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تعتبر المدرسة من مؤسسات الريادة في المجتمع نظرا لما تقدمه من خدمات شتى على        

ة على للحياة ا(جتماعية زياد وإعدادهلتكوين الفرد أداة الصعيدين الفردي والجماعي فھي 

  كونھا من اھم وسائل بناء المجتمع والمحافظة على بقاءه واستمراريته 

اليوم يمكنه ان ي=حظ ا(ھتمام الكبير والمتزايد الذي اصبحت توليه المجتمعات  الم=حظو  

منھا بأن ا(ساس الذي يقاس به تطور المجتمع او تخلفه ھو  إيمانالھذه المؤسسة  ا�نسانية

، ويظھر ھذا ا(ھتمام من خ=ل زيادة ا(نفاق التربوي وكذا ا(ھتمام با(بحاث  التربية والتعليم

  .والدراسات التربوية وتدعيمھا 

ولما كانت المدرسة مؤسسة اجتماعية فانھا تقوم على اساس من التفاعل بين عدة عناصر    

ة ما يتوقف تتحرك ضمنھا وفي اطارھا ولعله من المفيد ھنا ا(شارة الى ان نجاح اي مؤسس

على طبيعة الع=قات القائمة بين افرادھا وذلك باعتبار ان الفرد ھو اساس نجاح اي عملية او 

مؤسسة ما ، ورغم ا(ھتمام الكبير الذي توليه الدولة للمدرسة من خ=ل زيادة الھياكل التربوية 

المناصب  وتحسينھا اضافة الى توفير الوسائل التربوية الحديثة والضرورية وكذا توفير

ال=زمة لتسيير ھذه المؤسسات ا( ان ھذا ا(ھتمام لم يكن بنفس الوتيرة عند التطرق للجانب 

الع=ئقي داخل المؤسسة او للتأثير الواضح  لھذه العناصر على بعضھا مما يؤدي في ا(خير 

  .الى التاثير في البناء المدرسي العام وبالتالي في النظام التربوي 
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مع من خ=ل ا(ھتمام بالنظام التربوي الى اعدادافراد صالحين نافعين (نفسھم ويھدف المجت  

ومجتمعاتھم لكن ذلك يتوقف على مدى ا�عداد الجيد لھؤ(ء ا(فراد ولمدى تحصيلھم ا(مثل 

  . لما يتلقونه من علوم ومعارف خ=ل المراحل التعليمية المتعاقبة

يئةا(جتماعية المدرسية في التحصيل الدراسي للتلميذ وتأتي ھذه الدراسة للبحث في ع=قة الب  

حيث نحاول من خ=لھا التعرف على طبيعة الع=قات القائمة داخل المجتمع المدرسي  زيادة 

على تاثيرات كل من ا(ستاذ وا(دارة المدرسية وكذا جماعة الرفاق المدرسية في التحصيل 

  .الراسي للتلميذ 

ى خمسة فصول حيث يتناول الفصل ا(ول موضوع البحث من وقد قسمت ھذه الدراسة ال  

طرح (شكالية الدراسة والتساؤ(ت الرئيسية ثم صياغة الفرضيات انقوم بعد ذلك بتوضيح 

اھمية الموضوع وا(سباب التي ادت الى اختياره ،ويلي  ذلك تحديد أھداف الدراسة ثم 

ة ثم تناول الموضوع في ضوء مفاھيمھا ا2ساسية وفي ا2خير عرض للدراسات السابق

  .نظريات علم اجتماع التربية

أما الفصل الثاني من الدراسة فقد خصص للمدرسة من منظور سوسيولوجي بداية بالتطرق   

الى وظائف المدرسة وخصائصھا ثم مكوناتھا وتطرقنا بعد ذلك إلى الع=قات ا(جتماعية داخل 

  . المدرسة ثم التفاعل التربوي في إطارھا

وفي الفصل الثالث للدراسة تعرضنا لموضوع التحصيل الدراسي كأھم العمليات التربوية بل   

ھو الھدف ا(سمي 2ي منظومة تربوية حيث قمنا في بداية البحث بالتعرف على العوامل 

المؤثرة في تحصيل التلميذ ثم التعرف على مبادئه واھداف قياسه ثم التطرق 2ھم وسائل قياسه 

  . ت بمختلف أشكالھاكا(ختبارا

أما الفصل الرابع للدراسة فقد خصص لعرض أھم ا�جراءات المنھجية للدراسة ليليه الفصل   

ا(خير المخصص لعرض نتائج الدراسة وتحليلھا ثم عرض النتائج المتوصل اليھا لنقوم بعد 

الدراسة بشقيھا ذلكبتقديم بعض ا(قتراحات والتوصيات التي رأينا انھا مفيدة بعد ا(نتھاء من 

  .  النظري والميداني
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  ةـــكاليــــا�ش: أو'   

  

الJJـمدرسة مJJـؤسسة اجتJJـماعية انـبـثـقJJـت مJJـن قJJـلب المجتمJJـع وولJJـدت مJJـنه لـتـنـبJJـض        

بنبضاته وذلك مـن خـ=ل تـناغـمھا مJـع الـمـؤسJـسات ا(جـتماعJـية ا2خJـرى لJـتساھم وبـشكJـل 

�نJJـسان  الJJـذي تـريJJـد ضـمJJـن ا�طJJـار الـعJJـام للمجتمJJع الJJـذي فعJJال فJJـي صنJJـاعة و تـشكJJـيل ا

فالJJـمدرسة ھJJـنا مـؤسJJـسة اجتماعيJJة تربويJJة رسمJJـية أوجJJـدھا المجتمJJع لتحـقJJـيق ,انبثقJJت فـيJJـه 

أھدافJJـه و غايـاتJJـه وھJJـي الحـلـقJJـة الثـانـيJJـة بـعJJـد ا2سJJـرة التJJـي تJJـر فـJJـد المجتمJJع بالطJJـاقات 

   .المـدربة وبالـتالي إمـداده بـما يـحـتاج مـن كـفـاءات و كـفـايات  الـبشـرية المـؤھـلة و

إنھا المؤسسة التي تعد ا�نسان للحياة على حد تعبير جون ديوي كمJا أنھJا أيضJا مھJد �عJداد    

  .جون فريدريك ھربرتا�نسان للحياة الفاضلة على حد تعبير 

ا بذلك تـتمثـل خصائص و مميJزات المؤسسJة ولـما كانـت المـدرسة مـؤسـسة اجتماعية فإنھ    

مـن بـينھا وجـود تفـاعل و المـدرسة ھـنا بـيئـة اجـتماعـية يـتم فـيھا التفاعJل  والتي ا(جـتـماعية

ھـJJـذا التـفاعJJـل الJـذي يـولـJJـد بـذاتـJJـه ع=قـــJJـات ,بـيJـن العJJـناصر المشـكـلJJـة و المكـونJـة لـھـJJـا 

علJى ا2سـتJـاذ و التـلـمـيJJـذ مJـما يـولJـد تـحJـصي= دراسJيا فJي آخJJـر اجتـمـاعيـJـة تؤثJـر بJدورھا 

  .المـطـــاف

وتسـعـى كــل مـنـظــومة تـربــويـة عـلى المستـوى العـالمي إلى تـفـعـيل وتحـسيـن عـملية      

التـحJJـصيل الدراسJJي (ن ذلJJك مJJـن شـانJJـه إمJJـداد الـمجـتمJJـع بـأعضJJـاء مـدربـيJJـن و مؤھـلـيJJـن 

   .ـاعـلـيـن فـي الـحـيـــاة وف

الـھJـدف إذ نـشــيJـر ھJـنا   وتـعـد الـجـزائـر مـن الـدول التJـي تـسJـعى إلJـى بـلJـوغ ھـJـذا        

