٓ هٚع اٌز١ٍّ-ٚى٩ِء  –ثبكاهرٗ 

ا٨ِزؾبْ أْ ٠ؼًّ ػٍٝ ر١ٙئخ اٌطٍجخ ثبٌزْغ١غ ،ٚ ا٩ٌّؽظخ أصٕبء ا٨ِزؾبْ ِٓ كْٚ ا٨ػزّبك ػٍٝ اٌيعو 

ًّ ٕؼٛثخ ا٨ِزؾبْ فبٙؼخ ٌٚقبِخ إٌّٙبط،أٚ غ١و ِٓ اٌّئصواد اٌّغبٚهح أٚ اٌزٙل٠ل ،ٚ اٌٛػ١ل،فٍؼ

 .(32ص.،3002،تتظّشف،اىساج)ٌٗ

 :ىيتنُفاىْظشَّاخ اىَفّغشج -3

ًّ ٘نا ا٨فز٩ف ٘ٛ ٍجت ٚعٛك٘ب ،ٚ ا٨ّ ٌىبٔذ ِلهٍخ ا  فزٍفذ اٌّلاهً فٟ رف١َو اٌٍَٛن اٌجْوٞ ،ٌٚؼ

ّٓ ٘نا اٌزجبػل فٟ ا٤فىبه أصوٜ ١ِلاْ ػٍُ إٌفٌ ١ٍّب ػٍُ إٌفٌ ا٨عزّبػٟ ثؼّلح هإٜ رٕبٌٚذ  ٚاؽلح ٚوفٝ،ٌى

 اٌزى١ّف ا٦َٔبٟٔ ػٍٝ غواه اٌظٛا٘و ا٤فوٜ ِٕٙب:

 (Cognitive6اىْظشَح اىَعشفُح)اىتنُّف ٍِ وخهح ّظش -3-7

ُّ ػٓ ٛو٠ك اٌزٛاىْ ث١ٓ ِظٙو٠ٓ ِٓ ِظب٘و اٌزفبػً JEAN PIAGETَقىه        ّْ اٌزى١ّف ٘ٛ ػ١ٍّخ رز :أ

ب  ِّ ب ٠َبػلٖ ػٍٝ رؾم١ك اٌزٛاىْ ث١ٕٗ ٚ ث١ٓ ٍٍٛوٗ ٚث١ٓ ث١ٓ اٌفوك ٚ اٌج١ئخ،ا ّّ أْ ٠ُلفً ػٍٝ ٍٍٛوٗ اٌزؼل٠ً ِ

ًّ ِزـ فٟ اٌج١ئخ ٚ اٌٍٜٛ اٌّؾ١ٜ ثٗ ؽزّٝ رَزغ١ت طٍـجبرٙب ،أٚ أْ ٠ؾبٚي اٌزؤص١ـو ظوٚف اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثٗ ثى

 .(42ص.،خد.)طقش،٘نٖ اٌج١ئخ ثلٚه٘ب ٌوغجبرٗ ٚ ؽبعبرٗ فٟ ا٨رغبٖ اٌّنٞ ٠و٠لٖ

َّٛٞ  ُ٘ اٌّن٠ٓ ٠فّىوْٚ ثطو٠مخ ِٕطم١خ  ELLISأىُظوّب ١ْ٠و  ّْ ا٤فواك اٌّن٠ٓ ٠زٖفْٛ ثبٌزى١ف اٌ اٌٝ أ

 .(22ص.،3002)تاخظ اىَداىٍ،ػم١ٔ٩خ ٚ ػ١ٍّخ رّٕغ ظٙٛه ا٨ٙطواثبد إٌف١َخٚ

ًّ اٌّن٠ٓ ارجؼٛا ٘نٖ اٌفىوح ٠غّوكْٚ فٟ ٍوة اٌّلهٍخ اٌّؼوف١خ ،وّب   ّْ و أُّٔٙ ٠زلاٌْٚٛ ؽَت لٛي ث١بعٟ ،فب

ػٛا اٌج١ئخ ،أٚ ُ٘ أٛبػٛ٘ب ثؾَٓ فىوح ث١بعٟ ١ٌٌ ا٨ّ  ّٛ ب أُٔٙ ٛ ِّ ،ٚ ٟ٘ اّبهح ٨فزخ ٌّٓ ُ٘ ِزى١ّفْٛ ثبٌفؼً فب

ّْ ٘نا ٠زطٍّت ّْ اٌؼ١ٍّخ ٕ٘ب م١ٕ٘خ ثؾزخ. اٍزقلاَ اٌؼمً،ِغ اٌؼٍُ أ  اٌزغو٠ل اٌؼمٍٟ ٨

ّْ اٌز١ِ٩ن فٟ اٌّوؽٍخ ا٨ثزلائ١خ ِبىاٌٛا ٌُ ٠ىبك ٠ُغّغ أً٘ ا٨فزٖبٓ فٟ اٌّغبي اٌزوثٛٞ ٚ اٌزؼ١ٍّٟ ، أ

ٌْ وج١و ٚفجوح  ّْ ٕ٘بن اّبهاد غ١و ِزؤّول ِٕٙب ٚ ٌوثّب وبْ ٌٙب ِوا ٠ٍٖٛا اٌٝ ٘نا اٌَّزٜٛ ِٓ اٌزفى١و،غ١و أ

 ١ِلا١ٔخ ٌىجو ٍّٕٙب رُظٙو فٟ ثؼ٘ اٌّٛلف أٔٙب رَزقلَ اٌزفى١و فٟ ػ١ٍّخ اٌزى١ّف.
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  6(psychanalyse)اىتنُّف ٍِ ٍْظىس اىتسيُو اىْفغٍ  -3-3

ٌٍّ ٘ـنٖ اٌّلهٍخ  ٠SIGMUND FREUDــــوٜ          ي ٚكٚافغ ٚأْ ـوائـل ِيٚكا  ثغـٌٛـاٌفوك ٠ أِْـئ

وك ـفـ، ٚػ١ٍٗ فبْ اٌفٟ ؽبٌخ اٌفًْ ؽجبٛبدااٌؾ١بح ػجبهح ػٓ ٍٍٍَخ ِٓ اٌٖواػبد ٠ؼمجٙب اّجبع ٌٍؾبعبد أٚ 

ٓ عٙخ ٚاٌّطبٌت ا٨عزّبػ١خ ِٓ عٙخ ـزّغ ِـغـجٍٙب اٌّـمـزٟ ٨ ٠ـّ ١ٖخ اٌـْقـٗ اٌـؼـكٚافواع ث١ٓ ـٟ ٕـف

ؼًّ ٚفك ِجلأ اٌٛالغ ػٍٝ رؾم١ك اٌزٛاىْ ٠ نٞاٌّ  ))ا١ٌّٚوا٤ٔب طبعـزـزُ اٌزى١ف ا٨ اما اٍـ١ٍٗ ف٩ ٠ـأفوٜ، ٚػ

ًّ  ،اٌٛالغ ِٚمز١ٚبد)اٌل٠ٓ،اٌزمب١ٌل..( ٚرؾن٠واد ا٤ٔب ا٤ػٍٝ )اٌغوائي(ث١ٓ ِزطٍجبد اٌٙٛ ّٖ  أٞ ؽ واع ث١ٓ اٌ

                                               (.73ص.،3002،)اىغْثو،تتظشفا٤ػٍٝاٌٙٛ ٚا٤ٔب 
 .فإذا ُحّل الصراع الخارجي بين الفرد و جماعتو حدث التكّيف ،و العكس صحيح

 : (behaviorisme)اىتنُف ٍِ ٍْظىس اىَذسعح اىغيىمُح -3-2

        ١ف  ِٓ ف٩ي اهرجبٛبد ث١ٓ ِزغ١واد ؽ١َخـَٛ اٌزىّ ـٙـفـّـٟ ٌـٛوـٍـَـبٖ اٌـغـظو ا٨رـٕـ٠ 

١خ ٚاعزّبػ١خ، ٚا٨رغبٖ اٌٍَٛوٟ ٠ٕظو اٌٝ ّق١ٖخ اٌفوك ٚوؤٔٙب آٌخ مار١خ ـبٌـؼـفـٚاٍزغبثبد ع١َّخ ٚػم١ٍخ ٚأ

 . وح ٚاٍزغبثبد رٛافم١خِزغ١ّ  اٌؾووخ رٛعٙٙب ٙغٛٛ ث١ئ١خ ٚؽٛافي

٠ّٚضً ِفَٙٛ اٌؼبكح ِوويا أٍب١ٍب  فٟ إٌظو٠خ اٌٍَٛو١خ ثبػزجبه أْ اٌؼبكح ِفَٙٛ ٠ؼجو ػٓ هاثـطخ ث١ٓ ِض١و    

)دعىقٍ ف١خ ثؼبكاد رى١ّف١خ ٚاٍزغبثخ، ٚثّب أْ اٌؼبكاد ِزؼٍّخ ِٚىزَجخ ٌٙنا ٠ّىٓ اٍزجلاي اٌؼبكاد غ١و اٌزى١ّ 

 .(22ص.، 7553

ٍّـ ٘نا اٌزى١ّف ثّىبفؤح اٌٍَٛن  ُّ وّب ٠زو ً اٌٝ ِؼٍِٛبد عل٠لح رَزلفٍٙب إٌبّئخ،ص ّٕ  روؽً إٌبعؼ ٚ اٌزٛ

(transférer) اٌٝ ِٛالَف ٚالؼ١خ ِْبثٙخ. 

ب ٠ؤرٟ: ّّ ّْ اٌزى١ّف ٠ىْٛ ِ  ِٚٓ ٚعٙخ ٔظو اٌٍَٛو١خ أ٠ٚب فب

اٌفوك ٌغ١ّغ اٌظوٚف اٌّزٟ رئكٞ اٌٝ ؽلٚس اٌٍَٛن اٌْبم،أٚ اٌّزٟ رّٕغ اٌٍَٛن اٌّطٍٛة ِٓ  كهاناى٠بكح -

 أْ ٠ؾلس.

ًّ ِٓ اٌٍَٛن ٚ اٌظوٚف ماد اٌٍٖخ أٚ اٌؼ٩لخ،ٚ رَغ١ٍٙب،ٚ مٌه ٌزمل٠و - ًّ فوك ِؼبٌغخ و اٌٛاعت ػٍٝ و

ُّ ،ٚ إٌّبٍت.  اٌجل٠ً اٌّٙ

ً اٌٝ - ّٕ  (.22ص.،3002،اىَداىٍ )تاخظِؼٍِٛبد عل٠لح ؽٛي اٌؾبعبد ا٤فوِٜىبفؤح اٌٍَٛن إٌبعؼ ٚ اٌزٛ

ّْ اٌزى١ّف ٠ّىٕٗ أْ مُ اٌّلهٍخ ٚ اٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب وّب  ٚ٘نا كٚه  وو ٍبثمب ،اما إِٓٛا ثٙنا اٌطوػ اٌٍَٛوٟ ،فب

 ٠ٖجؼ ػبكح ثبٌزؼٍُّ ٚ اٌزّىواه اٌٝ عبٔت إٌّنعخ ٚ اٌزؼي٠ي.
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 6 (humanitaire)اإلّغاُّحاىَذسعح  اىتنُف ٍِ ٍْظىس -3-2

يعد مفيوم الذات مفيومًا محوريا في بناء الشخصية وكذا في التكيف النفسي، ومفيوم الذات اإليجابي  
بًا بتقبل اآلخرين ويعد تقبل الذات اجإير عن صحتو النفسية والتكيف النفسي، وأن تقبل الذات يرتبط يعبّ 

ر عن عدم التكيف لدى الفرد كما أن عبّ ـمفيوم الذات السمبي يعاماًل أساسيًا في تحقيق التكيف في حين أن 
وعدم  ة النفسيةتطابق مفيوم الذات الواقعية مع مفيوم الذات المثالية لدى الفرد يؤدي إلى التكيف والصحّ 

 .(Spencer , Jeffrey.1980. P:186)التطابق يؤدي إلى القمق والتوتر وسوء التوافق النفسي 
بادر لنا أن الصّحة النفسية ىي األساس،فالمدرسة الناجحة في نظرىا ىي من تعمل عمى من ىذا المنطمق يت

 ، كما يجب العمل بما جاء في جميع توفير سُبل صّحة نفسيات تالميذىا،بيذا يصبح التكّيف تحصيل حاصل
الشخصيات و المواقف تتغير جميع ببساطة ألّن األنفس تختمف و المقاربات السابقة بدون تغميب واحدة عمى ال

 تتعّدد،و الميول تكثر،و االستعدادات تتفاوت،و االتجاىات ُتصنع.
 
 6 حــــــــالطـــــخ

ب ٍجك أْ اٌزى١ّف ػ١ٍّخ           ّّ ًٌّ ك٠ٕبِٟ رفبػٍٟ  ٠زج١ّٓ ِ ف١ّب ث١ٓ ّبٍِخ َِٚزّّوح ٚ ِزغ١ّوح،فٟٙ ثنٌه و

ٖ( اٌّقزٍفخ زى١ّف اٌفوك فٟ ِواؽً ؽ١برٗ ٌ ػٕبٕوٖ اٌّنوٛهح آٔفب رَؼٝ ّٛ ِلٜ ّؼٛهٖ ثب٤ِٓ أٍبٍٙب )ّٔ

ُّ ِوؽٍخ ِّو ثٙب ٚ ٟ٘ ٛفٌٛزٗ ،فبٚ ُّ اٌّلهٍٟ أفن وـفب٠زٗ ِٓ اٌزوث١خ ٚ اٌلف مااٌطّؤ١ٕٔخ فٟ أ٘ ء  اٌؼبئٍٟ ص

ًّ اٌٖؼبة ًّّ أػـجبء اٌؾ١بح ِزقط١ب و ّٞ ٠ٖٚجؼ لبكها ػٍٝ رؾ واة ِب ٚاْ ؽلس ٌٗ اٙط ،٠ّٕٛ ثْىً ٍـٛ

٠ىْٛ لبكها ػٍٝ اػبكح اٌزؼل٠ً فٟ ثٕبئٗ إٌّفَٟ مار١ب أٚ ثَّبػلح ث١َطخ ٨ رؤٌٛ عٙلا ِضٍّب ٠ؾلُس ٌٍىض١و٠ٓ 

وض١ٌو ِب  اٌزٟٚ (pathologies sociales،٤ّٔٗ ثبفزٖبه لل ُّٛؼُ َِجمب ثٍمبػ ِٚبّك ٥ٌِواٗ ا٨عزّبػ١خ )

ّٟ  فٟ اٌّغزّؼبد ٘  ًّ ًُ ِؼ١ْزُٗ ٚ ٠ٕغؼ فٟ و  ا٤ٕؼلح.فزَٙ
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 :تمهٌد

سٌتّم االنتقال فً هذا الباب الثانً و الّذي حمل عنوان الدراسة المٌدانٌة ،و بدأ بالفصل الرابع المتضّمن   

ستهلّة م،ٌهـالمرصودة فبدوره اإلجراءات المنهجٌة المّتبعة فً هذه الدراسة كّل المعلومات المطلوبة و 

ٌّنة  التذكٌر بالفرضٌات ،فالمنهج المّتبع وهذا ٌشترط ما البحثٌةأوال،ثّم الحدود الزمكانٌة والبشرٌة للع

و منهج الدراسة الحالٌة المنهج الوصفً بدراسة سوسٌومترٌة مقارنة  ٌتناسب مع نوع البحث ،حٌث تبّنت

ٌّة ٌسهل المنهج اإلحصائً الّ  البحث المٌدانً إلى جانب ذي سٌتكفّل بترجمة النتائج النوعٌة إلى كم

ستجمعها بعد التعدٌل و اإلضافة و التحكٌم و الضبط،حٌث األدوات الّتً  المستقاة من تفسٌرها علمٌا،

ٌّنة المدروسة هما:االختبار السوسٌومتري  ٌُدفعان فً جلسة واحدة للع  لمورٌنوتطلّب تحضٌر مقٌاسٌن 

ٌّف الدراسو المعّدلٌن حسب مجتمع البحث ،ثّم تّم التعرٌج على  بورو لهنريً أو األكادٌمً مقٌاس التك

المقاٌٌس االحصائٌة المناسبة فً مثل هكذا نتائج إلٌفاء العمل حّقه رقمٌا ،و خٌرا مجرٌات الدراسة 

أرٌاحٌة االستطالعٌة و ما لها من أهمٌة،و الّتً كان لها الفضل فً تقنٌن األدوات للخروج بها بكل 

 منهجٌة و إحصائٌة و علمٌة.

 :التذكٌر بفرضٌات الدراسة-1

ٌّف الدراسً-1-1 لدى تالمٌذ السنة  )األكادٌمً( تـوجد عالقة ارتباطٌه بٌن المكانة السوسٌومترٌة و التك

 الخامسة ابتدائً.

التكٌف الدراسً درجات المكانة السوسٌومترٌة و درجات تـوجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌنال-1-2

 تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً.ُتعزى للمستوى االقتصادي ألسر 

التكٌف الدراسً درجات المكانة السوسٌومترٌة و درجات تـوجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌنال-1-3

 تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً.ُتعزى للجنس لدى 

التكٌف الدراسً درجات كانة السوسٌومترٌة والم درجات تـوجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌنال-1-4

 تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً.ُتعزى للسّن لدى 

 

 

 



 
 اإلجراءاث انًُهجٍت نهذراست          انفصم انرابع                                                                                       

 

16 
 

 :حدود الدراسة2-

تهتّم الدراسة الحالٌة بالبحث عن العالقة بٌن المكانة السوسٌومترٌة و التكٌف الدراسً لدى تالمٌذ  

الثانً ، و مورٌنوجاكوب لإختبار سوسٌومتري األول ) نالها مقٌاسالمستوى الخامس ابتدائً ،لذا ُرصد 

 .( المعّدلٌن حسب البٌئة و السنّ  لهنري بورومقٌاس التكٌف الدراسً 

 كما تتحّدد الدراسة بما ٌلً أٌضا: 

 :الحدود المكانٌة-2-1

ة لمدٌنة بوسعادة بوالٌة المسٌلة أُجرٌت الدراسة بمدرستً:توامة الشٌخ الّتً تقع فً الجهة الشمالٌ 

 أول نوفمبر الّتً تقع فً الجهة الجنوبٌة لنفس المدٌنة. ومدرسة 

 الحدود الزمانٌة:-2-2

شهري إضافة للدراسة االستطالعٌة الّتً غطت   و حتً أٌام من أفرٌل كانت الدراسة طٌلة شهر مارس

 .6166/6162خالل الموسم الدراسً ذلك  جانفً و فٌفري ،و

 الحدود البشرٌة:-2-3

،حٌث كان العمل بعد (بمدٌنة بوسعادة 94الحدود البشرٌة هً المدارس االبتدائٌة التسعة و األربعٌن)

للتنّقل بٌن حّتى نهاٌة الدراسة  6162جانفً 16مدٌرٌة التربٌة بتارٌخ  من رخصةالحصول على 

تمع األصلً ألنها ممثلة للمجاختٌار الجماعات الصغٌرة فقط)وهذا لطبٌعة الدراسة(والمدارس بحرٌة 

كما ٌمكن أن ٌجري التحقٌق كذلك على مجموعات  :بقوله بوسّنة عبد الوافًالباحث  أّكده هذا ما و

 .(12-11ص.ص ،تد.)بوسّنة،صغٌرة جدا،و الّتً لٌس من الضروري معاٌنتها دائما

الشروط الالزمة،تّم السحب الٌدوي بالطرٌقة العشوائٌة الختٌار مدرستٌن  اتتوفّر فٌه ةمدارس 15فحّددت 

مدرسة أول نوفمبر معاكسة والشمالٌة لمدٌنة بوسعادة  بالمنطقة الختٌار على مدرسة توامة الشٌخاو كان 

 لها تماما بالجهة الجنوبٌة لنفس المدٌنة.

 منهج الدراسة:-3

مجموعة اإلجراءات الذهنٌة الّتً ٌتمّثلها الباحث طه بدوي:اعتمدت الدراسة على إجراءات أطلق علٌها   

ل ـنقـٌ وهـو من،  المنهج الوصفًتمد ـتع فإنهارا لطبٌعة الدراسة ـونظ،(115ص.،2222)بدوي،ّدما ـمق

ضا ـتمدت الدراسة أٌـكما اع. خصوصا فً العالقات االجتماعٌة بٌن التالمٌذ  هـبٌان حالـع كما هو واقـال

تكمٌم مدي  ٌتـّم بـه ً بالتالًـوصفــج الـنهـمـزأ من الـجـتـزء ال ٌـبر جـتـذي ٌعـو الّ  المقارنة أسلوب

ع ـمها ـ،وهً مـمـثـلّة فً مـتـغـٌـرات الـدراسـة نـفـس(186ص.،1999وعالق،ـ)بدتـالفروق إن وج
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ٌهدف إلى و وحداتذي ٌدرس الـّ تدالل الـف و االسـمن الوصصائٌة ـاإلحت اجراءاإل ىـلـــاد عـمـتـاالع

  (.19ص.،2229)بوعالق،البحوث ،و التحّقق من الفرضٌات المطروحة مشاكل إجابات كمٌة عن أسئلة

متكاملة فً تجّمعها إجراءات بهذا ٌمكن القول أّن هذه الدراسة اعتمدت كما ُذكر سابقا مجموعة       

 .الواقع  منأكثر قرٌبة ٌسهل التعبٌر عنها باستنتاجات صحٌحة و إلى مفاهٌم  المدروسة اهرولترجمة الظ

 الدراسة االستطالعٌة:-4

 يُسً يحًىد عبذلاي عٓ صٚع٘ا  اٌثادث  تعّد منهجٌا تمهٌدا للدراسة األساسٌة عند جمٌع الباحثٌن،و

انًٍذاٍَت انقٍاو  إر ٌسخحسٍ قبم انبذء فً إجراءاث انبحذ و بصفت خاصت فً انبحىد "انحهٍى4  

 .61)ص.،3004يُسً، ("بذراست اسخطالعٍت نهخعرف عهى انظروف انخً سٍخى فٍها إجراء انبحذ

 ٌظا واْ ٌؼاِا اٌرطّغق إ١ٌٙا ٌٍىشف عٓ عّضج ٔماط ِٕٙا:

َّ ٌٍضعاؿح صاسً اٌّضاعؽ االترضائ١ح،ٚ- ّٔظ اٌعًّ،ٚ اٌرم١د األؿثٛعٟ،أ٠ٓ ؿرجغٞ  اٌىشف عٓ اٌجٛ اٌعا

 اٌضعاؿح األؿاؿ١ح ف١ّا تعض.

ذعرثغ ِغدٍح ذجغ٠ث١ح السرثاع األصٚاخ ِٓ د١ث اٌص١اغح اٌٍفظ١ح ٌٍعثاعاخ ،ٚ إٌّٙج١ح ٌثٕاء اٌّما١٠ؾ -

ٚ ِم١اؽ  نًىرٌُىاالسرثاع اٌـٛؿ١ِٛرغٞ فٟ األصٚاخ اٌرطث١م١ح ٌٍّضص اٌالػِح عٕض اإلجاتح،ٚ ذّثٍّد ٚ

 ،اٌّعّض١ٌٓ دـة اٌع١ّٕح اٌّـرٙضفح، ٚ طث١عح اٌضعاؿح. نهُري بىرو)األواص٠ّٟ( اٌرى١ف اٌضعاؿٟ

ّّٝ تاٌشصائص اٌـ١ىِٛرغ٠ح ٌٍّم١اؿ١ٓ ِٓ صضق ٚثثاخ.-  ذم١ٕٓ األصٚاخ أٚ ِا ٠ـ

دٌُايٍت (فغصا فمظ ٚطٌه ٌطث١عح اٌّٛلف "11)وأد اٌضعاؿح االؿرطالع١ح عٍٝ ع١ّٕح صغ١غج دجّٙا

 اٌضعاؿح اٌـٛؿ١ِٛرغ٠ح ٚ اٌّرٟ ال ذـرٍؼَ جّاعح وث١غج. "ٚانجًاعت

سر١غخ ِٓ ت١ٓ أعتع ِجّٛعاخ فٟ ِضعؿح ذٛاِح اٌش١ز تثٛؿعاصج تطغ٠مح اٌـذة ا٘ظٖ اٌّجّٛعح 

ُّ فصً ٔرائجٙا تع١ضا عٓ اٌضعاؿح األؿاؿ١ح2012/2013اٌعشٛائٟ،ٚ سالي اٌّٛؿُ اٌضعاؿٟ  ،٘ظٖ ،ذ

ُّ ضثظ األٌٚٝ اٌّرٟ وأد ٔاجذح تضْٚ ظٙٛع اٌٛلد اٌالػَ ٌرطث١ك اٌّم١اؿ١ٓ  صعٛتاخ ذُظوغ ،فشالٌٙا ذ

 ِعا ٚواْ واٌراٌٟ:

 صل١مح. 10صلائك إٌٝ ٠7ـرغغق ِٓ  االسرثاع اٌـٛؿ١ِٛرغٞ-

ًّ ٘ظا  ،صل١مح 13صلائك إٌٝ  10واص٠ّٟ( ِٓ ِم١اؽ اٌرى١ف اٌضعاؿٟ)األ-  تعض اٌشغح ٚ اٌرضل١ك.و
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 :الــمـعاٌـنـة-5

 ( échantillonnage aléatoire simpleاعتمدت الدراسة على طرٌقة المعاٌنة العشوائٌة البسٌطة )  

 ( ،اختٌرت هذه الطرٌقة لعّدة محاسن منها:tirage manuelبالسحب الٌدوي)  

 هً األسلوب األمثل ألّن مجتمع البحث تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً متجانسا.-

 الفرص للمشاركٌن فً الدراسة.هذه الطرٌقة ُتعطً نفس -

 ٌتقصً هذه الطرٌقة رغبة الباحث فً توجٌه االختٌارات.-

 تعمٌم النتائج فٌها مبررا ألّنها شبه حقٌقٌة.-

 السنة الخامسة ابتدائً. تالمٌذ من المجتمع األصلً من المعاٌنةلذلك تطلبت الدراسة       

ٌّنةطر-5-1  :ٌقة اختٌار الع

 (.156ص.،2226)أبو عالّم،وحتى تكون العٌنة مجموعة جزئٌة من مجتمع له خصائص مشتركة   

ٌّنة إلى تمثٌل المجتمع و المسحوبة منه تمثٌال صادقا حتى ٌتسّنى للباحث استخدام     وجب أن تهدف الع

ٌّد ،و لتعمٌم النتائج الّتً  ٌّنة فً تقدٌر معالم المجتمع بشكل ج ٌحصل علٌها الباحث على بٌانات و نتائج الع

 .(15ص.،2229)بوعالق، المجتمع بأكمله

ت )مجموعتً ذكور،و مجموعة إناث( العملٌة فً مدرسة توامة الشٌخ بٌن ثالث مجموعا حٌث تمت

احدة تمّثل على المجموعتٌن الختٌار مجموعة وثابتة و السحب واحدة فهً مجموعة اإلناث ولوجود 

ٌّنة الدراسة، فً الجنسٌن معا فئتٌن من الذكور،للحصول على  .وحدة62وحجمها  المجموعة األولى من ع

إناث(،للحصول على  ثمانً مجموعات)أربع ذكور،و أربعأّما مدرسة الفاتح نوفمبر فكان الّسحب على 

ٌّنة الدراسةوهً  )ذكور+إناث(،و تّمت العملٌة بنجاحكذلك فئتٌن  التً تمّثل المجموعة الثانٌة فً ع

 .ةوحد 62وحجمها 

ٌّنة الدراسة إذن:  بفئتٌها ذكور  مدرسة توامة الشٌخ ببوسعادةكاملة تتكّون من مجموعتٌن )أولى فً ع

بفئتٌها  مدرسة أول نوفمبر من نفس المدٌنة)ثانٌة فً وهً محلّ القٌاس السوسٌومتري(،و و إناث

 هذه األخٌرة كمدّعمة لنتائج األولى. ( أٌضا ذكور و إناث

 :المنطقتٌنطبٌعة -5-1-1

المنطقتان أغلب السكان فٌهما من العمران الجدٌد)العمارات(،و تتمٌزان  بالثراء الثقافً ،لتعّدد مناطق  

 تمٌزان بالترحال ،وعدم االستقرار.ت،كما وتداخلهما السكان بهما
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نة-5-2 ٌّ  :حجم الع

ٌّنة صغٌرة ،لما فً الدراسة من ومن نفس القسم  طبٌعة الدراسة الحالٌة ال تتطلّب حجما كبٌرا،بل ع

،إلى جانب التجانس الكبٌر فً أو مصفوفات سوسٌومترٌة  رٌس(تا)سوسٌومخرائط اجتماعٌة و جداول

   ٌفٌد فً تعمٌم نتائج الجزء على الكّل. و الّذي المجتمع األصلً

ٌّنة    التالً: 16تلمٌذا،حسب الجدول  22 كاملة لذا كان حجم الع

ٌّنة الدراسة  21الجدول رقم: ٌّن توزٌع ع  ٌنالجنس كذا المدرستٌن والمجموعتٌن وحسب  كاملةٌب

 

 الجنس                    
 المدرسة          

 
 ذكـــــور

 
 إنـــاث

 
 المجموع

 25 11 14 توامة الشٌخ

 28 14 14 أول نوفـمبـر

 53 25 28 الــمــجـمـــوع

   مالحظة هاّمة جّدا:

بما تحمل الدراسة من  كمجموعة قٌاس سوسٌومتريمدرسة توامة الشٌخ  مجموعةُرّكز على  

 وهً كما سبق الذكر المجموعة األولى بفئتٌها ذكور و إناث ورسوم وخرائط و مصفوفات مخططات

من حٌث الدرجات  فهً المجموعة الثانٌة و المدّعمة لنتائج األولىمدرسة أول نوفمبر  مجموعةأّما 

 المقٌاسٌن)ال ٌتّم رسم المخططات لها(.فً 

نة-5-3 ٌّ         :خصائص الع

نذة المدروسذة و هذً الجذنس و  ٌّ الحالذة  ن والّسذشملت هذذه الدراسذة ثالثذة متغٌذرات تصذف خصذائص الع
ٌّن فً الجداول و الرسوم البٌانٌة التالٌة: ٌّنة كما هو مب  االقتصادٌة ألسر الع

ٌّر الجنس-5-3-1  :متغ

ٌُمّثل بالجدول                 :ٌنالتالٌ و الرسم البٌانً و الّذي س

ٌّر الجنس 22جدول رقم:                 ٌّن متغ نة الدراسة ٌب ٌّ  كاملة فً ع

 البٌانات           
 الجنس

 
 التكرارات 

 
 النسب المئوٌة 

 %53 22 ذكــــــور

 %44 25 إنـــــــاث

 %100 53 الــمــجــمــــوع
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إن من أبرز مهام األسرة إسناد الدور المرتبط بالجنس،وهو ما ٌحدد المكانة االجتماعٌة،وٌظهر الفرق  

 .)الصّحة العاّمة أحٌانا(والمظهر الخارجً للجسمجلٌا بٌنهما فً اللباس و أنواع األلعاب ،

 21رسم بٌانً رقم:

 

ٌّن متغٌر الجنس بالعدد و النسبة المئوٌة فً كال رسم   المجموعتٌنٌب

 : 21رقم: البٌانً الرسم 22الجدول تفسٌر  -
 

ٌّن من الجدول  أن نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث ،وهذا من العدد  21و الرسم البٌانً رقم: 16 ٌتب

فردا  22بإجمالً  ،و%94وبنسبة  أنثى 62و %22و بنسبة  ذكـرا 62اإلجمالً  المكون لهما بـ:

ٌّنة الدراسة.  إحصائٌا هً ع

 و هو ممّثل فً الجدول  و الرسم البٌانً اآلتٌٌن:  :السنّ متغٌر  -5-2-6

ٌّن متغٌر  23جدول رقم: نة الدراسة السنّ ٌب ٌّ  ككلّ  لع

 

 األعمار            
 حسب الجنس

 

 سنوات9

 

 سنوات12

 

 سنة11

 

 سنة12

 
 المج

 28 2 21 5 2 ذكـــــــور

 25 2 15 7 1 إنــــــــاث

 53 4 36 12 1 المجموع

 

عمار،وهذا أمر طبٌعً،ألّن هناك من ٌكرر السنة ألسباب إّن أّي صّف دراسً ٌتمّتع بالتمازج فً األ

ٌّة أو غٌرها،وهناك من ٌتأخر عن الدخول   المدرسً حتى سّن متقّدمة،وهناك من ٌعّجل دراسٌة أو صح

 

 العدد28
 العدد25

 العدد53

 نسبة عامة %100 نسبة اإلناث%47 نسبة الذكور53%

 الــمــجــمــــوع إنـــــــاث ذكــــــور
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ٌُخلق هذا  الدخول بما ٌسمى تربوٌا الدخول االستثنائً،بهذا ٌلتقً الكبٌر و الصغٌر فً صّف واحد،و 

 .12التنوع الظاهر فً الجدول 

 22رسم بٌانً رقم:

 

ٌّنة فً   معا المجموعتٌنٌبٌن متغٌر السّن لفئات الع

 :22تفسٌر الرسم رقم:-

ٌّن من الجدول و الرسم البٌانً رقمً  ٌّز بالتباٌن فً  22ٌتب ٌّنة الدراسة األساسٌة تتم  9من   السنّ أن ع

بحث عن سنة و هو مزٌج ٌسمح بتنوع النتائج ،وهً بذلك حقال واسع األطراف لل 12سنوات حتى 

 الفروق تبعا للعمر الزمنً

ٌّر الحالة االقتصادٌة لألسرة -5-2-2  :متغ

ٌُعّبر عنها فً الجدول و الرسم البٌانً التالٌٌن:        وهً ما 

ٌّر الحالة القتصادٌة ألسر  24جدول رقم: ٌّن متغ ٌّنة الدراسةفئات ٌب  ككلّ  ع

 

 الحالة االقتصادٌة   
 

 حسب الجنس

 
 عالٌة

 
 متوّسطة

 
 ضعٌفة

 
 المجموع

 28 7 14 7 ذكـــــــــور

 25 4 11 12 إنــــــــــاث

 53 11 25 17 الـمـجمـوع

 

أحد العوامل المؤّثرة على جانب كبٌر من  ٌشٌر هذا المستوى إلى الوضع االقتصادي لألسرة،إذ تعدّ   

 شخصٌة الطفل ظاهرٌا فً الملبس و األدوات و حتى المحفظة التً ٌحملها،وقد تتعدى إلى الصّحة العامة 

ٌّر مهّم ٌفرض الكثٌر من الرهانات على العدٌد من الدراسات ،خصوصا التباٌن الموجود  وبذلك فهً متغ

 المتوسط الحسابً إلى الحالة المتوّسطة بٌن التالمٌذ فً كثٌر فً أي صّف دراسً ،صحٌح ربما ٌمٌل
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28 
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53 

 المج سنة12 سنة11 سنوات10 سنوات9

 المجموع إنــــــــاث ذكـــــــور
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ٌُظهر الجدول   ٌّنة الدراسة حول العدد  19من األماكن،مثلما   %94ما ٌساوي  وهو22من  62تراكم ع

ٌّنة الكلًّ  الباقٌة. %22،وال ٌنفً هذا وجود مستوٌات أخرى تتقاسم من حجم الع

 23رسم بٌانً رقم:

 

ٌّنرسم بٌانً  ٌّنة الدراسة  فئات الحالة االقتصادٌة ألسر ٌب  معا للمجموعتٌنع

 :23الرسم رقم: نتائج تفسٌر-

ٌّن من الجدول   ٌّنة الدراسة تزخر بالتنوع فً الحالة االقتصادٌة  12و الرسم البٌانً رقم: 19رقم ٌتب أن ع

ٌّر.ألسر وحداتها ،لذا فهً فرصة جّد مناسبة الختبار الفروض الّتً تبحث فً هذا   المتغ

 :األدوات المستعملة فً الدراسة-6

إّن األدوات هً الوسائل الّتً ٌستخدمها أّي باحث لجمع المعلومات المطلوبة و الالزمة لدراسته من  

":أّن اختٌار األداة و الوسٌلة ٌتوّقف على:موضوع محمد مسلمالمصادر األساسٌة ، ٌقول فً هذا الصدد"

مجتمع الدراسة،و الظروف و المالبسات الّتً تحٌط  البحث ،وطبٌعة الموضوع،ونوعٌة

بالموضوع،وٌمكن للباحث أن ٌختار وسٌلة واحدة أو أكثر ،كما ٌمكنه أن ٌحّدد الوسائل حسب هدف 

 (.36ص.، 2222مسلم،)الدراسة

 وفً هذه الدراسة اعتمدت أداتٌن أساسٌتٌن هما:

( فً الحدٌث f.zanecky) زانٌكًعلى لسان  جاكوب لٌفً مورٌنوٌقول :االختبار السوسٌومتري-6-1

عن القٌاس السوسٌومتري: ٌظهر أّن السوسٌومترٌة قد وجدت الحّل للمشاكل المنهجٌة القدٌمة،بحٌث 

ٌّة فً العلوم االجتماعٌة بطرٌقة مقبولة أكثر من كّل المحاوالت األخرى الّتً جرت  أدخلت المناهج الكم

 ًاالجتماعً فً سبٌل القٌاس ،و ال تضحالجانب ب تحضً ال فً هذا المجال،كما بٌن مورٌنو،فهً

 بالنظري فً سبٌل النفسٌة الشكلٌة.