مجJـھودات قـصJـوى  تJزالو(بJذلت   إلـى أن الدولة الجزائرية و( سيما في السنـوات ا2خيJرة 

  وإنـفـاقا كـبـيـرا علـى القـطاع

  

ن الجانب ا2كبر ھنا خصص للجانب الفيزيقي للمJدارس بحJـيث ن=حـJـظ تزايJـدا التـربوي إ( إ 

في عـدد  الھـياكل التـربـوية وكــذا توفــيـر الوسائـل التعلJـيمية الضJرورية زيJـادة علJى توفJـير 
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طJاقم طـيJـر الت=مـيJـذ إضJافة إلJى تكJوين و تأھيJل أعضJاء الأالمناصب البيداغوجيJة ال=زمJة لتـ

المجJJال أن اغلJJب المؤسسJJات التربويJJة تتJJوفر علJJى الشJJروط  ومJJا يمكJJن قولJJه فJJي ھJJذاا�داري 

الضرورية  ال=زمJة  للعمليJة التعليميJة إ( انJه وعلJى الجانJب المقابJل وبJالرغم ممJا سJبق ذكJره 

O ذJرى ن=حظ اخت=فا و تباينا في مستوى التحصيل الدراسي من تلميJى أخJة إلJن مدرسJر ومJخ

ا2مJر الJذي يطJرح بJدوره ضJرورة البحJث عJن ا2سJباب ,منطقJة أخJرى  وكذا من منطقJة إلJى 

الموضوعية ا2خرى التي تؤثر في عملية التحصيل الدراسي ولعل البيئJة ا(جتماعيJة المدرسJية 

ھنا تعتبر من أھم العوامل المؤثرة في ذلك حيث أن التفاعل الJذي يJتم داخJل المؤسسJة  وطبيعJة 

بJدون شJك فJي  التحصJيل الدراسJي للتلميJذ فكJم مJن تلميJذ تذبJذب الع=قات السائدة فيھJا تJؤثر و 

مستوى تحصيله الدراسي بل قد يكون توقف عن الدراسة نتيجة لسلوك قJاس مJورس ضJده مJن 

JJذ كJJن تلميJJم مJJتاذ وكJJرف ا2سJJهطJJة بينJJط الع=قJJن نمJJتكى مJJد اشJJاقم  ذلك قJJاء الطJJين أعضJJو ب

Jه وإذا ا�داري المدرسي وكم من طالب كذلك تدنى مستوى تحصJة أقرانJأثره بجماعJة تJيله نتيج

أخJJذنا فJJي الحسJJبان أن دراسJJتنا ھJJذه سJJتكون علJJى طلبJJة مرحلJJة الثJJانوي ممJJا يعنJJي ھنJJا مرحلJJة 

المراھقة لدى التلميذ ا2مر الذي يوضح و ب= شك أن التلميذ و بشكل عام و خصوصJا فJي ھJذه 

Jذا المرحلة عرضة للتأثر برفاقه خاصة على المستوى النفسي مما يعنJتاذ وكJن ا2سJم =Jي أن ك

ا�دارة وجماعJJة ا�قJJران تJJؤثر مباشJJرة علJJى التلميJJذ و علJJى تحصJJيله الدراسJJي وسJJنحاول مJJن 

خ=ل دراستنا ھذه إن نوضح ع=قة البيئة ا(جتماعية المدرسية بالتحصيل الدراسي لدى التلميJذ 

إحJدى المJدن الجزائريJة  وية فيو ذلك بإجراء دراسة ميدانية على عينة من ت=ميذ المرحلة الثان

  :لتالي ا�جابة عن التساؤل الرئيسي للدراسة و ھووبا

  حد تؤثر البيئية ا'جتماعية المدرسية في التحصيل الدراسي للتلميذ ؟ إلى أي

  :وھي  عن التساؤل الرئيسي ث=ث تساؤ(ت فرعيةلتتفرع 

  ؟راسي للتلميذIستاذ في التحصيل الدالسلوك التعليمي ل يؤثرإلى أي  مدى  -  1 

  

 ؟المدرسية في التحصيل الدراسي للتلميذ ة�دارتؤثر ا أي مدى إلى -2 

 أي مدى تؤثر جماعة الرفاق المدرسية في التحصيل الدراسي للتلميذ؟ إلى -3 
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  :فرضيات الدراسة : ثانيا 

تم عبJارة عJن إجابJات مبدئيJة و محتملJة علJى أن يJقد وضعنا ث=ثJة فرضJيات والتJي ھJي ھذا و 

  :إثباتھا أو نفيھا من خ=ل الدراسة الميدانية و ھذه الفرضيات ھي 

   .في التحصيل الدراسي للتلميذ ايجابيا Iستاذالسلوك التعليمي ل يؤثر -1

   .تساھم ا�دارة المدرسية في تحسين التحصيل الدراسي للتلميذ -2

  .لميذ في التحصيل الدراسي للت  يايجاب لجماعة الرفاق المدرسية دور -3

وسJJنقوم بتحليJJل كJJل فرضJJية إلJJى مؤشJJرات وعناصJJر فرعيJJة وذلJJك بغJJرض ا�لمJJام بجميJJع 

يؤثر ا2سJتاذ فJي التحصJيل الدراسJي للتلميJذ سJنحاول مJن : العناصر المؤثرة فالفرضية ا2ولى 

  :خ=لھا التعرف عن 

  .سلوك وتفاعل ا2ستاذ داخل القسم و ع=قته بالتحصيل الدراسي -

   .لسائدة بين التلميذ و ا2ستاذنمط الع=قة ا -

   .مدى حرص ا2ستاذ على خلق جو تعليمي مناسب للتحصيل الدراسي -

                                                                                       .مدى حرصه على خلق جو تعاوني قائم على الود وا(حترام المتبادل -

  .المعاملة المتساوية للت=ميذ و عدم التفرقة بينھممدى حرصه على  -

  .مدى تشجيعه للمتفوقين و محاولة النھوض بذوي المستوى الضعيف -

تسJJاھم ا�دارة المدرسJJية فJJي تحسJJين التحصJJيل الدراسJJي للتلميJJذ  : أمJJا الفرضJJية الثانيJJة وھJJي 

  : فسنحاول من خ=لھا التعرف عن 

  .ميذ و الطاقم ا�داري للمؤسسةنوعية الع=قة السائدة  بين التل -

   .مدى مساھمة ا�دارة في خلق مناخ تعليمي مناسب -
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   .اھتمام ا�دارة بانشغا(ت الت=ميذ و الحرص على حل مشك=تھم -

مدى متابعة ا�دارة لنتائج الت=ميذ وتحليلھا و تشJجيع المتفJوقين ومحاولJة النھJوض بمJن ھJم  -

  .دون المستوى

فJJي التحصJJيل  الدراسJJي  إيجJJابي لجماعJJة الرفJJاق المدرسJJية دور: و ھJJي أمJJا الفرضJJية الثالثJJة 

  : للتلميذ فسنحاول من خ=لھا التعرف عن 

  .ائدة بين التلميذ و جماعة أقرانهنمط الع=قة الس -

  .مدى وجود تعاون بين التلميذ وجماعة رفاقه في التعليم و التحصيل -

 .يل التلميذانعكاس سلوكيات و ممارسات جماعة الرفاق على تحص -

  :أھمية الموضوع و أسباب اختياره: ثالثا

إن اختيارنJJا لموضJJوع الدراسJJة ھJJذا نJJابع مJJن إيماننJJا العميJJق بالJJدور الJJذي تقJJوم بJJـه المدرسJJة 

 افJJةكمؤسسJJة اجتماعيJJة و تربويJJة فJJي إعJJداد الفJJرد للحيJJاة ذلJJك ا�عJJداد الJJذي يكJJون عJJـلى ك

وذلJJك بغيJJة الحصJJول علJJى أعضJJاء  )العلميJJةالنفسJJية و ا(جتماعيJJة والثقافيJJة و (المسJJتويات 

متجانسين ومدربين قادرين على بناء مجتمع له مكانته بين المجتمعات ا2خرى ولن يتم كل ھJذا 

ولن تحقق المدرسة وظيفتھا دون الوصول إلى مستوى جيد من التحصيل الدراسJي لJدى التلميJذ 

قصJوى فJي التركيJز علJى البيئJة  لغد ولعل ھذه النظرة فJي البدايJة تطJرح أھميJةاالذي ھو رجل 

ا(جتماعيJJة بتفاع=تھJJا و ع=قاتھJJا الداخليJJة والتJJي تJJؤثر مباشJJرة علJJى التحصJJيل الدراسJJي لJJدى 

  :إلى اختيارنا لھذا الموضوع كذلك التلميذ ومن ا2سباب ا2خرى التي أدت

نJا بالJدور الرغبة الشخصية في دراسة ھذا الموضوع من خ=ل ممارستنا لمھنة التعليم و إيمان -

  .الھام لعناصر البيئة ا(جتماعية المدرسية في عملية التحصيل لدى التلميذ

مJJن خJJ=ل م=حظاتنJJا و مناقشJJاتنا  مJJع الت=ميJJذ وجJJدنا بعJJض المشJJك=ت التJJي أثJJرت علJJى  -

تحصيل التلميذ بل علJى مشJواره الدراسJي إذ ھنJاك مJن توقJف عJن الدراسJة بسJبب ع=قتJه مJع 

ا�دارة المدرسJية أو مJع جماعJة رفاقJه رغJم ان بعJض ھJؤ(ء الت=ميJذ  ا2ستاذ أو مشك=ت مJع

   .كانوا من المتفوقين في مشوارھم الدراسي السابق
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محاولة البحث والتحليل 2ھم العوامل التي تساھم و بشكل كبير في التحصيل الدراسي للتلميJذ  -

   .ةفي المرحلة الثانوية و المتمثل في البيئة ا(جتماعية المدرسي

قلJJة الدراسJJات التJJي تناولJJت ھJJذا الموضJJوع علJJى مسJJتوى المدرسJJة الجزائريJJة فJJي المرحلJJة  -

  .الثانوية و التي ھي مرحلة ذات أھمية كبرى في الحياة العلمية للتلميذ 

الرغبJJة فJJي الخJJروج بنتJJائج تسJJھم فJJي خدمJJة المدرسJJة الجزائريJJة مJJن خJJ=ل تJJذليل بعJJض  -

  .مناخ تعليمي أفضل للتحصيل الدراسي قالصعوبات الراھنة و المساھمة في خل

  أھـــــداف الــدراســة : رابعا  

  :نھدف من خ=ل دراستنا ھذه إلى الوصول لعدة نقاط من أھمھا  

اسJJي للتلميJJذ فJJي الكشJJف عJJن أھميJJة و دور البيئJJة ا(جتماعيJJة المدرسJJية فJJي التحصJJيل الدر -

  .المرحلة الثانوية

يئJة ا(جتماعيJة التربوي للحرص و التركيز علJى عناصJر الب جلب اھتمام القائمين على الحقل -

  .أثناء إعداد ووضع المناھج و البرامج الدراسية) الرفاق ،جماعةا2ستاذ، ا�داريين، (المدرسية

الوصول إلى مستوى أفضل من التحصيل الدراسي للطالب باعتبار ذلك له أثJار ايجابيJة علJى  -

  .كل من الفرد و المجتمع

انط=قا من ھذه ا2ھداف التي نسعى إلى تحقيقھJا وذلJك مJن خJ=ل الدراسJة النظريJة و  وعليه و

الميدانية آملين في ذلك الوصول إلJى نتJائج تخJدم المنظومJة التربويJة فJي الجزائJر و تسJاھم فJي 

  .خلق جو تعليمي وتحصيلي أفضل 

  تـحـديـد المــــفاھـــيـم  : سادسا

لم ا2ساسJJية التJJي تسJJاعد الباحJJث علJJى الJJتحكم فJJي موضJJوع يعتبJJر تحديJJد المفJJاھيم  مJJن المعJJا

دراسته من جھة كما تعمل على توجيھه الوجھة الصحيحة من جھة أخرى حيث تجنبه الخJروج 

عن موضوعه أو الدخول في متاھات ( تخدم البحث مما يعنJي كJذلك تJوفيرا للجھJد و الوقJت و 

من المفيد للباحJث و منJذ بدايJة البحJث  ذلك من خ=ل ضبط مسار البحث لدى الباحث و لذا كان
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إلى ضبط و تحديد المفاھيم  التي يستخدمھا في بحثه إضافة إلى تعريفJه بدقJة  الباحث  أن يسعى

  : التي نستخدمھا في دراستنا  مووضوح ومن المفاھي

  

  

  

  

 البيئة ا'جتماعية                     -1

كJJJم الع=قJJJات الداخليJJJة لIفJJJراد إلJJJى جانJJJب تعJJJرف بأنھJJJا مجموعJJJة القJJJوانين و الJJJنظم التJJJي تح

  .(1)المؤسسات و الھيئات السياسية و ا(جتماعية 

كمJJا تعJJرف البيئJJة ا(جتماعيJJة بأنھJJا جانJJب مJJن البيئJJة الكليJJة يتJJألف مJJن أشJJخاص و جماعJJات 

متفاعلJJة و ينطJJوي علJJى التوقعJJات ا(جتماعيJJة و نمJJوذج التنظJJيم ا(جتمJJاعي و جميJJع المظJJاھر 

مع كما يشتمل على التوقعات ا(جتماعية ذات الطبيعة الفردية الذاتيJة ا2مJر الJذي ا2خرى للمجت

  .(2)يجعل لكل عضو في المجتمع بيئته ا(جتماعية الخاصة

ھJذا الوسJط ,مما نستنتجه ھنا أن البيئة ا(جتماعية ھJي وسJط يتفاعJل فيJه ا2فJراد أو الجماعJات 

كمJا تنطJوي كJذلك علJى مجموعJة ع=قJات بJين  الذي تحكمه آليJات وقJوانين تJنظم الحيJاة داخلJه

  . ا2عضاء الذين يتفاعلون في إطار ھذه البيئة وھذا ما يضفي عليھا اجتماعيتھا

أمJJا البيئJJة ا(جتماعيJJة المدرسJJية فھJJي ذلJJك الوسJJط ا(جتمJJاعي والتربJJوي الJJذي يJJتم فيJJه عمليJJة 

   .د المسبقعلى أساس من التخطيط وا�عدا ةالتربية والتعليم المنظمة والقائم

  :التحصيل الدراسي-3

  .نجد في اللغة العربية أن تحصيل الشيء يعني تجمع وثبت

                                                           

 بتاريخ 2010/02/14 الساعة WWW.STARDZ.COM 22:00الموقع ا(لكتروني (1) 
(2) 160ص, 1979, الھيئة المصرية العامة للكتاب:ا�سكندرية, قاموس علم ا(جتماع: عاطف غيث    
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كمJJا ورد بJJان كلمJJة التحصJJيل لغJJة ھJJي مصJJدر للفعJJل حصJJل والJJذي يعنJJي اكتسJJاب العلJJوم 

  .(1)والمعارف

أما اصط=حا فيعرف التحصيل الدراسي بأنJه مقJدار المعرفJة و المھJارات التJي حصJلھا الفJرد  

  .(2)لخبرات السابقةبالتدريب و المرور نتيجة ا

يظھر من خJ=ل ھJذا التعريJف أن التحصJيل الدراسJي ھJو مجمJوع المعJارف و المھJارات التJي 