7 

14 

7 

28 

10 11 

4 

25 

17 

25 

11 

53 

 المجموع ضعٌفة متوّسطة عالٌة

 الـمـجمـوع إنــــــــــاث ذكـــــــــور
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 هناك ثالثة أسئلة رئٌسة فً البحث عن معنى السوسٌومترٌة:

هً  وما -لماذا تواجدت السوسٌومترٌة فً الوالٌات المّتحدة األمرٌكٌة؟  -هً السوسٌومترٌة؟  ما -

 حّتى ٌومنا هذا؟النتائج الّتً توّصلت إلٌها 

 ٌُجٌب مورٌنو على هذه األسئلة بما ٌلً:

 معنى السوسٌومترٌة. : ما هً السوسٌومترٌة؟الجواب على السؤال األّول-أ

ٌعتبر مفهوما التلقائٌة و االبتكار حجرا الزاوٌة فً السوسٌومترٌة،حٌث أدخلت منهجا تجرٌبٌا        

وضعٌة جدٌدة لممتهنٌها وهً مكانة الباحث،حٌث تحّول ٌطّبق فً جمٌع العلوم االجتماعٌة،حٌث منحت 

و ٌقٌمون نتائجهم،فكّل  األفراد المجّرب علٌهم من أفراد سلبٌٌن إلى أفراد ممثلٌن ٌشاركون فً التجارب

العلوم االجتماعٌة تتحول إلى سوسٌومترٌة إذا ُمنحت ألفراد التجربة مكانة الباحث،و أكثر من ذلك فهً 

 دٌنامٌة الجماعة و سلوكها من جهةد مجال تطبٌقها فً الجماعات المشّكلة،و تهتّم بتقٌس سلوكهم،و تج

 .بالقٌاس و التقٌٌم من جهة أخرى،فهً أحدث تقنٌة إلى حّد اآلن قابلة للتطبٌق العلمًو

  تارٌخها. ؟U.S.A: لماذا وجدت السوسٌومترٌة فً الجواب على السؤال الثانً-ب

ٌّة إّن الوالٌات المّتحدة    األمرٌكٌة فً ذلك الوقت كانت تتكّون من جماعات صغٌرة تتمّتع بنوع من الحر

فً العمل و الّتً لم توجد فً فرنسا أو ألمانٌا أو روسٌا،وهذا ما ٌشّجع على إجراء التجارب المٌدانٌة 

ة )مثل ثقافٌأوعلى هاته الجماعات،ومن جهة أخرى عدم توّفر أٌدٌولوجٌات قوٌة نسبٌا و موّحدة دٌنٌة 

قائٌة فً الجماعات الصغٌرة ...وكل الماركسٌة،الكاثولٌكٌة،او العقالنٌة(،و الّتً تكبت التعبٌر،و نمو التل

 صطناعٌةا جماعة تدور حول مركزها،ولٌس لها مع بقٌة الجماعات إالّ عالقات ضعٌفة أو

(12-moreno.1970.pp:11). 

  السوسٌومترٌة فٌقول:: عن محتوى الجواب عل السؤال الثالث-ج

 تعتمد السوسٌومترٌة ثالث نقاط أساسٌة:

 الحركة )العمل( و نتج عنها ثالث مجاالت فً البحث هً:   -3قٌاسً    -2 جماعً -6

 . أبحاث حول الجماعات 

 .أبحاث حول القٌاس 

 .)أبحاث حول الحركة)العمل 

 المٌدان هً:و ترّتبت عنها ثالث تقنٌات عّززت  تطبٌق السوسٌومترٌة فً 

 .ًالسٌكودراما أو المسرح العالج 

 .السوسٌوغرام و المصفوفة 

 طرٌقة تسجٌل الصوت. 
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و ٌوّضح مورٌنو أن النسق السوسٌومتري )مجموع العالقات المتداخلة( لٌس نظاما تجمع فقط فٌه  

مجموع العالقات االجتماعٌة،و إنما كذلك مجموعة من األنساق التحتٌة )الفرعٌة( تكّون مجموعا 

 أكبر،وعلى رأسها ما سماه مورٌنو"سوسٌونومً" و تتفرع عنه ثالثة أجزاء هً:

 : وهو علم بنٌة الجماعات االجتماعٌة سواء كانت بٌنها عالقة تجاذب أو تنافر.. امًالسوسٌودٌن-1ج

 : وهوعلم قٌاس العالقات بٌن األفراد.السوسٌومتري-2ج

 :هو علم أمراض النفس االجتماعً.السٌاتري-3ج    

 فٌعنً :علم القوانٌن االجتماعٌة  3ج و 2ج و 1جمن مّما تقّدم المتكّون  مًنوأّما السوسٌو

(41-39 moreno.1970.p.p:). 

 : الدراسةاختبار -6-1-1

محاور في كل محور ثالثة اختيارات لمقبول وفق طريقة  أربعةاختبارًا سوسيومتريًا ذا  الدراسة إستمزمت
من  ابتدائيتالميذ السنة الخامسة لمتعرف عمى طبيعة العالقات بين  ( 234ص.،1998،عالوي)مورينو 

لكل  سؤاال إثنى عشر" ( إذ وجيت 11خالل القبول لبعضيم في ىذه العالقات أو رفضيا ) الممحق رقم "
كما ىو  مصاغة عمى شكل طمب يستيدف التعرف عمى مستوى ونوع معين من العالقة االجتماعية تمميذ

 12 رقم:  مبين في الجدول

  :حساب الدرجات السوسيومترية-6-1-2

 عمى النحو اآلتي:  ميذالمتالدرجات السوسيومترية ليتم حساب 

 التمميذ " ثالث درجات " ويمنح  3األسئمة الذي يحصل عمى االختيار األول في أي من  التمميذيمنح 
الذي يحصل عمى االختيار  متمميذالذي يحصل عمى االختيار الثاني " درجتين " و " درجة واحدة " ل

 الثالث. 

 : إجراء االختبار طريقة-6-1-3

عمى  االختبارات السوسيومترية زيع المقاييس ( بأسموب تو الدراسة)عينة  ميذالمتتم إجراء االختبار ل
عادتيا كّل تمميذ مع شرح العمل مسبقا   بعد االنتياء من عممية الملء.وطمب منو اإلجابة عمييا وا 
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 :الجداول-6-1-4

ليسيل  ممموءة ،يتّم ترميزىا ،ثّم تفريغيا في جداول خاصة (السوسيومتريةاالختبارات )المقاييس بعد إعادة 
 .من عمل استعماليا فيما سيأتي بعدىا

 :)المصفوفة السوسيومترية( sociomatriceالسوسيوماتريس-6-1-5

تُترجم إلى رسم تخططي يعّبر عن نتائج االختيارات فيما يسّمى بالسوسيوماتريس لتسييل رسميا فيما 
 بعدىا. سيأتي

  :)الخريطة السوسيومترية االجتماعية( meSociogramرام غالسوسيو  -6-1-6

السوسيوجرام " الرسم االجتماعي " وىو نوع من أنواع خرائط الجماعة، وذلك  الدراسة  تاستخدم     
" والذي يوضح فيو اختيارات  تالميذ السنة الخامسة ابتدائيلزيادة إيضاح البينة االجتماعية ألفراد العينة " 

 أفراد الجماعة اتجاه بعضيم )قبول أو رفض( وىي االختيارات من الدرجة األولى. 

 الجماعة بالسوسيومتري ويستخدم كمرادف لو إذ إّن السوسيومتري يستخدم لتقييم بناء ويربط السوسيوجرام
 بينما السوسيوجرام يوضح النتائج ويعرفيا. 

مثلث..( أما ،عطً الباحث رمزا هندسٌا لكل عضو من أعضاء الجماعة )دائرة ٌووفي السوسيوجرام 

 .(3ص.،2212،)زّمامالعالقات الموجودة بٌنهم فتعرض بواسطة خطوط توحد بٌنهم

  النجم متداخمة يحتل ثالث دوائرالذي يحتوي عمى  لنور ثويالسوسيوجرام المعدل  الدراسة  تاستخدم 

بينما يتوزع أفراد الجماعة  أو خارج الدوائر ويحتل المعزولون الدائرة الخارجية فييا مركز الدائرة الداخمية
 .(82ص.،2227بركات،،إبراهيم) ودالحد هاآلخرين بين ىذ

 : ةالسوسيومتري المكانة-6-1-7

( لتحديد مكان األفراد المكانة االجتماعية أو ما تعرف بـ )مكانة االختيار السوسيومتري ت الدراسةاعتمد
تالميذ السنة الخامسة في الجماعة لتوضيح النتائج التي أسفرت عنيا وتحديد معالم العالقات التي تربط 

التي  األربعةكجماعة تربطيا عالقات اجتماعية متنوعة في المحاور  داخل المدرسة و خارجيا، ابتدائي
المتحّصل عنيا من األفراد اآلخرين من نفس العّينة  بجمع عدد االختيارات تضمنيا االختبار السوسيومتري

 ميما كانت درجاتيا.

)أنظر ُتستعمالن كآدتين مساعدتين ،و مدّعمتين لما سبق من أدوات  و المقابمة:-المالحظة-1-6-2

 .(فً قائمة المالحق 1،2،3،4المالحق على الترتٌب:
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  الدراسة المطّبق فً لالختبار السوسٌومتري و األوزان العباراتتوزٌع المحاور و ٌبٌن 25جدول رقم: 
 
 

 المحاور

 
عـــنـوان  

 الـــمـحــــور

 اإلختٌارات العــبــــارات

ها
ٌب
رت
ت

 

 
 ما تعالجه كلّ عبارة فً االختبار

ها
ٌع
وز
ت

 

ها
ان
وز
أ

 

 
 
 
 

 األول

 
 
 
 

 الجلوس بالجوار

1  
 القسم. )فً(الجلوس بالجوار داخل 

 ن3 أول
 ن2 ثان
 ن1 ثالث

2  
 الجلوس بالجوار فً مكتبة المدرسٌة.

 ن3 أول
 ن2 ثان
 ن1 ثالث

3  
 الجلوس بالجوار فً المطعم المدرسً.

 ن3 أول
 ن2 ثان
 ن1 ثالث

 
 
 
 

 الثانً

 
 
 
 

العمل الجماعً 
 خارج المدرسة

4  
 الخروج فً مشروع ثنائً خارج المدرسة.

 ن3 أول
 ن2 ثان
 ن1 ثالث

5  
 حلّ التمارٌن فً عمل ثنائً فً البٌت.

 ن3 أول
 ن2 ثان
 ن1 ثالث

6  
 جمع معلومات حول درس فً عمل ثنائً

 خارج المدرسة.

 ن3 أول
 ن2 ثان
 ن1 ثالث

 
 
 
 

 الثالث

 
 
 
 

اللعب داخل و 
 خارج المدرسة

7  
اللعب فً حصة التربٌة البدنٌة فً لعبة 

 ثنائٌة داخل المدرسة.

 ن3 أول
 ن2 ثان
 ن1 ثالث

8  
اللعب فً أوقات الفراغ ثنائٌا خارج 

 المدرسة.

 ن3 أول
 ن2 ثان
 ن1 ثالث

9  
اللعب فً الّساحة فً لعبة ثنائٌة داخل 

 المدرسة.

 ن3 أول
 ن2 ثان
 ن1 ثالث

 
 
 
 

 الرابع

 
 
 
 

المشً بالجانب 
خارج داخل و 
 المدرسة

12  
المشً بالجانب فً الصّف عند الخروج من 

 القسم.

 ن3 أول
 ن2 ثان
 ن1 ثالث

11  
المشً بالجانب فً الصّف عند الّذهاب إلى 

 المطعم المدرسً.

 ن3 أول
 ن2 ثان
 ن1 ثالث

12  
 المشً بالجانب فً رحلة خارج المدرسة.

 ن3 أول
 ن2 ثان
 ن1 ثالث
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 الخصائص السٌكومترٌة لالختبار السوسٌومتري:-6-1-8

التذً سذتخرج إلذى الدراسذة  لهذا والكشذف عذن الخصذائص السذٌكومترٌة  قبل استعمال أّي أداة ٌجب      

 األساسٌة ،لذا فإّن الوسائل المعتمدة هنا هً:  

االعتمذاد علذى بعضذها تذّم ال ٌمكن حصرها كلّها بذل هناك أنواع كثٌرة من الصدق  :  validitéالصدق-أ

 منها التالً:و

 :صدق المحّكمٌن-1أ

بإشذذذكالٌة البحذذذث  اٌن ،حٌذذذث تذذذّم عذذذرض المقٌذذذاس مرفقذذذمذذذباسذذذتخدام طرٌقذذذة اسذذذتطالع كراء المحكّ  -    

والفرضٌات و التً وّزعـت على أثنى عشر أستاذا متخصصا فذً الذـمٌدان ، مذن ذوي الخـبذـرة المٌدانٌذة  

ثمانٌذذة موافقذذة ،وواحذذد معذذّدل ،اسذذترجعت منهذذا تسذذعة فقذذط و الكفذذاءة العلمٌذذة، لدراسذذة هذذـذه األدوات وقذذد 

 فً قائمة المالحق( 9)أنظر الملحق دالتً لم ُتستربشكل سمح باهماله نهائٌا إلى جانب المقاٌٌس 

 :ٌلً ُحسب على صدق المحكمٌن كماعلى هذا 

0
088100

09

08
    1822ٌساوي ختبار السوسٌومتري اإلصدق ـف. 

  :صدق المقارنة الطرفٌة-2أ

ٌُسّمى بصدق البناء أو الصدق التمٌٌزي ،و باستخدام االختبار التائً ٌّنة واحدة t  test أو ما    و بعد لع

ٌّنة االستطالعٌة البالغ  %64ترتٌب الدرجات من األكبر إلى األصغر ،و حساب النسبة   66من حجم الع

تظهر  تًو الّ  (درجات دنٌا 2درجات علٌا و  2)درجات موّزعة  1،و الّتً أعطت مجموع  وحدة

 الموالً : 11رقم:فً الجدول  انتائجه

 

  spssبـ4 صذق انًقارَت انطرفٍت نًقٍاس انًكاَت انسىسٍىيخرٌتاخخبار "حا" نٌبٍٍّ  00رقى4 جذول  

v:20 4 

 حساب إختبار "تا" الفروق لمجموعة واحدة

ة 
ان
مك
ال

ٌة
ر
مت
ٌو
س
سو
 ال

ة 
س
را
لد
 ا
نة
عٌّ
ل

ٌة
ع
ال
ط
ست
إل
 درجات قٌمة "تا" ا

 الحرٌة
مستوى 
 الداللة

فروق 
 المتوسطات

من الفروق ℅95فاصل الثقة   

 أعلى أدنى

3.412 5 .001 37.83333 9.3287 66.3380 
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  004نجذول رقى ا  َخائج حفسٍر-

أّٔٗ ،تّعٕٝ  0.01ٚ ٟ٘ ألً ِٓ   sig = 0.001ٟ٘ ل١ّح   00 علُ: وأد إٌرائج اٌّث١ّٕح فٟ اٌجضٚي        

  صادق.اٌّم١اؽ ف، ٚتظٌه  )اٌعٍٛٞ ٚ اٌـفٍٟ(دصائ١ح ت١ٓ طغفٟ اٌّم١اؽ إذٛجض فغٚق طاخ صالٌح 

 fiabilité 4انزباث -ب

         ،يهكاوي،        )عىدةأٚ اٌّم١اؽفغص ٌٍـّح اٌّرٟ ٠م١ـٙا االسرثاع"اٌضلّح فٟ ذمض٠غ عالِح اٌ صض تثثاخ اٌّم١اؽ٠ُم 

 (.235،ص.2333

ٌُقصد به "االتساق فً نتائج االختبار،وهذا ٌعنً أّن درجة درجة  الفرد سوف تكون ذاتها فً ظّل  كما 

 .(95ص.،2227)المحمداوي،ظروف مختلفة تماما

  :لالختبار السوسٌومتري الثبات باالختبار و إعادة االختبار-1ب

ٚ ذرغاٚح اٌفرغج اٌؼ١ِٕح ت١ٓ اٌرطث١م١ٓ األٚي ٚ اٌثأٟ عاصج ِٓ ٠َٛ ٚادض إٌٝ تضعح أ٠اَ ،ٚلض ذّرّض إٌٝ عضص 

 (.303ص.،2331)يخائٍم، اٌذاالخل١ًٍ ِٓ األشٙغ فٟ تعض 

 14وهً حسب الجدول  ٌوما فاصلة بٌن االختبارٌن 21بٌنما الفترة التً بقٌت فٌها هذه الدراسة حوالً 

 الموالً:

ول و الثانً للمكانة السوسٌومترٌة    بٌن االختبارٌن األ ٌّن العالقة 20رقم:  جدول      ٌب

 معامل االرتباط بٌرسون

2013 فٌفري فً منتصف االختبار الثانً   

 االختبار األّول فً
  2013منتصف جانفً

 **983. معامل االرتباط بٌرسون

 000. مستوى الداللة

 11 ن العٌنة 

** 0.01 

 

 

 014حفسٍر َخائج انجذول  -

ًّ ِيٓ  0.000=مستتو  الداللتةٚ ل١ّيح  0.01فيٟ اٌّـير0ٜٛ..0=يعايلم اررحبلاب بٍرسلىٌل١ّح  ٚ٘يٟ ألي

 تي١ٓ االسرثياع٠ٓ ليٛٞ وّا أّٔٗ ٠ٛجض اعذثاط" " قىي جذاثثاخ اٌّم١اؽ تضعجح  عٍٝ  ِؤشغاخٚ٘ظٖ  0.01

 .رابجٚ تاٌراٌٟ فٙٛ 
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 :ٟٚ٘ دـة اٌجضٚي اٌّٛاٌٟ  انزباث بأنفا كروَباخ4-3ب

 

ٌّن معامل الثبات بألفا كرونباخ 20جدول رقم:  .لمكانة السوسٌومترٌة لمقٌاس ا ٌب  
 

 حساب ألفا كرونباخ

 عدد العناصر ألفا كرونباخ

.990 2 

 

 024حفسٍر َخائج انجذول 

ج اٌعاللح ت١ٓ صعجاخ اسرثاع اٌّىأح  ...0دـة ل١ّح  ِعاًِ أٌفا  وغٚٔثار اٌثاٌغ  ّٛ فٙٛ ِؤّشغ عٍٝ ل

 اٌـٛؿ١ِٛرغ٠ح، فٙٛ ثاتد.

 4نالخخبار انسىسٍىيخري انزباث بانخجزئت انُصفٍت-4ب

 (.445ص.،2333)غراوٌخز،ٌّعاٌجح وً لـُ عٍٝ دضج ٚ ذماعْ ٔرائج اٌمـ٠ٓ١ّرُ ذمـ١ُ اٌّم١اؽ إٌٝ لـ١ّٓ   

ُّ ف١ٙا دـاب ِعاًِ اٌرغاتظ ت١ٓ أ ء األفغاص عٍٝ اٌفمغاخ اٌفغص٠ح ٚ اٌؼٚج١ح،ٚ ٠صثخ ِعاًِ اٌثثاخ صاٚ ٠ر

ًّ  سبرياٌ براوٌإٌاذج تّعاصٌح  ُّ اٌرّٛصً إٌٝ ِعاًِ اٌثثاخ ٌٍّم١اؽ وى  (45ص.،2330)انروساٌ،،ٌىٟ ٠ر

 :اٌراٌٟ .0ٟٚ٘ فٟ اٌجضٚي 

 

ٌّن معامل الثبات بالتجزئ 20جدول رقم:  لمقٌاس المكانة ة النصفٌة لالختبار السوسٌومتري ٌب

 .السوسٌومترٌة 

 

 معامل االرتباط بٌن نصفً المقٌاس

 983. االرتباط بٌن الفروع الجانبٌة

 معامل سٌبرمان براون
 991. تساوي األطوال

 991. عم تساوي األطوال

 990. معامل جٌتمان للتجزئة النصفٌة

ٌّف الدراسً-6-2  :مقٌاس التك

ٌّف ٌ        مٌخائٌل،و الّذي ٌعّرفه  scale ratingعتمد استخدام أحد أنواع ساللم الرتب إّن مقٌاس التك

البٌانً فً كثٌر من األحٌان فً جدول ٌتضّمن فً جانبه األّول قائمة  بأّنه:"و ٌظهر الّسلم الرتبً

بالصفات مدار البحث،و فً جوانبه األخرى عددا من الخانات الّدالة على درجات وجودها،وما على 

المفحوص هنا سوى وضع إشارة ضمن األعمدة للتعبٌر عن درجات انطباق تلك الصفات 

 .(392ص.،1997،عبٌدات)علٌه
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ٌّف الدراسً)األكادٌمً(        ٌّنته  لهنري بورووقد تّم تعدٌل مقٌاس التك لٌوائم مجتمع الدراسة وع

عبارة 69سنة ،لذا وجب اختصاره إلى  سّتة محاور تحوي  66و 4صغٌرة السّن و المحصورة بٌن 

ٌّن فً الجدول)(و الّذي تم شرحه 25أنظر الملحق رقم : لإلطالع أكثر)  ( الموالً.61كما هو مب

 

ٌّن توزٌع المحاور و العبارات  12جدول رقم:  .المطّبق فً الدراسة مقٌاس التكٌف الدراسًلٌب

 

 
 

 المحاور

 
عـــنـوان  

 الـــمـحــــور

 العــبــــارات

ها
ٌب
رت
ت

 

 
 ما تعالجه كلّ عبارة فً االختبار

 
 األّول

 
 ًالتعاون ف
 القسم

 .مساعدة جمٌع الزمالء 1

 زمٌل من القسمالسرور بمشروع مع  2

 .االرتٌاح فً العمل الجماعً 3

 .الفرح عند التكلٌف بعمل مع صدٌق 4

 
 الثانً

 
 )ة(األستاذ 
 )المعلّم(

 .جب تكلٌف المعلم بعمل فً القسم 5

 .الفرح عند طاعة المعلّم 6

 .القٌام باألعمال المطلوبة من المعلّم 7

 .كل ما ٌطلبه معلّمً فً مصلحتً 8

 
 الثالث

 
 الزمالء

 .تقدٌري لجمٌع الزمالء 9

 .الفخر بالمشً مع زمٌل من القسم 12

 .تقدٌر كّل الزمالء لً 11

 السعادة لزٌارة زمٌل من القسم للبٌت 12

 
 الرابع

 
 المدرسة

 .االرتٌاح عند االستعداد للمدرسة 13

 .الحفاظ على ممتلكات المدرسة 14

 .فً المدرسةاالستعداد للتطوع  15

 .السعادة داخل المدرسة 16

 
 الخامس

 
الغٌاب عن 
 المدرسة

 .كراهٌة الغٌاب عن الدروس 17

 الحزن على فراق المدرسة. 18

 التمّتع بالحضور ٌومٌا للدروس. 19

 تفكٌري فً المدرسة لغٌابً مرغما. 22

 
 السادس

 
الواجبات 
 المنزلٌة

 فً حٌنها. القٌام بالواجبات المنزلٌة 21

 االرتٌاح النجاز الواجبات كلها. 22

 التذكر الذاتً للواجبات . 23

 إحراجً أمام المعلم لعدم إنجازعملً 24
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ٌّن 11جدول رقم:  مقٌاس التكٌف الدراسً المطّبق فً الدراسة. فً بدائل االختٌاراتأوزان  ٌب

 بدائل اإلجابة

 أوزانها ترتٌبها

 ن9 دائما
 ن2 غالبا
 ن6 أحٌانا
 ن6 نادرا
 ن1 أبدا

 

ٌّن 12جدول رقم:  .المطّبق فً الدراسة الدراسً فً المقٌاس و نوع التكٌف حدود ٌب

ٌّف المـــجـــــال الترتٌب  نـــوع التك

ٌّف من معدوم إلى ضعٌف جّدا  66إلـــــــــى  11من  6  تك

ٌّف ضعٌف 62إلـــــــــى  66من  6  تك

 تكٌف من دون المتوّسط  22إلـــــــــى  69من  2

 تكٌف من دون المتوّسط إلى متوّسط 92إلـــــــــى  21من  9

 فوق المتوّسط 11إلـــــــــى  94من  2

ٌّف من حسن  46إلـــــــــى  16من  1  تك

ٌّد 29إلـــــــــى  42من  4 ٌّف ج  تك

ٌّد جّدا إلى  41إلـــــــــى  22من  2 ٌّف من ج  ممتازتك

              

 المقٌاس هذابارات(ـاتجاه بنود)عننوه بأّن  ،كما أنّ و هً ما اعتمدته هذه الدراسة كقاعدة لتفسٌر النتائج   

ٌّز بصغر السّن وعدم االعتماد على التجرٌد الثانً ٌّنة الّتً تتم ساعد على ٌ و الّذي موجبة كلها لطبٌعة الع

 (.-س اتجاهات األسئلة)+ـفهم تعاك

 مقٌاس التكٌف الدراسً:لالخصائص السٌكومترٌة  -1-6-6

بذذنفس الطرٌقذذة مذذع سذذابقه االختبذذار السوسذذٌومتري ألّنهمذذا أُدخذذال ُدفعذذة  واحذذدة  :validityالصتتدق-أ

 فكان: للمحّكمٌن

 :لمقٌاس التكٌف صدق المحّكمٌن-6أ

للمختّصذذٌن فذذً المٌذذدان النفسذذً و االجتمذذاعً و التربذذوي مذذع المقٌذذاس السذذابق  ذا المقٌذذاس أٌضذذاُدفذذع بهذذ 

مقٌاسذا لذذا ُتعتمذد نفذس المعادلذة مذع إضذافة مقٌذاس  66كما فً سذابقه إسذُترجت تسذعة مذن فكانت النتائج 

  لحساب صدق المحكمٌن وهً كالتالً:
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 إذن:             9=المعّدل6 +2و بالتالً تصبح النسبة كما ٌلً:      
0

0100100
09

09
  

 .صادق،و بالتالً المقٌاس 6ٌساوي  لمقٌاس التكٌف الدراسًفالصدق 

  :لمقٌاس التكٌف الدراسً صدق المقارنة الطرفٌة-2أ

 :التالً 62 وكما جرت العملٌة فً المقٌاس األّول تكون هنا أٌضا وحسب الجدول

 

ٌّن  13جدول   المقارنة الطرفٌة لمقٌاس التكٌف الدراسً صدقٌب

 

 إختبار "تا" الفروق لمجموعة واحدة

ف 
كٌ
الت

 ً
س
را
لد
ا

ة 
ن ٌّ
لع

ة 
س
را
لد
ا

ال
ط
ست
ال
ا

ٌة
ع
 قٌمة 

 "تا"
درجة 
 الحرٌة

 مستوى الداللة
sig 

فروق 
 المتوسطات

من الفروق ℅95فاصل الثقة   

 أدنى أدنى

8.903 5 .000 84.500 73.01 95.99 

 

 : 42انُخائج نهجذول رقى حفسٍر-

إطْ ذٛجض فغٚق ت١ٓ اٌطغف ٟٚ٘ صاٌح ادصائ١ا    = sig ٠0.00رث١ّٓ أْ ل١ّح  13ِٓ اٌجضٚي          

 .صادق، ٚ اٌّم١اؽ األصٔٝٚ اٌطغف  عٍٝاأل

 fiabilité 4انزباث -ب

 :لمقٌاس التكٌف الدراسًالثبات باالختبار و إعادة االختبار  -1ب

ذذدفعان  لمقٌذذاسكمذذا فذذً اكذذان االختبذذار األول          ٌُ جلسذذة واحذذدة للعٌنذذة  فذذًالسوسذذٌومتري ألّنهمذذا 

، و االختبذار   6162منتصف شهر جذانفً مذن سذنة  االستطالعٌة و بطبٌعة الحال فً نفس التارٌخ وهو

البٌانات المرصودة من المقاٌٌس التً  الثانً بعد شهر أي فً منتصف شهر فٌفري من نفس السنة.أُفرغت

ٌّدا  ، وبعذد ترتٌذب الذدرجات مع التوجٌه المباشذر للمبحذوثٌنأجاب التالمٌذ علٌها فرادا بعد شرح العملٌة ج

ٌّنة   اآلتً: 69 الجدول ٌه حسبعل ُتحّصلكان ما االستطالعٌة مع الرموز المعطاة ألفراد الع
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ٌّن الثبات باالختبا 14 رقم: جدول  التكٌف الدراسًر وإعادة االختبار لمقٌاس ٌب

 -الُمعاد-معامل االرتباط بٌرسون بٌن االختبارٌن األول و الثانً

 التكٌف الدراسً لمقٌاسإعادة االختبار   

 2213فً منتصف فٌفري 

 لتكٌف الدراسًلمقٌاس ا االختبار األول

 2213فً منتصف جانفً  

معامل االرتباط  
 بٌرسون

**.940 

 000. مستو  الداللة

 11 العٌنة ن 

   

 524انُخائج نهجذول  حفسٍر-

ٌّ قًٍت  ًّ ِٓ اٌّـر١٠ٛٓ  Sig =0.000بًا أ ،ٕ٘ان اعذثاط تضعجح ل٠ٛح  0.00ٚ  0.01ٟٚ٘ أل

 ٚ اٌّم١اؽ ثاتد.  rp=940.0ِعاًِ ت١غؿْٛ أٚٚ٘ٛ ِا ذثثرٗ ل١ّح جضا ت١ٓ االسرثاع٠ٓ،

 و كانت النتائج أٌضا كما ٌلً: Alpha de Cronbach"ألفا كرونباخ"الثبات بـ:-1

 

 بألفا كرونباخ لدرجات مقٌاس التكٌف الدراسً حساب الثباتٌبٌن  15 رقم: جدول

 عدد العناصر ألفا كرونباخ

.961 2 

 

 .درجة قوي جّداوهو ثابت ب 1816فً المستوى  1841و هً تقرٌبا نفسها 

 

ٌّنة فً الجداول على الترتٌب و التوالً من  :مالحظة نقول أّن المقٌاسٌن  15حّتى  25من النتائج المب

ن بدرجة عالٌة جّدا ،ٌمكن استعمالهما فً الدراسة ان و ثابتاالمطّبقٌن فً الدراسة الحالٌة صادق

 األساسٌة بدون أّي مشاكل منهجٌة أو إحصائٌة. 
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 :ً الدراسةف المطّبقة  المقاٌٌس اإلحصائٌة-7

 ( 61 نسخة spss المعالجة االحصائٌة ستتم بطرٌقة): مالحظة 

 هً: استخدام عّدة مقاٌٌس إحصائٌة  افٌه مّ وقد ٌت

 : Pearsonمعامل بٌرسون-7-1

ٌّرٌن  وعلى اتجاه هذه العالقة موجبة ( وr)ٌرمز لهذا المعامل          الّذي ٌدلّنا على قّوة العالقة بٌن متغ

 .(146ص.،2226أبوزٌنة،)سالبة أو

اسُتخدم كمقٌاس إحصائً فً هذه الدراسة لقٌاس مدى قوة أو ضعف العالقة بٌن المكان السوسٌومترٌة    

 التكٌف الدراسً بٌن تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً.و

 :إختبارات الفروق-7-2

 :student  t إختبار "تا" الفروق  -4-6-6

 ٌسمح له بتحوٌل الفروق المشاهدة بٌن عٌنتٌن من خالل التوسطٌن الحسابٌٌن لهما إلى قٌمة  هو اخنبار   

 (.175ص.،2225)بوحفص،معٌارٌة تائٌة    

تطلّبت الدراسة الحالٌة اللجوء إلى هذا النوع من االختبارات فً البحث عن الفروق فً العالقة بٌن   

 لمجموعتٌن منفصلتٌن.  t  testعا لمتغٌر السّن،وهو اختبار المكانة السوسٌومترٌة و التكٌف الدراسً تب

 : ANOVAإختبار تحلٌل التباٌن -4-6-6

نسبة إلى توزٌع احتمالً  Fإختبار تحلٌل التباٌن ٌعتمد أساسا على إحصائً اختبار ٌطلق علٌه اسم       

 و الّذي له تطبٌقات عدٌدة فً اختبار الفروض. F distribution شهٌر ٌسّمى

ٌّنتٌن ،و       اختبار فرض  حول الوسط الحسابً للمجتمعات  تمّ و هو اختبار الفروق ألكثر من ع

المسحوبة منها العٌنات ،بناء على ما سبق فالحل الوحٌد هو أن ُنجـري اختبارات ثنائٌة بٌن كّل األزواج 

ا كان عدد االختبارات المطلوب الممكنة من هـذه العٌنات،وكلّما زاد عدد العٌنات الداخلة فً المقارنة،كلّم

 إجراؤها كبٌرا جّدا.

ٌبنى اختبار تحلٌل التباٌن أساسا على التعامل مع التباٌن الّذي ٌحدث على وحدات التجربة ككل ،و لذلك 

 ٌسّمى تحلٌل التباٌن.

ٌُحسب تقدٌر إجمالً لتباٌن المجتمع ،ثّم ٌقّسم إلى جزئٌن      األول التباٌن بٌن  و بصفة عاّمة فٌه 

بعدها  within groups،و الثانً ٌسّمى التباٌن داخل المجموعات    between groupsالمجموعات 

 .(3-2ص.ص ،2212)عبد الفّتاح،ٌحسب إحصائً االختبار و ٌعتمد على النسبة بٌن هذٌن التباٌنٌن
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رجع إلى ت تًب الفروق  الّ فً هذه الدراسة لحسا ANOVAتّم تطبٌق اختبار تحلٌل التباٌن األحادي 

 وهً على التوالً : فئاتالتباٌن فً السّن ألّنه ٌوجد بالدراسة أربع 

 سنوات. 4 فئة -6

 سنوات. 61 فئة -6

 سنة. 66 فئة -2

 سنة. 66 فئة -9

رجع إلى التباٌن فً الحالة تً تلفروق الّ اهذا فً الموضع األّول ،أّما الموضع الثانً ففً حساب 

 :أٌضا المدروسة،و هً على التوالً الفئاتاالقتصادٌة ألسر 

 المستوى. منخفضة فئة  ---------------- -6

 متوّسطة المستوى. فئة ----------------- -6

 المستوى. ٌةـالـع ةـئـف ----------------- -2

  :للمقارنة المتعّددة LSDاختبار -4-6-2

البحث عن تعدد المقارنات ،وهنا أضٌف هذا العمل إلثبات أو نفً الفروق  ٌُلجأ لمثل هذا االختبار عند   

 .على األقل ألحد المقٌاسٌنبٌن مستوٌات الحالة االقتصادٌة 

 :spssجداول الحزم االحصائٌة  نتائج فسٌرت -4-6-9

ٌّة أو قبولها على إثر نتائج هذه االختبارات بشروط هً:  ٌتّم رفض الفرض

الداللة  قٌمة مستو sig االحصائٌة فً العلوم االجتماعٌة ،فإّن النتائج ُتقارن بـ:الحزم  إذا استخدمت 

α قٌمة مستو  الخطأ. 