 . اكتسبھا الفرد وذلك من خ=ل التدريب وكذا ا(ستفادة من الخبرات السابقة

لطالJJب فJJي ويJJرى إبJJراھيم عبJJد المحسJJن الكنJJاني أن التحصJJيل الدراسJJي ھJJو كJJل أداء يقJJوم بJJه ا

  الموضوعات المدرسية المختلفة والذي يمكن إخضاعه للقياس عن طريق درجات اختبار أو 

  

        .(3) تقديرات المدرسين أو كليھما معا

ن=حJJظ فJJي ھJJذا التعريJJف انJJه أكثJJر شJJمولية بحيJJث نجJJد مJJن خ=لJJه أن التحصJJيل الدراسJJي (  

2نشطة و ا(داءات التي تظھJر علJى يقتصر على المعارف المكتسبة فحسب بل يتضمن كذلك  ا

  .التلميذ أثناء تعامله مع المواد التعليمية المختلفة

كما يرى روبير (فون أن التحصيل الدراسي يعني درجة المعرفة التي يحصل عليھا الطفل من 

  .(4)خ=ل برنامج مدرسي قصد تكيفه مع الوسط والعمل المدرسي

دف من عملية تحصJيل المعرفJة ھJو الJتمكن مJن الJت=ؤم ما ي=حظ في ھذا التعريف انه جعل الھ

  .رسي دو التكيف مع النشاط المدرسي وكذا الوسط الم

                                                           

(3) 217ص,1987,مكتبة لبنان,قاموس مطول اللغة العربية ,محيط المحيط:بطرس البستاني   
(4) 317ص 2001,دار المعارف للم=يين,2ط,ا2حد وا2سھل,الرائد في المعجم اللغوي:انمسعود جبر   
( 1) 129ص  1974,بيروت ,لنھضة العربيةدار ا,القياس و التجريب في علم النفس و التربية:عبد الرحمان محمد عيسوي   

(2) القدرة على التفكير أ(بتكاري بالتحصيل الدراسي   ةع=ق: لطاھر سعد T ا   )  دراسة سيكولوجية( المركزية  ديوان المطبوعات الجامعية الساحة 

47-46ص 1991الجزائر   
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ويعرف ص=ح الدين محمود ع=م التحصيل الدراسي بأنه درجة ا(كتساب التJي يحققھJا فJرد    

أو مسJJتوى النجJJاح الJJذي يحJJرزه أو يصJJل إليJJه فJJي مJJادة دراسJJية أو مجJJال تعليمJJي أو تدريسJJي 

  .(1)معين

ي=حظ من خ=ل ھذه التعريفات اتفاقھJا علJى أن التحصJيل الدراسJي ھJو المعرفJة التJي يتحصJل 

 :عليھا الطالب والتي يمكJن قياسJھا ومعرفتھJا وھJذا مJا يجرنJا لتعريJف التحصJيل الدراسJي بأنJه

اكم جملة المعارف و الخبرات التي يكتسJبھا التلميJذ مJن خJ=ل العمليJة التعلميJة وھJو نتيجJة للتJر

  .خ=ل المواد التعليمية المختلفةالمعرفي لدى التلميذ من 

    ة الدراسات الـسابق: سادسا  

يتصف العلم بصفة التراكمية إذ أن نقطة النھايJة فJي بحJث مJا ھJي نقطJة البدايJة فJي بحJث أخJر 

وتعتبر الدراسات السابقة 2ي موضJوع مJا مJن أھJم العوامJل التJي تسJاعد الباحJث وترشJده إلJى 

ا جيJJدا وبنطJJاق مJJيJق الصJJحيح ذلJJك أنھJJا تسJاعد الباحJJث مJJن الJJتمكن مJJن فھJم موضJJوعه فھالطر

اشمل من فھمJه الJذاتي ،زيJادة علJى ذلJك تعمJل الدراسJات السJابقة علJى توجيJه الباحJث الوجھJة 

الصJJحيحة وتجنبJJه الخJJروج عJJن الموضJJوع وذلJJك بتبيJJين ا�جJJراءات والخطJJوات المتبعJJة فJJي 

Jا تعتبJي كمJن مراحل البحث العلمJه مJا تقدمJث بمJا للباحJا ھامJذلك مرجعJابقة كJات السJر الدراس

  .خطوات منھجية أو مادة علمية أو كأداة مقارنة يقوم بھا الباحث 

ومن خ=ل اط=عنا وبحثنا المتواصل لJم نجJد دراسJة سJابقة متطابقJة مJع موضJوع دراسJتنا مJع 

بھJا الطالبJة علJي شJريف أننا وجدنا دراسة مشابھة 2حد متغيرات الدراسJة وھJي دراسJة قامJت 

  .حورية وكانت بعنوان البيئة ا(جتماعية المدرسية وع=قتھا بالمردود الدراسي 

حيث أرادت الباحثة مJن خ=لھJا توضJيح ع=قJة البيئJة ا(جتماعيJة للمدرسJة بJالمردود الدراسJي 

حJدى بلJديات وذلك بإجراء دراسة ميدانية على عينة من الت=ميذ المعيدين للسنة الثالثJة ثJانوي بإ

  .2008و(ية المسيلة وكانت ھذه الدراسة في سنة 

                                                           

(3) 30ص  2000, دار الفكر العربي,القاھرة , 1ط,القياس النفسي و التربوي   : ص=ح الدين محمود ع=م     
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ا(جتماعيJJة للمدرسJJة بJJالمردود  ةماع=قJJة البيئJJ: كمJJا انطلقJJت الباحثJJة مJJن تسJJاؤل رئيسJJي وھJJو 

  :، لتدرج تحته مجموعة تساؤ(ت فرعية جاءت على النحو اOتي  ؟الدراسي

  ؟تائج الت=ميذ المدرسية ماع=قة السلوك ا(تصالي 2ستاذ التعليم الثانوي بن -

  ؟ما ع=قة السلوك التنظيمي �دارة مؤسسة التعليم الثانوي بنتائج الت=ميذ المدرسية  -

  ؟ع=قة جماعة الرفاق المدرسية بنتائج الت=ميذ المدرسية  ما -

  :وقد كانت الباحثة تھدف من خ=ل دراستھا الوصول إلى 

ي 2ستاذ التعليم الثانوي ونتJائج الت=ميJذ المدرسJية كشف ووصف الع=قة بين السلوك ا(تصال -

.  

  .وصف الع=قة بين السلوك التنظيمي للمسيرين ونتائج الت=ميذ المدرسية -

   .كشف الع=قة بين جماعة الرفاق المدرسية والنتائج الدراسية للتلميذ -

- JJتعلم وفJJلوك المJJكيل سJJي تشJJة فJJة للمدرسJJة ا(جتماعيJJة البيئJJيس بأھميJJة التحسJJه العلميJJي حيات

  .والعملية خاصة في المرحلة الثانوية 

وقد قسمت الباحثة بحثھا إلى خمسJة فصJول حيJث تناولJت فJي الفصJل ا2ول موضJوع الدراسJة 

من تحديJد لUشJكالية وتسJاؤ(ت الدراسJة ثJم التطJرق إلJى أھميJة الدراسJة وأسJباب اختيارھJا ثJم 

JJم عJJاھيم ثJJد المفJJة وتحديJJداف الدراسJJى أھJJت إلJJيل تطرقJJرا التأصJJابقة وأخيJJات السJJرض للدراس

النظري لموضوع الدراسة ، أما الفصل الثاني فقد شمل ما يتعلق بالمدرسة كبيئJة اجتماعيJة فJي 

  .حين تناول الفصل الثالث للدراسة المردود الدراسي 

  أ

الفصل الرابع فقد خصصته الباحثة للحديث عن ا�جراءات المنھجية للدراسة وفJي الفصJل أما  