 نقبل الفرضٌة الصفرٌة و نرفض الفرضٌة البدٌلة  sig≥ α إذا كانت قٌمة  ف- 

  (.62،ص.2212بتصرف،)ٌونسً،الصفرٌة  نقبل الفرضٌة البدٌلة و نرفض sig > αو إذا كانت قٌمة  -

 خالصة:

ٌّنة من التالمٌذ  و فً فترة زمنٌة   ،فردا  فً الدراسة االستطالعٌة 66بـ: تقّدر تّم تطبٌق األداتٌن على ع

مقّدرة بحوالً شهر ،و ذلك للكشف عن مدى صّحة ،و صالحٌة األدوات التً ستخرج مّرة ثانٌة مع 

من أدوات مقّننة  لما ُهٌئ لها ٌلزم حسب ما سبق ،و بعد االطمئنان على توّفر كّل مالدراسة األساسٌة،ف

قُدما نحو الخطوة اآلن ،ٌمكن السٌر  تثّمن النتائج و تفّسرها بدّقة  حصائٌةإمناهج علمٌة ومعالجات و

، فهل فعال و الّتً ستكون مرحلة مهّمة جّدا بعد هذه الخطوة. الموالٌة بكل ثقة فً اختبار فروض الدراسة

 ستكون فً المستوى المرجو؟



 

 عرض و تحليل نتائج الدراسة :الخامس  صلالف         

 

 تمهيد    

 عرض ومقارنة نتائج الدراسة الخاّصة بالمكانة السوسيومترية. -1

 عرض ومقارنة نتائج الدراسة الخاّصة بالتكيف الدراسي. -2

 عرض ومقارنة النتائج على ضوء فرضيات الدراسة. -3

 تحليل ومناقشة فرضيات الدراسة. -4

 ج.ـتائـنـلّخص الم -5

 .خالصة الدراسة -6

 راحات.ــتـاالق 

 ــمـــة.ـاتـخـــ 

 مراجع.ـة الـمـقائ 

 .مالحق الدراسة 
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 الدراسة فرضٌات الختبار ، اسابق جمعت ال تً المعلومات جمٌع توظٌؾ ٌتم   الخامس الفصل هذا فً:تمهٌد

ة البحث نتابج بعرض ذلك وكل    لبلختبار ةالمقترح بالمجموعة األولى بداٌة و السوسٌومترٌة بالمكانة الخاص 

 وحجمها( إناث و ذكور) نسٌهابج ابتدابً الخامسة السنة وهً قٌاس سوسٌومتري مجموعةك السوسٌومتري

 جداولها رسوماتها) نتابجها تُتعتمد ما هً المجموعة ،هذه ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة وحدة 52

ا( االجتماعٌة وخرابطها ومصفوفاتها  بنفس نوفمبر من الفاتح بمدرسة المجموعة الثانٌة و التً فقط،أم 

دة  اعتبارها فردا،فٌمكن 53 حجمها وال تً المدٌنة  الفرضٌات متؽٌرات دراسة فً األولى نتابج على كمؤك 

مة ٌ رات،ثم   من ُذكر ما على تجري ال تً االحصابٌة المعالجة فً والمدع  ة النتابج معالجة تتم   متؽ  الخاص 

 . النتابج خبلصة و باالقتراحات ٌختمو الدراسً بالتكٌؾ

 :رٌةالسوسٌومت بالمكانة الخاّصة الدراسة نتائج ومقارنة عرض-1

 الدراسً التكٌؾ و السوسٌومترٌة المكانة بٌن العبلقة طبٌعة عن تبحث الدراسة مادامت          

ٌ نة ألفراد السن   اختبلفات بٌن الجنسٌن،و بٌن درجاتهما فً الفروق و (األكادٌمً)  تباٌن ،وكذا المدروسة الع

عة تكون سوؾ اإلحصابٌة المقاٌٌس طبٌعة ،فإن  ألسرهم االقتصادٌة مستوىال  كل   تتطل به ما حسب متنو 

ٌ ر طبعا البداٌة تكون سوؾ حالة،و ل بالمتؽ  فرد لكل االختٌارات عدد خبلل من( السوسٌومترٌة المكانة) األو 

 :ٌلً ما حسب، و البداٌة بالذكور  إناث و كور ذ بفئتٌها األولىالمجموعة  فً

 :(14) حجمها خالشٌ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة السنة فئة-1-1

 (:القسم فً بالجوار الجلوس)األّول السؤال-1-1-1

 (14) حجمها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة فئةل األّول للسؤال 16:رقم الجدول

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع
1 S 40 53.22% 

5 G 45 10.53% 

8 Y 40 05.32% 
0 X 48 51.05% 

2 W 40 05.32% 
0 V 40 53.22% 

2 R 45 10.53% 

3 N 44 44% 
4 M 45 10.53% 

14 Z 44 44% 
11 I 42 82.21% 

15 O 42 24% 
18 P 44 44% 

10 U 44 44% 
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 :16 الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل - أ

 إختٌار:  السؤال هذا فً  N – Z- P – U:العناصر إقصاء ٌتبٌن المقارنة بعد و(10) الجدول خبلل من   

 أن الشٌخ،و توامة بمدرسة ابتدابً الخامسة السنة ذكور فبة من القسم فً بجوارهم الجلوس ٌمكن من

ل (O)العنصر  اختٌارات 0: بـ  Y وW العنصرٌن ،وبعده %24 وبنسبة 2 بعدد اختٌار أعلى على تحص 

 .%05.32بنسبة

 الخامسة نةالس فبةل القسم فً بالجوار بالجلوس الخاص األول للسؤال 11:رقم المصفوفة -ب

 (.10)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدابً

 

 S G Y X W V R N M Z I O P U 
S    5       8 1   
G   1  8 5         
Y  1    8 5        
X 5        1  8    
W   5        1 8   
V   8  1  5        
R   1   5      8   
N   1   8   5      
M 8   5 1          
Z   8  1       5   
I 1   8        5   
O 5   8       1    
P  5   8       1   
U     8      1 5   
∑ 40 45 40 48 40 40 45 44 45 44 42 42 44 44 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز 

 11:رقم مصفوفةال نتائج تحلٌل-ج

 فبة أفراد بٌن الرسم ٌمٌن على متكت لة شبه السوسٌومترٌة العبلقات أن  ( 41) رقم مصفوفةال على ٌظهر

 . فراؼات وجود ،مع  الشٌخ توامة بمدرسة ابتدابً الخامسة السنة ذكور

 أكثر، المساحة هذه فً االجتماعٌة العبلقات انتشار على دلٌل الٌمٌن إلى التكت ل شبه: 1نتٌجة -د

 . المجموعة هذه من األفراد لبعض قصاءإ الدٌنامً بالمعنى هو و اختٌار عدم هً والفراؼات
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 ذكور ابتدائً الخامسة لفئة القسم داخل بالجوار الجلوس:األول للسؤال 11: رقم االجتماعٌة خرٌطةال -هـ

 (.14) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة

 لثالثا االختٌار                     الثانً االختٌار                  األول ختٌاراال    
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 :(القسم فً بالجوار الجلوس )األول السؤال نتائج تفسٌرو مقارنة -و

 نتابج خبلل ،ومن 41:رقم االجتماعٌة الخرٌطة و 41: رقم المصفوفة و10:رقم الجدول بٌانات حسب

 مقابلة ،وكذا الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدابً امسةخ السنة فبة أفراد بعض مع أجرٌت ال تً المقاببلت
احة فً المباشرة ؼٌر و المباشرة بأنواعها بالمشاركة المبلحظة معل متهم،و تها الٌومٌة الراحة أثناء الس   ومد 

ٌ ن المقارنات إجراء و المطعم ،و المكتبة ،و القسم فً المبلحظة دقٌقة،و12  :ٌلً ما تب

ا  N – Z- P – U المقصٌة العناصر-  جارحة بألفاظ تتلف ظ و  Z ٚ U :كـ خارجه و القسم فً مشاؼبة ،إم 
ا لآلخرٌن،  لـوحدها منعزلة ،أو المستوى ضعٌؾ الثانً و مجتهد فاألول التعلٌمً المستوى حٌث من أم 
 وعدم ٌعللجم البل ذع نقده ،و المفاجا لؽٌابه N العنصر من المعل مة اشتكاء ،معPٚ N : كـ دابما تقرٌـبا
 .األوقات من كثٌر فً للمرض اإلدعاء فً اشتراكهما ،مع اآلخرٌن تحم ل

 المزاح متسامح،خدوم،بشوش،ٌحب)عالٌة أخبلق ذو و ممتاز الدراسً مستواه و مواضب تلمٌذO العنصر-

له ال%51االختٌار نسبة أن   أترابه،إال   مع متقاربة سن   فً هو و(...أحٌانا  بل ، ةالجماع قابد ٌكون أن تؤه 

 .إلخ بحثً أو رٌاضً فرٌق أو شل ة قابد

،أخبلقه أن ه إال   سن ه كبر رؼمY العنصر-  ً  ٌحب   ال فهو مرفولوجٌا أكبرهم أنه ،مع الجمٌع  مع عالٌة حٌ
،متعاون،خدوم مسالم)ٌمقته و العدوان ا....(دابما،عفو  ط،و ففوق التعلٌمً مستواه ،أم  ٌرّرّعW العنصر المتوس 

 .جٌد ،ومظهرهِٚظرٛاٖاٌذراطًِّراسٚ٘ٛضعٍفاٌثٍٕحOِثٍِٗثًاٌعٕصزتأخالقفاضٍح

ٌ نة ألفراد االختٌار من كثٌر-  .مكانا منهم أقرب هم لمن الع

 األخالق أصحاب أنّ  كما االختٌار فً دافع القسم داخل المكانً القرب: األول االستنتاج -ز

 . التعلٌمً المستوى ٌهمّ  وال الواحد، القسم جماعة أفراد بٌن شعبٌة األكثر هم الفاضلة

 (:المدرسة مكتبة فً بالجوار الجلوس) الثانً السؤال -1-1-2

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة فئةل الثانً للسؤال 17: رقم الجدول

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع

1 S 42 82.21% 
5 G 45 10.53% 

8 Y 40 05.85% 

0 X 40 53.22% 
2 W 40 05.32% 

0 V 40 53.22% 
2 R 45 10.53% 

3 N 41 2.10% 
4 M 48 51.05% 

14 Z 44 44% 

11 I 48 51.05% 
15 O 42 82.21% 

18 P 41 2.10% 
10 U 44 44% 
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 17:الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل-أ

 هذا فً Pٚ N ٚرخٛعاٌعٕصزٌٓ: Z – U :العنصرٌن إقصاء بقاء ٌتبٌن( 12) الجدول خبلل من    

 الخامسة السنة ذكور فبة من المدرسٌة المكتبة فً  بجوارهم الجلوس ٌمكن َمن إختٌار:   الثانً السؤال

ر الشٌخ، توامة بمدرسة  فً بعنصرٌن استبداله و المجموعة رٌادة عن %82.21 بنسبة وO   العنصر وتأخ 

ر منهما لكل   مبوٌة وبنسبة Y وW :هما الصدارة  .  النصؾ إلى تصل لم %05.32:بـ تقد 

 السنة لفئة المدرسة مكتبة فً بالجوار بالجلوس الخاص الثانً للسؤال 12:رقم المصفوفة-ب

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة

 S G Y X W V R N M Z I O P U 

S   1  8    5      
G   8   5  1       
Y  1    5 8        
X 5        1  8    
W   5        1 8   
V   8  1  5        
R   1   5      8   
N     8 5   1      
M 8   5 1          
Z 8  1 5           
I 1   8        5   
O 5   8       1    
P  5   8       1   
U     8       1 5  
∑ 42 45 40 40 40 40 45 41 48 44 48 42 41 44 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز

 12:رقم مصفوفةال نتائج تحلٌل - ج

ع قد الرسم ٌمٌن على االختٌارات فً التكت ل شبه أن   ٌتبٌن 45رقم المصفوفة خبلل من    و المساحة إلى توس 

 .موجودة مازالت نقصانها رؼم الفراؼات

ع :2نتٌجة -د ا التكت ل إلى آخرٌن أفراد تقب ل هو المساحة إلى الٌمٌن من العبلقة فً تكت لال شبه توس   ،أم 

ٌ ز خاصٌة تكون تكاد اإلقصاء  .أٌضا السؤال هذا فً العناصر بعض بها ٌتم
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 الخامسة لفئة المدرسة مكتبة فً بالجوار الجلوس:الثانً للسؤال 12:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.14) حجمها ببوسعادة الشٌخ امةتو بمدرسة ذكور ابتدائً

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار    
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 (:المدرسة مكتبة فً بالجوار الجلوس)الثانً السؤال  نتائج تفسٌر و مقارنة-و

 نتابج خبلل ومن ، كذلك45:رقم االجماعٌة الخرٌطة و45:رقم المصفوفة و12:رقم الجدول بٌانات حسب

ة فً بأنواعها بالمشاركة المبلحظة معل متهم،و مقابلة ،وكذا المقاببلت ٌ ن المدرسة فً أماكن عد   :ٌلً ما تب

 .لهما الذاتً أو الفردي األخبلق معٌار من ذكره سبق لما  Z – U العنصرٌن إقصاء-

ا-  للؽٌر ٌسمح ال ذي و لهدوبهما ربما السؤال هذا فً ختٌراا الذاتً،فقد انعزالهما رؼم Pٚ N : أم 

 .المثمرة بالمطالعة

 الهدوء فً ٌشتركان ألنهما السؤال هذا فً للجماعة قابدٌن لٌسا و كرابدٌن Y و W العنصرٌن ظهور-

 .الفاضلة األخبلقو

 (.الممتاز المستوى الحمٌدة،و األخبلق)سابقا ذكر بما ٌتمت ع لما المختارٌن كوكبة فً مازال O العنصر-

ٌ دة زالت ما المكانً قربال أساس على اتاالختٌار-  .أٌضا السؤال هذا فً االختٌارات بعض فً س

 القرب ساد( المدرسٌة المكتبة فً بالجوار الجلوس) السؤال هذا فً :الثانً االستنتاج -ز

 الّنفس  تحتاجهما ما هما األخٌرٌن ذٌنالفاضلة،ها األخالق جوار إلى الهدوء و المكانً

  المطالعة من التعلّمً التعلٌمً النشاط من الهدف لتحقٌق فعال المواقف هذه مثل فً البشرٌة

 (:المدرسة مطعم فً بالجوار الجلوس) الثالث السؤال -1-1-3

 (.14)اعدده الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة لفئة الثالث للسؤال 18: رقم الجدول

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع

1 S 42 82.21% 

5 G 45 15.53% 
8 Y 42 82.21% 

0 X 48 51.05% 

2 W 42 24% 
0 V 40 53.22% 

2 R 41 2.10% 
3 N 44 44% 

4 M 48 51.05% 
14 Z 44 44% 

11 I 40 53.22% 

15 O 42 24% 
18 P 41 2.10% 

10 U 44 44% 
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 18:الجدول نتائج ارنةمق و تحلٌل - أ

 لو و لئلقصاء N ٚرخٛعاٌعٕصز: Z – U :العنصرٌن إقصاء بقاء ٌتبٌن( 13) الجدول خبلل من    

  بجوارهم الجلوس ٌمكن َمن اختٌار:  الثالث السؤال هذا فً وكذا ،( فقط واحد اختٌار) ضعٌؾ واحد باختٌار

 جانب إلى O   العنصر وعودة الشٌخ، توامة سةبمدر ذكور الخامسة السنة فبة من المدرسً المطعم فً

ٌ نة 24 بنسبة و( المكانة) االختٌارات عدد بنفس W العنصر  رجوع ،و المجموعة رٌادة فً% من حجم الع

 . النسبة بنفس و الثانٌة المرتبة إلى S هو جدٌد عنصر مع Y العنصر

 السنة لفئة ًالمدرس مطعمال فً بالجوار بالجلوس الخاص الثالث للسؤال 13:رقم المصفوفة-ب

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة 

 S G Y X W V R N M Z I O P U 
S         5  8 1   
G   5  8 1         
Y  8    1 5        
X 8        5  1    
W   5        1 8   
V   8  1       5   
R   1   5      8   
N     8 5   1      
M 8   5 1          
Z   1  5       8   
I 1   8        5   
O 5   8       1    
P  5   8       1   
U 5    8        1  
∑ 42 45 42 48 42 40 41 44 48 44 40 42 41 44 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز

 13:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

 إلى اتساعا تزداد الرسم ٌمٌن على االختٌارات فً التكت ل شبه أن   ٌتبٌن 48رقم المصفوفة خبلل من  

 .زادت الفراؼات و المساحة

ع إزدٌاد: 3 نتٌجة -د  تقب ل مؤش ر للشبكة الداخلٌة المساحة إلى الٌمٌن من العبلقة فً التكت ل لشبه  التوس 

ا جدد آلخرٌن الجماعة  أفراد أكثر ٌ ز خاصٌة لٌثب ت زاد اإلقصاء ،أم   استمراره ٌثبته ما وهو بعٌنها لفبة التم

 .أٌضا السؤال هذا فً
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 الخامسة فئةل المدرسة مطعم فً بالجوار الجلوس:الثالث للسؤال  13:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.14) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار    
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 (:المدرسً المطعم فً بالجوار الجلوس)الثالث السؤال  نتائج تفسٌر و مقارنة-و

 نتابج خبلل ومن ، 48:رقم االجتماعٌة الخرٌطة و 48:رقم المصفوفة و 13:رقم الجدول بٌانات حسب

ة فً بأنواعها بالمشاركة المبلحظة معل متهم،و مقابلة ،وكذا المقاببلت ٌ ن المدرسة فً أماكن عد   :ٌلً ما تب

ابقٌن السؤالٌن فً الماضٌٌن العنصرٌن جانب إلىN العنصر إقصاء عودة-  Z – U الس   لما هذا ،و

 .التشاؤم و الشؽب معٌاري من ذكره سبق

ة للقٌادة ترقى ال ال تً النسبة بنفس و كرابدٌنO  نصرالع رجوع و W العنصر بقاء-  فً للجماعة العام 

 .الفاضلة األخبلق و الهدوء فً ٌشتركان ألنهما الثالث السؤال هذا

ا به ٌتمت ع لما المختارٌن كوكبة فً ،ومازال الثانٌة المرتبة إلى رجع Y العنصر-  األخبلق)سابقا ذكر مم 

 ..(.الهدوء الحمٌدة،و

 .أٌضا الثالث السؤال هذا فً أقل   بدرجة السكنً و المكانً قربال أساس على اتاالختٌار دامتدا-

 فٌه بقٌت( المدرسً المطعم فً بالجوار الجلوس) السؤال هذا فً :الثالث االستنتاج -ز

 محبوبتٌن األخٌرتٌن الصفتٌن وهاتٌن الفاضلة األخالق و للهدوء و المكانً للقرب السٌادة

 الّسكنً للقرب أنّ  كما(األطفال)البشر صغار جماعة فً( الطعام تناول)األكل موقف مثل فً

 . دور

 (:المدرسة خارج ثنائً مشروع فً الخروج) الرابع السؤال-1-1-4

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة فئةل الرابع للسؤال 19: رقم الجدول

ٌ نة ن  ٌةالمبو النسب االختٌارات عدد الع

1 S 40 53.22% 

5 G 45 10.53% 
8 Y 42 24% 

0 X 48 51.05% 
2 W 42 24% 

0 V 48 51.05% 
2 R 45 10.53% 

3 N 44 44% 

4 M 41 2.10% 
14 Z 44 44% 

11 I 42 82.21% 
15 O 43 22.10% 

18 P 44 44% 

10 U 44 44% 
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 19:الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل-أ

 فًواٌظؤاياألٚيذّاِاN وZ ٚ U ٚ  P :العناصر إلقصاء  الكلٌة العودة ٌتبٌن (14) الجدول خبلل من    

 الخامسة السنة فبة أفراد من المدرسة خارج ثنابً مشروع فً معه ٌخرج َمن اختٌار:  الرابع السؤال هذا

 رٌادة ىإل التقلٌدٌٌن متبوعٌه عن فقط واحدة نقطة بفارقO   العنصر وعودة الشٌخ، توامة بمدرسة ذكور

 .%24بنسبة و الثانٌة المرتبة (إٌىyو W )األخٌرٌن رجوع ،و %22.10 بنسبة و المجموعة

 المدرسة خارج ثنائً مشروع فً بالخروج الخاص الّرابع للسؤال 14:رقم المصفوفة-ب

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة السنة فئةل 

 S G Y X W V R N M Z I O P U 
S   8        5 1   
G   1  8 5         
Y  5    8 1        
X 1          5 8   
W   8        1 5   
V   8  1  5        
R   1   5      8   
N   5  8    1      
M 8   5 1          
Z   1  5       8   
I 1   8        5   
O 5   8       1    
P  5   8       1   
U     5      1 8   
∑ 40 45 42 48 42 48 45 44 41 44 42 43 44 44 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز

 14:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

ل رجعت الفراؼات و  كسابقاتها ثابتة شبه العبلقات أن   ٌتبٌن 40رقم المصفوفة خبلل من    .سؤال كأو 

 المت فق االجتماعٌة العبلقات من معٌن نوع استمرار عن ٌنبا لجماعةا أفراد بٌن العبلقة ثبات:   4 نتٌجة-د

ا الجماعة هذه وحدات بٌن معلن شعور وبدون ضمنٌا علٌها  وكأن   المجموعة لنفس فرجع اإلقصاء ،أم 

 (.األول السؤال مع) بداٌتها فً العبلقة
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 لفئة المدرسة خارج ئًثنا مشروع فً الخروج :الرابع للسؤال  14:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.14) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار    
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 (:المدرسة خارج ثنائً مشروع فً الخروج)الرابع السؤال  نتائج تفسٌر و مقارنة-و

 نتابج خبلل ومن ، 40:رقم االجتماعٌة الخرٌطة و 40:رقم المصفوفة و 14:رقم الجدول بٌانات حسب

ة فً بأنواعها بالمشاركة المبلحظة معل متهم،و مقابلة ،وكذا المقاببلت ٌ ن المدرسة فً أماكن عد   :ٌلً ما تب

ابقة المجموعة كل إقصاء- ل السؤال فً المذكورة السمات صاحبة نفسها وهً  N ، Z، P ، U الس   .األو 

ر ولو الجماعة رٌادة علىYو Wٚ O الثبلثة العناصر تداول-  بنسبة بسٌط، بفرق الثل ة Oالعنصر تصد 

له ال زالت ما س أبوه Oالعنصر ،فهذا(%22.10) الجماعة لقٌادة تؤه   ٌتمت ع الحً فً قرآن مدر 

 وقدرة وأخبلق مستوى من نفسه هو به ٌتمت ع لما الجمٌع،باإلضافة من مواالحترا الخارجٌة بالعبلقات
 دعم فهو كبٌرة مرفولوجٌة ُبنٌة له Yالعنصر و ٌختاره، لمن اجتماعً دعم فهذا وؼٌره التحرٌر على

 للمعل مة ٌوم كل فً ٌجلب Wالعنصر و ، بهما ٌتمت ع ال تً الرزانة و لؤلخبلق باإلضافة كذلك، بٌولوجً
 . التعبٌر صح   إن للجماعة مهاري و علمً خبراتً دعم فهو بحوث و إضافٌة أعماال

 .دابما المكانً قربال أساس على اتاالختٌار زالت ما-

كنً للقرب كان كما-  .االختٌارات فً إضافٌة قٌمة الس 

 فٌه اعُتمد( المدرسة خارج ثنائً مشروع فً الخروج) السؤال هذا فً :الرابع االستنتاج -ز

 مثل فً صغٌر فرد كل ٌحتاجه ما وهو واالجتماعً الماّدي الدعم و المٌدانٌة لخبرةا على

 داخل المكانً القرب أساس على االختٌار كان ،كما المعلومات عن التنقٌب و البحث مواقف

 .خارجه الّسكنً و القسم

 (:البٌت فً ثنائً عمل فً التمارٌن حل)الخامس السؤال-1-1-5

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة فئةل الخامس لللسؤا 21: رقم الجدول

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع

1 S 42 82.21% 
5 G 45 10.53% 

8 Y 40 53.22% 
0 X 48 51.05% 

2 W 43 22.10% 
0 V 48 51.05% 

2 R 45 10.53% 

3 N 44 44% 

4 M 45 10.53% 

14 Z 44 44% 
11 I 40 05.32% 

15 O 42 24% 

18 P 44 44% 
10 U 44 44% 
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 21:الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل-أ

واٌظؤآٌٍاألٚيٚاٌزاتعN وZ ٚ U ٚ  P :العناصر إقصاء  على البقاء ٌتبٌن( 54) الجدول خبلل من    

 السنة فبة أفراد من البٌت فً ثنابً عمل فً التمارٌن معه ٌحل َمن اختٌار:  الخامس السؤال هذا فًذّاِاٚ

مٌن كوكبة من قرٌب وّٕافضI جدٌد عنصر ظهور الشٌخ، توامة بمدرسة ذكور الخامسة  إال   O وW المتقد 

 فً كان ال ذيY العنصر تقهقر الكبرى المفاجأة ،و  %22.10 وصلت حٌث اختٌاراته نسبة زادت األول أن

ا ةضبٌل وهً فقط %53.22 نسبة حق ق حٌث الخلؾ إلى  الرٌادة  فً األولى المرتبة نصؾ تقرٌبا تناهز جد 

 .الخامس السؤال هذا

 السنة لفئة البٌت فً ثنائً عمل فً التمارٌن بحلّ  الخاص الخامس للسؤال 15:رقم المصفوفة-ب

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة

 S G Y X W V R N M Z I O P U 

S     1      5 8   
G   8  5 1         
Y  1    8 5        
X     5    1  8    
W   1        5 8   
V   8  1  5        
R   1   5      8   
N 5    8    1      
M 8   5 1          
Z 8          5 1   
I 1   8        5   
O 5   8       1    
P  5   8       1   
U     5      1 8   
∑ 42 45 40 48 43 48 45 44 45 44 40 42 44 44 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز

 15:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

ل رجعت الفراؼات و  كسابقاتها ثابتة شبه العبلقات أن   ٌتبٌن 42رقم المصفوفة خبلل من    رابع و كأو 

 .سؤالٌن

 بعض على محال ال تؤث ر ال تً و العناصر لبعض و العبلقات مضمون فً تؽٌر هناك:   5 نتٌجة -د

ة الشبكة على العبلقات النتشار العام الشكل ،لكن النتابج  العبلقات فً الحراك على ٌنطبق ،ما ثابت العام 

 .العناصر نفس ومع ثابتة ،فهً اإلقصاء ظاهرة على ٌنطبق
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 الخامسة فئةل البٌت فً ثنائً عمل فً التمارٌن حلّ  :الخامس للسؤال  15:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.14) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار    
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 (:البٌت فً ثنائً عمل فً التمارٌن حل)خامسال السؤال  نتائج تفسٌر و مقارنة-و

ٌ ن ، 42:رقم االجتماعٌة الخرٌطة و 42:رقم المصفوفة و 54:رقم الجدول بٌانات حسب  :ٌلً ما تب

 .آنفا فٌها ُذكر كما وهً  N – Z- P – U  للمجموعة اإلقصاء ثبات-

 من للقٌادة،وهما دابما تؤهل ال وبنسب ضبٌل بفارق ولو الجماعة رٌادة فً Wٚ O صرٌنالعن بقاء-

  .سلفا ُذكر بما ٌتمت عان

ٌ د تعلٌمً مستوى وله I  جدٌد عنصر بظهور الجدٌد الموقؾ مفاجأة-  الصؾ   معل مة ابن أن ه ،كما ج

 .هناك البٌت فً التصحٌح و المراقبة و العطاء مصدر ،ألن   علمٌا دعما فٌه ٌُرى وال ذي

 فوق لمستواه ،بل الصدفة ولٌد لٌس"البٌت فً التمارٌن حل"السؤال هذا فYً العنصر مكانة تقهقر-
ط  مٌزات من به ٌتمت ع ما رؼم الحالً للموقؾ كافٌا سندا أو دعما لٌس بذلك هو ،و سابقا ُذكر كما المتوس 
 .أخرى مواقؾَ  فً لها ٌُحتاج قد ُمؽرٌة أخرى

 فقط الممتاز و الجٌد ًالدراس المستوى أصحاب نصٌب من كانت لبلختٌارات المبوٌة النسب ارتفاع-

م عنه عب ر ما وهذا  .Yالعنصر ،وتأخر أقل   بشكلS العنصر و الفت بشكلI العنصر تقد 

ة المكانً قربال أساس على اتاالختٌار ثبات-  .مستمر 

ٌ نة أفراد ٌهتم   لم- كنً للقرب الع  .هنا الس 

 فٌه حدث( البٌت فً ثنائً عمل فً التمارٌن حلّ ) السؤال هذا فً :الخامس االستنتاج -ز

 حصل لما ترجمة وهو األساس هذا على كانت التعلٌمً،فالمكانة المستوى هو و جدٌد تحّول

 .الخامس السؤال هذا فً

 (:المدرسة خارج ثنائً عمل فً ما درس حول معلومات جمع)الّسادس السؤال-1-1-6

 .(14)عددها الشٌخ مةتوا بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة فئةل السادس للسؤال 21: رقم الجدول  

ٌّنة ن  عدد الع
 االختٌارات

 النسب
 المئوٌة

1 S 15 35.71% 

2 G 13 21.42% 

3 Y 15 35.71% 

4 X 14 28.57% 

5 W 18 57.14% 

6 V 14 28.57% 

7 R 12 14.28% 

8 N 11 11% 

9 M 11 7.14% 

11 Z 11 11% 

11 I 13 21.42% 

12 O 16 42.85% 

13 P 11 7.14% 

14 U 11 11% 
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 21:الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل-أ

ِٓاإللصاءPٌٛٚ ٚرخٛعاٌعٕصزN و Z ٚ U :العناصر إقصاء بقاء ٌتبٌن( 51) الجدول خبلل من    

 ما درس حول معلومات معه ٌجمع َمن اختٌار:  الخامس السؤال هذا %فمط(،أٌضاف7ً..4تضعف)ٔظثح

Iٚ العنصر تقهقر الشٌخ، توامة بمدرسة ذكور الخامسة السنة ةفب أفراد من المدرسة خارج ثنابً عمل فً

 احرفاظاٌعٕصز72..2تٕظثح ٚ،%W العنصر احتبلل و %22.10 بنسبة السؤال هذا فً بالصدارة O 

  الثانٌة المرتبة

 .الثالثة الرتبة فً %82.21والنسبة االختٌارات بنفسS وY العنصرٌن عودة ،كذلك%05.32بنسبة

 خارج ثنابً عمل فً ما درس حول معلومات بجمع الخاص السادس للسؤال 16:مرق المصفوفة-ب

ٌ نة المدرسة  (.10)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدابً الخامسة السنة لع

 S G Y X W V R N M Z I O P U 

S     1      5 8   
G   8  5 1         
Y  5    1 8        
X 8        5   1   
W   8        1 5   
V   8  1  5        
R   1   5      8   
N 5   1 8          
M 8   5 1          
Z   5  1        8  
I 1   8        5   
O 5   8       1    
P  5   8       1   
U  8   1 5         
∑ 42 48 42 40 43 40 45 44 41 44 48 40 41 44 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز

 16:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

 .قلٌبل انخفضت الفراؼات و  كسابقاتها ثابتة شبه العبلقات أن   ٌتبٌن 40رقم المصفوفة خبلل من  

 ثبات ٌبٌن 40 رقم االجتماعٌة الخرٌطة فً الٌمٌن على تكت ل كشبه العبلقات تراكم:  6 نتٌجة -د

ٌ نة أفراد بٌن الختٌاراتا فً االتجاهات  .العناصر نتابج لبعض التؽٌر بعض مع الع
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 خارج ثنائً عمل فً ما درس حول معلومات جمع :الّسادس للسؤال  16:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.14) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة فئةل المدرسة

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                     األول االختٌار    
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 (:المدرسة خارج ما درس حول معلومات جمع)السادس السؤال  نتائج تفسٌر و مقارن-و

ٌ ن ، 40:رقم االجتماعٌة الخرٌطة و 40:رقم المصفوفة و 51:رقم الجدول بٌانات حسب  :ٌلً ما ٌتب

 كل وفً اآلخرٌن تجاه كاملة باختٌاراتها أدلى منهم كل   أن   رؼم  N – Z– U   :للثبلثً اإلقصاء ثبات-

 .  هدوء من به ٌتمت ع لماP العنصر عودة ،و األسبلة

أ7ّٗٔ..44تأعٍىٔظثحW العناصر بقاء- عٍىرأصاٌّدّٛعح%ٌىٕٙاٌٍظدِؤٍ٘حٌٍمٍادجواٌعادجإالّ

 .%05.32بنسبة ثانٌا O العنصر بعده و اختٌارات عدد ٍىتأع

ٌ د التعلٌمً المستوى رؼم I العنصر- ة من بنوع ٌمتاز أن ه إال   له الج بلته فً القو   ربما اآلخرٌن مع تدخ 

 .السؤال هذا فً استبعد لهذا

ة من به ٌتمت عان لما السؤال هذا ًف S وY صرٌنالعن عودة-  ةالصالح المواقؾ فً إال   تظهر ال) خفٌة قو 

 . البحث على تساعد ربما األخٌرة هذه( وؼٌرهما كاللعب،التحم ل لها

 .أٌضا هنا المكانً قربال أساس على اتاالختٌار ثبات مع-

 خارج ثنائً عمل فً ما درس حول معلومات جمع) السؤال هذا فً :الّسادس االستنتاج -ز

 أّما ، كذلك الّسكنً القرب و درجة بأقلّ  و اعتبار   القسم داخل المكانً للقرب كان( المدرسة

 .المادي األخالق،الهدوء،الدعم فهو األساس

 (:المدرسة داخل ثنائً لعب فً البدنٌة التربٌة فً اللعب)بعالّسا السؤال -1-1-7

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة فئةل السابع للسؤال 22: رقم الجدول  

ٌ نة ن  المبوٌة نسبال االختٌارات عدد الع

1 S 42 82.10% 
5 G 48 51.05% 

8 Y 40 05.32% 

0 X 48 51.05% 
2 W 42 24% 

0 V 48 51.05% 
2 R 45 10.53% 

3 N 44 44% 

4 M 41 2.10% 
14 Z 44 44% 

11 I 42 82.21% 
15 O 40 05.32% 

18 P 41 2.10% 
10 U 44 44% 
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 22:الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل-أ

ٚرخٛعN و Z ٚ U :العناصر إقصاء بقاء و السادس السؤال نتابج ثبات ٌتبٌن( 55) الجدول لخبل من    

فPً اٌعٕصز  فً معه ٌلعب َمن اختٌار:  الخامس السؤال هذا ِٓاإللصاءٌٚٛاخرٍارٚاحذفمط،أٌضا

 وعودة الشٌخ، توامة بمدرسة ذكور الخامسة السنة فبة أفراد من المدرسة داخل ثنابً لعب فً البدنٌة التربٌة

 W%ٚاحرفاظاٌعٕصز7..44تٕفضإٌظثحSِٓاٌرمٙمزفًاٌظؤاياٌظاتكٚاٌرظاٚياٌعٕصزI العنصر

 بنفس O العنصر جانب إلى  Y للعنصر معتبرة وعودة أٌضا، السؤال هذا فً% فقط 24 بنسبة و بالصدارة

 . الثانٌة المرتبة واحتبللهما %05.32 النسبة

 المدرسة داخل ثنابً لعب فً البدنٌة التربٌة فً باللعب الخاص السابع للسؤال 17:رقم المصفوفة-ب

ٌ نة  (.10)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدابً الخامسة السنة لع

 S G Y X W V R N M Z I O P U 

S     1      5 8   
G   5  8        1  
Y  1    8 5        
X 5        8  1    
W   8        5 1   
V   8  1  5        
R   1   5      8   
N   5  8 1         
M 8   5 1          
Z 8 5 1            
I 1   8        5   
O 5   8       1    
P  5   8       1   
U     8      1 5   
∑ 42 48 40 48 42 48 45 44 41 44 42 40 41 44 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز

 17:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

 .0 رقم السابق للسؤال شبٌهة العبلقات أن   ٌتبٌن 42رقم المصفوفة خبلل من  

ٌ نة أفراد بٌن االختٌارات فً ثابتة  االتجاهات تبقى:  7 نتٌجة -د  العناصر نتابج لبعض التؽٌر بعض مع الع

مة كانت ال تً  .السابق فً متقد 
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 المدرسة داخل ثنائً لعب فً البدنٌة التربٌة فً اللّعب :الّسابع للسؤال  17:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.14) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة فئةل

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار    
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 داخل ثنائً لعب فً البدنٌة التربٌة فً اللعب)السابع السؤال  نتائج تفسٌر و مقارنة-و

 (:المدرسة

ٌ ن ، 42:رقم االجتماعٌة الخرٌطة و 42:رقم المصفوفة و 55:رقم الجدول بٌانات حسب  :ٌلً ما ٌتب

 كالسؤال) اإلقصاء منP العنصر عودة وبقاء  N – Z– U   :وهً ةالثبلث للعناصر اإلقصاء ثبات-

 (.  بالضبط السابق

 .الثانٌة المرتبة فً Y و  O العنصرٌن بعده و نسبة ٍىعٍىرأصاٌّدّٛعحتأعW العناصر بقاء-

تهما S وI ٌنالعنصر اختٌار- ة حاجة ومهاراتهما لقو   . السؤال هذا فً ملح 

 .األسبلة كل   فً و هنا المكانً قربال أساس على اتاالختٌار ثبات دابما و-

 داخل ثنائً لعب فً البدنٌة التربٌة فً اللعب)الموقف هذا فً :الّسابع االستنتاج -ز

 البدنٌة كالقّوة المادي الدعم أنواع ٌحتاج تأثٌر،و القسم داخل المكانً للقرب كان( المدرسة

 لثبات)والهدوء الحمٌدة األخالق ادوم مع" اللعب هنا" المٌدانٌة المهارة جانب إلى

 (.القرارات

 (:ًثنائ بلعب االستراحة أثناء المدرسة ّساحة فً اللعب)الثامن السؤال  -1-1-8

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة فئةل الثامن للسؤال 23: مرق الجدول  

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع

1 S 42 82.21% 
5 G 45 10.53% 

8 Y 42 82.21% 
0 X 40 53.22% 

2 W 40 05.32% 
0 V 48 51.05% 

2 R 45 10.53% 

3 N 41 2.10% 
4 M 44 44% 

14 Z 44 44% 
11 I 42 82.21% 

15 O 43 22.10% 

18 P 41 2.10% 
10 U 44 44% 
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 23:الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل -أ

P ٚتماءاٌعٕصز Z ٚ U :التقلٌدي للثنابMً للعنصر جدٌدة إقصاء إضافة ٌتبٌن( 58) الجدول خبلل من    

 اختٌار:  الثامن السؤال هذا ٕ٘افمط،أٌضافNً ِعاٌّخرارٌٌٓٚٛتاخرٍارٚاحذفمطإٌىخأةاٌعٕصز

  الشٌخ توامة بمدرسة ذكور الخامسة السنة فبة أفراد من ثنابً لعب فً المدرسة ساحة فً معه ٌلعب َمن

،ٚذثاديِزوشاٌزٌادجتٍٓ %ٌىًُِٕٙ.44.4ٚتٕظثحتٕفضعذداالخرٍاراخIٚ Yٚ S العنصرٌن بقاء

 .السؤال هذا فً %05.32 بنسبة Wو %22.10بنسبة O اٌعٕصزٌٓ

نة ثنائً بلعب المدرسة ساحة فً باللعب الخاص الثامن للسؤال 18:رقم المصفوفة-ب ٌّ  السنة لع

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة

 S G Y X W V R N M Z I O P U 

S   1        8 5   
G 5   1 8          
Y  5    8 1        
X 1          8 5   
W   8        1 5   
V   8  1  5        
R   1   5      8   
N   5  8 1         
M 8   5 1          
Z        1   8 5   
I 1   8        5   
O 5   8       1    
P  5   8       1   
U     8       5 1  
∑ 42 45 42 40 40 48 45 41 44 44 42 43 41 44 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز

 18:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

عتتو العبلقات أن   ٌتبٌن 43رقم المصفوفة خبلل من    .عادوا ثم   تقهقروا عناصر طالت و سابقتها عن س 

ٌ ر هناك: 8 نتٌجة -د ٌ نة أفراد بٌن االختٌارات اتجاهات فً طفٌؾ ولو تؽ  بعض فً التؽٌر ٌُظهر مما الع

 .النتابج
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 ذكور ابتدائً الخامسة فئةل المدرسة ساحة فً اللّعب :الثامن للسؤال  18:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.14) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار    
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 (:ثنائً بلعب المدرسة ساحة فً اللعب)الثامن السؤال  نتائج تفسٌر و مقارنة-و

ٌ ن ، 43:رقم االجتماعٌة الخرٌطة و 43:رقم المصفوفة و 58:رقم الجدول بٌانات حسب  :ٌلً ما ٌتب

ة اإلقصاء تأكٌد-  طرؾ من التقب ل عدم تأكٌد على دلٌل  Z– U –   :للعنصرٌن التوالً على الثامنة للمر 

 أخطاء مع متسامح ؼٌر أن ه قٌل األخٌر ألن  M بالعنصرN  المقصً العنصر ،واستبدال الجماعة

عة اجتماعٌة سحابة هذه ، اآلخرٌن ة ثالث P العنصر عودة وعابرة،وثبات متنو   هو التسلسل على مر 

 أسبابه له وهذا الت ام العزل بعد الجماعة فً إقحام لكن ه فقط واحد باختٌار الُمحتشم التقب ل تشرح ظاهرة

 باستعمال للجمٌع ،وٌسمح هادئ أن ه كما الجدٌدة األلعاب و دابما النقود معه ٌُحضر العنصر هذا ألن  

 .(األستاذة وأّكدته فعال لوحظ ما هذا)مشاكل بدون ٌبقى أن المهم   ألعابه

 ثبات على دلٌل االختٌارات ونسب عدد ٍىعٍىرأصاٌّدّٛعحتأعO و W بٌن الرٌادة مركز تبادل-

 حاجة لىع دلٌل الثالث االختٌار إلى القوٌة البنٌة صاحب Y العنصر عودة و اتجاهاتها فً األؼلبٌة

ة،إلى الجماعة ة) تقرٌبا السمات نفس لهما Sو I: هما عنصرٌن جانب للقو   مع الل عب ومهارات قو 

 (.أستاذة منهما واحد كل أم   أن   إلى إضافة جٌد مستوى

 .الجماعة هذه فً سوسٌومترٌة كخاصٌة المكانً قربال أساس على اتاالختٌار استمرار دابما و-

 للقرب كان( ثنائً بلعب المدرسة ساحة فً اللعب)الموقف هذا فً :الثامن االستنتاج -ز

  البدنٌة القّوة و المهاري و المادي الدعم إلى ٌُحتاج كما’ ُكبرى قٌمة القسم داخل المكانً

 .الهدوء الحمٌدة،و األخالق دائما جانب إلى

 (:المدرسة خارج ٌةثنائ بلعب الفراغ وقت فً اللعب)التاسع السؤال -1-1-9

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة فئةل التاسع للسؤال 24: مرق دولالج  

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع

1 S 42 82.21% 

5 G 45 10.53% 

8 Y 42 82.21% 
0 X 48 51.05% 

2 W 43 22.10% 
0 V 45 10.53% 

2 R 45 10.53% 
3 N 44 44% 

4 M 41 2.10% 

14 Z 44 44% 
11 I 40 53.22% 

15 O 42 24% 
18 P 45 10.53% 

10 U 44 44% 
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 24:الجدول نتائج مقارنة و تحلٌل-أ

ٌإللصاءN و Z ٚ U :المعتاد الثبلثً عاد كما سرٌعا M للعنصر عودة ٌتبٌن( 50) الجدول خبلل من    

 َمن اختٌار:  التاسع السؤال ذاه %،أٌضاف7.21ً.ِعاٌّخرارٌٓتاخرٍارٌٓٚٔظثحP ٚصعٛداٌعٕصز

 تقهقر الشٌخ توامة بمدرسة ذكور الخامسة السنة فبة أفراد من المدرسة خارج الفراغ وقت فً معه ٌلعب

 لصالح Wو O عٓطاتمٗ،ٚتماءذثاديِزوشاٌزٌادجتٍٓاٌعٕصزٌٓ اٌّرمذَتاخرٍارSاٌعٕصز عIٓ العنصر

 . السؤال هذا فً%82.21نسبة و S ِعالمركز نفس  Y العنصر مشاركة مع %22.10 بنسبة الثانً

 فئةل المدرسة خارج الفراغ وقت فً باللعب الخاص التاسع للسؤال 19:رقم المصفوفة-ب

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة السنة

 S G Y X W V R N M Z I O P U 

S     1      8 5   
G   1  8        5  
Y  8    1 5        
X 1          8 5   
W   8        1 5   
V   8  1  5        
R   8   5      1   
N   8  5    1      
M 8   5 1          
Z 5    1         8 
I 1   8        5   
O 5   8       1    
P  5   8       1   
U     8       1 5  
∑ 42 45 42 48 43 45 45 44 41 44 40 42 45 41 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز

 19:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

عها زاد العبلقات أن   ٌتبٌن 44رقم المصفوفة خبلل من    معزولٌن كانوا عناصر ضمت و سابقتها عن توس 

 .U مثل األسبلة بداٌة من

ٌ ر زاد: 9 نتٌجة -د  بٌن السوسٌومترٌة العبلقات فً اجتماعٌا حراكا ٌُظهر مما تٌاراتاالخ اتجاهات تؽ

ٌ نة أفراد  .تحدٌدا السؤال هذا فً خصوصا الع
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 الخامسة فئةل المدرسة خارج الفراغ وقت فً اللّعب :الّتاسع للسؤال  19:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.14) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار   
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 (:المدرسة خارج الفراغ وقت فً اللّعب)التاسع السؤال  نتائج تفسٌر و مقارنة-و

ٌ ن ، 44:رقم ٌةاالجتماع الخرٌطة و 44:رقم المصفوفة و 50:رقم الجدول بٌانات حسب  :ٌلً ما ٌتب

ة اإلقصاء تأكٌد-  طرؾ من التقب ل عدم تأكٌد على دلٌل Z  :للعنصر االستمرار على التاسعة للمر 

عى األخٌر فهذا N العنصر جانب ،إلى خارجها أو المدرسة داخل الجماعة  االنتقاد وكثٌر المرض، ٌد 

 .الُعزلة ٌحب ،و لآلخرٌن

 اختٌارات ونسبة عدد ٍىعٍىرأصاٌّدّٛعحتأعٌصاٌحاألٚيO و W ٌنب الرٌادة مركز تبادل بقاء-

 االختٌار فً SوY العنصرٌن وبقاء نحوهما المدرسة خارج حت ى اتجاهاتها فً األؼلبٌة ثبات على دلٌل

 .فقط واحد باختٌار الخلؾ إلى I: العنصر وتقهقر الثالث

 .دابما مالقس داخل المكانً قربال أساس على اتاالختٌار باقً-

 فً القرب إلى ما نوعا األهمٌة أعطٌت" المدرسة خارج الفراغ وقت فً اللعب" بالذات السؤال هذا فً-

كن ً   فً الس   .الح

 للقرب كان(المدرسة خارج الفراغ وقت فً اللعب)الموقف هذا فً :التاسع االستنتاج -ز

 الهدوء،و الحمٌدة،و القاألخ أساس على االختٌار جانب األسد،إلى حصة القسم داخل المكانً

 .أقلّ  بدرجة الّسكن من القرب له أضٌف

 (:القسم من الخروج عند الصفّ  فً بالجوار المشً)العاشر السؤال -1-1-11

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة لفئة العاشر للسؤال 25: مرق الجدول  

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع

1 S 40 05.32% 

5 G 45 10.53% 
8 Y 42 82.21% 

0 X 40 53.22% 
2 W 42 24% 

0 V 45 10.53% 

2 R 48 51.05% 
3 N 41 2.10% 

4 M 44 44% 
14 Z 44 44% 

11 I 40 53.22% 
15 O 42 24% 

18 P 41 2.10% 

10 U 44 44% 
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 25:الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل-أ

اٌعٕصز Zٚ U :إلى إضافةM للعنصر سرٌع إقصاء نٌتبٌ( 52) الجدول خبلل من     ِعP ،ٚتماء

 فً بجواره ٌمشً َمن اختٌار:  العاشر السؤال هذا %،أٌضاف7ً..4اٌّخرارٌٓتاخرٍارٚاحذفمطٚتٕظثح

م توامة بمدرسة ذكور الخامسة السنة فبة أفراد من القسم من الخروج عند الصؾ    عٍىS العنصر الشٌخ،تقد 

Yٚ٘ٛتذٌهفًاٌزذثحاٌثأٍح،ٚذماطُِزوشاٌزٌادجتٍٓاٌعٕصز72.14ٌٓرٚاحذٚتٕظثحذمّذرتـ:تاخرٍا% 

O وW السؤال هذا فً  فقط%24 وبنسبة االختٌارات فً التساوي حٌث . 

 من الخروج عند الصف فً بالجوار بالمشً الخاص العاشر للسؤال 11:رقم المصفوفة-ب

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور دائًابت الخامسة السنة لفئة القسم

 S G Y X W V R N M Z I O P U 

S     1      8 5   
G     5  1 8       
Y  5    8 1        
X 1          5 8   
W   8        1 5   
V   8  1  5        
R   1   5      8   
N 1  5  8          
M 8   5 1          
Z 5  8  1          
I 1   8        5   
O 5   8       1    
P  5   8       1   
U    8        5 1  
∑ 40 45 42 40 42 45 48 41 44 44 40 42 41 44 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز

 11:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

 (.الفراؼات الٌمٌن،و على تكت ل شبه)سؤال أول إلى رجعت العبلقات أن   ٌتبٌن 14 رقم المصفوفة خبلل من  

 داللة االجتماعٌة الخرٌط فً  الفراؼات كثرة و  الٌمٌن على االختٌارات إتجاهات تمركز: 11 نتٌجة -د

ٌ نة أفراد تشب ث على  . األولى باالختٌارات الع

 

 



 اٌذساسح ٔتائح تحًٍُ و عشض                                                                         اٌخاِس اٌفصً
 

115 
 

      من الخروج عند الصف فً جواربال المشً :العاشر للسؤال  11:رقم االجتماعٌة الخرٌطة-هـ

 (.14) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة لفئة القسم       

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار   
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 :(القسم من للخروج الصفّ  فً بالجوار لمشًا )العاشر السؤال ائجنت تفسٌرو مقارنة -و

ٌ ن ، 14:رقم السوسٌوؼرام و 14: رقم السوسٌوماترٌس و 52:رقم الجدول بٌانات حسب  :ٌلً ما تب

 .  M – Z- P – U :هً المقصٌة العناصر-

 ٍادج.ِزوشاٌزٌادجتٕفضعذداالخرٍاراخٚتٕظثحغٍزِؤٍ٘حٌٍمW و O العنصر تقاسم-

ٌ نة أفراد حب على دلٌل الثانٌة الرتبة S العنصر احتبلل-  .به ٌتمٌز لما وذلك أٌضا له الع

 .للبعض المكانً القرب أساس على االختٌار-

كنً القرب أساس على االختٌار-  (.الحً فً الجار)  الس 

 لكن ،و قاساب المذكورة األسس نفس على االختٌار كان السؤال هذا فً:العاشر االستنتاج -ز

 – السكنً القرب ــ المكانً القرب -الفاضلة األخالق:بالترتٌب متفاوتة،وهً بدرجات

 .موجود لكّنه ضعٌفة بدرجة الدراسً المستوى

 (المدرسً المطعم إلى الذهاب عند بالجوار المشً)عشر الحادي السؤال -1-1-11

 

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ورذك ابتدائً الخامسة فئةل عشر الحادي للسؤال 26: مرق الجدول

 

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع

1 S 40 53.22% 

5 G 45 10.53% 
8 Y 42 82.21% 

0 X 48 51.05% 
2 W 43 22.10% 

0 V 40 53.22% 
2 R 45 10.53% 

3 N 44 44% 

4 M 45 10.53% 
14 Z 44 44% 

11 I 40 53.22% 
15 O 40 05.32% 

18 P 45 10.53% 

10 U 44 44% 
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 26:الجدول نتائج مقارنة و تحلٌل-أ

ِعM اٌعٕصزرخٛع،ٚ Zٚ U :إلى إضافة N للعنصر سرٌع إقصاء ٌتبٌن( 50) الجدول خبلل من    

تٕظثح تاخرٍارٌٓٚ ف7.21ً.اٌّخرارٌٓ  بجواره ٌمشً َمن اختٌار:  عشر الحادي السؤال هذا %،أٌضا

م توامة بمدرسة ذكور الخامسة السنة فبة أفراد من درسًالم المطعم إلى للذهاب Y العنصر الشٌخ،تقد 

تٕظثح ٚ اٌثاٌثح اٌّزذثح .44.4ٚاحرالٌٗ اٌعٕصز  احرالي ٚ، اٌعاشز اٌظؤاي فً اٌرأخز ِزوش W%تعذ

 . الثانً المركز فً %05.32 بنسبة O %ٚاٌعٕصز7..44اٌزٌادجتٕظثح

 المطعم إلى الذهاب و بالجوار بالمشً الخاص عشر الحادي للسؤال 11:رقم المصفوفة-ب

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة السنة فئةل المدرسً

 S G Y X W V R N M Z I O P U 

S     1      8 5   
G     8 1       5  
Y  1    5 8        
X 8        5  1    
W   8        1 5   
V   8  1  5        
R   1   5      8   
N   5  8    1      
M 8   5 1          
Z   8  5       1   
I 1   8        5   
O 5   8       1    
P  5   8       1   
U     8 1       5  
∑ 40 45 42 48 43 40 45 44 45 44 40 40 45 44 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز

 11:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

 .تماما العاشر السؤال فً سابقتها تشبه العبلقات أن   ٌتبٌن 11 رقم المصفوفة خبلل من  

 .لها مطابقة نسخة ،كأن ها العاشر للسؤال السابقة للعبلقات التمركز نفس: 11 نتٌجة -د
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  مطعم إلى الذهاب و بالجوار المشً :عشر الحادي للسؤال  11:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ  

 (.14) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة  لفئة المدرسة               

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار   
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 المطعم إلى الذهاب و بالجوار لمشًا )عشر الحادي السؤال نتائج تفسٌر و نةمقار -و

 :(المدرسً

ٌ ن ، 11:رقم االجتماعٌة الخرٌطة و 11: رقم المصفوفة و 50:رقم الجدول بٌانات حسب  :ٌلً ما تب

 لكن   هدوبه رؼم أقصً األول)اإلقصاء فً M و N تبادل مع ،  N – Z- U :هً المقصٌة العناصر-

 .(لبلختٌار عاد الثانً و السبب هً ربما اآلخرٌن انتقاد ةنزع

 .الثانٌة المرتبة OِزوشاٌزٌادجٚتٕظثحوظاتماذٙاٚحٍٛياٌعٕصزW العنصر  احتبلل-

 .تسامح و هدوء من به ٌتمت ع الثالثة،لما للمرتبة Y العنصر عودة-

 .ما نوعا قل   المكانً القرب أساس على االختٌار-

كنً القرب أساس ىعل االختٌار- ة ٌعود زاد،و الس   ةالمالحظ من هذا) المطعم من الخروج عند أكثر بقو 

 (13:رقم الملحق أنظر - المقابلة و  المباشرة

 سابقا المذكورة األسس نفس على االختٌار كان السؤال هذا فً :عشر الحادي االستنتاج -ز

 فً ٌحتوي و األكل أثناء لهدوءا عن ٌبحث األكلّ  بمعنى  المطعم فً بالجوار الجلوس فً

 .البٌت إلى العودة فً دور السكنً للقرب ،كما األخالق

 (المدرسة خارج رحلة فً بالجوار المشً)عشر الثانً السؤال -1-1-12

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة فئةل عشر الثانً للسؤال 27: مرق الجدول

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع

1 S 42 82.21% 
5 G 45 10.53% 

8 Y 40 05.32% 
0 X 48 51.05% 

2 W 40 05.32% 

0 V 40 53.22% 
2 R 45 10.53% 

3 N 44 44% 
4 M 41 2.10% 

14 Z 44 44% 

11 I 40 53.22% 
15 O 42 24% 

18 P 41 2.10% 
10 U 44 44% 
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 27:الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل-أ

 اختٌار:  عشر الحادي السؤال هذا ،أٌضافZٚ Nٚ Uً :اإلقصاء عودة ٌتبٌن( 52) الجدول خبلل من    

ٌ نة أفراد من المدرسة خارج رحلة فً بجواره ٌمشً َمن  توامة بمدرسة ذكور الخامسة السنة ع

 نسبةب الثانٌة المرتبة فً Wو Y العنصرٌن تساوي و%24 بنسبة الرٌادة مركز O العنصر الشٌخ،احتبلل

م ،مع 05.32%  %..44.4إٌىاٌّزذثحاٌثاٌثحتـ:S العنصر تقد 

 فئةل المدرسة خارج رحلة فً بالجوار بالمشً الخاص عشر الثانً للسؤال 12:رقم المصفوفة-ب

 (.14)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة السنة

 S G Y X W V R N M Z I O P U 

S     1      8 5   
G 8  1   5         
Y  1    8 5        
X 5        1  8    
W   8        1 5   
V   8  1  5        
R   1   5      8   
N   8  5 1         
M 8   5 1          
Z   8  5       1   
I 1   8        5   
O 5   8       1    
P  5   8       1   
U     8       5 1  
∑ 42 45 40 48 40 40 45 44 41 44 40 42 41 44 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز

 12:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

 فً التشت ت من قلٌل ٌعترٌه و ثابتة شبه االجتماعٌة العبلقات أن   ٌتبٌن 15 رقم المصفوفة خبلل من  

 .الفراؼات ثبات ،مع االختٌارات

ٌ نة أفراد بٌن للعبلقات التمركز فً نوعً حراك هناك: 12 نتٌجة-د  .الع
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 لفئة المدرسة خارج رحلة فً بالجوار المشً :عشر الثانً للسؤال  12:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.14) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار   
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 :(المدرسة خارج رحلة فً بالجوار المشً )عشر الثانً السؤال نتائج تفسٌر و مقارنة-و

ٌ ن ، 15:رقم االجتماعٌة الخرٌطة و 15: رقم المصفوفة و 52:رقم الجدول بٌانات حسب  :ٌلً ما تب

 اتجاه اآلخرٌن اتجاه ثبات ،ٌعن11/15ً األخٌرٌن السؤالٌن فً نفسها  N – Z- U :هً المقصٌة ناصرالع-

 . المجموع هذه

 تساو لٌس هذا متساوٌٌن،ولكن   الثانٌة المرتبة Y وWٌِٓزوشاٌزٌادجٚحٍٛياٌعٕصز Oالعنصر  احتبلل

ة كف ة رجوح هو ما بقدر االختٌارات لدرجات القٌاسً بالمفهوم ده ما ،وهذا  الفاضلة األخبلق ثم   القو   ٌؤك 

ة،هذه من به ٌتمت ع لما فًاٌّزذثحاٌثاٌثحS العنصر تواجد  التواجد عند حماٌة إلى األفراد الحتٌاج إشارة قو 

ال) التقلٌدٌة الحماٌة مصادر عن بعٌدا أماكن فً  ......(.الكبار،القوانٌن،المعل م،المدٌر،العم 

 .موجود المكانً القرب أساس على االختٌار-

كنً القرب أساس على االختٌار-  .أٌضا موجود الس 

 به ٌتمّتع الّتً القّوة أساس على االختٌار كان السؤال هذا فً :عشر الثانً االستنتاج -ز

 .االختٌارات جلّ  الزمت الّتً الفاضلة األخالق إلى  بالإلضافة المختار

 

 بمدرسة ذكور الخامسة السنة فئةل سٌومترٌةالسو المكانة اختٌارات أسباب خالصة  -ك

ل النتابج بٌن المقارنات إجراء بعد: الشٌخ توامة حصر تم إلٌها المتوص   الموالً الجدول فً األسباب ّ 

53: 

 ذكور ابتدائً الخامسة فئة أفراد بٌن االختٌارات أسباب ونسبة تكرارات و ترتٌب ٌبٌن 28:رقم جدول

 (14 هاحجم) سؤاال 12 المتضّمن السوسٌومترٌة المكانة مقٌاس فً الشٌخ توامة بمدرسة

 المبوٌة النسبة التكرارات االختٌارات أسباب الترتٌب
 %41.00 11 الفاضلة األخبلق 41

 %22 44 القسم فً المكانً القرب 45

 %23.88 42 الهدوء 48
كنً القرب 40  %01.00 42 الس 

 %52 48 الدراسً المستوى 42

 %52 48 يالماد الدعم 40

ة 42  %52 48 البدنٌة القو 

 %10.00 45 االجتماعً الدعم 43

 %10.00 45 المٌدانٌة المهارات 44
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  14 :رقم بٌانً رسم - ي

 

 الخامسة السنة لفئة السوسٌومترٌة المكانة اختٌارات ونسب تكرار و ترتٌب ٌبٌن 14:رقم بٌانً رسم

 ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة ذكور

 15: رقم البٌانً الرسم و 28:الجدول نتائج وتفسٌر حلٌلوت مقارنة-م

ل النتابج خبلل من  القول ٌمكن  البلزمة المقارنات بعد و 42 البٌانً الرسم و 53 الجدول فً علٌها المتحص 

ر من هً األسباب من مجموعة أن  ما ؼرار على الجماعة أفراد بٌن السوسٌومترٌة المكانة تكوٌن تقر 

لت  :النسب و التكرارات حسب الترتٌب على هً و الدراسة هذه إلٌه توص 

 . طوٌلة معاشرة و تجرٌب نتاج هً و الجماعة فً الفرد بها ٌتمت ع ال تً الفاضلة األخبلق -1

 .ما جماعة فً أو الواحد القسم فً المكانً القرب -5

 .ٌناآلخر أخطاء على وصبر أناة و القرارات فً ثبات من عنها ٌنتج وما الرزانة و الهدوء -8

كنً القرب -0  (.الجٌران)االجتماعً و الجؽرافً باالنتماء اإلحساس وهو الس 

 .التعلٌمٌة خصوصا المشكبلت حل   على المواقؾ بعض فً المساعد وهو الدراسً المستوى -2

ي الدعم -0  .تفكٌرهم و األفراد بكبر ،وٌكبر اللعب و بأنواعها األدوات و المال فً المتمث ل و الماد 

ة -2 ة نم البدنٌة القو   .األمن لتحقٌق سند فهً مرفولوجٌة بنٌة و صح 
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 .الخارجً المجتمع فً الوالدٌن أو األسرة  تحق قه ما وهو االجتماعً الدعم -3

ة فً و الملعب فً اللعب كمهارات زمانها و مكانها فً و باختبلفها المٌدانٌة المهارات -4  التربٌة حص 

عة األدوات استعمال أو البدنٌة  الموسٌقى آالت المعق دة،و الحاسبة اآللة ب،والحاسو:مثل المتنو 

 .        وؼٌرها

ن تحق ق أن ٌمكنها األفراد بٌن حقٌقٌة معاٌٌر فهً filtre مصفاة تعتبر ال تً و الصفات هذه   بها للمتحلٌ 

 ٌأتً لم ربما أخرى أنواع إهمال الجماعة،دون أفراد بٌن االجتماعٌة المكانة من نوعا متفاوتة بنسب و

 . الصفات هذه الحالٌة الدراسة حسب أهمها ،لكن   هنا اذكره

 بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة فئة لدى السوسٌومترٌة العالقة حول حوصلة

 :الشٌخ توامة

 المئوٌة النسب خالل ومن السوسٌومترٌة بالمكانة الخاّصة النتائج رصد و المقارنة بعد 

نة ٌّ  والجداول االجتماعٌة الخرائط و البٌانٌة الرسوم و السوسٌومترٌة المصفوفات فً المب

 فٌها الٌوجد ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة السنة فئة ،فإنّ  بأنواعها

 ،كما بٌنهم األولى المراتب ٌتداولون المختارٌن من ثلّة فٌها توجد ،بل بالقٌادة متفّرد قائد

 ٌحّبون الّذٌن نحو واتجاهات خاّصة قأخال لهم من نحو جمٌعهم األفراد اتجاهات ثبتت

 أنظر) سابقا قٌل ما ٌثبت ما ،وهو النادرة و المتكّررة غٌر المواقف بعض فً إالّ  العزلة،

 (. أعبله 114ص 53 الجدول

 االختٌارات ،أي ةثابت غٌر و ومتشابك متنّوع الذكور جماعة أفراد بٌن العالقات نمط كذلك

 االختبار فً الموجودة عشر االثنى األمكنة باختالف البعض بعضها عن باالختالف تتمٌز

 الجماعة أعضاء من عدد أكبر لتمسّ  االجتماعٌة العالقات توزٌع ٌؤّكد السوسٌومتري،مّما

 منهم ٌُختر ،لم بٌنهم واحدا ،إالّ وحسب إمكاناتهم ومهاراتهم فً المواقف و استعداداتهم فٌها

د مستواه رغم األخالق عن قٌل ما أكثر ّعمٌد وهذا الجمٌع مع جّدا عدوانً وهو ، قطّ  ٌّ  .  الج
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 :(11) حجمها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة السنة فئة -1-2

 

 (:القسم فً بالجوار الجلوس)األّول السؤال -1-2-1

 

 (11) عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة فئةل األّول للسؤال 29:رقم الجدول

 

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات دعد الع
 %44 44 أ 1

 %4.44 41 ب 5

 %13.13 45 ج 8

 %20.20 40 د 0

 %20.20 40 هـ 2

 %25.25 43 و 0

 %80.80 40 ص 2

 %44 44 ن 3

 %02.02 42 ي 4

14 َ 41 4.44% 

11 ْ 44 44% 

 

 :29 الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل-أ

 

ٌ ن 54 الجدول خبلل من  نسبة  ٌمثل وال ذي 3/11 اختٌارات بأعلى المجموعة رٌادة فً(و)العنصر أن ٌتب

 فً %20.20 نسبة و اختٌارات 0:بـ الثانً المركز تتقاسمان( هـ) و (د) العنصرٌن% و أن  25.25 قدرها

 .مقصٌتٌن( أ)و(ن) العنصرٌن أن و  السؤال هذا
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 الخامسة السنة فئةل مالقس فً بالجوار بالجلوس الخاص األول للسؤال 13:رقم مصفوفةال-ب

 (.11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً

 

 ْ َ ي ن س ٚ هـ د ج ب أ 

      8 5 1    أ
   8    5 1    ب
      8 5 1    ج
      8 5  1   د
   1  5 8      ٘ـ
ٚ    1 5  8     
      8 5 1    س
   1  8 5      ن
     8 5  1    ي
َ  8    1   5   
  5 1      8   ن
∑ 44 41 45 40 40 43 40 44 42 41 44 
              

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز                  

 

 13:رقم مصفوفةال نتائج تحلٌل-ج

ٌ نة دأفرا بٌن الرسم وسط فً متكت لة السوسٌومترٌة العبلقات أن  ( 18) رقم لمصفوفةاال على ٌظهر  إناث ع

 . الجانبٌن على فراؼات وجود ،مع الشٌخ توامة بمدرسة ابتدابً الخامسة السنة

  :13نتٌجة-د

 و اختٌار عدم هً والفراؼات أكثر، المساحة هذه فً االجتماعٌة العبلقات تجم ع على دلٌل الوسط فً التكت ل

 . أٌضا المجموعة هذه من األفراد لبعض قصاءإ الدٌنامً بالمعنى هو
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 إناث ابتدائً الخامسة لفئة القسم داخل بالجوار الجلوس :األّول للسؤال  13:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.11) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار    
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 :(القسم فً بالجوار الجلوس )األول السؤال نتائج تفسٌر و مقارنة-و

 نتابج خبلل ،ومن 18:رقم االجتماعٌة الخرٌطة و 18: رقم المصفوفة و 54:رقم الجدول بٌانات حسب

 مقابلة ،وكذا الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدابً خامسة السنة فبة أفراد بعض مع أجرٌت ال تً المقاببلت

احة فً المباشرة ؼٌر و المباشرة بأنواعها المبلحظة معل مهم،و تها و الٌومٌة االستراحة أثناء الس   مد 

ٌ ن المختلفة األماكن فً المبلحظة دقٌقة،و12  :ٌلً ما تب

ا المستوى ضعٌفة(أ)العنصر: التالٌة لؤلسباب الجماعة هذه من)ْ(ٚ)أ(  و(ك) ةالمقصٌ العناصر-  جد 

ا عنٌفة(ن)و االنعزال تحب( ك)و وإناثا ذكورا الجمٌع مع جد   .نأقصٌ ن  أنه ٌمكن األسباب لهذه  أحٌانا، ّ 

 من اختٌارات3:بـ األولى المرتبة احتل ت ،لذاعالٌة أخبلق اتذو ممتاز الدراسً امستواه ةتلمٌذ(و)صرنالع-

ل وهو % 25.25 بةنس تمثل وال تً 11 أصل  فً( هـ)و(د) عنصرٌنال الجماعة،واحتبلل لقٌادة قوي مؤه 

 .%20.20بنسبة الثانٌة المرتبة

ٌ نٌن أفراد على االجتماعٌة العبلقات اقتصار ٌعنً السوسٌوماترٌس وسط فً االختٌارات تمركز-  فً مع

 .الجماعة فً أفراد عن التخلً  تعنً الفراؼات الجماعة،و

 .كذلك هنا مكانا منهم أقرب هم لمن تعود االختٌارات من كثٌر-

 ٌتمّتعن اللواتً أنّ  كما االختٌار فً دافع القسم داخل المكانً القرب: األول ستنتاجاال -ز

 مهمّ  دور له الدراسً المستوى القسم،و جماعة أفراد بٌن شعبٌة األكثر هنّ  الفاضلة باألخالق

 .أٌضا

 (:المدرسة مكتبة فً بالجوار الجلوس) الثانً السؤال-1-2-2

 (.11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة فئةل الثانً للسؤال 31: مرق الجدول

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع
 %44 44 أ 1
 %13.13 45 ب 5

 %52.52 48 ج 8

 %02.02 42 د 0

 %20.20 40 هـ 2

 %05.05 42 و 0

 %52.52 48 ص 2

 %4.44 41 ن 3

 %02.02 42 ي 4

14 َ 41 4.44% 

11 ْ 44 44% 
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 31:الجدول نتائج مقارنة و تحلٌل-أ

 هذا فً اإلقصاء من (ك)ٚرخٛعاٌعٕصز )ْ(ٚ)أ(  :العنصرٌن إقصاء بقاء ٌتبٌن 84 الجدول خبلل من    

 الخامسة السنة إناث فبة من المدرسٌة المكتبة فً  بجوارهن   الجلوس ٌمكن َمن اختٌار: الثانً السؤال

ر الشٌخ توامة بمدرسة  صعود مع( هـ)العنصر فٌها بقٌت التً و الثانٌة المرتبة عن(د) العنصر وتأخ 

 (.د)جانب إلى %02.02 بنسبة(ل)العنصر

 . %05.05بنسبة األولى المرتبة فً( و)العنصر ثبات-

      السنة فئةل المدرسة مكتبة فً بالجوار بالجلوس الخاص الثانً للسؤال 14:رقم المصفوفة-ب

 (.11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة 

 ْ َ ي ن س ٚ هـ د ج ب أ 

      8 5 1    أ
   8  5 1      ب
      8 5 1    ج
      8 5  1   د
   1  5 8      ٘ـ
ٚ    1 5  8     
      8 5 1    س
   1    8 5    ن
    5     1 8  ي
َ  8    1   5   
  5 1      8   ن
∑ 44 45 48 42 40 42 48 41 42 41 44 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز 

 

 14:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

ٌ نة أفراد بٌن الرسم وسط مساحة فً  زادت السوسٌومترٌة العبلقات أن  ( 10) رقم مصفوفةال على ٌظهر  ع

 . الجانبٌن على الفراؼات بقاء ،مع السؤال هذا فً اإلناث

ع :41نتٌجة-د  الفراؼات السؤال،و هذا فً جدد أعضاء مع االجتماعٌة العبلقات انتشار زٌادة المساحة توس 

 .معهم العبلقة عن تخلً 
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 الخامسة لفئة المدرسة مكتبة فً بالجوار الجلوس :الثانً للسؤال  14:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.11) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار    
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 :(المدرسة مكتبة فً بالجوار الجلوس )الثانً السؤال نتائج تفسٌر و مقارنة-و

ٌ ن 10:رقم جتماعٌةاال الخرٌطة و 10: رقم المصفوفة و 84:رقم الجدول بٌانات حسب  :ٌلً ما تب

 .الذكر آنفة لؤلسباب الجماعة هذه من)ْ(ٚ)أ(  العناصرإقصاء ثبات-

 وهو % 05.05 نسبة تمثل وال تً 11 أصل من اختٌارات2:بـ األولى المرتبة (و)صرالعن احتبلل ثبات-

ل  الثانٌة المرتبة( هـ) العنصرٌن ،واحتبلل الجماعة أفراد من بذلك ضمنً اعتراؾ و الجماعة لقٌادة مؤه 

تمت عهن  بالهدوء و المستوى و% 02.02بنسبة الثالثة المرتبة( د)و(ل) العنصرٌن ،واحتبلل%20.20بنسبة

ٌ د   .أٌضا هدوء من به تتمت ع لما السؤال هذا فً اإلقصاء من( ك)العنصر الحمٌدة،إرجاع األخبلق والج

ٌ نة،وهذا أفراد بٌن دٌنامٌة و اجتماعً حراك إلى يٌؤد مما ألعضاء تقب ل ٌعنً توسعا العبلقات زٌادة-  الع

ً   شًء ا إٌجاب  . جد 

 .دابما موجودة المكانً القرب أساس على االختٌارات ثبات-

 

 تمّ  معاٌٌر الحمٌدة األخالق ثمّ  المكانً القرب و أوال الهدوء سٌادة:الثانً االستنتاج -ز

 إلى جٌد أي مشترك المختارات جمٌعل الدراسً المستوى أن مع السؤال هذا فً اتخاذها

 (.اإلقصاء من العائدة)واحدة ممتاز،إالّ 

 (:المدرسة مطعم فً بالجوار الجلوس) الثالث السؤال-1-2-3

 (.11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة فئةل الثالث للسؤال 31: رقم الجدول

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع
 %44 44 أ 1

 %52.52 48 ب 5

 %52.52 48 ج 8

 %80.80 40 د 0

 %05.05 42 هـ 2

 %20.20 40 و 0

 %13.13 45 ص 2

 %4.44 41 ن 3

 %80.80 40 ي 4

14 َ 48 52.52% 

11 ْ 44 44% 
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 31:الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل-أ

 ٌمكن َمن اختٌار: الثالث لسؤالاٚفً٘ذا )ْ(ٚ)أ(  :العنصرٌن إقصاء بقاء ٌتبٌن 81 الجدول خبلل من    