  .خير تطرقت الباحثة إلى عرض النتائج وتحليلھا ا2

  :وقد توصلت الباحثة في ا2خير إلى النتائج التالية 
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بالدراسJJة وھJJذا مJJا  مأن ا2سJJاتذة يعJJاملون الت=ميJJذ معاملJJة حسJJنة ممJJا يشJJجعھم علJJى ا(ھتمJJا -

   .ينعكس إيجابا على نتائجھم الدراسية

   .يحفزھم ويدفعھم إلى تحقيق نتائج دراسية أفضلإن تشجيع ا2ستاذ لت=ميذه على الدراسة  -

عJJدم شJJعور المبحJJوثين بالرضJJا عJJن الثانويJJات التJJي يدرسJJون بھJJا ممJJا يحJJبط عJJزيمتھم علJJى  -

  .التحصيل وھذا ما يؤثر على نتائجھم الدراسية 

كانJJت مJJن أسJJباب إخفJJاق الت=ميJJذ فJJي شJJھادة ت المعاملJJة السJJيئة مJJن طJJرف إدارة الثانويJJا -

   .البكالوريا

  .ا�دارة المدرسية تعامل الت=ميذ دون تمييز مما يشجعھم ويحفزھم على الدراسة  -

   .إن تعاون التلميذ مع جماعة رفاقه المدرسية يدفعه إلى إحراز نتائج دراسية أحسن -

إن ا2فكار السلبية عن الدراسة عند جماعJة الرفJاق بالمدرسJة مJن أسJباب إخفJاق الت=ميJذ فJي  -

  .البكالوريا 

  تقــيــيم الــدراسـة الـسـابـقــــة

يظھر من خ=ل ھذه الدراسة أن الباحثة حاولت أن تتناول المردود الدراسJي مJن زاويJة ع=قتJه 

بالبيئة ا(جتماعية للمدرسة وقد قJدمت الباحثJة معلومJات زكيJة ووفيJرة فJي مJا يتعلJق بالمدرسJة 

ر المJJردود المدرسJJي تطرقJJت إلJJى كمؤسسJJة اجتماعيJJة إ( أن الباحثJJة عنJJد تطرقھJJا إلJJى مظJJاھ

المظاھر السلبية فقط كا�خفاق المدرسي وكذا التسJرب المدرسJي والرسJوب فJي حJين أن ھنJاك 

لبحJث إ( أن المJتفحص فJي مظاھر ايجابيJة للمJردود المدرسJي كالنجJاح مJث= ولJم تJدرجھا فJي ا

تJJي حققتھJJا و(يتھJJا يJJة السJJباب اختيJJار الباحثJJة لموضJJوع بحثھJJا يجJJد تأثرھJJا بالنتJJائج المتدنا2

فJJي شJJھادة البكالوريJJا وربمJJا يكJJون ذلJJك دافعJJا جعلھJJا تتطJJرق إلJJى دراسJJة المظJJاھر  )المسJJيلة(

  . يالسلبية للمردود الدراس

وعلJJى العمJJوم تعتبJJر ھJJذه الدراسJJة مJJن الدراسJJات الھامJJة التJJي تناولJJت وبحثJJت فJJي تJJأثير البيئJJة 

  .التربوية الراھنة ا(جتماعية بعناصرھا المكونة لھا في احد الموضوعات
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ھذا وقد استفدنا من ھذه الدراسة حيث تمكنا من خ=لھا من زيادة تعميق زاوية الرؤية والتحليJل 

للع=قJJات ا(جتماعيJJة داخJJل المدرسJJة الثانويJJة وتأثيراتھJJا المختلفJJة ،زيJJادة علJJى ذلJJك سJJاعدنا 

ة ا(سJتمارة وكJذا فJي في ھJذه الدراسJة فJي إنJارة الطريJق أمامنJا لتصJميم أسJئل يالجانب الميدان

  .تحليل البيانات 

  ـــةمــقــــدمـــ

  

تJـعتبر الJJـمدرسة مJJـن مـؤسJJـسات الJJـريادة فJJي المـجـتمJJـع ويـعJJـود ذلJJك لمJJا تقدمJJه مJJن           

خدمات جمJى سJواء علJى الصJعيد الفJردي أو الجمJاعي ، فھJي المصJنع الJذي يمكJن مJن خ=لJه 

  .الحياة ا(جتماعية وبناء المجتمعإعداد أفراد مدربين ومؤھلين لخوض غمار 

والمدرسة ھي مؤسسة منظمة ومھيكلة تقوم على أسJاس مJن التفاعJل بJين مختلJف العناصJر     

المكونة لھا مما يولد في آخر المطاف تحصي= دراسيا لدى المJتعلم ونجاحJا علJى مسJتوى الفJرد 

  .والمجتمع

غ الJذي توليJه المجتمعJات ا�نسJانية لھJJذه والمتأمJل اليJوم يمكنJه أن يJرى وببسJاطة ا(ھتمJام البJال

ويظھر ذلك جليا من خ=ل زيادة ا�نفاق التربوي وكذا ا(ھتمJام با2بحJاث  ) المدرسة (المؤسسة 

والدراسJJات التربويJJة إيمانJJا مJJن ھJJذه المجتمعJJات بJJان ا2سJJاس الJJذي يقJJاس بJJه تقJJدم المجتمJJع أو 

  .تأخره ھو التربية والتعليم

Jل ليتنJJذا الفصJأتي ھJةويJى  اول المدرسJJه إلJي بدايتJJا فJث تطرقنJيولوجي حيJJور السوسJن المنظJJم

تعريJJف المدرسJJة ومحاولJJة ضJJبط مفھومھJJا بشJJكل دقيJJق لنتطJJرق بعJJدھا إلJJى وظJJائف المدرسJJة 

والتي وكما اشرنا سابقا تعددت وتزايدت بتزايد مسؤولياتھا أما المبحJث الثالJث مJن ھJذا الفصJل 

Jذه المؤسسJائص ھJى خصJه إلJات فقد تطرقنا فيJرق لمكونJى التطJع إلJث الرابJي المبحJل فJة لننتق

البيئة المدرسية كالمعلم والتلميذ وكذا ا�دارة المدرسية أما المبحث الخامس من ھذا الفصJل فقJد 

تطرقنا فيه إلى الع=قات ا(جتماعية داخJل المدرسJة الثانويJة إذ تطرقنJا إلJى الع=قJة بJين المعلJم 

يJJذ وا�دارة المدرسJJية ثJJم الع=قJJة بJJين التلميJJذ وجماعJJة رفاقJJه والمJJتعلم وكJJذا الع=قJJة بJJين التلم
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المدرسية أمJا المبحJث السJادس لھJذا الفصJل فقJد خصJص للحJديث عJن التفاعJل التربJوي داخJل 

  .    المدرسة الثانوية

  

  

  

 تعريف المدرسة: أو' 

ثقافي وازديJاد إن تطور الحياة ا(جتماعية وتعقدھا زيادة على تراكم الخبرة البشرية و التراث ال

السكان وتضاؤل الموارد ونظرا لتعJذر تواجJد اOبJاء و ا2مھJات مJع أبنJائھم طJوال اليJوم وذلJك 

بسJJبب انشJJغالھم بأعمJJالھم خJJارج المنJJزل كJJل ھJJذا دفJJع �نشJJاء المدرسJJة  كJJـمؤسسة متخصصJJة 

 أسJJندت إليھJJا مسJJؤولية تنظJJيم المحتJJوى الثقJJافي و الحضJJاري للمجتمJJع وتقديمJJه بطريقJJة مناسJJبة

  .لIجيال 

بJاين وجھJات النظJر والمتأمل في تعريفات المدرسة يجد تنوعا وتعJددا ولعJل ذلJك يعJزى إلJى ت 