م توامة بمدرسة الخامسة السنة إناث فبة من المدرسة مطعم فً  بجوارهن   الجلوس  (هـ)العنصر الشٌخ،تقد 

 %20.20مقابل %05.05وبنسبة واحد باختٌار (و) على

 . متقاربة بنسب و مكانها فً األخرى العبلقات ثبات-

 الخامسة السنة فئةل المدرسة مطعم فً بالجوار بالجلوس صالخا الثالث للسؤال 15:رقم المصفوفة-ب

 (.11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً

 ْ َ ي ن س ٚ هـ د ج ب أ 

      8 5 1    أ
  5 8    1     ب
      8 5 1    ج
      8 5  1   د
   1  5 8      ٘ـ
ٚ    1 5  8     
      8 5 1    س
  1       5 8  ن
    8   5   1  ي
َ  8    1   5   
  5 1      8   ن
∑ 44 48 48 40 42 40 45 41 40 48 44 
  

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز                   

 

 15:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

ٌ نة أفراد بٌن قاتهاساب من  انتشارا أكثر األوزان أن  ( 12) رقم المصفوفة على ٌظهر        تقل ص و الع

 .وجودها مع الفراؼات

ع األرقام انتشار :15نتٌجة -د  وهو وجودها رؼم الفراؼات تقل ص برهنه ال ذي و االجتماعٌة العبلقات توس 

 .  الرفض على مؤش ر
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 مسةالخا لفئة المدرسة مطعم فً بالجوار الجلوس :الثالث للسؤال  15:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.11) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار   
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 :(المدرسة مطعم فً بالجوار الجلوس )الثالث السؤال نتائج تفسٌر و مقارنة-و

ٌ ن 12:رقم االجتماعٌة الخرٌطة و 12: رقم المصفوفة و 81:رقم الجدول بٌانات بحس  :ٌلً ما تب

 .دابما الجماعة هذه من)ْ(ٚ)أ(  العناصرإقصاء ثبات-

 بنسبة ثانٌا جاءت ال تً( و) من هدوء   أكثر ألن ها%05.05:بـ األولى المرتبة(هـ)العنصر احتبلل-

 (.األكل)الوقؾ هذا مثل فً أكثر للهدوء جماعةال احتٌاج على رسالة ،وكأنها20.20%

ع  بٌن زابدة دٌنامٌة و اجتماعً حراك إلى ٌؤدي مما لؤلعضاء أكبر تقب ل ٌعنً االجتماعٌة العبلقات توس 

 الهدوء لتعمٌم أخرٌات مع لئلثراء الوضعٌة هذه استؽبلل ٌمكن جٌد مرب ً كل   طموح ،وهذا الفبة أفراد

 . الطعام وجبة أثناء المدرسً المطعم فً

 .قلٌلة المكانً القرب أساس على االختٌارات ثبات-

كنً القرب أساس على االختٌار دخول-  .أكثر الس 

 . الحمٌدة األخالق ثمّ  الّسكنً القرب و دائما الهدوء سٌادة ثبات:الثالث االستنتاج -ز

 (:المدرسة خارج ثنائً مشروع فً الخروج) الرابع السؤال-1-2-4

 

 (.11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة فئةل الرابع للسؤال 32: مرق الجدول

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع

 %4.44 41 أ 1

 %4.44 41 ب 5

 %13.13 45 ج 8

 %02.02 42 د 0

 %05.05 42 هـ 2

 %25.25 43 و 0

 %52.52 48 ص 2

 %4.44 41 ن 3
 %80.80 40 ي 4

14 َ 41 4.44% 

11 ْ 44 44% 
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 32:الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل-أ

ٌالخرٍار،ِعاٌعائذاخ)أ( ٚدخٛياٌعٕصز فمط )ْ( :للعنصر اإلقصاء ثبات ٌتبٌن 85 الجدول خبلل من    

ٚ  السنة إناث فبة من المدرسة خارج مشروع فً معهن   الخروج ٌمكن َمن اختٌار: الرابع السؤالفً٘ذا

 و %25.25 بلؽت كبٌرة بنسبة للصدارة (و)للعنصر سرٌع الشٌخ،رجوع توامة سةبمدر الخامسة

  %05.05وبنسبة الثانٌة المرتبة (هـ)احتبلل

 . متقاربة بنسب و مكانها فً األخرى العبلقات ثبات-

ة إقصاؤها طال ال تً و )أ(كالعنصر جدٌدة عناصر إقحام-  .األولى الثبلثة األسبلة مد 

 السنة فئةل المدرسة خارج ثنائً مشروع فً بالخروج الخاص الرابع للسؤال 16:رقم المصفوفة-ب

 (.11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة

 ْ َ ي ن س ٚ هـ د ج ب أ 

      8 5 1    أ
   8   5 1     ب
      8 5 1    ج
      8 5  1   د
   1  5 8      ٘ـ
ٚ    1 5  8     
      8 5 1    س
      1 5 8    ن
    5 1      8 ي
َ  8    1   5   
  5 1      8   ن 
∑ 41 41 45 42 42 43 48 41 40 41 44 
  

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز                  

 16:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

 مشاركة ،معو ، ،هـ د الثبلثة بالعناصر التفافها و الوسط إلى التكت ل عودة( 10) رقم مصفوفةال على ٌظهر

 .أكبر

 .مؽاٌر بشكل لكن عهدها سابق إلى العبلقات عودة عن ٌنبا التكت ل هذا :  16 نتٌجة-د
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 لفئة المدرسة خارج ثنائً مشروع فً الخروج :الرابع للسؤال  16:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.11) حجمها ببوسعادة الشٌخ وامةت بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول االختٌار   
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 :(المدرسة خارج مشروع فً الخروج )الرابع السؤال نتائج وتفسٌر مقارنة-و

ٌ ن 10:رقم السوسٌوؼرام و 10: رقم لسوسٌوماترٌسا و 85:رقم الجدول بٌانات حسب  :ٌلً ما تب

 .فقط)ْ(العنصرإقصاء ثبات-

 الثانٌة المرتبة(هـ)العنصر احتبلل و ،%25.25 بلؽت أكبر بنسبة( و)للعنصر سرٌعة عودة-

 .(و) للقابدة دوما مبلزمة وهً %02.02نسبة و اختٌارات بخمس (د)العنصر ،وجود%05.05:بـ

 .الجماعة إلى( أ)العنصر دخول-

ة ،و الممتاز المستوى بٌن تتراوح عناصر ثبلثة حول االجتماعٌة العبلقات إلتفاؾ-  تارة الهدوء تارة،و القو 
 أعمال فً المستوى هذا من أفراد مصاحبة عند دعم إلى اإلناث جماعة احتٌاج على دلٌل ٌكأنه و أخرى،
 د: مثبل أكفاء عناصر صحبة رؤٌتهن   عند ناتهملب الوالدٌن بعض منع عدم ذلك إلى المدرسة،أضؾ خارج

 لهذا systéme ouvert مفتوحا نظاما أصبحت و تفت حا زادت المجتمع نظرة أن العلم ،مع و ، ،هـ

 ."البعض" كلمة اسُتعملت

 تقول عندما عددي،فالبنت دعم إلى اإلناث جماعة الحتٌاج أٌضا رسالة عدد أكبر لتشمل االختٌارات زٌادة-
ة فهو خرجن البنات جمٌع أن الوالدٌه  .بالخروج أٌضا لها للسماح حج 

 .تختفً تكاد المكانً القرب أساس على االختٌارات-

كنً القرب أساس على االختٌار ثبات- خت الس   الوالدٌن ثقة فً نصٌب له اجتماعً دعم ألنها أكثر ترس 
 .وقبولهم

 نوع فٌه المدرسة خارج فالخروج( ناثاإل) الجنس لطبٌعة و السؤال هذا فً:الرابع االستنتاج -ز
 من هائال كّما تحتاج العملٌة فإنّ  الحالٌة الدراسة وحسب لذا -البعض عند– المخاطرة من

 الدراسً المستوى الفاضلة،و األخالق ،والقّوة،و الّسكنً القرب العددي،و الدعم أولها:الدعم

 (:البٌت فً التمارٌن حلّ ) الخامس السؤال-1-2-5

 (.11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة فئةل الخامس للسؤال 33: مقر الجدول

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع
 %44 44 أ 1

 %4.44 41 ب 5
 %13.13 45 ج 8

 %02.02 42 د 0
 %25.25 43 هـ 2

 %31.31 44 و 0

 %52.52 48 ص 2
 %44 44 ن 3

 %80.80 40 ي 4
14 َ 41 4.44% 

11 ْ 44 44% 
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 33:الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل-أ

 اختٌار: الخامس السؤالفً٘ذاٚ،و )ن()أ( ٚ )ْ( :العناصر إقصاء إعادة ٌتبٌن 88 الجدول خبلل من    

 جدا قوي الشٌخ،تمركز توامة بمدرسة الخامسة السنة إناث فبة من البٌت فً معهن   التمارٌن حل ٌمكن َمن

 ما حسب لها نسبة بأعلى الثانٌة المرتبة (هـ)احتبلل و %31.31 بلؽت لصدارةا فً(و)نصرللع نسبة بأعلى

 .%02.02بنسبة( د) العنصر ،وثبات %25.25وهً مضى

 . قبله الذي كالسؤال متقاربة بنسب و مكانها فً األخرى العبلقات ثبات-

 ابتدائً الخامسة السنة ةفئل البٌت فً التمارٌن بحلّ  الخاص الخامس للسؤال 17:رقم المصفوفة-ب

 (11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث

 ْ َ ي ن س ٚ هـ د ج ب أ 

      8 5 1    أ
   8   5 1     ب
      8 5 1    ج
      8 5  1   د
   1  5 8      ٘ـ
ٚ    1 5  8     
      8 5 1    س
      1 5 8    ن
     5 8 1     ي
َ  8    1   5   
  5 1      8   ن
∑ 44 41 45 42 43 44 48 44 40 41 44 

                  

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز                      

 17:رقم المصفوفة نتائج تحلٌل-ج

ة  الوسط إلى التكت ل عودة( 12) رقم مصفوفةال على ٌظهر  (و )، (هـ) : بالعنصرٌن التفافا أكثر و وبقو 

 .الفراؼات وازدٌاد

ٌ نٌن أعضاء حول االجتماعٌة العبلقات بتمحور ٌنبا القوي التكت ل هذا :  17 نتٌجة-د  .مع
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 إناث ابتدائً الخامسة لفئة البٌت فً التمارٌن حلّ  :الخامس للسؤال  17:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.11) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                      األول الختٌارا   
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 :(البٌت فً التمارٌن حل )الخامس السؤال نتائج تفسٌر و مقارنة-و

ٌ   12:رقم االجتماعٌة الخرٌطة و 12: رقم المصفوفة و 88:رقم الجدول بٌانات حسب  :ٌلً ما نتب

 رؼم األخرٌات طرؾ من العبلقات فً المجموعة هذه رفض على دلٌلو )ن()أ( ٚ )ْ(العناصرإقصاء-

ا،و عنٌفة األولى جمٌعها،ألن   اختٌاراتهن   أبدٌن أنهن   ا البنٌة و المستوى ضعٌفة الثانٌة جد   والثالثة جد 

 (2 رقم بلةاالمق دلٌل انظر)منعزلة

لة إلى أن تكون قابدة لمجموعة 31.31 بلؽت ال تً و بنسبة بأكبر الصدارة( و)العنصر احتبلل- % فهً مؤه 

 .الوصٌفة% تأكٌد مرتبة 25.25:بـ الثانٌة المرتبة(هـ)العنصر احتبلل و ،اإلناث 

ٌ نة عناصر حول تراكمها كذلك و نقصانها و العبلقات اختزال-  الدعم إلى اإلناث جماعة حاجة على دلٌل مع

كنً القرب األخبلق،و ،ثم(لجٌدا المستوى)العلمً  فً العناصر الستقبال األولٌاء -بعض– رضًٌُ  ما وهو)الس 

 (إلٌهن   بالذهاب ن  لبناته السماح أو البٌت

 .تقرٌبا اختفت المكانً القرب أساس على االختٌارات-

 .(وؼٌرهن   الوصٌفات القابدات،و أو كالنجمات)المختارات مصاحبة وهو لبلختٌار آخر أساس هناك-

 المستوى:أساس على االختٌارات فً الغلبة كانت أٌضا السؤال هذا فً:الخامس االستنتاج -ز

 المصاحبة فقط اإلناث بٌن علٌها متحّفظ بنسبة الّسكنً،و القرب األخالق،ثمّ  الدراسً،ثمّ 

 .للمختارات الدائمة

 (:المدرسة خارج درس حول معلومات جمع) الّسادس السؤال-1-2-6

 (.11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة فئةل الّسادس للسؤال 34: مرق الجدول

ٌ نة ن  المبوٌة النسب االختٌارات عدد الع
 %44 44 أ 1

 %4.44 41 ب 5

 %13.13 45 ج 8

 %02.02 42 د 0
 %25.25 43 هـ 2

 %31.31 44 و 0

 %52.52 48 ص 2

 %44 44 ن 3

 %80.80 40 ي 4

14 َ 41 4.44% 

11 ْ 44 44% 
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 34:الجدول نتائج ومقارنة تحلٌل-أ

ادس السؤالفً٘ذاٚ،و )ن()أ( ٚ )ْ( :العناصر إقصاء ثبات ٌتبٌن 80 الجدول خبلل من      اختٌار: الس 

 بمدرسة الخامسة السنة إناث فبة من المدرسة خارج ما درس حول معلومات لجمع معهن   الخروج ٌمكن َمن

 :بـ تماما الماضً السؤال مثل لصدارةا فً(و)للعنصر نسبة أعلى بنفس و القوي مركزالت الشٌخ،ثبات توامة

 دابما( د) وجود ،و %25.25:بـ أٌضا الماضً السؤال مثل الثانٌة المرتبة (هـ)احتبلل كذلكو 31.31%

 . فقط %02.02:بـ لو و الثالث االختٌار صاحبة وهً منهن   قرٌبة

 . متقاربة بنسب و امكانه فً األخرى العبلقات ثبات-

 المدرسة خارج ما درس حول معهنّ  المعلومات بجمع الخاص الّسادس للسؤال 18:رقم المصفوفة-ب

 (11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة السنة فئةل

 ْ َ ي ن س ٚ هـ د ج ب أ 

      8 5 1    أ
   8   5 1     ب
      8 5 1    ج
      8 5  1   د
   1  5 8      ٘ـ
ٚ    1 5  8     
      8 5 1    س
      1 5 8    ن
     5 8 1     ي
َ  8    1   5   
  5 1      8   ن
∑ 44 41 45 42 43 44 48 44 40 41 44 

 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز                      

 

 18:قمر مصفوفةال نتائج تحلٌل-ج

 .بالضبط 12: رقم السوسٌومترٌة كالمصفوفة االختٌارات ثبات( 13) رقم مصفوفةال على ٌظهر

 .12 للنتٌجة التفسٌر نفس :  18 نتٌجة-د
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 لفئة المدرسة خارج ما درس حول المعلومات جمع :الّسادس للسؤال  18:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -هـ

 (.11) حجمها ببوسعادة خالشٌ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                     األول االختٌار        
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 :(المدرسة خارج ما درس حول معلومات جمع )الّسادس السؤال نتائج تفسٌر و مقارنة-و

ٌ ن 13:رقم السوسٌوؼرام و 13: رقم السوسٌوماترٌس و 80:رقم الجدول بٌانات حسب  :ٌلً ما تب

 .تماما الخامس السؤال نتٌجة مع العبلقات نفس-

 :الّسادس االستنتاج -ز

 . أٌضا االستنتاج نفس بالتالً تماما،و الخامس للسؤال األصل طبق الّسادس السؤال نتائج   

 

 الحادي العاشر،و التاسع،و الثامن،و الّسابع،و) :االسئلة باقً مع النتائج كلّ :مالحظة

 الخرائط و المصفوفات برسم ٌُكتفى لذا الثابتة االختٌارات نفس لها (عشر الثانً عشر،و

 .ثابتة و تماما متطابقة فهً االستنتاجات أّما، فقط لها  االجتماعٌة

 فئةل المدرسة داخل البدنٌة التربٌة فً معهنّ  باللعب الخاص الّسابع للسؤال 19:رقم المصفوفة-1-2-7

 (11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة السنة

 ْ َ ي ن س ٚ هـ د ج ب أ 

      8 5 1    أ
   8   5 1     ب
      8 5 1    ج
      8 5  1   د
   1  5 8      ٘ـ
ٚ    1 5  8     
      8 5 1    س
      1 5 8    ن
     5 8 1     ي
َ  8    1   5   
  5 1      8   ن
∑ 44 41 45 42 43 44 48 44 40 41 44 

 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز                      

 

 

 



 اٌذساسح ٔتائح تحًٍُ و عشض                                                                         اٌخاِس اٌفصً
 

101 
 

 الخامسة فئةل المدرسة داخل البدنٌة التربٌة فً اللعب :الّسابع للسؤال  19:رقم االجتماعٌة الخرٌطة-أ    

 (.11) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً

 ثالثال االختٌار                    الثانً االختٌار                     األول االختٌار        

 

 

 

 

 و

 أ

 ن

 م

 ب

 ج

 د

 ز

 ك

 ل

ه

 ـ

 



 اٌذساسح ٔتائح تحًٍُ و عشض                                                                         اٌخاِس اٌفصً
 

105 
 

 

 21:رقم المصفوفة -1-2-8

 بمدرسة إناث ابتدائً لخامسةا السنة فئةل المدرسة ساحة فً معهنّ  باللعب الخاص الثامن للسؤال 

 (11)عددها الشٌخ توامة

 

 ْ َ ي ن س ٚ هـ د ج ب أ 

      8 5 1    أ
   8   5 1     ب
      8 5 1    ج
      8 5  1   د
   1  5 8      ٘ـ
ٚ    1 5  8     
      8 5 1    س
      1 5 8    ن
     5 8 1     ي
َ  8    1   5   
  5 1      8   ن
∑ 44 41 45 42 43 44 48 44 40 41 44 

 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز                      
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 إناث ابتدائً الخامسة لفئة المدرسة ساحة فً اللعب :الثامن للسؤال  21:رقم االجتماعٌة الخرٌطة -أ

 .(11) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                         األول االختٌار       
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  21:رقم المصفوفة -1-2-9

 إناث ابتدائً الخامسة السنة فئةل المدرسة خارج الفراغ وقت فً معهنّ  باللعب الخاص التاسع للسؤال

 (11)عددها الشٌخ توامة رسةبمد

 

 ْ َ ي ن س ٚ هـ د ج ب أ 

      8 5 1    أ
   8   5 1     ب
      8 5 1    ج
      8 5  1   د
   1  5 8      ٘ـ
ٚ    1 5  8     
      8 5 1    س
      1 5 8    ن
     5 8 1     ي
َ  8    1   5   
  5 1      8   ن
∑ 44 41 45 42 43 44 48 44 40 41 44 

 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز                      
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 الخامسة فئةل المدرسة خارج الفراغ وقت فً اللعب :التاسع للسؤال  21:رقم االجتماعٌة الخرٌطة-أ

 (.11) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار               األول االختٌار        
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  22:رقم سوسٌوماترٌس -1-2-11

 الخامسة السنة فئةل القسم من الخروج عند الصفّ  فً بجوارهنّ  بالمشً الخاص العاشر للسؤال

 (11)عددها خالشٌ توامة بمدرسة إناث ابتدائً

 

 ْ َ ي ن س ٚ هـ د ج ب أ 

      8 5 1    أ
   8   5 1     ب
      8 5 1    ج
      8 5  1   د
   1  5 8      ٘ـ
ٚ    1 5  8     
      8 5 1    س
      1 5 8    ن
     5 8 1     ي
َ  8    1   5   
  5 1      8   ن
∑ 44 41 45 42 43 44 48 44 40 41 44 

 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز                      
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 فئةل القسم من الخروج عند الصفّ  فً بالجوار المشً :العاشر للسؤال  22:رقم االجتماعٌة الخرٌطة-أ

 (.11) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار               األول ختٌاراال        
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  23:رقم المصفوفة -1-2-11

 السنة فئةل المدرسً المطعم إلى الذهاب عند بجوارهنّ  بالمشً الخاص العاشر الحادي للسؤال

 (11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة

 

 ْ َ ي ن س ٚ هـ د ج ب أ 

      8 5 1    أ
   8   5 1     ب
      8 5 1    ج
      8 5  1   د
   1  5 8      ٘ـ
ٚ    1 5  8     
      8 5 1    س
      1 5 8    ن
     5 8 1     ي
َ  8    1   5   
  5 1      8   ن
∑ 44 41 45 42 43 44 48 44 40 41 44 

 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز                      
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 مطعم إلى الذهاب عند الصفّ  فً بالجوار المشً :عشر الحادي للسؤال  23:رقم االجتماعٌة الخرٌطة – أ

 .(11) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة لفئة المدرسة

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                         األول االختٌار       

 

 

 

 

 

 

 و

 أ
 ن

 م
 ب

 ج

 د

 ز

 ك

 ل

ه

 ـ

 



 اٌذساسح ٔتائح تحًٍُ و عشض                                                                         اٌخاِس اٌفصً
 

124 
 

 

 

  24:رقم المصفوفة-1-2-12

 ابتدائً الخامسة السنة فئةل المدرسة خارج رحلة فً بجوارهنّ  بالمشً الخاص العاشر الثانً للسؤال

 (11)عددها الشٌخ توامة بمدرسة ثإنا

 

 ْ َ ي ن س ٚ هـ د ج ب أ 

      8 5 1    أ
   8   5 1     ب
      8 5 1    ج
      8 5  1   د
   1  5 8      ٘ـ
ٚ    1 5  8     
      8 5 1    س
      1 5 8    ن
     5 8 1     ي
َ  8    1   5   
  5 1      8   ن
∑ 44 41 45 42 43 44 48 44 40 41 44 

 

 إقصاء             ثان مركز            أّول مركز                      

 

 

 

 

 

 

 



 اٌذساسح ٔتائح تحًٍُ و عشض                                                                         اٌخاِس اٌفصً
 

121 
 

 لفئة المدرسة خارج رحلة فً بالجوار المشً :عشر الثانً للسؤال  24:رقم االجتماعٌة الخرٌطة – أ

 (.11) حجمها ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة

 الثالث االختٌار                    الثانً االختٌار                        األول االختٌار       

 

 

 

 

 

 و

 أ
 ن

 م
 ب

 ج

 د

 ز

 ك

 ل

ه

 ـ
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 توامة بمدرسة ذكور الخامسة السنة فئةل السوسٌومترٌة المكانة اختٌارات أسباب وصلةح-ب

 : الشٌخ

لالتو تم   النتابج ورصد المقارنة عدب ٌ نة النتابج إلى ص     82: الموالً الجدول فً المب

 إناث ابتدائً الخامسة فئة أفراد بٌن االختٌارات أسباب ونسبة تكرارات و ترتٌب ٌبٌن 35:رقم جدول

نة حجم) سؤاال 12 المتضّمن السوسٌومترٌة المكانة مقٌاس فً الشٌخ توامة بمدرسة ٌّ  (11 الع

 المبوٌة النسبة اتالتكرار االختٌارات أسباب الترتٌب
 %144 15 الفاضلة األخبلق 41

كنً القرب 45  %00.00 43 الس 

 %00.00 43 الدراسً المستوى 48
 %23.88 42 الهدوء 40

 %52 48 القسم فً المكانً القرب 42

 %52 48 للمختارات الدابمة المصاحبة 40
 %10.00 45 المادي الدعم 42

 %3.88 41 االجتماعً الدعم 43
 %3.88 41 المٌدانٌة المهارات 44

ة 14  %3.88 41 البدنٌة القو 

 

 15:رقم بٌانً رسم - ج

 

ٌّن 15:رقم بٌانً رسم  السنة لفئة السوسٌومترٌة المكانة اختٌارات أسباب نسب و تكرار و ترتٌب ٌب

 .ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة
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 15: رقم البٌانً الرسم و 35:الجدول نتائج وتفسٌر مقارنة و تحلٌل - د

ل النتابج خبلل من  األسباب من مجموعة أن القول ٌمكن 42 البٌانً الرسم و 82 الجدول فً علٌها المتحص 

ر من هً لت ما ضوء على اإلناث جماعة أفراد بٌن السوسٌومترٌة المكانة تكوٌن تقر   الدراسة هذه إلٌه توص 

 :النسب و التكرارات حسب الترتٌب على هً و

 . كذلك الجماعة فً البنت بها تتمت ع ال تً الفاضلة األخبلق -1د

كنً القرب -2د  توفر مع اإلناث وخصوصا(الجٌران)االجتماعً و الجؽرافً باالنتماء اإلحساس وهو الس 

        .  األحٌان من كثٌر فً الدراسً المستوى جنب إلى جنبا السبب هذا    

م ووه الدراسً المستوى -3د        حل   فً مهم   سبب الوالدٌن،و موافقة على للتأثٌر االجتماعً المدع 

 .الدراسٌة خصوصا المشكبلت     

 .ذلك تستلزم ال تً المواقؾ فً خصوصا اإلناث بٌن مهم   الهدوء -4د

 .الذكور من أقل   بدرجة ما جماعة فً أو الواحد القسم فً المكانً القرب -5د

 . اإلناث بٌن(صدٌق الصدٌق صدٌق)بمبدأ للمختارات الدابمة المصاحبة -6د

ي الدعم -7د  .أٌضا اإلناث بٌن نوعٌة درجة له الماد 

ة -8د ا عند كما ضرورٌة لٌست البدنٌة القو  ة الذكور،أم  ة الصح  ة العام  ا فمهم   .جد 

 .قلٌلة بدرجة األسري االجتماعً الدعم -9د

 .فقط واقفهام فً لكنها دور لها المٌدانٌة المهارات -11د
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 :الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة فئةل السوسٌومترٌة للعالقات حوصلة -هـ

ٌّنة المئوٌة النسب خالل ومن السوسٌومترٌة بالمكانة الخاّصة للنتائج المقارنات بعد   المصفوفات فً المب
 ابتدائً الخامسة فئة ،فإنّ  أنواعهاب الجداول و االجتماعٌة الخرائط و البٌانٌة الرسوم ،و السوسٌومترٌة

 كما الذكور،وهً جماعة عن تختلف ووصٌفتها،فهً قائدة فٌها ٌوجد ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة إناث
 :ٌلً

 .اإلناث فً القائدة مصاحبة إضافة مع االختٌار أسباب نفس تعتمد الجنسٌن عند االختٌارات -1هـ

 .المواقف من كثٌر فً بٌنهنّ  اإلناث بٌن االختٌارات ثبات -2هـ

 .الذكور لصالح االختٌارات توّسع و تنوع -3هـ

ٌّف بمقٌاس الخاّصة النتائج ومقارنة عرض-2  (:األكادٌمً) الدراسً التك

ل المقٌاس نتابج تفسٌر و ومقارنة تحلٌل بعد  تبلمٌذ بٌن" السوسٌومترٌة المكانة"  عن ٌبحث ال ذي و األو 

ٌ ؾ درجات عن بدوره ٌبحث ال ذي و الثانً المقٌاس إلى االنتقال ،ٌتم   ابتدابً الخامسة السنة  الدراسً التك

 :ٌلً ما حسب بٌنهم( األكادٌمً)

 :ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة ذكور ابتدائً الخامسة فئة -2-1

ٌّن 36:رقم جدول  ٌّف نوع و درجات ٌب      الشٌخ توامة بمدرسة ذكور الخامسة للسنة األكادٌمً التك

                  14 حجمها ببوسعادة                             

ٌ ؾ درجات الفبة ن  التكٌؾ نوع الدراسً التك
1 S 02 حسن 

5 G 40 ممتاز 

8 Y 24 ط فوق  المتوس 

0 X 44 ممتاز 

2 W 38 جٌد 

0 V 32 ا جٌد  جد 

2 R 23 جٌد 

3 N 31 جٌد 

4 M 41 ممتاز 

14 Z 32 دجدا ٌ  ج

11 I 44 ممتاز 

15 O 40 ممتاز 

18 P 31 جٌد 

10 U 30 ا جٌد  جد 

∑ 1183  

ٌ ؾ مقٌاس فً الذكور فبةل الحسابً المتوس ط د بنوع وهو تقرٌبا 83  ٌساوي الدراسً التك ٌّ  .جّدا ج



 اٌذساسح ٔتائح تحًٍُ و عشض                                                                         اٌخاِس اٌفصً
 

122 
 

 :ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة إناث ابتدائً الخامسة فئة -2-1

ٌّن 37:رقم جدول ٌّف نوع و درجات ٌب      الشٌخ توامة بمدرسة ذكور الخامسة لسنةل األكادٌمً التك

                  11 حجمها ببوسعادة                             

ٌّف درجات فئةال ن  التكٌف نوع الدراسً التك
 حسن 63 أ 1

ٌّد 77 ب 2  ج

 حسن 61 ج 3

 ممتاز 94 د 4

 جٌد 81 هـ 5

ٌّد 75 و 6  ج

 جٌد 78 ص 7

ٌّد 77 ن 8  ج

 حسن 65 ي 9

 حسن 71 َ 11

 ممتاز 91 ْ 11

∑ 831   

ٌ ؾ مقٌاس فً اإلناث فبةل الحسابً المتوس ط د بنوع وهو تقرٌبا 75  ٌساوي الدراسً التك ٌّ  .ج

ٌ نة النتابج حسب : الدراسً التكٌف حول نتٌجة -   هذه أن القول ٌمكن 82 و 80 ٌنالجدول فً المب

 رؼم ( 49ص المذكرة نفس أنظر) هٌلز و هٌلز ذكره ال ذي التكٌؾ ءسو من تعانً ،ال بفبتٌها األولى المجموعة

 .تكٌؾ حسن نسمٌه األخٌر هذا ارتفاع أو الدراسً التكٌؾ فً نقص هناك ،بل درجاتها تـبـاٌــن

 الدراسة فرضٌات ضوء على النتائج ومقارنة  عرض-3

 إجاباتها حسب النتابج تفسٌر و الفروض اراختب إلى االنتقال ،ٌتم المقٌاسٌن نتابج تفسٌر و ومقارنة تحلٌل بعد

 :التالٌة الخطوات تتب ع وجب لذا

 : األولى الفرضٌة ضوء على النتائج ومقارنة عرض -3-1

 :األولى الفرضٌة نص-

ٌّف و السوسٌومترٌة المكانة بٌن ارتباطٌة عالقة توجد"                           (".كادٌمًاأل) الدراسً التك

 االحصابٌة الخطوات نحتاج( األكادٌمً) الدراسً التكٌؾ و السوسٌومترٌة المكانة بٌن قةالعبل عن للبحث

 :التالً 83 الجدول فً المبٌنة
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ٌّن 38:رقم جدول  -األولى مجموعةلل الدراسً التكٌف ودرجات السوسٌومترٌة المكانة درجات ٌب

 (.25)حجمها الشٌخ توامة بمدرسة ابتدائً الخامسة السنة

 المكانة درجات العٌنة ن الجنس
 السوسٌومترٌة

 التكٌف درجات
 الدراسً

ر
ـو
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
كـ
ذ

 

1 S 23 22 

5 G 50 24 

8 Y 02 40 

0 X 04 20 

2 W 30 38 
0 V 08 32 

2 R 50 23 

3 N 48 31 

4 M 12 41 

14 Z 44 32 

11 I 21 44 

15 O 34 40 

18 P 11 31 

10 U 41 30 

ث
ــا
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
إن

 

 63 11 أ 15

 77 15 ب 16

 61 23 ج 17

 92 61 د 18

 81 91 هـ 19
 92 112 و 21

 78 36 ص 21

 77 13 ن 22

 65 47 ي 23

24 َ 11 71 

25 ْ 11 82 
 ∑ 52 341 1402 

 

ط   %12تمّثل وهً 35.64=891/25:األولى الدراسة مجموعةل السوسٌومترٌة انةللمك الحسابً المتوس 

ط ٌ ؾ الحسابً المتوس  ٌّدة درجة وه77.8ً= 1945/25: كل ها الدراسة مجموعةل الدراسً للتك  .جّدا ج
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 :بالمالحظة 38 الجدول وتفسٌر ومقارنة  تحلٌل-أ

ل القٌم ومن 83 الجدول نتابج حسب  التكٌؾ و السوسٌومترٌة المكانة) اسٌنالمقٌ من علٌها المتحص 

ٌ فه درجة و 44 مكانته( ن) العنصر أن   نبلحظ للمجموعة األولى( الدراسً ٌ دة وهً 35 تك ا ج  والعنصر جد 

ٌ دة،كذلك وه22ً تكٌفه ودرجة48 مكانته(ك) ٌ فه ودرجة 44 مكانته(Z)العنصر ج ٌ دة وهً 32 تك  ج

ا،كذلك ٌ   ودرجة 41مكانته( U)العنصر جد  ا جٌدة وه30ًفهتك  هناك ذلك من النقٌض على أٌضا،و جد 

 وه20ًتكٌفه ودرجة 04مكانته(X)العنصر المتوسط،و فوق وه20ً تكٌفه ودرجة 23 مكانته( S)العنصر

ط فوق ا أٌضا المتوس  م ما أم  طٌن نتابج الكبلم هذا ٌدع   تمث ل وهً 82.00فالمكانة للمقٌاسٌن الحسابٌٌن المتوس 

ٌ د وهو تقرٌبا23 البالػ الدراسً التكٌؾ متوسط عم تقرٌبا %15نسبة ا ج  . جد 

 اتخاذ فً قاطعة برهنة نحتاج ،لذا فقط مبلحظة نتابج على الصحٌح العلمً التفسٌر فً االعتماد ٌمكن ال

 :التالٌة االحصابٌة المعالجة عنه تعب ر ما الصابب،وهذا القرار

 :اإلحصائً التفسٌر-ب

ٌ ن معامل اال 39:رقم جدول  الدراسً التكٌؾرسون بٌن المكانة السوسٌومترٌة ورتباط بٌٌب
السنة الخامسة ابتدابً بمدرسة توامة الشٌخ ببوسعادة-مجموعة األولى ل)األكادٌمً(ل  

 قٌمة معامل االرتباط بٌرسون

 التكٌؾ الدراسً المكانة السوسٌومترٌة 

 المكانة السوسٌومترٌة

معامل االرتباط 
 بٌرسون

1 .380 

Sig توى الداللة مس   .061 

 25 25 ن

 

 :39الجدول وتفسٌر تحلٌل -ج

 جدا،كما ضعٌفة درجة وهً 0.38PR = أو بٌرسون االرتباط معامل قٌمة تظهر 84 الجدول نتابج حسب

 4.42:أوبـ 4.41:بـ سواء قٌمة بأي α من أكبر وهً  =0.061Sig أن  

  .باطاالرت بعدم القابلة Hّ   الصفرٌة الفرضٌة قبول ٌعنً هذا
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ٌّف و السوسٌومترٌة المكانة بٌن ارتباط ٌوجد :"القائلة األولى الفرضٌة نتٌجة-د                           الدراسً التك

 (".األكادٌمً)

 :القول ٌمكن اإلحصابٌة والنتابج االجتماعٌة الخرابط و البٌانٌة الرسوم و المصفوفات و الجداول حسب

ٌّف و لسوسٌومترٌةا المكانة بٌن ارتباط الٌوجد  الخامسة السنة تالمٌذ لدى(األكادٌمً)الدراسً التك

 .ابتدائً

ٌ   أو النتابج هذه ولتدعٌم ل بمدرسة ابتدابً الخامسة السنة - الثانٌة المجموعة نتابج عرض ٌمكن هانف  أو 

 التال04ً:الجدول حسب بوسعادةب نوفمبر

ٌّن 41:رقم جدول  الثانٌة مجموعةلل الدراسً التكٌف لدرجاتا و السوسٌومترٌة المكانة درجات ٌب

 (.28حجمها) ببوسعادة نوفمبر أّول بمدرسة ابتدائً الخامسة

 المكانة درجات العٌنة ن
 السوسٌومترٌة

ٌّف درجات  الدراسً التك

1 1 17 96 

2 2 113 94 

3 3 73 79 

4 4 85 85 

5 5 14 73 

6 6 74 79 

7 7 18 94 

8 8 17 96 

9 9 11 83 

11 11 17 96 

11 11 27 89 

12 12 14 81 

13 13 21 77 

14 14 16 75 

 92 41 1أ 15

 72 13 2ب 16

 91 37 3ج 17

 94 65 4د 18

 91 58 5هـ 19

 91 15 6و 21

 94 19 7ز 21

 91 17 8ك 22

 78 51 9ل 23

 86 61 11م 24

 89 21 11ن 25

 72 32 12ص 26

 82 51 13ع 27

 84 21 14ض 28
∑ 28 1114 2413 
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 مماثل وهو 35.85= 28÷1114: الثانٌة مجموعةال لهذه السوسٌومترٌة للمكانة الحسابً المتوسط ومنه    