إلJى ھJذه المؤسسJة ا(جتماعيJة التربويJة ف الزاويJة التJي ينظJر مJن خ=لھJا اخت=من جھة وكذا 

  :ومن جملة ھذه التعريفات يمكننا أن نورد 

لرسمـيJJـة التJJي تـقJJـوم بـوظـيفJJـة الـتربJJـية ونـقJJـل المدرسJJة ھJJي  المؤسJJـسة ا(جـتمـاعـيJJـة ا - 

الـتJJـراث والـثـقـافJJـة الـمتـطJJـورة وتـوفـيJJـر الJJـظروف الـمJJـناسبة للـنـمJJـو جسمJJـيا و عـقـلJJـيا و 

  . (1)انفعاليا و اجتماعيا 

حاجJJـاته ة مJJـن المؤسسJJة التJJي أنشJJاھا المجتمJع لتقابJJل حـاجJJـ:كمJا عرفJJت المدرسJJة كJJذلك بأنھJا 

  .(2)ـية وھي تـطبـيـع أفـراده تـطـبـيـعـا اجـتـمـاعـيا لـيجـعـل مـنـھـم أعضاء صالحينا2سـاس

                                                           

-(
1
) 207ص 1984القاھرة –عالم الكتب  2عام النفس ا(جتماعي ط:حامد عبد الس=م زھران    

-(
2
) 72ص 2004علم ا(جتماع التربوي ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة : ص=ح الدين شروخ   



ا�جراءات المنھجية للدراسة                                                                                                       الرابع الفصل  

 

112 

 

نظام معقد ومكثف ورمزي من السلوك ا�نساني المنظم الذي : وعرفت المدرسة كذلك بأنھا 

  . (1)ة يؤدي إلى بعض الوظائف ا2ساسية في داخل البنية ا(جتماعي

كمؤسسJة ليسJت فقJط لتلقJين المعلومJات  وتكJوين عJادات مJن ويرى علماء التربيJة أن المدرسJة 

اجJJل مسJJتقبل بعيJJد وإنمJJا ھJJي صJJورة مصJJغرة للحيJJاة ا(جتماعيJJة يكتسJJب فيھJJا الطفJJل والشJJاب 

   . (2)الخبرة و العادات الخلقية عن طريق نشاطه كعضو من الجماعة

مؤسسJة اجتماعيJة   وھكذا ي=حظ  من خ=ل ھذه  التعريفات السابقة اتفاقھا حول كون المدرسJة

الخلف كمJا إلى أنشاھا المجتمع بغرض تربية أفراده وتطبيعھم اجتماعيا وذلك بنقل ثقافة السلف 

مJJJرآة للحقيقJJJة كونھJJJا أن المدرسJJJة عبJJJارة عJJJن مجتمJJJع مصJJJغر متكامJJJل و مJJJنظم إضJJJافة إلJJJى 

ئقJي انJه الجJو الع=عJن ا(جتماعية السائدة في المجتمع العJام وھJذا مJا حJذا ببورديJو إلJى القJول 

بيداغوجي فھو ذو طابع اجتماعي كما بين بورديو بان الوسط المدرسي وسط اجتمJاعي وثقJافي 

  .وھذا ما يبدو واضحا في الع=قات ا(جتماعية إذ أن الفرد يؤثر ويتأثر بما حوله 

  ـةف الـمـدرســوظـائ: ثانيا

الفرد بغرض تربيته كمJا أنھJا  تعتبر المدرسة المؤسسة ا(جتماعية الثانية بعد ا2سرة التي تتلقى

المؤسسة ا(جتماعية ا2ولى التي تمارس تربية مقصودة ومنظمة وفقا لقواعد و مبJادئ ومنJاھج 

جويJل روسJني ( تقJف  يتم تخطيطھا مسبقا كل ھذا يجعJل مJن وظيفJة المدرسJة علJى حJد تعبيJر

دمJJج ھJJذه عنJJد حJJدود نقJJل المعJJارف الموجJJودة فJJي بطJJون الكتJJب فحسJJب وإنمJJا وظيفتھJJا ھJJي 

كما يرى  جون ديوي  أن وظيفة المدرسة ھي تبسيط الحياة  المعارف في أوساط المعنيين بھا ،

ن المدرسJJة تمJJارس وظJJائف إوفJJي الحقيقJJة فJJ ،ا(جتماعيJJة واختزالھJJا فJJي صJJور أوليJJة بسJJيطة

  :اجتماعية وتربوية متعددة نذكر منھا 

الجديJJدة روحيJJا ومعرفيJJا وسJJلوكيا إذ تقJJوم المدرسJJة بإعJJداد ا2جيJJال : التنشJJئة ا(جتماعيJJة -1

 حقJJJق لIفJJJراد اكتسJJJاب عضJJJوية الجماعJJJةتوبJJJدنيا وأخ=قيJJJا ومھنيJJJا وذلJJJك مJJJن اجJJJل أن 

                                                           

(
1
) 2ص  2004علم ا(جتماع المدرسي ،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت : علي جاسم الشھاب/علي اسعد وطفة ود -   

-(
2
) 255ص 1985يم ،المؤسسة المصرية العامة ،الدار المصرية للتأليف التخطيط والتربية والتعل:محمد علي حافظ   
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والمساھمة في نشاطات الحياة ا(جتماعية المختلفة كمJا تعمJل المدرسJة اليJوم علJى تحقيJق 

   .ة المھنيةالتربية الفنية و ا2خ=قية و ا(جتماعية وتحقيق النمو المعرفي وأخيرا التربي

فمJن خJ=ل المدرسJة يJتعلم الصJغار ثقافJة  :نقل تراث ا2جيال السابقة إلJى ا2جيJال الناشJئة -2

وتاريخ وعادات أجدادھم ا2مر الذي يبقي على التماسك بJين ا2جيJال المتعاقبJة ممJا يJؤدي 

  .إلى استمرارية ثقافة المجتمع 

لتصير مناسبة وبا�مكان فھمھا من ة المتشابكة سيتبسيط المواد المعرفية والمھارات المدر -3

طرف الت=ميذ سائرة في ذلك من البسيط إلى المعقد ومن القريب إلى البعيJد ومJن المعلJوم 

إلى المجھول ومن المحسوس إلى المجرد  كمJا تعمJل علJى اشJتقاق البسJيط مJن المھJارات 

 .(1)سلوكا يعيشونه ويقومون به  هونكوغرسھا في الناشئة ليتمل

إذ تعمJل المدرسJة علJى تصJفية التJراث ممJا يشJوبه قبJل نقلJه للمتعلمJين كمJا تعمJل : التطھير -4

علJJى استحسJJان الحسJJن مJJن السJJلوك واسJJتھجان القبJJيح منJJه ومحاربJJة كJJل مJJا يعJJوق التنميJJة 

ا(جتماعية السليمة للمJتعلم كالسJلوكات الضJارة فھJي إذن تقJوم بعمليJة تصJفية وتطھيJر لكJل مJا 

   .ينبغي أن يتعلمه الفرد

إذ يJأتي الت=ميJذ  ،لبيئJة ا(جتماعيJةاتنسيق التفاعل ا(جتماعي والتوحيد بين مختلف عناصر  -5

بميJJو(ت واتجاھJJات مختلفJJة وتعمJJل المدرسJJة علJJى صJJھرھا فJJي بوتقJJة واحJJدة حسJJب فلسJJفة 

المجتمJJع كمJJا تعمJJل علJJى دمJJج عناصJJر البيئJJة ا(جتماعيJJة المدرسJJية وذلJJك بغJJرض خلJJق واقJJع 

اك ا(جتماعي القJائم علJى التعJايش و التفJاھم واحتJرام اOخJرين كJل ذلJك اجتماعي مناسب للحر

  .(2)ليكون الناس قادرين على العيش والعمل معا في وطن واحد 

تعمل المدرسة على دعم التوجھJات السياسJية الكبJرى للمجتمJع المعنJي ويJتم  :وظيفة سياسية -6

لموجھJة فالسياسJة التربويJة لمجتمJع ذلك عبر منظومة من الخطJط وا(سJتراتيجيات المتكاملJة وا

ما تتحدد في إطJار سياسJته العامJة وتسJعى ھJذه السياسJات فJي جملJة مJا تسJعى إليJه إلJى تعزيJز 

  .ا�يديولوجيات ا(جتماعية السائدة وتحقيق الوحدة السياسية للمجتمع 

                                                           

(
1
) 75مرجع سابق ، صعلم ا(جتماع التربوي : ص=ح الدين شروخ   

(
2
) .76،صنفسه مرجع ال  
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ن فنيJJين إذ تعمJJل المدرسJJة علJJى تلبيJJة احتياجJJات التكنولوجيJJا الحديثJJة مJJ: وظيفJJة اقتصJJادية   -7

وخبJJراء وعلمJJاء وأيJJد عاملJJة كمJJا بJJدأت تJJرتبط تJJدريجيا مJJع المؤسسJJات ا(قتصJJادية ا�نتاجيJJة 

ويتجسد ذلك في تأسيس المدارس الفنية و المھنية ،كما تعمل المدرسة على زيادة الدخل القومي 

ر وتحقيق النمو ا(قتصادي في البلدان المتطورة والناميJة علJى حJد سJواء وفJي ھJذا الصJدد تشJي

سJب النمJو ا(قتصJادي فJي الو(يJات المتحJدة نمJن  ℅23إلJى أن  1962سJنة  -دونيز –دراسة 

 .(1) دا2مريكية تعود إلى تطور التعليم في الب=

بعJد عJام واحJد مJن  ℅30كما تشير احد الدراسJات إلJى أن إنتاجيJة العامJل ا2مJي ترتفJع بنسJبة 

بعJJد الدراسJJة  ℅600ا و تصJJل إلJJى عامJJ 13بعJJد دراسJJة  ℅320الدراسJJة ا(بتدائيJJة وحJJوالي 

  . (2)الجامعية 

كما أشار رايموند بودون إلى أن صJورة التعلJيم بJدأت تأخJذ مكانھJا فJي عقJول النJاس علJى أنھJا 

عمليJJة توظيJJف واسJJتثمار وعائJJدات وقJJد بJJدا النJJاس ينظJJرون إلJJى المدرسJJة مJJن زاويJJة العJJرض 

   . (3)والطلب والتوظيف و العائدات

وتعJJد ھJJذه ا2خيJJرة مJJن أھJJم الوظJJائف التJJي تتو(ھJJا المؤسسJJات المدرسJJية : وظيفJJة  ثقافيJJة  -8

فالمدرسة تسعى إلى تحقيق التواصل و التجانس الثقافيين فJي إطJار المجتمJع الواسJع وقJد لعبJت 

المدرسJJة و(زالJJت دورا يتميJJز با2ھميJJة فJJي تعزيJJز لغJJة التواصJJل القJJومي بJJين جميJJع أفJJراد 

وذلJك عبJJر تحقيJق التجJانس فJJي ا2فكJار والمعتقJدات والتقاليJJد  المجتمJع وتحقيJق الوحJJدة الثقافيJة

  .السائدة في المجتمع الواحد

وكخ=صة ھنا نجد أن ھناك عدة وظائف للمدرسة ا2مر الذي يؤكJد علJى اتسJاع أدوارھJا وكJذا 

تزايJJد أھميتھJJا فJJي المجتمJJع إذ تمتJJد وظJJائف المدرسJJة  إلJJى مختلJJف ا2نسJJاق الضJJرورية فJJي 

كمJJJا أن ھJJJذه الوظJJJائف تتبJJJاين وتتنJJJوع بتبJJJاين  )...تصJJJادي ،الثقJJJافي ،السياسJJJي ا(ق (المجتمJJJع 

المجتمعJJات وكJJذا المراحJJل التاريخيJJة المختلفJJة إذ بتقJJدم المجتمعJJات والعصJJور تJJزداد وظJJائف 
                                                           

(
1
) 36ص2004علم ا(جتماع المدرسي ،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت : علي جاسم الشھاب/علي اسعد وطفة ود  

(
2
) 186ص :1981التعليم والتنمية ا(قتصادية ،دار الرشيد بغداد ،:مصدق الحبيب      

(
3
) .37ص  مرجع سابق ،علم ا(جتماع المدرسي : علي جاسم الشھاب/علي اسعد وطفة ود   
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المدرسة ومسؤولياتھا تجاه المجتمع إ( انه وبرغم ذلك حاولنJا ا�لمJام بJأكثر الوظJائف اتJـفاقا و 

  .شيوعا

  ةصائص المدرســخ: ثالثا

لمJJا كانJJت المدرسJJة تنظيمJJا اجتماعيJJا مميJJزا عJJن بقيJJة التنظيمJJات و المؤسسJJات  ا(جتماعيJJة 

Jك إا2خرى ولما كانت من أھم المؤسسات التي يعتمد عليھا المجتمع في تربية أفراده فJل ذلJن ك

يجعلھا تنفرد بجملة خصائص تميزھا عن غيرھا من المؤسسات ا2خرى ومن ھJذه الخصJائص 

  :ذكر ن

إذ تعمJJJل علJJJى تبسJJJيط المJJJواد المعرفيJJJة والمھJJJارات  :المدرس;;;ة بيئ;;;ة اجتماعي;;;ة مبس;;;طة  -1

المتشJابكة لتسJھل علJى الت=ميJذ تحصJيلھا وتتبJع فJي ذلJك ا(نتقJال مJن البسJيط إلJى المعقJد ومJJن 

   .المحسوس إلى المجرد ومن المعلوم إلى المجھول

ى توسJيع آفJاق الت=ميJذ ومJداركھم وتصJل فھي تعمJل علJ :المدرسة بيئة اجتماعية موسعة  -2

   .حاضرھم بماضيھم وتقدم إليھم في وقت قصير ما بلغته البشرية في آ(ف السنين

إذ تعمJJل المدرسJJة علJJى توحيJJد ميJJول واتجاھJJات الت=ميJJذ : المدرس;;ة بيئ;;ة تربوي;;ة ص;;اھرة -3

مة وتسعى المدرسة ودمجھا وتوجيھھا وجھة واحدة بما يتماشى مع قوانين المجتمع وفلسفته العا

مJJن خJJ=ل ھJJذا إلJJى تكJJوين وبنJJاء واقJJع اجتمJJاعي متماسJJك ومتJJرابط يقJJوم علJJى أسJJاس الوحJJدة 

والتعاون إذ ومتى انصھر المواطنون على ھJذه الصJورة وھJم بJين جJدران المدرسJة سJھل ذلJك 

 .عليھم التفاھم والتعاون داخل المدرسة وبعد الخروج إلى معترك الحياة

إذ ( تقدم المدرسة التراث ا(جتماعي فJي صJورته الخJام بJل تعمJل علJى : المدرسة مصفية -4

 متعارضJة مJع السياسJة العامJة للمجتمJع أوالضJارة أو المJور ا2تصفيته وتنقيته مما يشJوبه مJن 

              .(1)أصبحت غير مناسبة للحياة العصرية  التي

  ة ــات الـبـيئـة الـمـدرسـيونمـكـ: رابعا  

  :عـلممالـ -1
                                                           

(
1
) 80علم ا(جتماع التربوي ،دار الجيل بيروت ومكتبة الرائد العلمية عمان ص:إبراھيم ناصر   
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وھJJو ذلJJك الرجJJل الJJذي أوكJJل إليJJه المجتمJJع أعظJJم مسJJؤولية فJJي الوجJJود أ( وھJJي تربيJJة       