 85.82= 2413/28(:األكادٌمً)الدراسً للتكٌؾ الحسابً المتوسط و األولى مجموعةال لمتوسط  تقرٌبا

اـج ٌ دـج وـوه  . أٌضا األولىمجموعة ال درجاتـك د 

 مجموعةلل الدراسً التكٌف و السوسٌومترٌة المكانة بٌن للعالقة اإلحصائٌة المعالجة -هـ

 : الثانٌة

 الموالً: 41 الجدول حسبهً وكذلك ، 21 نسخة  Spss الحزم االحصائٌة للعلوم االجتماعٌة :بـ وكانت

 

ٌّن 41: رقم جدول      سًالدرا التكٌف و السوسٌومترٌة المكانة بٌن بٌرسون االرتباط معامل ٌب

 (                        ببوسعادة -المجموعة الثانٌة-نوفمبر أول بمدرسة 5س) مجموعة الثانٌةلل

 

 معامل االرتباط بٌرسون

 
 

 المكانة السوسٌومترٌة  

 التكٌؾ الدراسً

 088. معامل ارتباط بٌرسون

Sig 656. مستوى الداللة 

 28 ن

 

 :41 الجدول نتائج ومقارنة تفسٌر -ز

   α من أكبر وهً Sig =4.02أن   ،كما تقرٌبا معدوم وهو RP=4.43 بٌرسون االرتباط ملمعا

 .ارتباط ٌوجد ال القابل الصفري الفرض نقبل ،لذا 4.42 و 4.41 بقٌمتٌها

عٕٙاٌٍىشف  t test اٌّىأحاٌظٛطٍِٛرزٌحٚاٌرىٍفاٌذراطًدرخاخرثارٌٍٚرأوٍذ٘ذٖإٌرائحٌّىٓاخ

:ٍٓاٌرا74ٌٍ-72ٌٍٓٚحظةاٌدذعٍىاٌرزذٍةٚاٌّدّٛعرٍِٓٚعتٍٕٙاتاخرثاراٌفزٚق  

 

 

 

 

 

 



 اٌذساسح ٔتائح تحًٍُ و عشض                                                                         اٌخاِس اٌفصً
 

104 
 

 

 حَثُّٓ اٌفشوق تُٓ دسخاخ اٌّىأح اٌسىسُىِتشَح و اٌتىُف اٌذساسٍ ٌٍسٕح اٌخاِس 24خذوي سلُ:-

(42حدّها  اٌّدّىعح األوًٌ)اتتذائٍ تّذسسح تىاِح اٌشُخ تثىسعادج   

 

ما
 ه
ن
را
ؽٌ
مت
 ال

وم
سٌ
سو
 ال
نة
كا
لم
ا

ٌة
ر
ت

 

ً
س
را
لد
 ا
ؾ
كٌ
الت
و 

 

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراؾ
 المعٌاري

الخطأ 
 المعٌاري

℅95مستوى الثقة     
 

 قٌمة
 "تا"

 درجات
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 
Sig أعلى أدنى 

-42.160- 27.245 5.449 -53.406- -30.914- -7.737- 24 .000 

 

سىسُىِتشَح و اٌتىُف اٌذساسٍ ٌٍسٕح اٌخاِسح اتتذائٍ اٌفشوق تُٓ دسخاخ اٌّىأح اٌ َثُّٓ 23خذوي سلُ:-

 .(42حدّها  اٌّدّىعح اٌثأُح)تّذسسح أّوي ٔىفّثش تثىسعادج 

 

 

  
ا 
هم
ن 
را
ؽٌ
مت
 ال

ٌة
ر
مت
ٌو
س
سو
 ال
نة
كا
لم
 ا

ً
س
را
لد
 ا
ؾ
كٌ
الت
و 

 

 المتوسط
 الحسابً

الخطأ 
 المعٌاري

 الخطأ
 المعٌاري

 قٌمة  ℅95مستوى الثقة 
 "تا"

ت
جا
ر
 د

ٌة
ر
ح
 ال

 مستوى
 الداللة

 
Sig 

 أعلى أدنى

-49.964- 27.542 5.205 -60.644- -39.285- -9.599- 27 .000 

 

ٌ نة النتابج من :43-42 الجدولٌن نتائج ومقارنة تفسٌر -ك  المقارنة وبعد  08-05 الجدولٌن فً المب

 أي  البدٌل الفرض قبلٌُ  لذا 4.42 و 4.41 بمستوًٌ α قٌم من أصغر كلٌهما فً Sig قٌمة تظهر للنتابج

 . االرتباط عدم تأكٌد هو و الدراسً التكٌؾ و السوسٌومترٌة المكانة بٌن فروق توجد

 :األولى للفرضٌة حوصلة -ل

 القول ٌمكن  المقارنات و االحصائٌة المعالجات و الجداول فً نتائج من سبق ما خالل من

 تالمٌذ لدى( األكادٌمً)الدراسً كٌفالت و السوسٌومترٌة المكانة بٌن ارتباط ٌوجد ال: أّنه

 .تتحّقق لم للدراسة األولى الفرضٌة أنّ  نقول النتٌجة بهذه و،ابتدائً الخامسة السنة
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 : الثانٌة الفرضٌة ضوء على النتائج ومقارنة عرض -8-5

 :قولٌ الثانٌة الفرضٌة نص-

التكٌف الدراسً درجات  ة والمكانة السوسٌومترٌ درجات تـوجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌنال" -
 ."تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائًُتعزى للمستوى االقتصادي ألسر  ()األكادٌمً

ٌ ن فً الجدول:  وللبحث عن الفروق  44حسب ما هو مب

ٌّن 44:رقم جدول  الحالة ومستوٌات الدراسً التكٌف ودرجات السوسٌومترٌة المكانة درجات ٌب

 (.25)حجمها الشٌخ توامة بمدرسة ابتدائً الخامسة السنة -لى المجموعة األو ألسر االقتصادٌة

 

 :االقتصادٌة الحالة ترمٌز

 .عـــالً مستوى-----------1

 .متوسطة مستوى-----------5

 .ضعٌؾ مستوى-----------8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكانة درجات العٌنة ن
 السوسٌومترٌة

 التكٌف درجات
 الدراسً

 الحالة
 االقتصادٌة
 لألسرة

1 S 23 22 1 
5 G 50 24 5 

8 Y 02 40 8 

0 X 04 20 5 
2 W 30 38 5 

0 V 08 32 5 
2 R 50 23 8 

3 N 48 31 5 
4 M 12 41 5 

14 Z 44 32 1 

11 I 21 44 1 
15 O 34 40 5 

18 P 11 31 1 
10 U 41 30 5 

 5 08 41 أ 12

 5 22 12 ب 10
 5 04 58 ج 12

 8 45 04 د 13
 5 34 44 هـ 14

 1 45 145 و 54
 8 23 80 ص 51

 1 22 48 ن 55

 5 02 02 ي 58
50 َ 11 21 5 

52 ْ 44 35 5 



 اٌذساسح ٔتائح تحًٍُ و عشض                                                                         اٌخاِس اٌفصً
 

105 
 

  :االحصائٌة المعالجة-أ

 التباٌن تحلٌل الختبار فبلبد   اثنان من أكثر المدروسة العٌنة ألسر االقتصادٌة الحالة متؽٌرات أن   دام ما

ة و واحدة مجموعة فً ألن ه األحادي  :التالٌة بالجداول عنه ٌُعب ر ما هو متؽٌرات،و عد 

َثُّٓ اختثاس تحًٍُ اٌتثآَ األحادٌ ٌٍفشوق حسة ِتغُّش اٌحاٌح االلتصادَح ٌألسشج  22خذوي سلُ: -

(.42)اٌخاِسح اتتذائٍ تّذسسح تىاِح اٌشُخ تثىسعادج حدّها -اٌّدّىعح األوًٌ   

 

 

   F  ANOVA à 1 facteurاألحادي اختبار التجانس أو تحلٌل التباٌن

 
 المتؽٌرات    

مجموع  مصادر التباٌن  
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

F  مستوى
 الداللة
sig 

السوسٌومتري المكانة  
 

 730. 319. 331.288 2 662.577 بٌن المجموعات

   1038.327 22 22843.183 داخل المجموعات

    24 23505.760 المجموع

 التكـٌؾ الدراسً
(ادٌمًاألك)  

 429. 880. 145.367 2 290.733 بٌن المجموعات

   165.148 22 3633.267 داخل المجموعات

    24 3924.000 المجموع

 

 :22تفسُش  وِماسٔح ٔتائح اٌدذوي  -ج

اٌظٛطٍِٛرزٌحٌٍّىأحSIg=0.73ِع F=0.319 ٚتعذاٌّمارٔحٌرثٍّٓأْلٍّح74ِٓخالياٌدذٚي

)األوادٍَّ(. ٌٍرىٍفاٌذراطSIg=0.42ًِع F=0.88 لٍّحوذٌه

 ٔتُدح أوًٌ:--د

ٌـ: اٌمٍُ SIgِٓ ٘ذٖ α أوثز حاٌرً 4...فً ذُمثً....ٚ ٚ اٌثذٌٍح ذُزفضاٌفزضٍح تاٌراًٌ ٚ

اٌحاٌح إٌى ذزخع اٌذراطً اٌرىٍف ٚ اٌظٛطٍِٛرزٌح اٌّىأح تٍٓ فزٚق ذٛخذ ال ،أي اٌصفزٌح اٌفزضٍح

دٌحألطزعٍّٕحاٌخاِظحاترذائً.االلرصا

 ٌٍرأّوذ إٌرائحٚ ِٓ٘ذٖ اٌّرعّذد  LSDٌدأخاٌذراطحالخرثاراٌّمارٔح .)اٌعاٌٍحتٍٓاٌحاالخااللرصادٌح

(فًاٌّرغٍزٌٓاٌّىأحاٌظٛطٍِٛرزٌحٚاٌرىٍّفاٌذراطًًٚ٘حظةاٌدذٚي4،ٚاٌضعٍفح2اٌّرٛططحٚ

77اٌّٛاًٌرلُ:
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 خامسةال -المجموعة األولى  ألسر االقتصادٌة للحالة المتعّددة للمقارنة LSD َثُّٓ اختثاس 24سلُ: خذوي-

ٌّف و السوسٌومترٌة المكانة مع الشٌخ توامة بمدرسة ابتدائً نة حجم) الدراسً التك ٌّ  (.25 الع

التابعالمتؽٌر   

 

 

  المستقل المتؽٌر    

الحالة  (أ)

 االقتصادٌة

 (ب)

الحالة 

 االقتصادٌة

فرق 
 المتوسطات

ب-أ  

 الخطأ
 المعٌاري

مستو
 ى

 الداللة
sig 

)فاصل( الثقة مستوى
95%  

 الحد
 األدنى

 الحد
 األعلى

 المكانة
 السوسٌومترٌة

1 
2 5.433 15.565 .730 -26.85- 37.71 

3 -8.750- 20.800 .678 -51.89- 34.39 

2 
1 -5.433- 15.565 .730 -37.71- 26.85 

3 -14.183- 18.133 .442 -51.79- 23.42 

3 
1 8.750 20.800 .678 -34.39- 51.89 

2 14.183 18.133 .442 -23.42- 51.79 

 التكٌؾ الدراسً
 )األكادٌمً(

1 
2 1.400 6.208 .824 -11.47- 14.27 

3 -8.167- 8.295 .336 -25.37- 9.04 

2 
1 -1.400- 6.208 .824 -14.27- 11.47 

3 -9.567- 7.232 .199 -24.56- 5.43 

3 
1 8.167 8.295 .336 -9.04- 25.37 

2 9.567 7.232 .199 -5.43- 24.56 


 :46 الجدول نتائج ومقارنة تفسٌر -هـ

ٌ نة النتابج حسب تمٍّرٍٙاα قٌمة من األكبر و  SIgنتابج نبلحظ إٌضاح بأكثر  00 الجدول فً المب

 .فروق توجد ال أي، الصفرٌة ةالفرضٌ قبول دلٌل وهو أٌضا ....4ٚ...

 

 المتغٌرات لنفس االحصائٌة المعالجة تتمّ  عدمه أو  حّققبالت إّما هذه الثانٌة الفرضٌة لنتٌجة أكثر للتدعٌم و

 أول بمدرسة ابتدائً الخامسة المدّعمة للمجموعة األولى،وهً سابقا،أو ُذكر كما المجموعة الثانٌة مع

 02:الموالً الجدول حسب األولى،وهً الفرضٌة فً ذلك سبق كما أٌضا بوسعادةب نوفمبر
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ٌّن 47:رقم جدول-  الحالة ومستوٌات الدراسً التكٌف ودرجات السوسٌومترٌة المكانة درجات ٌب

 (.28)حجمها ببوسعادة نوفمبر أّول بمدرسة ابتدائً الخامسة السنة -المجموعة الثانٌة  ألسر االقتصادٌة

 

 :االقتصادٌة للحالة الترمٌز نفس

 .عالٌة-----------1

 .متوسطة--------5

 .ضعٌفة--------8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكانة درجات العٌنة ن
 السوسٌومترٌة

 التكٌف درجات
 الدراسً

 الحالة
 االقتصادٌة
 لألسرة

1 1 12 40 5 

5 5 118 40 5 
8 8 28 24 8 

0 0 32 32 8 
2 2 40 28 1 

0 0 20 24 5 

2 2 13 40 5 
3 3 12 40 5 

4 4 11 38 8 
14 14 12 40 1 

11 11 52 34 8 
15 15 10 31 1 

18 18 51 22 5 

10 10 10 22 8 
 1 92 41 1أ 15

 1 72 13 2ب 16
 2 91 37 3ج 17

 1 94 65 4د 18

 1 91 58 5هـ 19
 3 91 15 6و 21

 1 94 19 7ز 21
 2 91 17 8ك 22

 2 78 51 9ل 23
 2 86 61 11م 24

 1 89 21 11ن 25

 1 72 32 12ص 26

 1 82 51 13ع 27

 3 84 21 14ض 28
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نة 47 الجدول لقٌم االحصائٌة المعالجة-و ٌّ  :مب

ٌ نة الكٌفٌة بنفس وهً    ٌ رات نوع نفس تحمل ألنها األولى للع  بنفس ُتعالج ،لذا الخصابص نفس و المتؽ

 :كالتالً 03 لجدولا فً نتابجه تظهر ال ذي و األحادي التباٌن تحلٌل وهو االختبار

فٍ دسخاخ اٌتىُف اٌذساسٍ و دسخاخ اٌّىأح  قَثُّٓ اختثاس تحًٍُ اٌتثآَ األحادٌ ٌٍفشو 22دذوي سلُ: اٌ

اٌخاِسح إتتذائٍ تّذسسح أوي-اٌّدّىعح اٌثأُح ألسشحسة ِتغُّش اٌحاٌح االلتصادَح  اٌسىسُىِتشَح   

   (42)تثىسعادج حدّها ٔىفّثش

 

 ANOVA à 1 facteur  F  األحادي لٌل التباٌناختبار التجانس أو تح

 
 المتؽٌرات   

درجة  مجموع المربعات مصادر التباٌن  
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

F مستوى الداللة 
sig 

التكٌؾ الدراسً 
 )األكادٌمً(    

 507. 698. 44.435 2 88.869 بٌن المجموعات

   63.650 25 1591.238 داخل المجموعات

    27 1680.107 المجموع

المكانة 
 السوسٌومترٌة 

 608. 508. 386.709 2 773.418 بٌن المجموعات

   761.680 25 19042.010 داخل المجموعات

    27 19815.429 المجموع

 

 : 48 الجدول نتائج ومقارنة تفسٌر-ز

 لٍّحٌح،وذٌهٌٍّىأحاٌظٛطٍِٛرزSIg=0.60ِع F=0.50 ٌرثٍّٓأْلٍّح71ِٓخالياٌدذٚي

F=0.69ِعSIg=0.50ًاألوادٍَّ(. ٌٍرىٍفاٌذراط(

حظةإٌرائحاٌحاٌٍحٔمثًاٌفزضٍحاٌصفزٌحأٌضا.                

 :الثانٌة لفرضٌةا لنتٌجة حوصلة-ك

فٍ  ِٓ إٌتائح اٌّثُّٕح فٍ اٌدذاوي و اٌّعاٌداخ اإلحصائُح و اٌّماسٔاخ َّىٓ تأوُذ تحمّك اٌفشضُح اٌثأُح   

هزٖ اٌذساسح واٌمائٍح تأّٔح: ال تىخذ فشوق راخ دالٌح إحصائُح تُٓ دسخاخ اٌّىأح اٌسىسُىِتشَح و دسخاخ 

 تُعضي ٌٍحاٌح االلتصادَح ألسش تالُِز اٌسٕح اٌخاِسح اتتذائٍ.(األكادٌمً)اٌتىُف اٌذساسٍ 
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 : الثالثة الفرضٌة ضوء على النتائج ومقارنة عرض-3-3

 :قولٌ ثالثةال الفرضٌة نص-

المكانة السوسٌومترٌة والتكٌف الدراسً ُتعزى للجنس درجات تـوجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً ال" -

 تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً".لدى 

ٌ ن فً الجدول:  وللبحث عن الفروق  49حسب ما هو مب

ٌّن 49:رقم جدول  ابتدائً الخامسة نةلسل الدراسً التكٌف ودرجات السوسٌومترٌة المكانة درجات ٌب

 (.25)حجمها(المجموعة األولى)الشٌخ توامة بمدرسة

 

 :الرموز مفتاح

 ذكر:1

 إناث: 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكانة درجات العٌنة ن
 السوسٌومترٌة

 التكٌف درجات
 الدراسً

 الجنس

1 S 23 22 1 
5 G 50 24 1 

8 Y 02 40 1 

0 X 04 20 1 
2 W 30 38 1 

0 V 08 32 1 
2 R 50 23 1 

3 N 48 31 1 
4 M 12 41 1 

14 Z 44 32 1 

11 I 21 44 1 
15 O 34 40 1 

18 P 11 31 1 
10 U 41 30 1 

 2 63 11 أ 15

 2 77 15 ب 16
 2 61 23 ج 17

 2 92 61 د 18
 2 81 91 هـ 19

 2 92 112 و 21

 2 78 36 ص 21

 2 77 13 ن 22

 2 65 47 ي 23
24 َ 11 71 2 

25 ْ 11 82 2 



 اٌذساسح ٔتائح تحًٍُ و عشض                                                                         اٌخاِس اٌفصً
 

102 
 

  :االحصائٌة المعالجة-أ

ابقة العملٌة خبلؾ على ٌ نتٌن بٌن الفروق عن البحث فً هنا الس   وهو الفروق" تا" الختبار نلجأ منفصلتٌن ع

 :التالٌة الجداول فً عنه ٌُعبَّر ما

ٌّن 51:رقم جدول- ٌّف و السوسٌومترٌة انةكالم فً اإلناث و الذكور بٌن الفروق" تا" اختبار نتائج ٌب  التك

 (25 حجمها المجموعة األولى)الشٌخ توامة بمدرسة ابتدائً ةالخامس للسنة الدراسً

 

 لجنسٌنا اإلناث و الذكور

مستوى  المتؽٌرات               

  Sigالداللة

 

 قٌمة "تا"

 

4.242 

 

4.520 

 السوسٌومترٌة المكانة

 

4.040 

 

 

-4.204- 

  الدراسً التكٌؾ

 

 51 ولالجد نتائج مقارنة و تفسٌر -ج

ٌ نة النتابج خبلل من  ٌُقبل لذاα (4.41-4.42 ) قٌم من < sig قٌمة تظهر المقارنة بعد و 24 الجدول فً المب

 (.الصفرٌة الفرضٌة) العدم فرض

ا هذه الثالثة الفرضٌة لنتٌجة أكثر للتدعٌم و  لنفس االحصابٌة المعالجة تتم   التحق ق عدم أو حق قبالت إم 

ٌ نة سابقا،وهً ُذكر كما و كالعادة الثانٌة المجموعة مع المتؽٌرات  نوفمبر أول بمدرسة ابتدابً الخامسة ع

 21:الموالً الجدول حسب الثانٌة،وهً و األولى الفرضٌتٌن فً العملٌة تسبق كما أٌضا ببوسعادة
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ٌّن 51:رقم جدول  ابتدائً الخامسة لسنةل الدراسً التكٌف ودرجات السوسٌومترٌة المكانة درجات ٌب

 (.28)حجمها(المجموعة الثانٌة)ببوسعادة نوفمبر أّول بمدرسة

 

 51:الجدول ترمٌز

 ذكور: 1

 إناث: 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكانة درجات العٌنة ن
 السوسٌومترٌة

 التكٌف درجات
 الدراسً

 الجنس

1 1 12 40 1 

5 5 118 40 1 

8 8 28 24 1 
0 0 32 32 1 

2 2 40 28 1 
0 0 20 24 1 

2 2 13 40 1 
3 3 12 40 1 

4 4 11 38 1 

14 14 12 40 1 
11 11 52 34 1 

15 15 10 31 1 
18 18 51 22 1 

10 10 10 22 1 

 2 92 41 1أ 15
 2 72 13 2ب 16

 2 91 37 3ج 17
 2 94 65 4د 18

 2 91 58 5هـ 19
 2 91 15 6و 21

 2 94 19 7ز 21

 2 91 17 8ك 22
 2 78 51 9ل 23

 2 86 61 11م 24
 2 89 21 11ن 25

 2 72 32 12ص 26

 2 82 51 13ع 27
 2 84 21 14ض 28
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 : 51 الجدول لقٌم االحصائٌة المعالجة-د

ٌ رات نوع نفس تحمل ألنها األولى مجموعةلل الكٌفٌة بنفس وهً  بنفس ُتعالج ،لذا الخصابص نفس و المتؽ

 :كالتالً 25 جدولال فً نتابجه تظهر ال ذي و الفروق" تا"اختبار وهو االختبار

ٌّن 52:رقم جدول  الدراسً التكٌف و السوسٌومترٌة المكانة فً الجنسٌن بٌن الفروق" تا"اختبار قٌم ٌب

 (.28 حجمها المجموعة الثانٌة)ببوسعادة نوفمبر أّول بمدرسة ابتدائً الخامسة للسنة

 الجنسان اإلناث و الذكور

 

 المتؽٌرات

 قٌمة  Sigمستوى الداللة

 "تا" 

 

4.400 
 

4.403 
 السوسٌومترٌة المكانة

 

4.380 
 

 
-4.515- 

  الدراسً التكٌؾ

 

 :52 الجدول نتائج ومقارنة تفسٌر  -هـ

 الدراسةمجموعة  نتابج نفس - المقارنة وبعد – المجموعة الثانٌة عن المعب رة 25 الجدول نتابج أثبتت   

 .الصفري الفرض قبلٌُ  ،لذا α قٌم من األكبر Sig قٌم من ٌظهر ما وهًولى األ

 

 :الثالثة للفرضٌة لنتٌجة حوصلة-و

حسة إٌتائح اٌّثُّٕح فٍ اٌدذاوي و اٌّعاٌداخ اإلحصائُح و اٌّماسٔاخ َّىٓ تأوُذ تحمّك اٌفشضُح اٌثاٌثح     

أَضا فٍ هزٖ اٌذساسح و اٌّتٍ تمىي: ال تىخذ فشوق راخ دالٌح إحصائُح تُٓ دسخاخ اٌّىأح اٌسىسُىِتشَح 

 تُعضي ٌّتغُّش اٌدٕس ٌذي تالُِز اٌسٕح اٌخاِسح اتتذائٍ. (األكادٌمً)اٌتىُف اٌذساسٍ ودسخاخ
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 : الرابعة الفرضٌة ضوء على النتائج ومقارنة عرض-3-4

 :قولٌ الرابعة الفرضٌة نص-

ٌذ تالملدى  للسنّ تـوجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً المكانة السوسٌومترٌة والتكٌف الدراسً ُتعزى ال" -

 السنة الخامسة ابتدائً".

ٌ ن فً الجدول:  وللبحث عن الفروق  53حسب ما هو مب

ٌّن 53:رقم جدول  الخامسة لسنةل للّسنّ  تبعا الدراسً التكٌف ودرجات السوسٌومترٌة المكانة درجات ٌب

 (.25)حجمها(المجموعة االولى)ببوسعادة الشٌخ توامة بمدرسة ابتدائً

 53:الجدول ترمٌز

 سنوات 4: 1

 سنوات 14: 5

 سنة 11: 8

 سنة 15: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكانة درجات العٌنة ن
 وسٌومترٌةالس

 التكٌف درجات
 الدراسً

 الســنّ 

1 S 23 22 8 
5 G 50 24 8 

8 Y 02 40 0 

0 X 04 20 8 
2 W 30 38 8 

0 V 08 32 5 
2 R 50 23 8 

3 N 48 31 8 
4 M 12 41 8 

14 Z 44 32 8 

11 I 21 44 8 
15 O 34 40 8 

18 P 11 31 8 
10 U 41 30 8 

 3 63 11 أ 15

 2 77 15 ب 16
 2 61 23 ج 17

 4 92 61 د 18
 3 81 91 هـ 19

 2 92 112 و 21

 2 78 36 ص 21

 3 77 13 ن 22

 1 65 47 ي 23
24 َ 11 71 3 

25 ْ 11 82 2 
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  :53 الجدول لدرجات االحصائٌة المعالجة-أ

ابق العملٌة نفس ٌ نتٌن من أكثر بٌن الفروق عن البحث فً نحتاج الثانٌة الفرضٌة فً ةالس   سن   فً المتمث لة و ع

 :التالٌة بالجداول عنه ٌُعب ر ما هو و  التبلمٌذ

ٌّن 54:رقم جدول- ٌّف و السوسٌومترٌة انةكلما فً الّسنّ  لمتغٌر التباٌن تحلٌل اختبار نتائج ٌب  التك

 (25 حجمها المجموعة األولى)الشٌخ توامة بمدرسة ابتدائً ةالخامس للسنة الدراسً

 

F ANOVA à 1 facteur إختبار التباٌن االحادي     

مجموع  مصادر التباٌن    المتؽٌرات  

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

F  مستوى

 الداللة

 المكانة

 السوسٌومترٌة

 616. 610. 628.253 3 1884.760 بٌن المجموعات

وعاتداخل المجم  21621.000 21 1029.571   

    24 23505.760 المجموع

التكـٌؾ 

 الدراسً

(األكادٌمً)  

 229. 1.558 238.083 3 714.250 بٌن المجموعات

   152.845 21 3209.750 داخل المجموعات

   628.253 24 3924.000 المجموع

 

 :54الجدول نتائج ومقارنة تفسٌر -ج

ٌ ن هو كما  المقارنة وبعد 20 الجدول ًف أعبله النتابج خبلل من α (4.41-4.42 ) قٌم من < sig قٌم من مب

 (.الصفرٌة الفرضٌة) العدم فرض دابما ٌُقبل لذا كسابقاتها

ا هذه الرابعة الفرضٌة لنتٌجة أكثر للتدعٌم و وكالعادة  لنفس االحصابٌة المعالجة تتم   عدمه أو بالتحق ق إم 

 ببوسعادة نوفمبر أول بمدرسة ابتدابً الخامسة وهً السنة سلفا ُذكر كما انٌةالمجموعة الث مع المتؽٌرات

 28:الموالً الجدول حسب الثالثة،وهً و الثانٌة و األولى: الفرضٌات فً ذلك سبق كما أٌضاو
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ٌّن 55:رقم جدول  الخامسة لسنةل للّسنّ  تبعا الدراسً التكٌف ودرجات السوسٌومترٌة المكانة درجات ٌب

 (.28)حجمها(المجموعة الثانٌة)ببوسعادة نوفمبر أّول بمدرسة ئًابتدا

 

 :الترمٌز

 سنوات 4: 1

 سنوات 14: 2

 سنة 11: 3

 سنة 15 : 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكانة درجات العٌنة ن
 السوسٌومترٌة

 التكٌف درجات
 الدراسً

 الســنّ 

1 1 12 40 2 
5 5 118 40 3 

8 8 28 24 3 

0 0 32 32 3 
2 2 40 28 3 

0 0 20 24 3 
2 2 13 40 4 

3 3 12 40 3 

4 4 11 38 3 
14 14 12 40 2 

11 11 52 34 3 
15 15 10 31 2 

18 18 51 22 2 
10 10 10 22 3 

 3 92 41 1أ 15

 3 72 13 2ب 16
 2 91 37 3ج 17

 3 94 65 4د 18
 3 91 58 5هـ 19

 4 91 15 6و 21

 3 94 19 7ز 21
 3 91 17 8ك 22

 3 78 51 9ل 23
 2 86 61 11م 24

 3 89 21 11ن 25
 3 72 32 12ص 26

 3 82 51 13ع 27

 3 84 21 14ض 28
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  :االحصائٌة المعالجة-د

ابقة العملٌة نفس ٌ نتٌن من أكثر بٌن الفروق عن البحث فً نحتاج الثانٌة الفرضٌة فً الس   سن   فً المتمث لة و ع

 :التالٌة لبالجداو عنه ٌُعب ر ما هو و  التبلمٌذ

ٌّن 56:رقم جدول- ٌّر التباٌن تحلٌل اختبار نتائج ٌب ٌّف و السوسٌومترٌة انةكالم فً الّسنّ  لمتغ  التك

 .(82 حجمها المجموعة الثانٌة)نوفمبر أّول بمدرسة ابتدائً الخامس للسنة الدراسً

F ANOVA à 1 facteur    اختبار تحلٌل التباٌن     

 
 المتؽٌرات

 

مجموع   مصادر التباٌن 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

F  مستوى
 الداللة
sig 

السوسٌومترٌة المكانة   
 

 364. 1.052 768.923 2 1537.845 بٌن المجموعات

   731.103 25 18277.583 داخل المجموعات

    27 19815.429 المجموع

 التكـٌؾ الدراسً
(األكادٌمً)  

 321. 1.188 72.912 2 145.824 بٌن المجموعات

   61.371 25 1534.283 داخل المجموعات

   768.923 27 1680.107 المجموع

 

  56:الجدول نتائج ومقارنة  تفسٌر -هـ

 .العدم فرض ٌُقبل α قٌم من األكبرsig  قٌم و المقارنة خبلل منو 56 الجدول فً النتابج هذه فً 

 :الرابعة لفرضٌةا نتائج حوصلة-و

ّثُّٕح فٍ اٌدذاوي و اٌّعاٌداخ اإلحصائُح و اٌّماسٔاخ َّىٓ تأوُذ تحمّك اٌفشضُح حسة إٌتائح اٌ

اٌشاتعح وزٌه فٍ هزٖ اٌذساسح و اٌمائٍح: ال تىخذ فشوق راخ دالٌح إحصائُح تُٓ دسخاخ اٌّىأح 

تُعضي ٌّتغُّش اٌّسٓ ٌذي تالُِز اٌسٕح  (األكادٌمً)اٌسىسُىِتشَح و دسخاخ اٌتىُف اٌذساسٍ

 اتتذائٍ. اٌخاِسح

 :الدراسة فرضٌات مناقشة و تحلٌل-4

  :القائلة األولى الفرضٌة مناقشة و تحلٌل -4-1

 السنة تالمٌذ لدى("األكادٌمً) الدراسً التكٌف و السوسٌومترٌة المكانة بٌن رتباطٌةا عالقة توجد"

 .ابتدائً الخامسة

 المقارنات ومن ، 08 – 05 – 01- 84: أرقامها المرت بة االحصابٌة الجداول فً النتابج حسب وذلك -

 . وبعدها قبلها الجارٌة
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 :22 الموالً الجدول إلى النتابج بعض منه ُترجمت ال ذي و أٌضا 83 الجدول نتابج وحسب -

ٌّن 57 جدول -  ٌّف درجات و السوسٌومترٌة المكانة درجات ٌب  السنة عناصر لبعض الدراسً التك

 .(المجموعة األولى) ةببوسعاد ٌخالش توامة بمدرسة ابتدائً الخامسة

 المكانة العٌنة

 السوسٌومترٌة

 التكٌف

 الدراسً

 التكٌف نوع

Z 11 85 ٌّد  جّدا ج

U 11 86 ٌّد  جّدا ج

ٌّد 77 13 ن  ج

ٌّد 82 11 ْ  جّدا ج

X 41 56 المتوّسط فوق 

S 58 56 المتوّسط فوق 

Y 26 59 المتوّسط فوق 

 

  :57 دولالج نتائج تفسٌر و مقارنة و تحلٌل -أ

ٌ نة النتابج من ٌ ن المقارنة و 22 الجدول فً المب  حق قا لكن هما منعدمة االجتماعٌة مكانتهما عنصرٌن أن ٌتب

ٌ ؾ درجات أعلى  فً الواجبات ٌنجزان ،و ٌتؽٌبان ال عالٌة،و المدرسٌة نتابجهما أن كما ْ و:Z مثل التك

ا عنٌفة معاملتهما أن   إال   وقتها  بشهادة وهذا الجنس و القسم فً مختلفٌن أنهما اآلخرٌن،كما مع جد 

 .(2و  1ً:رقم ٌنالملحق أنظر)معل مٌهما

ا منخفضة السوسٌومترٌة المكانة فً درجته من العناصر من هناك  دراسً تكٌؾ مستوى أعلى حق ق لكن ه جد 

 . U و ن :مثل أٌضا

 منخفضة درجات حق ق ولكن ه هأصدقاب بٌن كبٌرة سوسٌومترٌة مكانة له من هناك ذلك من النقٌض وعلى

 هذه جٌد،لكن مستواه S  إال   مقبول دراسً مستوى لهم وفعبلY وS وX :مثل الدراسً التكٌؾ مقٌاس على

ا ؼٌرها و النتابج ،لهذه الدراسً التكٌؾ مقٌاس على بها عب روا ال تً وأفكارهم آراؤهم  من عنه ُعب ر مم 

لت خرابط و رسوم  :القابلة الفرضٌة أُثبتت حٌث الموضوعة الفرضٌة تحق ق عدم إلى الدراسة هذه توص 

 (.األكادٌمً)الدراسً التكٌف و( االجتماعٌة) السوسٌومترٌة المكانة بٌن ارتباطٌة عالقة توجد ال 

 الذات تقدٌر بٌن عبلقة وجود عدم أك دت التً و( 2111) مغالوي دراسة نتابج مع تتفق النتابج وهذه 

ن ٌ ؾ و ماعٌةاالجت للمكانة المكو  ن)  الزمبلء مع العبلقة انعدام الدراسً،كذلك التك ( المكانة فً الثانً المكو 

 .الدراسً التكٌؾ و
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  :القائلة الثانٌة الفرضٌة مناقشة و تحلٌل -4-2

 ُتعزى(" األكادٌمً) الدراسً التكٌف درجاتو السوسٌومترٌة المكانة درجات فً فروق توجد ال" 

 .ابتدائً الخامسة السنة تالمٌذ لدى السنّ  لمتغٌر

 الجارٌة المقارنات ومن ، 48 – 46 – 45: أرقامها المرت بة االحصابٌة الجداول فً النتابج حسب وذلك

ٌ نة مع (2112بٌل) دراسة فً جاء ما مع النتٌجة هذه تتفقوبعدها، قبلها  عبلقة فٌها تكون ال تً و الحضانة ع

ٌ د تكٌؾ إلى تؤدي ال تً و - الل ؽــة  وهً،السنّ و الوقت مع تنقص حٌثالسوسٌومترٌة، بالمكانة وطٌدة – ج

ٌ نة مع الحضانة بعد بٌنهما  فروق وجود عدم ترجمة  .ابتدابً الخامس السنة ع

 :القائلة الثالثة الفرضٌة مناقشة و تحلٌل -4-3

(" األكادٌمً) الدراسً التكٌف درجاتو السوسٌومترٌة المكانة درجات فً فروق توجد ال"  

 .ابتدائً الخامسة السنة تالمٌذ لدى الجنس لمتغٌر ُتعزى

 قبلها الجارٌة المقارنات ومن ،52 – 51: أرقامها المرت بة االحصابٌة الجداول فً النتابج حسب وذلك

 (2111)عبد الحسٌن،العزاوي،وعلً المختار من كل   دراسات نتابج مع النتابج هذه تتفقأٌضا، وبعدها

 تبعا الروضة ألطفال السوسٌومترٌة للمكانة إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال أن ه إلى توصلن ال آلتً

ٌ ر  . الجنس لمتؽ

 فً فروق هناك أّنه أثبتت ال تً و (2111)علً محمد الباحثة دراسة إلٌها خلصت التً النتابج وهذا بعكس

 . اإلناث لصالح الجنس متغٌر و العالقة نوع

 الجنس متؽٌر بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال أن ه إلى لتتوص   ال تً (2112)كرٌمة ٌونسً دراسة و

 .(الدراسً) األكادٌمً التكٌؾ و

 قالت ما بعكس وهذا الذكور و اإلناث بٌن الدراسً التكٌؾ  فً فروق توجد ال أن ه أثبتت الدراسة هذه أن   كما

 .الذكورّمنّتكيفاّأكثرّاإلناثّأنّ ب (2116)ناصر دراسة عنه
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  :القائلة الرابعة الفرضٌة ناقشةم و تحلٌل -4-4

 ُتعزى(" األكادٌمً) الدراسً التكٌف درجاتو السوسٌومترٌة المكانة درجات فً فروق توجد ال" 

 .ابتدائً الخامسة السنة تالمٌذ ألسر االقتصادٌة الحالة لمتغٌر

 تتفقكذلك، الجارٌة المقارنات ،ومن56 – 54: أرقامها المرت بة االحصابٌة الجداول فً النتابج حسب وذلك

 أن ه إلى توصلن ال آلتً (2111عبد الحسٌن،العزاوي،وعلً المختار ) من كل   دراسات نتابج مع النتابج هذه

 االجتماعٌة للحالة تبعا الروضة ألطفال السوسٌومترٌة للمكانة حصابٌةإ داللة ذات فروق توجد ال

  .االقتصادٌةو

  :للنتائج عامة ومناقشة تحلٌل -5

الذي ٌتحد ث  مٌدانًزاخر بتراثه النظري و ال -و بالخصوص التطبٌقً منه-دان علم النفس االجتماعً إن  مٌ

ده ال انعن الجماعة و أهمٌتها بالنسبة للفرد ،وهذا ما أك  بقولهما:" إن  أهمٌة الجماعة  جابر ولوكٌا مختص 

فاعل،ألن  تفكٌر الفرد فً نفسه هو تكمن فً دورها فً تشكٌل شخصٌة الفرد،و إدراكه لذاته،وهذا من أثر الت

انعكاس ألفكار الناس عنه،و اتجاهاتهم نحوه وهو ما ٌسمى بمفهوم الذات،إضافة لما توف ره الجماعة من أمن 

،ومنها الجماعة الصفٌة الدراسٌة ال تً تستطٌع أن تعمل على (00ص.،2002،)جابر،لوكٌاومسؤولٌة وؼٌرها"

ٌتعرضون لكثٌر من المشكبلت االجتماعٌة،التً ال ٌستطٌع الفرد وحده أن  تنمٌة حاجة الفرد للتعل م،وألنهم

د العبلقات مٌدانٌا)معمل تجارب( وتساعد على تشخٌص العبلقات  ٌقدم لها حلوال،وتجس 

 .(150ص.،2001)جابر،السابدة

ٌ نة المدروسةالمجموعة وهذا ما لوحظ فً أفراد  ة أماكن  الع ا فً عد  جها وخصوصا و خارأداخل المدرسة إم 

ة للمساندة االجتماعٌة دابما نتلجأ اللواتًاإلناث  أن   ال ٌنفً هذاو،،فٌظهرن فً تجمعات دابمة ومستمر 

ٌتجمعون ولو بشكل آخر فً مجموعات اللعب أكثر من اإلناث فً هذا الجانب  ،فهمالذكور لٌسوا كذلك 

 وخصوصا خارج المدرسة.

ا تتمت ع به كل  جماعة باختبلؾ ألوانهإن المبلحظ لهذه الجماعات ال ٌدرك أن ل فً ـوأشكالها،ف اها بناء خاص 

  ٌفٌنـٌرت لـكو Mc DOUGAL (1908) دوغالـٌام مكـولصارها ـأن األولىظرٌتان ،ـذا الصدد هناك نـه

LEWIN(1947 و ال تً تنظر إلى الجماعة ككل ،و تبحث عن أنماط السلوك المرتبطة بالوجود،و ُتبعد،)

هٌم الشخصٌة الفردٌة،و ترك ز على الجماعة كتنظٌم له خصابصه ال تً تختلؾ عن خصابص النظر عن مفا

 األفراد ال ذٌن تضم هم،وٌهتم  أنصارها بمفاهٌم مثل:األدوار االجتماعٌة والتفاعل االجتماعً.

ٌّار آخر ٌُرجع إلى الجم وهناك ت ل النظر إلى الجماعة ككٌان اجتماعً ٌستجٌب له الفرد ،و ال  اعة ٌفض 

فٌما عدا تلك ال تً ُتستنتج من خصابص أعضابها،و ٌهتمون بمفاهٌم مثل:اإلدراك االنفعاالت  ،خصابص

ه جوردون و  FREUDو فروٌد  ALLPORTألبورتاآلراء ومن أنصار هذا التوج 

آراء األفراد فً فهذه الدراسة أخذت بالرأٌٌن معا اعتمدت على (،100-99ص.ص ،2003،)زهران(1933)

 .لجماعة وذلك من خبلل المقٌاسٌن لكل فرد واختٌار أفراد لهعبلقات داخل اتقوٌم ال
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مت مردود الجماعة ككل  من خبلل الخرابط االجتماعٌة بصورتها الظاهرٌة باالعتماد على دراسات   وقو 

( ال ذي أعطى تفسٌرا رٌاضٌا ألنماط االتصال بٌن أفراد 1948-1853)  BAVELASبافٌالس ألٌكس

 ّشاملـالنوع ـهذه الدراسة إلى العبلقات ،و ال ذي تنتمً فٌه الخماسٌة  خبلل الخرابط االجتماعٌةالجماعة من 

فرد ٌمث ل النوع الدٌمقراطً،بحٌث ٌمكن لكل فرد أن ٌتصل بالفرد اآلخر مباشرة ،أو عن طرٌق وهو ما 

 (. 85.ص،بتداء من ا فً صورتها العامة للعالقات )أنظر الخرائط االجتماعٌة(100ص.،2003،)زهرانآخر

 الؽالبة هً بتدابًالخامسة إ تبلمٌذ بٌن السوسٌومترٌة المكانة تضمن  التً االختٌارات فً التنوع ظاهرة إن  

د ال تً هومانز مقاربة قالته ما وهذا ن من هً الحركٌة هذه أن   تؤك   تفاعل زٌادة :"ٌقول حٌث العبلقات تكو 

 الصداقةو الحبّ  من موجبة اجتماعٌة عالقات تكوٌن إلى زعونٌن فإنهم البعض بعضهم مع األقران جماعة

 سلوك:"أن   تؤك د( Glorizio, 1995) الباحث دراسة أن كما،(38.ص إلى إرجع للمزٌد)االنسجام و التقّبل و

 ما ،رؼم"متعّددة أشكال و بصور ٌظهر متنّوع سلوك ،وهو دٌنامً بثبات ٌتمّتع وإّنما جامدا لٌس البشر

 للصفات تبعا المتناقضات بٌن ٌجمع سلوكبأن ه  :"(2115)بركات ادزٌ: بذلك قال كما تناقضاتالم من ٌحمل

 اإلقصاء و الصراعو التجاذبو التنافر ٌعنً هنا فالتناقض،"باختالفها الموقف طبٌعة و للفرد الشخصٌة

ٌ نة أفراد نبٌ والعزل االنعزال و القرب و بالرفض المت سمة االختٌارات فً ظاهر كل ه ،هذاؼٌرهاو السنة  ع

 .الخامسة إبتدابً

 مقاربة إلٌه ذهبت ما وهذا التشابه أساس على الدراسة هذه فً كان الجماعة أفراد بٌن االختٌار مبدأ كذلك

 وٌزداد عضوٌٌن بٌن السلوك فً التشابه بازدٌاد متانة االجتماعٌة العالقات تزداد:" بالقول أٌضا هومانز

ٌ نة أفراد بٌن حدث ما فعبل هذا،(38.ص ارجع للمزٌد دائما)"معا االجتماعً تفاعلهما  فالتشابه المدروسة الع

كنً،و القرب الدراسً،و المستوى فً أٌضا كان  جمع جدول فً زهران السبلم عبد أثبته ال ذي المكانً الس 

 )زهران، مرالمست والتفاعل التعاطؾ و الحب   و العواطؾ و المكانً القرب هامن الجماعة تماسك عوامل فٌه

 كلما:بقوله المكانً القرب تفسٌر فً  BOGARDUSبوجاردوس أٌضا كما ذهب إلى ذلك(،120ص.،2003

 عبد) اتساعا تزداد اتجاهاتهم فإنّ  األفراد من مجموعة فً قربا المكانٌة العالقات زادت

 كامل) ًاالجتماع السلوك طٌبة و الجسمً المظهر عوٌضة محمد كامل وأضاؾ، (234ص.،2111،اللطٌف

ٌ نة أفراد اختٌارات فً لوحظ ما وهذا. (87ص.،1996محمد، ا ،فالقربكذلك المدروسة الع  فً أو القسم داخل إم 

كن ة زادت كلما الجماعة داخل زادت كل ما السوسٌومترٌة المكانة أن ٌثبت ما هناك أن   ،كماالس   الفرد قو 

 لسان على المصدر نفس ٌقول التًو (79ص.،2116،جابر،لوكٌا)اٌجابٌة نتابج الجماعة،وتحقٌق إلى لبلنضمام

ٌ نة مع بالفعل تحق ق ما ،وهذاالتأثٌر تبادل و(الجماعة تماسك)نتابجها من أنه:زاندر و كارتراٌت  ستهدفةالم الع

 .االختٌار هنا التأثٌر و

ا ره ما فهذا الجماعة دابرة عن إبعادها و العناصر بعض تهمٌش حول الجنسٌن اتفاق عن أم   مقاربه تفس 

 ما وهذا"الجماعة معاٌٌر عن االنحراف إلى ٌنزع من مكانة،هو األقلّ  العضو أنّ :"تقول ال تً أٌضا هومانز

 ،كذلك(مرٌضة)بالصرع المصابة األخٌرة هذه اإلناث عند" ن" العنصر الذكورو عند" Z" للعنصرٌن حدث

ده الطرح هذا ت ال تً و Richman(2002)دراسة نتابج تؤك   المرؼوب ؼٌر السلوك أنماط من ةمجموع حدد 

 أّكده ما هذا)" التركٌز قلّة و الزائدة الحركة و...العدوانٌة و التحّدي ُمشكالت: "فً تتمث ل األطفال لدى فٌها

مت كما (2و 1:رقمً المقابلة ًملحق أنظر المجموعتٌن امعلم  ال تً( 2114) فً  Cooperدراسة  الفكرة هذه دع 

 كالم أثناء التشوٌش ،و مرتفع بصوت التكلّم:"وهً السلبٌة السلوكٌة مشكبلتال مظاهر أهم   عن كشفت

 االبتدابٌة المرحلة طالبات لدى السلبً السلوك أنماط فٌها ذكر ال تً (و2114) Lekir دراسة ،كذلك"اآلخرٌن

 أخذو باآلخرٌن والتسلّط،التحرش العدوانً السلوك": الترتٌب على كانت معل مة803 نظر وجهة من
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 من المرفوضٌنو المعزولٌن العنصرٌن على تنطبق فعبل الصفات هذه. "الشتم و السباب ممتلكاتهم،و

 .للمجموعة األولى (إناث/ذكور)فبتٌنال

 الخاّصة أسبابه له أن مسّبب،بمعنى سلوك البشري السلوك(:"2115)الفتالوي قالت، أسبابه له سلوك فكل  

 .أسبابه أٌضا له الرفاق جماعة من العناصر وعزل ذفالنب،"العدم من ٌظهر ال أحدثته،و الّتً

 واتجاهاته السلوك هذا لصاحب الشخصٌة السمات بتباٌن و الجمود عدم و المرونة من بدرحة ٌتمت ع سلوك"

 .(22،ص.1997،المفتوحة القدس جامعةمطبوعات  )"ومٌوله

ا لة االختٌارات عن أم   ( 152.ص)،35:الجدول كذاو ة،فً هذه الدراس(119.ص)،28:الجدول فً كما المفض 

 قاله ما مع فتتفق السوسٌومترٌة المكانة و االختٌارات أسباب حول، الُمشرفٌن ،و الجنسٌن اتفاق محل   هوو

HILTON: ٌّحظى إذ الجنس نفس من أقرانه بٌن مكانة ٌنال ما غالبا القوي الذكر أن 

 بمكانة تحظى بأدب،فهً تتصرف و هدوءب تلعب التً نثىاأل أن حٌن فً،"(189ص.،1988هٌلتن،)بإعجابهم

 هذه مثل ظهور تعزٌز شأنها من لها بالنسبة إثابة ذلك وتقدٌرهّن،فٌكون مدحهنّ  تنال و قرٌناتها بٌن

ز و ( (worth.1967.p:413 "االستجابة  ال ذيوBONEY(1402)بونً الباحث  هإلٌ ذهب ما الطرح هذا ٌعز 

 :التالً 23 الجدول حسب عةالجما داخل المعزولٌن و النجوم صفات ذكر

 BONEY 1947لبونً المعزولٌن و النجوم صفات من مختصر ٌبٌن 58:رقم جدول

 الـمـعــزولون الـنــجــوم الصــفـــات

ة ة و الجسمٌة الصح   منخفض إلى متوسط من عال مستوى القو 

 ظاهرة ؼٌر ظاهرة اإلعجاب حٌازة

 منخفض عال مستوى (الفاضلة األخبلق)التسامح و التوافق

 تنافسٌٌن تعاونٌن االنفعالٌة المساندة و المساعدة

 موجودة ؼٌر واضحة االجتماعٌة الخدمة

 فردي دٌمقراطً اآلخرٌن على االعتماد
 (115ص.،2113زهران،)                                                                                        

 المجموعة من W . O . Yالذكور عند الُمختارٌن النجوم شٌم فعبل،وهً مضى فٌما عنها ُعب ر الصفات هذه 

ا،القٌاس(مجموعة األولى )  ذكورا المختارٌن من الثل ة ،فهذه "هـ" وصٌفتها ،و"و"القابدة: اإلناث عند أم 

 تعانً ناثاإل عند" ن" المجموعة نفس من المعزولٌن العنصرٌن فعبل،و الجدول فً ُذكر بما ٌتمتعون إناثاو

 تتمث ل خلل وبه ، أٌضا عدوانً الذكور عند Z العنصر الجمٌع،و مع أٌضا عدوانٌة هًو الصرع مرض من

  .الجسمً المظهرعن  (1442) عوٌضة إلٌه أشار ما وهذا للوجه العام   المظهر على أث رت( كسولة عٌن)فً

 دٌنامٌة الجماعة ومنها هو ،و البشري اعًاالجتم التكوٌن فً أساس هو ما على رك زت الدراسة هذه إن  

ة ُتعتبر ال تً المتأخرة،و الطفولة مرحلة فً االجتماعٌة،وخصوصا العبلقات  المراهقة،ففٌها إلى عبور محط 

 عن أهمٌة تقل   ال ظاهرة على التركٌز ٌتم   أن البد   الحق،لذا هو فٌما ٌنجح حتى كفاٌته الفرد ٌأخذ أن ٌجب

ٌ ؾ وهً األولى ٌّز بأّنه :(2111) السنبل عنه تكل م ال ذي بأنواعه،و التك  ٌتكٌؾ الفرد أن ،بمعنىبالنسبٌة ٌتم

ٌ نة أفراد مع حدث ما وهو عادي أمر وهذا، أخرى مواقؾ فً ٌتكٌؾ وال مواقؾ فً  المدروسة،فهناك الع

ٌ فهم لحسن مواقؾ فً ٌُختارون أشخاص  ٌُختار ال تً اللعب أخرى،كمواقؾ مواقؾ فً ٌُختارون فٌها،وال تك

ة بمهارات ٌتمتعون المستوى ضعٌفً حت ى و لو كانوا أفراد فٌها  بناء و الجماعة فً تعوٌض كعملٌة خاص 
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 اإلناث عند" ك"والعنصر،الذكور عند Uما وقع للعنصرك ،منازع دون أفرادها بٌن ضمنٌا علٌها مت فق أدوار

 .فً المجموعة األولى كمثال

  االجتماعٌة البٌبة بها ونعنً wolmen (1973) حسب ما أشار البٌبة مع االنسجام بمعنى التكٌؾ هذا

تٌن بٌن مشترك قاسم السلٌم التكٌؾ ألن  "  التكٌؾ ٌعنً" للوجود بالدراسة دفع ما وهذا الدراسٌةو  الصح 

ا بشكل هذا،والمدرسٌة النفسٌة  ARKOFF قال كما به المقصودو الدراسً التكٌؾ هو الخاص   شكله عام ،أم 

ٌ دة عبلقات إقامة بموجبها ال تً العملٌة:ن هأ                                                          (76ص،1997الصباطً،)و زمبلء أساتذة من المدرسً المحٌط مع ج

                         ...     ءمبلو مكوناتها:األساتذة،الز البٌبة مع التواؤم فٌها،و النجاح الدروس،و استٌعاب:وكوهن بٌكر وأضاؾ

ٌ نة(4ص.،2112كوهن، و بٌكر)  درجات من حق قته تكٌؾ،لما سوء من تعانً ال أنها سابقا ُذكر كما الدراسة ،فع

ٌ فٌن كانوا أنفسهم المعزولٌن الدراسً،وحتى التكٌؾ مقٌاس على  فٌه األستاذ ٌلعب االتجاه هذا دراسٌا،كل   متك

                      اإلحتذاء ظاهرة PRSINUNNعنه قال بما محٌطه من ٌأخذ التلمٌذ أن ؾسال ذكرنا كما كبٌرا،ألننا دورا

simulation(،15ص.،2114جابر)،من التربوي المٌدان فً االجتماعٌة النفسٌة الظاهرة هذه استؽبلل فٌمكن 

 والتعاون الرحمة الجمٌع،و بٌن الدٌمقراطٌةو العدل ضفاءإ و القسم داخل االجتماعً الفضاء تنظٌم خبلل

 مفتاح حملة أنهم:" مكان كل   فً األساتذة عن تقول الحكمة و األستاذ فٌه ٌبرع مجال   وهذا....التعاطؾو

ٌ نة أفراد بٌن... و االٌخاء و التعاون روح بث   من الباحث رآه ما هذا فعبل ،و" الموصد بابه التغٌٌر،و  الع

 . معل مٌهم طرؾ من المدروسة

د االبتدابٌة المدرسة تبلمٌذ بٌن االجتماعٌة الحركٌة واقع تشرح ال تً التأوٌبلت هذه نتابج فً المتأم ل إن    ٌتأك 
 :ٌلً ما أهمها مقاربات لمجموعة تخضع أنها له

 الناس إلى ننجذب أن نا: األشخاص بٌن التجاذب حولCLORE and BYRNE  (1420 )بٌرن و كلور رؤٌة-

ٌ نة أفراد بٌن تظهر فالمكافأة،(121ص.،2112غروس،،مكلفٌن)اإلثابة ة،أوالمكافأ من شٌبا لنا ٌجلبون ال ذٌن  ع
 فً السكنً القرب واعتماد البٌت إلى الرجوع عند كالمصاحبة المواقؾ من كثٌر فً ابتدابً الخامسة السنة

 الماهر و يالقو الطمأنٌنة،واختٌار لتوفٌر المطالعة و األكل فً الهادئ ،واختٌار باألمن ٌُشعر وهذا االختٌار
 عبلقتنا إلى ننظر:بالقول االجتماعً التبادل أو الخسارة و الربح نظرٌة فً هومانز أثبته ما وهذا اللعب فً

                            2111غروس،،مكلفٌن)التجاذب ازداد الربح ازداد بهم،وكلما عبلقتنا من المحق ق الربح ضوء فً باآلخرٌن

 .(168ص.

 من أنواع ثبلثة ٌعتمد العزو تفسٌر فً المشترك التغاٌر نموذج فً المعٌن  السلوك عزو أن كٌلً ٌعتقد -
ٌ ز ،وconsistencyاإلستمرار ،وcansensusاإلجماع: هً المعلومات  مكلفٌن) distinctiveness التم

ٌ نة أفراد  كل   إشتراك فً بالفعل كان ما ،وهذا(212ص.،2111غروس،،  العزوف العناصر بعض إقصاء فً الع
 ثبات فً ظهر االستمرار االستجابة،و فً التشابه بمثابة فعبل،فاإلجماع كٌلً به جاء بما ٌت صؾ كان هنا

ٌ ز  ".ن" و"  z"العنصرٌن مع جدا عالٌا كان اإلقصاء،والتم

 الدٌمؽرافٌة و االجتماعٌة الخلفٌة األولى مصافً ثبلث هناك(1405) دٌفز و لكركوف المصفاة مقاربة-

ٌ نة أفراد كل النفسٌة،فاألولى الحاجات الثالثة هناك األساسٌة،و القٌم فً التشابهثانٌة ال وهناك  نفس ٌقطنون الع

ط فً ٌتشابهون أنهم ،حت ى(عمارات جل هم) المساكن  قٌمهم الثانٌة األفكار،و نفس ٌتبنون الواحد،و البٌت مخط 

 تمث ل ،و نفس الجنسالعمرٌة الفبة هذه لمثل لهدؾا هً الثالثة و واحدة، اإلسبلمٌة العربٌة  فالمرجعٌة واحدة

 (.ؼٌرهاو ، العطؾ الحب،و التقدٌر،و كاألمن،و) النفسً الجانب
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 فً  للتلمٌذ االجتماعً النمو فً ٌدخل مقاربات من عنه انجر   وما االجتماعً الحراك من المزٌج هذا كل  

ا الفرد فٌه ٌكون يال ذ و ابتدابً الخامسة السنة وهً المتأخرة الطفولة مرحلة  االتجاهاتو القٌم لتكوٌن مستعد 

 على الفرد تساعد الّتً والطرق الوسائل إحدى االتجاهات: "لوكٌا و جابر: الباحثان عنها قال كما ألنها

ٌّف ٌّف جماعة مع ٌعمل الّذي فٌه،فالفرد ٌعٌش الّذي البٌئً المحٌط مع التك  تلك اتجاهات مع نفسه سٌك

 فً االجتماعً القبول عن ٌبحث الّذي والفرد المنّظمة أهداف ،و أهدافه تحقٌق من نٌتمكّ  حتى الجماعة

 بٌنه التوافق و التجانس تحقٌق أجل من المجتمع ذلك اتجاهات مع نفسه ٌكٌف أن من له بدّ  ،ال ما مجتمع

 (.96ص.،2116جابر،لوكٌا،)"فٌه ٌعٌش الّذي المجتمع بٌن و

 مكانة السوسٌومترٌة و التكٌؾ الدراسً؟ال توجد عبلقة بٌن ال  عبلفهل ف-

،و الحالة االقتصادٌة ألسر أفرد - وهل فعبل ال توجد فروق فً درجاتهما بٌن الجنسٌن،وباختبلؾ السن 

ٌ نة المدروسة؟  الع

أم هل توجد مجاالت ٌجب البحث فٌها الحقا؟ كل  هذه األسبلة و ؼٌرها ُتعتبر مجاال مفتوحا رحبا لمن -

د.أراد التقصً و ا ا هو فً فابدة البشرٌة أجمع و هللا المسد   لتنقٌب عم 

 خالصة الدراسة: -5

تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث النفسٌة و االجتماعٌة التطبٌقٌة ال تً ُتحل ل ظاهرتٌن إحداهما تربوٌة 

تبلمٌذ والثانٌة اجتماعٌة،تعالج موضوعً المكانة السوسٌومترٌة وعبلقتها بالتكٌؾ الدراسً)األكادٌمً( لدى 

ت هذه  ٌ ة فً التكوٌن االجتماعً  بٌن  الشرٌحةالسنة الخامسة ابتدابً،حٌُث ُخص  بالدراسة لما لها من أهم

رة ،و ال تً ٌرك ز علٌها كثٌر من العلماء باعتبارها موطن التلقً ،ومرحلة  أفراد شرٌحة الطفولة المتأخ 

لت إلى ما ٌلً:التشب ع المناسب باالتجاهات و القٌم ،كل  ذلك تم  من خبل  ل اختبار الفروض  و ال تً توص 

ا من العبلقة بٌن المكانة االجتماعٌة )السوسٌومترٌة( لتبلمٌذ - نتٌجة الفرضٌة األولى ال تً عالجت جانبا مهم 

لت إلى أن ه الشرٌحةالسنة الخامسة ابتدابً ومدى ارتباطها بالتكٌؾ الدراسً)األكادٌمً(لنفس  ،و ال تً توص 

و بٌن أقرانهم و فً  ،بلقة بٌنهما،وبذلك ال خوؾ و ال قلق على التبلمٌذ المعزولٌن اجتماعٌاعدم وجود ع

نفس الصؾ  من ضٌاع حقوقهم الدراسٌة،فكم من معزول أو منعزل حق ق نتابج ممتازة فً التكٌؾ الدراسً 

 التحصٌل العلمً األكادٌمً.و
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درجات المكانة السوسٌومترٌة و درجات التكٌؾ  كما اتضح أٌضا أن ال فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن-

ٌ نة الدراسة "السنة الخامسة  الدراسً تعزى لمتؽٌرات : السن  ، والجنس ، و الحالة االقتصادٌة ألسر ع

، بذلك ال خوؾ و ال قلق أٌضا من تأثٌر هذه 0.05و  0.01ابتدابً" ،و فً مستوٌات الداللة 

لؽنً ،وابن متوسط الحال ٌمكنهم التعاٌش فً قسم واحد،كذا التباٌن فً ،حٌث أن ابن الفقٌر و ابن االمتؽٌرات

،وهذا ٌجرنا حتى الى التباٌن فً المستوٌات  الجنس و التباٌن فً االعمار الزمنٌة أٌضا أو ماٌسم ى بالسن 

 .الدراسٌة فً الصؾ  الواحد مع الشروط البلزمة و الضرورٌة تربوٌا وبٌداؼوجٌا و استراتٌجٌا وؼٌرها

لقد تم  إبراز أهمٌة المكانة السوسٌومترٌة فً بداٌة الدراسة و تأثٌرها على دٌنامٌة الجماعة بٌن تبلمٌذ القسم 

بٌنهم بشكل مستمر  ال مناص منه ،وبأنواع العبلقات رؼم ما ٌشوبها   الدراسً الواحد،و ال ذٌن ٌتفاعلون فٌما

ا التجاذب ،أو التنافر،أو افً تكوٌن تناقضمن   إلقصاء،أو انعزال ،أو الصراع .ها :إم 

ة ٌومٌا و دون توق ؾ مع  إن  األطفال فً الجزابر كؽٌرهم من أطفال العالم ٌعٌشون حركٌة دابمة و مستمر 

دة  أقرانهم فً المدرسة و خارجها ،و ما ٌحدث فٌها من احتكاك متبادل ٌترت ب علٌه اتجاهات و مٌول متعد 

ٌُقصد به   التقب ل أو الرفض.نحو بعضهم البعض،و هذا ما 

بالجزابر،و باألخص  فً معالجة عبلقتها بأسس تربوٌة تأتً  -لؤلسؾ–شحٌحة   إن  الدراسات السوسٌومترٌة

لذا فالباب على مصراعٌه أمام الباحثٌن  -إن اسُتؽل ت نتابجها -بالفابدة على المدرسة الوطنٌة بالخٌر الكثٌر

ل فقط مثل:ومع معالجة متؽٌرات أخرى أو حتى الؽوص عمود  ٌا فً المتؽٌر األو 

 كٌؾ ٌمكن التأثٌر فً  المكانة السوسٌومترٌة بٌن التبلمٌذ فً إقحام المعزولٌن؟-

 من هذه الفكرة ٌمكن القول:

 هل ٌمكن للباحث من التأثٌر فعبل على ُمجرٌات االختٌارات السوسٌومترٌة بٌن التبلمٌذ؟ -

 عزولٌن؟كٌؾ ٌمكن التأثٌر فً االتجاهات نحو المأو -

 أو ؼٌرها من األسبلة.

كل  هذه االنشؽاالت أو ؼٌرها تعد  ُتربة خصبة للبحث و الدراسة،و التنقٌب عن الحقابق الكامنة وراءها،ال 

ع  كاؾ لمزٌد من الدراسات  ب منها،و هذا مشج  ل إلٌها ومعرفة إجابات صحٌحة عنها إال  بالتقر  ٌمكن التوص 

 فً المٌدان.
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 : قتراحاتاإل

ة فً المٌدانٌن التربوي من م بدأ "لكل  دراسة فابدة تتبعها وهدؾ تصبو إلٌه" ٌمكن سرد االقتراحات الهام 

واالجتماعً و ال ذي ٌمه د إلى ما هو إنسانً وهً: تدعو هذه الدراسة جمٌع القابمٌن على المٌدان التربوي 

فعالٌة للتبلمٌذ ال ذٌن تم  عزلهم من لتنمٌة مهارات التواصل االجتماعً و ال تً تتضم ن نمو الكفاءات االن

 طرؾ أفراد الجماعة بسبب تصرفاتهم بما ٌلً:

ة )تبصٌره بنفسه( من طرؾ مرشد أو معل مه. -1  وعً التلمٌذ المعزول بحالته االنفعالٌة عام 

 تدرٌب التلمٌذ المعزول على إدراك انفعاالت اآلخرٌن )نمذجة(. -2

 بارات البقة )بالمتابعة و التكرار(.تدرٌب التلمٌذ على ضبط النفس و استخدام ع -3

 تدرٌب التلمٌذ المعزول على التعاطؾ مع اآلخرٌن)بإقحامه فً المواقؾ المناسبة(. -4

م فً االنفعاالت(. -5 رة انفعالٌا)بالتحك  ٌ ؾ مع المواقؾ المكد   تدرٌب التلمٌذ المعزول على التك

ب علٌ -6  ها.توفٌر أدوار إلقحام المنعزلٌن إلدماجهم اجتماعٌا للتدر 

 االلتفات لمثل هذه الحاالت و تحدٌدها ثم  تدرٌبها) بالمبلحظة العلمٌة و المهارة الخباراتٌة(. -7

ا المحبوبٌن أكثر و المختارٌن فٌتم :           هذا للمتطرفٌن سلبا ،أم 

 استؽبلل حب  اآلخرٌن لهم فً عملٌة مصاحبة المعزولٌن و المنعزلٌن فً دمجهم اجتماعٌا. -8

 لوكات المرؼوبة عبرهم ألنهم محط  نمذجة و تقلٌد من تابعٌهم.تمرٌر بعض الس -9

 توزٌع األدوار بٌن الجمٌع بالعدل و التساوي و التناوب حتى ٌأخذ كل  حق ه. -10

 تعزٌز ذوي األخبلق و اإلشادة بُخلقهم لتمرٌر أنهم محط  االختٌار من الجمٌع. -11

ٌ د المستم -12  ر و الدابم.تقوٌة كل  ما من شأنه دفع التبلمٌذ للتكٌؾ الج

ٌ فوا دراسٌا فً انتظار إٌجاد حلول مناسبة لهم. -13  خلق وضعٌات تناسب الجمٌع حت ى ٌتك

االهتمام بالتكٌؾ الدراسً من بداٌة السنة ،و عبر مناشط عدٌدة و محب بة للتبلمٌذ  -14
ٌ ة و ؼٌرها(.  )كالنشاطات البلصف

ٌ ة فً عملٌ -المحبوبٌن –استؽبلل كل  اإلمكانات البشرٌة  -15  ة التكٌؾ الدراسً أٌضا.الصف
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وحتى ٌتسن ى لؤلستاذ فً المدرسة القٌام بذلك علٌه أن ٌبحث فً كٌفٌة دراسة تبلمٌذ قسمه نفسٌا واجتماعٌا 

ن جماعة متماسكة  ٌُكو  ٌن فً المٌدان،و االستفادة من خبراتهم العلمٌة،ل باالطبلع الواسع و ُمخالطة المختص 

ٌ ؾ العام  مع ظروؾ اجتماعٌا ،ٌكون أفرادها متكاملً ا لبناء فً جمٌع جوانب الشخصٌة ،مستعدٌن للتك

 الحٌاة  بكل  نجاح مهٌبٌن لخوض أدوارهم المنوطة بهم مستقببل فً مجتمعهم.

 ــة:ــــــمــــــاتـــــــخـ

رٌد وهً كؽٌرها فً هذا المٌدان تالتطبٌقٌة  هذه الدراسة تنتمً إلى البحوث اإلنسانٌة و االجتماعٌة        

ض له بالترتٌب  ج خبلل خطواتها كما سبق التعر  البحث عن إجابات لما وضعت من فرضٌات كان التدر 

ٌؾ الدراسً المنهجً المعتاد،حٌث كانت تصؾ و تقارن بٌن درجات المكانة السوسٌومترٌة ودرجات التك

لت إلى النتابج سابقة الذكو ر وبتعبٌر األرقام تبحث فً الفروق بٌن بعض المتؽٌرات، على إثرها توص 

ٌن فً البرهان و التدلٌل على النتابج  النهابٌة،كما ٌبقى المجال والوصؾ و المقارنة ال تٌن كانتا سندٌن مهم 

مفتوحا أمام جمٌع الباحثٌن فً تقصً الحقابق بطرق مختلفة على ال تً كانت فً هذه الدراسة إلثرابها 

ٌ  ــقـنأو ة العلمٌة القو  ة.دها بالطرق ذات الحج 
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 .الجامعٌة

 التوزٌع.وهومة للطباعة و النشر دارالجزائر:.الكفاءة مفاهٌم و نظرٌات.(6009).بوكرمة،فاطمة الزهراء -21

العالقة بٌن اإلتجاهات الوالدٌة فً التنشئة اإلجتماعٌة و بٌن .(6002).جالًعرٌن الم عبد القادر،باجس  -22

ٌّف النفسً و اإلجتماعً و األكادٌمً للطلبة الموهوبٌن و المتفوقٌن  كّل من العزو السببً التحصٌلً والتك

 .جامعة عمان :،األردنم/أطروحة دكتوراه غ .لدولة اإلمارات العربٌة المّتحدة 

 قصر الكتاب للنشر و التوزٌع.الجزائر:.الهدف اإلجرائً تمٌٌزه و صٌاغته.(9111).محمد ،بوعالق -23

  التربوٌةً واالستدالل فً العلوم النفسٌة والموجه فً اإلحصاء الوصف(.6001).بوعالق،محمد -24

 دار األمل للطباعة و النشر و التوزٌع.الجزائر:.واالجتماعٌة

 .المكتب الجامعً الحدٌثاإلسكندرٌة:.المنهج فً علم السٌاسة .(6000).محمد طهبدوي، -25

أسالٌب و طرق التعامل مع الجماعات المدرسٌة من وجهة نظر نفسٌة .(6008).جابر، نصر الدين -26

 العدد األول..جامعة محمد خٌضر ،مجلة العلوم اإلنسانٌة .اجتماعٌة

عات العربٌة الجام،مجلة اتحاد واقع التفاعل الصفً داخل المدرسة الجزائرٌة.(6002).جابر، نصر الدين -27

 العدد األول. .كلٌة التربٌة،جامعة دمشق.للتربٌة و علم النفس

دار الهدى :الجزائر.مفاهٌم أساسٌة فً علم النفس االجتماعً.(6002).لوكيا،الهاشميو،جابر،نصر الدين -28

 للطباعة و النشر و التوزٌع.

 التربوٌة المسألةسلسلة كتب مخبر:الجزائر .دروس فً علم النفس البٌداغوجً.(6009).الدينجابر،نصر -29

(1.)  

دار الشؤون (:1.ط)قٌس نوري،مترجم(.)نمو شخصٌة الفرد والخبرة االجتماعٌة(.1988هـ.)جٌنٌفز،  -30

 الثقافٌة العامة.

 المكتب العلمً للكمبٌوتر.اإلسكندرٌة:.نظرٌات فً خدمة الفرد.(8991).الجمٌلً، خٌري خلٌل -31

 .المكتبة الجامعٌةاإلسكندرٌة:.ٌةسٌكولوجٌة الشخص الصّحة النفسٌة و.(6000).يجبل ،فوز -32
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 نشورات جامعة القدس المفتوحة.مفلسطٌن:،تعدٌل السلوك(. 8991.)لقدس المفتوحةجامعة ا -33

 القاهرة:المجلد األول، .موسوعة سفٌر لتربٌة األبناء .تنفٌذ المنهج الدراسً .(.تد).صالح محمد طهحنفً ، -34

 شركة سفٌر.

مجلة .التوثٌق و المعلومات ودورها فً التربٌة و التعلٌم ما قبل الجامعً.(6002).محمدصالح ،الحاج -35

 .(491)المعرفة السورٌة،

اٌّىأت االجخّاعٍت ٌخالٍِذ ِزحٍت اٌخعٍٍُ اٌثأٛي ٚ عاللخٙا بّفَٙٛ اٌذاث  .(0202).حٍّٛد، أحّذ -36

 .ِٕخٛري:جاِعت اٌجشائز.دوخٛراٖ غ/َ.ٚاالحجا٘اث ٔحٛ إٌشاط اٌبذًٔ ٚ اٌزٌاظً

 .دار المسٌرة عمان:(.1.ط).المناهج التربوٌة الحدٌثة.(6000).ومرعً، توفٌق،الحٌلة، محمد  -37

 شركة باتنٌت.الجزائر:(.1.ط.)األطر النظرٌة لدور التكنولوجٌا فً التنظٌمات.(6002)صونٌا.، حداد -38

  مجدالوي.داراألردن:(.1.ط.)علم اإلجتماع)الموضوع و المنهج(.(8999).عمر الخٌري،مجد الدٌنحمش،  -39

 .دار اٌخزبٍت اٌحذٌثت ٌٍٕشز ٚاٌخٛسٌع :عّاْ.(1.ط).حعذًٌ اٌظٍٛن اٌصفً .(0332).حّذاْ ، ِحّذ سٌاد -40

 ة.ٌجامعالمطبعة البغداد:.خدمة الجماعة(.1990الحسن،احسان محمد.) -41

االغتراب و التوافق النفسً للجالٌة العراقٌة فً  العالقة بٌن.(6001).ابراهٌم حسن ،حسنالحمداوي ، -42

 .مٌة العربٌة المفتوحةاألكادٌبالدٌنمارك:كلٌة اآلداب و التربٌة  .أطروحة دكتوراه غ/م.السوٌد

المكانة السوسٌومٌرٌة وعالقتها بمفهوم الذات لدى أطفال المدرسة .(9112).الحلٌم علً عبدالخولً،إٌمان  -43

 جامعة بنها.:غ/م رسالة ماجستٌر.االبتدائٌة

 . دار الوفاء اإلسكندرٌة:.التربٌة والمدرسة والمعلم.(6000).سالمة الخمٌس،السٌد -44

الكتاب  داربٌروت:(.1.ط).فلسفة التكٌف النفسً واالجتماعً فً المدارس الرٌاضٌة.(6000).الدٌب،حامد -45

 .اللبنانً

كٌة و االنفعالٌة:األسس والسلأساسٌات التوافق النفسً و االضطرابات .(2008).الداهري،حسن صالح -46

 دار صفاء للنشر و التوزٌع.األردن:.(1.ط).االضطراباتو

الحرمان األبوي وعالقته بكل من التكٌف النفسً ومفهوم الذات واالكتئاب  .(8991).راوٌة محموددسوقً، -47

 (.41)11مجلة علم النفس، .لدى طلبة الجامعة

التكٌف و عالقته بالتحصٌل الدراسً:دراسة مٌدانٌة لدى .(6002).أحمد ،القرارعةو، محمد أحمد،الرفوع  -48

  .(2)20مجلّة دمشق،.طالبات تربٌة الطفل بكلٌة الطفلٌة الجامعٌة التطبٌقٌة فً األردن

و  نماذج وطرق التعلٌم، نظام التعلٌم والتدرٌب المهنً.(6008).صافً، وصافً،رفٌدي،اٌاد -49

 . (2)،معهد تدرٌب المدربٌنرام هللا : (.1)ط.التقنً.

 دار الفكر للطباعة.عمان:،أسالٌب القٌاس و التشخٌص فً التربٌة الخاّصة.(8992)فاروق.، الروسان -50

 دار األهلٌة.عمان،(.1.ط.)الصّحة النفسٌة للطفل.(8990).الزٌادي،أحمد -51

 مكتبة العبٌكان.مكة: .(5ط. )علم نفس النمو.(6008).عبد السالمحامد ،زهران  -52

 دار عالم الكتب.القاهرة:(.6.ط.)علم النفس االجتماعً.(6002).عبد السالمحامد ،زهران  -53
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.تّم استرجاعها فً األسالٌب اإلجرائٌة فً متابعة نتائج التحصٌل الدراسً  .(6002) .الزهرانً، خمٌس -54

 .//:eavailabl  www.jeddahedu.gov.sahttp : من.06/06/2011 :تارٌخ

   :من.10/11/2012:.تّم استرجاعها فً تارٌخ(:بعض المناهج العلمٌة 6080).زّمام ،نورالدين   -55

topic-http://anthro.ahlamontada.net/t1894.                                                    

   

البحث عن المكانة النفسٌة و االجتماعٌة و عالقتها ببعض المتغٌرات .(9112)العبودي،جبار غانم.ستار،  -56

 .جامعة المستنصرٌة بغداد:،م/رسالة ماجستٌر غ .لدى الموظفٌن

 االطاطً  عذَ اٌخىٍف االجخّاعً ِع اٌجٛ اٌّذرطً عٕذ طٍبت اٌصف االٚي.(0222).رجاء احّذاٌظاخٓ ،  -57

 بغذاد.جاِعت غ َ : رطاٌت ِاجظخٍز.فً ِذرطت اٌٍزِٛن اٌثأٌٛت اٌّخخٍطت

اٌعاللت بٍٓ طّاث اٌشخصٍت ٚ اٌخىٍّف األوادًٌّ ٌذي طٍبت جاِعت آي .(0222)اٌظزحاْ.،رظٛاْ طزطه -58

 .:جاِعت االردْاٌّفزق. َغ رطاٌت ِاجظخٍز .اٌبٍج

دار القاهرة:.معجم مصطلحات علم النفس.(8991)شرٌف.،بدوي  و،نور الدٌن ،،خالد سالمً ،عبد المجٌد  -59

 الكتاب المصري ودار الكتاب اللبنانً.

 .دار الفكر العربً القاهرة:.علم النفس االجتماعً.(8999).فؤاد البهى ، سعد عبد الرحمنالسٌد، -60

 عالقة التروٌح بالتفوق الدراسً :دراسة مٌدانٌة على طلبة الصفّ .(6002).السدحان،عبد هللا بن ناصر -61

 .239-197،(18)70،المجلّة التربوٌة .الثالث فً المدارس الثانوٌة بمدٌنة الرٌاض

ٌّة .(6002).بن عبد هللا عبد العزٌز،السنبل  -62 ٌّف لدى الدارسٌن فً مركز محو األم تقنٌن مقٌاس مدى التك

 .(22)جامعة الملك سعود، .مجلّة التربٌة.وتعّلم الكبار فً مدٌنة الرٌاض

 .(2)مطبعة النجاح الجدٌدة، .(8992).التكوٌن التربوي سلسلة -63

 .دار الفكر اللبنانًبٌروت : (.1.ط.)مشاكل األطفال كٌف نفهمها.(8992).بشحٌمً،محمد أٌو -64

 و التوزٌع.دار األمل للنشر  إربد:.(1.ط).التعلٌم الفعال والتعلم الفعال .(6000).الشبلً، إبراهٌم مهدي  -65

ٌّة -66 االنفعالٌة فً العالقات االجتماعٌة وانعكاساتها على السمات .(6001).محمد ،بوجمعة و زّحاف ،شو

 .(7)1مجلّة علوم التربٌة الرٌاضٌة،.الرٌاضات الجماعٌة

 مكتبة المعارف.اإلسكندرٌة:.اتجاهات فً التربٌة و التعلٌم.(.تد).صقر،محمد جمال -67

 (45) 12المجلّة التربوٌة،.و المصرٌٌن التكٌف الدراسً لدى.....السعودٌٌن:(8991الصباطً ،إبراهٌم ) -68

،75-119. 

 دار الوفاءاإلسكندرٌة:(.1.ط.)علم اإلجتماع العائلً.(6002).الضبع،عبد الرؤوف -69

أساسٌات البحث العلمً فً التربٌة و العلوم .(8996).حسن ،فتحً ،سلٌمان و ملكاوي ،أحمد،عودة  -70

 مكتبة الكتانً.:إربد (.1.ط) .النفسٌة

البحث عالً ووزارة التعلٌم ال:جامعة بغداد.جتماعًلى علم النفس االإالمدخل .(8996).فوزٌة،العطٌة -71

 .العلمً

 دار الكتب العلمٌة.بٌروت:(.1.ط.)علم النفس االجتماعً.(8992).محمد ،محمد ،كامل  عوٌضة -72

 دار وائل.عمان:(.4.ط)منهجٌة البحث العلمً.(9111).عبٌدات،محمد -73

http://www.jeddahedu.gov.sa/
http://anthro.ahlamontada.net/t1894-topic
http://anthro.ahlamontada.net/t1894-topic
http://anthro.ahlamontada.net/t1894-topic
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 مركز الكتاب للنشر. القاهرة:.سٌكولوجٌة الجماعات الرٌاضٌة .(8991).عالوي، محمد حسن -74

 .المعارف الجامعٌةدار اإلسكندرٌة:.مقدمة فً علم االجتماع.(8999).عثمان،ابراهٌم -75

 مكتبة زهراء الشرق. القاهرة:.علم النفس االجتماعً.(6000).ابراهٌم محمدعٌد، -76

التوزٌع  و دار المسٌرة للنشرعمان:(.1.ط.)جتماعًعلم النفس اال.(6008).عبد اللطٌف ،أحمد وحٌد -77

     .الطباعةو

 دار الفكر للطباعة و الّنشر و التوزٌع.عمان:.مدخل إلى الصّحة النفسٌة.(6008).عبد هللا،محمد قاسم -78

ٌّف االجتماعً.(6008).محمدنوال ،عطٌة -79  دار القاهرة للكتاب.القاهرة:.علم النفس و التك

المكتب الجامعً  اإلسكندرٌة:.النفس الصناعً )أسسه و تطبٌقاته(علم .(6008).أشرف محمدعبد الغنً، -80

 الحدٌث.

غ/م رسالة ماجستٌر . إدراك األطفال لشبكة عالقتهم االجتماعٌة.(6008).علً محمد،محمد  ،سمٌحةعطٌة -81

    .جامعة عٌن شمس،القاهرة:قسم الدراسات النفسٌة و االجتماعٌة.معهد الدراسات العلٌا للطفولة 

 المجتمع العربً للنشر.األردن:.الصّحة النفسٌة و اإلرشاد النفسً.(6002).العمرٌة،صالح الدٌن -82

ٌّف للطالب األجانب فً المؤّسسات التعلٌمٌة العربٌة.(6008).العقٌد،إبراهٌم حمد -83 مجلّة .مشكالت التك

 .(4)،العلوم 

 :        .تّم استرجاعها فً تارٌخ العولمةمدٌر المدرسة و تحدٌات .(6002).بن عبٌد ،العوٌسً،رجب بن علً  -84

   //:gov.commoewww.http.:من.24/04/2012

 

تّم .(58)مجلة النبأ،.لى الغرب ومعالم التكٌف مع الحٌاة الجدٌدةإ الهجرة.(6002).العبٌدي ،سعد  -85

 ..Org.com .Annabaa http://www:من. 20/03/2011،ها فً تارٌخسترجاعا

 .جامعة المنصورةمصر:.اختبار تحلٌل التباٌن،الدرس السابع  .(6086).عبد الفّتاح ،مصطفى -86

 دار المعارف الجامعٌة.اإلسكندرٌة:.قاموس علم االجتماع.(8992 ).غٌث ،محمد عاطف -87

 .دار صفاء للنشر والتوزٌع عمان:. الصحة النفسٌة للطفل.(6002).سعاد،غٌث  -88

مجزوءة دٌنامٌة الجماعة وسٌرورة التفاعالت والتواصل  .(6009).بنانً ،جمٌلة أمٌنة وغالب ، -89

blog.com/article-http://cfijdida.over-:من.08/11/2013:تّم استرجاعها فً تارٌخ البٌداغوجً

28137778.html  

 مكتبة تربٌةالسعودٌة:.كة العربٌة السعودٌةلتطور نظام التعلٌم فً المم.(6006).، حمدان أحمدالغامدي -90

 الغد.

 ّشزق.اٌدار  دِشك:ِخزجُ(.طاَ عّار،)ِٕا٘ج اٌعٍَٛ االجخّاعٍت .(0333).غزاٌٚخش، َ -91

 

الدار العلمٌة الدولٌة للنشر  األردن:.،مترجم(شاهٌن لطفً )علم النفس المدرسً.(6000)،هـ .فرانسوا -92

 والتوزٌع ودار الثقافة للنشر والتوزٌع.

 دار الفكر العربً.بٌروت :.(1.ط.) جراؤهاإتقنٌنها و -االختبارات النفسٌة.(8992).عباس،فٌصل  -93

http://www.moe.gov.com/
http://cfijdida.over-blog.com/article-28137778.html-
http://cfijdida.over-blog.com/article-28137778.html-
http://cfijdida.over-blog.com/article-28137778.html-
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ٌّف -الصّحة النفسٌة.(8991)مصطفى.، فهمً -94   الخانجً.     مكتبةمصر:(.3.ط.)دراسات فً سٌكولوجٌة التك

 عمان.(.1.ط.)تعدٌل السلوك فً التدرٌس(.6002.)سهٌلة محسن كاظم الفتالوي، -95

ٌّف الّنفسً.(.تد)مصطفى.، فهمً -96  .مكتبة مصر للطباعة الحدٌثةالقاهرة:.التك

تقوٌم األداء التدرٌسً اللفظً الصفً لمعلمً مرحلة التعلٌم األساسٌة الدنٌا من .(6002)اسماعٌل.،، الفرا -97

جامعة القدس الفلسطٌنً،ورقة علمٌة لمؤتمر النوعٌة فً التعلٌم الجامعً .خرٌجً الجامعات الفلسطٌنٌة

 .   المفتوحة

 دار الشروق للنشر و التوزٌع.عمان:(.2.ط.)علم النفس المدرسً.(8999)ناٌفة.، قطامً -98

 دار أسامة للنشر و التوزٌع.عمان:.المعجم التربوي فً علم النفس.(6002).ناٌف نزارالقبسً، -99

    :   .تّم استرجاعها فً تارٌخالمنهاج وجهة نظرها فً الفلسفة التربوٌة و.(6002).لقضاة،محمد علًا -100

     http://www.almualem.net:من.11/02/2012

البعد االجتماعً"المسافة االجتماعٌة  دراسة.(6001).قاسم ،خلٌل ابراهٌم و نوري، بركات -101

سلسلة العلوم .تشرٌن للدراسات و البحوث العلمٌةمجلّة جامعة .للقبول"لفرٌق نادي تشرٌن لكرة القدم

ٌّة،   .(1) 91الصح

 محمد السعٌد أبو حالوة )الوظٌفة التنفٌذٌة واضطراب التواصل االجتماعً(.6002 .)س ،مكلٌكمان ،-102

 www.gulfkids com  . :من.المكتبة االلكترونٌة ألطفال الخلٌج ذوي االحتٌاجات الخاّصة .مترجم(

 هجر للطباعة و التوزٌع.القاهرة:.الصّحة النفسٌة.(8991).عالء الدٌن،كفافً -103

 .دار المعرفة الجامعٌةالقاهرة:.اإلرشاد األسري.(6002).كفافً،عالء الدٌن-104

دار الفرقان للنشر  عمان:.(، مترجمانمحمد خطاب و ٌعقوب نشوان) متفعٌل التعلّ .(6002)ب.، كالرك-105

 والتوزٌع. 
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 الدراســـة مـــالحــــق

 

 .مع معلّمة فئة السنة خامسة ذكور دلٌل المقابلة 10ملحق رقم  -

 مع معلّم فئة السنة خامسة إناث. دلٌل المقابلة 10ملحق رقم  -

 المجموعة األولى. دلٌل المقابلة لبعض عناصر10ملحق رقم  -

 مخطط المالحظة لبعض عناصر المجموعة األولى. 10ملحق رقم  -

 مقٌاس التكٌف الدراسً. 10رقم ملحق  -

 االختبار السوسٌومتري. 10ملحق رقم  -

 قٌم الدراسة االستطالعٌة.10ملحق رقم  -

 رخصة العمل المٌدانً بالمدارس من مدٌرٌة التربٌة. 10ملحق رقم  -

 قائمة محكمً مقٌاسً الدراسة. 10ملحق رقم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10ملــحــــق رقــــــم:

 الــمــقــــابــــلــــة دلــٌـــل 

 

 .الخامسة ابتدائً الذكور بمدرسة توامة الشٌخ ببوسعادة فئة معّلمةمع  المقابلة

 

 : تـقـدٌــم

 قسم المعلّمة:  المكان د 00و0 :إلىد  01و0 :: من المّدة    01/10/0100: التارٌخ 

ٌّبة:  ٌّة ط  تح

وقتكم،وأذكركم أّننً جئت لمحاورتكم حول إّننً أشكركم مّرة أخرى على منحً جزء من  

تالمٌذ قسمكم السنة الخامسة ابتدائً  لبعضتناولت العالقات السوسٌومترٌة   الدراسة الّتً

 :الماضٌة

 لتوضٌح بعض النتائج و المتمّثلة فً النقاط التالٌة: دراسةفإذا كنتم ال ترون مانعا فسأكمل ال

 الخامسة ذكور فئةحول 

ٌّدا: الباحث  .باعتبارك معلّمة هذا القسم منذ سنوات عدة فأنت تحفظٌنهم ج

 المعلّمة: منذ التحضٌري.

 ؟y,z,w,o,s,i,n,u:ماذا تقولٌن عن العناصر التالٌة:الباحث

 المعلّمة:

Y خجول،متسامح،متوسط دراسٌا،كبٌرهم جسما 

Z علٌه،عٌنه أثرت جٌد المستوى،عنٌف جدا،ال ٌحسن الجوار،ٌسخر من أصدقائه 

W  ّممتاز المستوى،هادئ،ضعٌف البنٌة،جمٌل المظهر و األخالق،باحث مجد 

O جمٌل المظهرممتاز المستوى،أبوه معلّم الحً للقرآن،أخالق جمٌلة، 

S   ٌّد المستوى،قوي،سرٌع،مهاري،م  .جد  ج

I ًٌّد المستوى،حركً.)إبن المعلمة( إبن  ،ج

N حٌد أّمه و أبٌه،ٌحّب الوحدةكثٌر الشكوى،ٌّدعً المرض،ٌنتقد الجمٌع،و 

u حركً جّدا،عدوانً فً كثٌر من األوقات،و الرؤٌةضعٌف المستوى، 

إن شاء  ك بنسخة من الدراسة بعد التصوٌبنشكر لك كرم المتابعة و الصبر والتعاون ،و نعد

 . هللا

 



 10ملــحــــق رقــــــم:

 الــمــقــــابــــلــــة  دلــٌـــل

 

 .بمدرسة توامة الشٌخ ببوسعادة إناثالخامسة ابتدائً  فئة معّلممع    

 

 : تـقـدٌــم 

 قسم المعلّم:  المكان د 00و0 :إلىد  01و0 :: من المّدة    00/10/0100: التارٌخ  

ٌّبة:   ٌّة ط  تح

من وقتكم،وأذكركم أّننً جئت لمحاورتكم حول  إّننً أشكركم مّرة أخرى على منحً جزء   

تالمٌذ قسمكم السنة الخامسة ابتدائً بعض لتناولت العالقات السوسٌومترٌة  الدراسة الّتً

 بتارٌخ:

 التالٌة:ض النتائج و المتمّثلة فً النقاط لتوضٌح بع دراسةفإذا كنتم ال ترون مانعا فسأكمل ال 

 إناثالخامسة  فئةحول  

ٌّدا عرفهمفأنت ت ةهذا القسم منذ سنوات عدّ  : باعتبارك معلّمالباحث  .ج

 المعلّم: منذ السنة األولى ابتدائً.

 : ما تقوٌمك للعناصر التالٌة: ن،هـ ،و،ك،د؟الباحث

 المعلم:

 ،مستوى ال بأس بهمرٌضة بالصرع،عنٌفة مع الذكور و اإلناث،تندفع جّدا ن

ٌّدة المستوى،أخالقها حسنة. هـ  هادئة،ج

 ،مظهرها جمٌل.جٌدة المستوى،أخالقها حسنة،محبوبة من الجمٌع و

 .مرفولوجٌامنعزلة،متوسطة المستوى،كبٌرة  ك

ٌّة.،متوّسطة المستوى  دوما(و)ملتصقة بالعنصر د  حرك

 .الجسمٌة نٌةخجولة،ضعٌفة المستوى،ضعٌفة الب   أ

 

 .إن شاء هللا شكرا على تعاونك و صبرك ،ونعدك بنسخة من الدراسة بعد التصحٌح

 

 

 

 



 10ملــحــــق رقــــــم:

 الــمــقــــابــــلــــة دلــٌـــل 

 ببوسعادة. بمدرسة توامة الشٌخ ولىالمجموعة األمع بعض العناصر من 

ٌّد مدٌر المدرسة تـقـدٌــم     :  إلى الس

 د  المكان:  قسم العنصر المستهدف00و0د  إلى: 01و0المّدة : من:     10/10/0100التارٌخ:   

ٌّبة: ٌّة ط  تح

منحً جزء من وقتكم،وأذكركم أّننً جئت لمحاورة بعض إّننً أشكركم مّرة أخرى على 

مٌذ أقسام السنة تال لبعضالماضٌة الّتً تناولت العالقات السوسٌومترٌة  عناصر الدراسة

لتوضٌح بعض النتائج مع بعض  دراسةفإذا كنتم ال ترون مانعا فسأكمل الالخامسة ابتدائً،

 العناصر هم على التوالً:

 دقائق لكل عنصر على حدة. 0المقابلة .مّدة X ,M ,Vذكور:

 : سؤال م شترك:من اخترت فً الدراسة؟ولماذا؟الباحث

V  اخترتY ٌّدة،وال ٌحب احتقار اآلخرٌن  ،ٌجلس بجواري.ألّن أخالقه ج

M  اخترتWٌّدا،ومرح  ،وهو جاري فً الحً.ألّن أخالقه جٌدة،و ٌدرس ج

X  اخترتO  ٌّدا،ٌعرف ٌّدة،وٌدرس ج  ما ال نعرفألّن أخالقه ج

  

 :0مقابلة 

د  المكان:  قسم العنصر 00و0د  إلى: 01و0المّدة : من:     10/10/0100التارٌخ: 

 المستهدف

 دقائق لكل عنصر على حدة. 0مّدة المقابلة  إناث: ك،ن،ج .

 من اخترت فً الدراسة؟ولماذا؟ نفس السؤال مع الذكور:

ٌّدة ،وكذلك مستواها ك  و تحّن على الجمٌع. اخترت )و(ألّن أخالقها ج

ٌّدة ،وكذلك مستواها  ن  ،وجارتً.اخترت)ل( ألّن أخالقها ج

ٌّدة ،وكذلك مستواها ج  ،وتجلس بجوارياخترت )هـ( ألّن أخالقها ج

 

 (267-264ص ص.،2006.دلٌل المقابلة مقتبس الفكرة من كتاب مورٌس أنجرس)

 



 10ملــحــــق رقــــــم:

 الـــمــالحــظــة مــخــّطــط

 ببوسعادة بمدرسة توامة الشٌخ المجموعة األولىبعض العناصر من  الحظةم

ٌّد مدٌر المدرسة تـقـدٌــم  :  إلى الس

 ساحة المدرسةد  المكان:  00و0د  إلى: 01و0المّدة : من:     10/10/0100التارٌخ: 

ٌّبة: ٌّة ط  تح

إّننً أشكركم مّرة أخرى على منحً فرصة مالحظة بعض العناصر أثناء االستراحة 

المطعم المدرسً إلتمام الدراسة و التدلٌل على بعض ما جاء فٌها من نتائج العالقات و

 السوسٌومترٌة بٌن تالمٌذ أقسام السنة الخامسة ابتدائً .

 الشكر و االمتنان مقّدما.و لكم جزٌل  دراسةفإذا كنتم ال ترون مانعا فسأكمل ال 

 (.)ذكور/إناث المجموعة األولىتّم التركٌز على العناصر المختارة و المعزولة من  

 من المالحظة غٌر المباشرة تّم ما ٌلً:

ٌّنة فً الساحة بالعنصرٌن   -  S العنصر كّل على حدة ،كذلك W,Oإلتفاف عناصر مع

 .بمهارة ألعاب فردٌةوٌؤدي حركات وهو 

 . W,O ٌتّم االنتقال فً عملٌة تبادلٌة بٌن العنصرٌن األولٌنسرعان ما  -

ٌ بدي عنفه على من ٌقترب منه Zمن النادر إقحام العنصر  -  عب      للّ  هذا األخٌر الّذي 

 .ذلك الٌوم الّساحة فً فٌتّم الهجران و التّضمر،و الشكوى منه للمعلم الحارس

 ع التصاق)د( بها فً كّل مكان.،مأّما اإلناث ،فكلّهّن ٌلتففن حول العنصر)و( -

 فً كثٌر من المواقف تنعزل العنصر)ك( مع محاولة إظهارها إجتماعٌتها. -

 .Yالذكور ٌحاولون التقّرب من العنصرٌن الّسابقٌن باإلضافة للعنصرفً المطعم، أّما -

 ،مع ثبات البقٌة مع )و(.جاراتها بعضث إقحام العنصر المنعزل )ك( من وعند اإلنا -

فً القسمٌن و الملعب المدرسً،مع بعض تقرٌبا  00/10/0100نفس المالحظة ٌوم: -

أكثر لقرب المكانً أو السكنً هذا األخٌر فً الخروج من المدرسة لنتٌجة  اإلضافات

 .تجلٌا

جدت اإلناث و فئةمع 10/10/0100المالحظة المهّمة و الملفتة لالنتباه ٌوم: - التً و 

)ب كاء جماعً(وهّن ملتفات حول العنصر)و( مؤّثرفً لقاء عاطفً بالصدفة 

 ن الحً قرٌبا.عـرحل تأن العنصر)و( س من المعلّمتّم التعّرف و التقّصًد ـٌعانقنها،بع

 (239ص.،2006مقتبس الفكرة من كتاب مورٌس أنجرس، المالحظة )مخطط                                  
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 (كادٌمًاأل)دراسًـال فـٌّ ـتكـٌاس الـقـم

 ض -م  –ع  الحالة االقتصادٌة لألسرة:       00-00-01-0العمر:    ذ/أ      الجنس:      الرمز:      

 أبدا نادرا أحٌانا غالبا دائما العبـــــــــــــــــارات الرقـم
      محور التعاون فً القسم

      زمالئً فً القسمأحّب تقدٌم المساعدة بكّل أنواعها لجمٌع  10

      أجد نفسً مسرورا فً مشروع مع زمٌل على األقل من القسم 10
      أكون مرتاحا فً العمل الجماعً داخل القسم 10

      أفرح عند تكلٌفً بعمل مع صدٌق أو أكثر 10
      محور األستاذ)األستاذة(

      القسم. أحّب أن ٌكلّفنً معلّمً )معلّمتً( بعمل داخل 10

      أجدنً فرحا إذا أطعت معلّمً)معلّمتً( 10
      أقوم بكّل األعمال التً ٌطلبها مّنً معلّمً )معلّمتً( 10

      أجد أّن كّل ما ٌطلبه معلّمً )معلّمتً( فً مصلحتً 10
      محور الزمـالء

      أقّدر جمٌع الزمالء دون استثناء فً القسم. 10

      فخورا عندما أمشً مع زمٌل )زمٌلة( لً من القسم.أكون  01
      أجد كّل الزمالء دون استثناء ٌقّدروننً. 00

      أسعد لّما ٌزورنً زمٌل )زمٌلة( من القسم فً البٌت. 00
      محور المدرسـة

      المدرسة. إلى ستعدادأجد نفسً مرتاحا عند اال 00

      المدرسة.أحافظ على ممتلكات  00
      أكون مستعّدا للتطوع فً المدرسة إذا طلب منً ذلك. 00

      أسعد لّما أكون داخل المدرسة. 00
      محور الغٌاب عن المدرسة)الدروس(

ٌّب عن الدروس. 00       أكره التغ

      أجدنً حزٌنا لّما تأخذنً عائلتً بعٌدا عن المدرسة 00
      لى الدروس ٌومٌاإأجد متعة فً الحضور  00

ٌّب مكرها)بمرض أو طاريء( 01       أفّكر فً القسم لّما أتغ
      محور الواجبات المنزلٌة

      أقوم بواجباتً المنزلٌة )حّل التمارٌن( فً حٌنها. 00
      أكون مرتاحا إذا أنجزت جمٌع الواجبات المنزلٌة. 00

      الواجبات المنزلٌة لوحدي.أتذّكر  00

 أجدنً محرجا أمام معلّمً)معلّمتً(إذا لم إنجاز الواجبات 00
 المنزلٌة
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 سوسٌومتري الختبار اإل

 ض -م  –الحالة االقتصادٌة لألسرة: ع        00-00-01-0الجنس:  ذ/أ         العمر:     الرمز:    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محور الجلوس بالجوار:

م )بجوارهّن( إختر)إختاري( ثالثة على الترتٌب و التفضٌل مّمن تحبُّ )تحّبٌن( الجلوس بجواره: 1س

 داخل القسم.

         0-..........................0-..............................0-.......................................... 

إختر)إختاري( ثالثة على الترتٌب و التفضٌل مّمن تحبُّ )تحّبٌن( الجلوس بجوارهم )بجوارهّن( فً : 2س

 مكتبة المدرسة.

0-........................0-................................0-.......................................... 

إختر)إختاري( ثالثة على الترتٌب و التفضٌل مّمن تحبُّ )تحّبٌن( الجلوس بجوارهم )بجوارهّن( فً : 3س

 مطعم المدرسة.

0-.........................0-..............................0-.......................................... 

 محور العمل الجماعً خارج المدرسة:

 

إختر)إختاري( ثالثة على الترتٌب و التفضٌل مّمن تحبُّ )تحّبٌن( الخروج معهم )معهّن( فً : 4س

 مشروع ثنائً خارج  المدرسة.

0-.........................0-..............................0-.......................................... 

إختر)إختاري( ثالثة على الترتٌب و التفضٌل مّمن تحبُّ )تحّبٌن( حّل التمارٌن معهم )معهّن( فً : 5س

 عمل ثنائً 

 فً البٌت.        

0-........................0-...............................0-.......................................... 

إختر)إختاري( ثالثة على الترتٌب و التفضٌل مّمن تحبُّ )تحّبٌن( جمع معلومات حول درس فً : 6س

 التربٌة المدنٌة

 معهم )معهّن( خارج المدرسة فً فوج ثنائً.        

         0-........................0-...............................0-.......................................... 
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 محور اللعب داخل وخارج المدرسة:

فً حّصة إختر)إختاري( ثالثة على الترتٌب و التفضٌل مّمن تحبُّ )تحّبٌن( اللعب معهم  )معهّن(: 7س

 المدرسة فً لعبة ثنائٌة. التربٌة البدنٌة داخل

0-..........................0-.............................0-.......................................... 

 

معهم  )معهّن(فً وقت إختر)إختاري( ثالثة على الترتٌب و التفضٌل مّمن تحبُّ )تحّبٌن( اللعب  :8س

 المدرسة فً لعب ثنائً. الفراغ خارج

        0-..........................0-...............................0-.......................................... 

معهّن(فً الّساحة إختر)إختاري( ثالثة على الترتٌب و التفضٌل مّمن تحبُّ )تحّبٌن( اللعب معهم  ) :9س

 فً لعب ٌتّطلب اثنٌن فقط.  ممن تالمٌذ القس

0-........................0-...............................0-.......................................... 

 محور المشً  بالجانب:

إختر)إختاري( ثالثة على الترتٌب و التفضٌل مّمن تحبُّ )تحّبٌن(المشً بجانبهم )بجانبهّن( فً : 10س

 من القسم. وجالصّف عند الخر

        0-........................0-................................0-.......................................... 

إختر)إختاري( ثالثة على الترتٌب و التفضٌل مّمن تحبُّ )تحّبٌن(المشً بجانبهم )بجانبهّن( فً : 11س

 الصّف عند الذهاب الى مطعم المدرسة.

0-..........................0-..............................0-.......................................... 

إختر)إختاري( ثالثة على الترتٌب و التفضٌل مّمن تحبُّ )تحّبٌن(المشً بجانبهم )بجانبهّن( فً : 12س

 رحلة خارج المدرسة.

0-.........................0-...............................0-.......................................... 

 

 انتهـى االختبار السوسٌومتري
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 قٌم الدراسة االستطالعٌة

 :كيفية الحصول على الدرجات -

من جمع عدد االختيارات الّتي  ححّصيل علي يا ال يإلد ائيصيا   مين   عو  سنحصل على قيّم        

كّل المحاور ف  االختبيار الوسيييسمتإلم مي ف: في  المحيسر ا وي و في  ا يياللة ال فخية كيم اختيار  

زميل بغّض النظإل عن درجة االختييار  و لييا الموصيسد  نيا  الدرجية المياّق مين قيسر االختييارات 

 .درجة(1درجات،و الثالث 2ات،و الثّاني درج3)االختيار األول أم

ٌّن د01جدول ٌّنة االستطالعٌةٌب سنة  رجات المكانة السوسٌومترٌة الخاص باالختبار األول و الثانً للع

 (11)عددها 2013بمدرسة توامة الشٌخ ببوسعادة  إناث ابتدائً خامسة

 ع×س ²ع ²س ع س الرمز

A 00 00 961 841 000 

B 00 00 2304 1369 1776 

C 00 00 225 196 210 

D 00 00 441 625 525 

E 0 10 64 100 80 

F 00 00 529 576 552 

G 00 00 5929 5625 5775 

H 00 00 676 484 572 

I 00 00 2809 2304 2544 

J 00 01 2809 2500 2650 

K 00 00 1369 1296 1332 

 16915 15916 18116 001 000 مج

 

 و الذي ٌكون قانونه على النحو التالً: بٌرسوننطّبق  قانون معامل االرتباط  - 
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ٌّف الدراسً retest Test etحساب الثبات باالختبار و إعادة االختبار - أ  :لمقٌاس التك

كر سابقا        كان االختبار األول فً نفس التوقٌت مع االختبار السوسٌومتري،كذلك الثانً ،ألّنه كما ذ 

 كانا فً جلسة واحدة.  

 00ص:درجات االختبار األول         ن= 

  )إعادة االختبار(ك: درجات االختبار الثانً 

  كٌفٌة الحصول على درجات مقٌاس التكٌف الدراسً: -

من مجموع أوزان البدائل الم جاب عنها من طرف  كو  صعلى الدرجات الخام  لـ:  نحصل      

ٌّن بعده. 0على الرموز الممّثلة لها على التوالً حسب الجدول  فرغالمبحوثٌن فً المقٌاس ،ثّم ت    كما هو مب

ٌّنة االستطالعٌة إناث س الدراسً درجات التكٌف 02جدول   5الخاص باالختبار األول و الثانً للع

 (11)عددها 2012/2013للموسم الدراسً ابتدائً بمدرسة توامة الشٌخ ببوسعادة

 ك ص ن

A 92 87 

B 85 82 

C 87 88 

D 82 80 

E 70 75 

F 75 77 

G 94 94 

H 80 82 

I 84 87 

J 96 96 

K 90 89 
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ٌّدا: spssنحسب الثبات بالحزم االحصائٌة   بطرٌقتٌن للتأّكد ج

 التكيف الدراسي و التجزئة النصفية 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Partie 1 
Valeur 1.000 

Nombre 
d'éléments 

1a 

Partie 2 
Valeur 1.000 

Nombre 
d'éléments 

1b 

Nombre total 
d'éléments 

2 

Corrélation entre les sous-échelles .983 

Coefficient de 
Spearman-Brown 

Longueur égale .991 

Longueur inégale .991 

Coefficient de Guttman split-half .990 

a. Les éléments sont : VAR00001 

b. Les éléments sont : VAR00002 
 

 

 

 التكيف و ألفا كرونباخ   :

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 11 100.0 

Exclus
a
 0 .0 

Total 11 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de 
fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'élément

s 

.990 2 
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 رخصة العمل المٌدانً من مدٌرٌة التربٌة لوالٌة المسٌلة
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 معا قائمة المحكمٌن لمقٌاسً الدراسة

 

الشهادة االسم و اللقب رقم
 العلمٌة

الرتبة  التخّصص
 العلمٌة

 البلد الجامعة

 فلسطٌن دسـجامعة الق محاضر بأ. علم النفس العام دكتوراه ـاتركــاد بــزٌـ 10

 الجزائر جامعة بسكرة أ.محاضر أ علم النفس العصبً دكتوراه وم مــحــمــدـبـلـ 10

 الجزائر بـاتـنـةجامعة  أ.محاضر أ علم النفس العٌادي دكتوراه نـور الدٌـنبالً ج 10

 الجزائر بسكرةجامعة  أ.محاضر أ علم النفس العٌادي دكتوراه هٌر ز ع/الوافًبوسنة  10

 الجزائر جامعة المسٌلة أ.محاضر أ  االجتماعً علم النفس دكتوراه مـدبودربـالة مح 10

 الجزائر جامعة المسٌلة بمحاضر أ. عـلـوم الـتـربـٌــة دكتوراه الحه حمود صط 10

 الجزائر جامعة المسٌلة أ.محاضر أ عـلم النفـس العام دكتوراه اهـردي الطمجاه 10

 الجزائر جامعة المسٌلة أ.محاضر أ تـنـظـٌـم وعـمـل دكتوراه ضٌاف زٌن الدٌن 10

 الجزائر جامعة المسٌلة أ.محاضر أ عـلـوم الـتـربـٌـة دكتوراه دعـمــور العــٌــ 10

 

 شكر:

اّلذٌن لم ٌبخلوا علٌنا بوقتهم و جهدهم فً التحكٌم لمقٌاسً الدراسة  نشكر جمٌع األساتذة    

 مّرة أخرى لهم منا كل االحترام و التقدٌر.المطلوب.و معا،فكانوا بحق فً المستوى
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