النشء وإعداده للحياة ا(جتماعية وھو كما يعرفه  محمد علي حافظ  حجJر الزاويJة فJي العمليJة 

التربويJة ، تلJJك العمليJة التJJي ( تصJلح و( يسJJتقيم أمرھJا و( تJJؤتي ثمارھJا إ( إذا كانJJت القJJوى 

بشرية العاملة في ميادينھا ذات كفاية ومؤمنة بالرسالة التربوية وقيمتھا وكان المعلم ذا ضJمير ال

               .(1)واع حي 

ويرى محمد سJامي منيJر أن المعلJم ھJو العنصJر ا2ساسJي فJي الموقJف التعليمJي وھJو المھJيمن 

ھم وھJو المثيJر لJدواعي لمشكل (تجاھJاتاعلى مناخ الفصل الدراسي والمحرك لدوافع الت=ميذ و

  .(2)ا(بتھاج والحماسة و التسامح وا(حترام وا2لفة والمودة 

أما تركي رابح فيذھب إلى أن المعلم الصJالح ھJو الJذي يJدرك أھJداف لتعلJيم فJي المرحلJة التJي 

يعمل بھا إدراكا جيدا أو يستطيع أن يساير عصره وتطوره وعلومJه ومعارفJه وتغيراتJه العلميJة 

.جية والتكنولو
(3)   

العمليJة التربويJة التعليميJة فھJو المحJرك  زمن التعريفات السابقة نستنتج أن المعلم ھو احJد ركJائ

والموجه والمرشد لسلوك الت=ميذ والمنظم لمعارفھم كما انه ا2ساس الذي تبنى عليJه اتجاھJاتھم 

  .ن المعلم والمتعلم ستمر بيفي المستقبل وذلك من خ=ل التأثير المباشر الناتج عن التفاعل الم

  :وفي إشارة إلى أھمية وخطورة دور المعلم وتأثيره في المتعلم يقول الشاعر 

  ـو( ـعــلم ساء لحـظ بـصـيرة        جاءت على يـده الـبـصائـر حـوإذا الم  

  ي=ـعدالة في الشباب ضئــمشى روح ال    المــعلم لــم يــكـن عـد(     وإذا  

    (4) )ل بالتعليم فقد تقلد امرأ عظيما وخطرا جسيما غمن اشت  :يقول الغزاليوفي نفس السياق 

                                                           

(
1
) 155،ص 1965الدار المصرية للتأليف ،القاھرة –التخطيط للتربية والتعليم ،المؤسسة المصرية العامة :لي حافظ محمد ع    

 (
2
) 9ص  2000،دار غريب للطباعة والنشر ،القاھرة   )نحو تعليم أفضل (المدرس المثالي :محمد سامي منير  

(
3
) .378ص  1990جامعية ،الجزائر،،ديوان المطبوعات ال2أصول التربية والتعليم ،ط:تركي رابح    

 (
4
) 156،القاھرة ص 1982المدخل إلى العلوم التربوية ،عالم الكتب ،:سعيد إسماعيل علي   
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وتكمن عظمJة مھنJة المعلJم فJي كونJه المعJد والمنشJئ للتلميJذ والJذي ھJو بJدوره رجJل الغJد فھJو 

الطبيب والمھندس وا2ستاذ في المسJتقبل كمJا تكمJن عظمJة مھنJة المعلJم كJذلك فJي كJون المعلJم 

Jيء فJم شJف أھJوي  تقلد وتكلJون ديJول جJا يقJاة كمJي الحيJة إذ ھJو التربيJان أ( وھJاة ا�نسJي حي

Jد فJل الغJانع جيJيكون إوبما أن المعلم ھو صJذي سJار الJع وا�طJانع المجتمJه صJي انJك يعنJن ذل

   .يمد المجتمع بما يحتاجه من كفاءات وكفايات )المعلم (عليه في المستقبل فھو 

JJي كونJJن فJJا تكمJJم فإنھJJورة دور المعلJJا خطJJة أمJJن تربيJJع عJJوالمجتم T امJJؤول ا2ول أمJJه المس

وتكوين التلميذ فإذا أتقن عمله واخلص في مھنته فقد نجح في صنع جيل الغد الJذي يكJون قJادرا 

علJJى خJJوض غمJJار الحيJJاة قJJادرا علJJى قيJJادة مجتمعJJه نحJJو ا(سJJتمرارية والتطJJور ،أمJJا إذا كJJان 

ختلفJة فانJه وبJ= محالJة سJينتج جJي= مائعJا المعلم متھاونا بمھنته ومتعJذرا بمختلJف الظJروف الم

  .ن ينفع نفسه فما بالك بمجتمعه  2تائھا عن طريق الصواب ( يصلح حتى 

كمJJا نشJJير إلJJى أن إصJJ=ح البJJرامج والمنJJاھج وتجديJJدھا لJJن يجJJدي نفعJJا بJJدون المعلJJم الفاعJJل 

العربJي التبسJي   والحريص والقادر على تطبيقھا وإفھامھا للت=ميذ وفي ھذا الصJدد يقJول الشJيخ

ولكن البرامج مھما كانت قيمتھا التقدمية وجدتھا ( تسJاوي شJيئا إ( بJالمعلم الJذي يسJھر علJى  (

تطبيقھا ،فضمائر وقلوب الرجال وعقول رجال تربيتنJا ھJي وحJدھا التJي تمJد الحيويJة المباركJة 

  . (1) )المطبوعة بھا كل ا2ع=م ا�س=مية

برامج بدون المعلم ( تعني شJيئا فھJي تعتبJر بمثابJة لغJة مJا والمعلJم مما تفيده ھذه المقولة أن الو

  .فيبين معانيھا ومقاصدھا ومراميھاھو المترجم لھا 

رجل إجرائي 2نه ينجز عدة أعمJال إجرائيJة فJي الصJف  –دافيد بارتينز  –إن المعلم كما يقول 

يJدة فھJو يعلJم المعJارف وھذه حقيقJة فأعمJال المعلJم داخJل حجJرة الدراسJة جمJة وعد  (2)كل يوم

الJخ وكJل ھJذا �عJداد أفJراد صJالحين ... الجديدة ويربي النفوس ويعدل السلوك ويقدم النصJائح 

  .2نفسھم ولمجتمعھم نافعين 

                                                           

(
1
) 37دار ا2مة ،باتنة ،بدون تاريخ ،ص  ؟المدرسة الجزائرية إلى أين : مصطفى عشيوي     

(
2
) .35ص،  2001ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع فعال والتدريس الناجح ، عمان ، دالمعلم ال:محمد عبد الرحيم عدس    
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أن يكJJون علJJى قJJدر مسJJؤوليته وان يJJدرك أھميJJة )ا2سJJتاذ( إن ھJJذا ا2مJJر يقتضJJي علJJى المعلJJم

Jي سJه فJده ووقتJحيا بجھJا مضJا وخطورة مھنته وان يكونJه كمJل وجJى أكمJالته علJغ رسJبيل تبلي

ذا طرائق التواصJل مJع مكونا مكتسبا Oليات عملية التعليم وكا و يجب كذلك أن يكون المعلم كفئ

بإمكانه التأثير بالقدر ال=زم في المتعلم راغبJا فJي مھنتJه منJدفعا إليھJا  فتلJك مبJادئ  المتعلمين و

  .الكلمة  من شانھا أن تجعل من المعلم معلما باتم معنى

  :خصائص المعلم الفعال - أ

مJJا كJJان المعلJJم احJJد ا2عمJJدة ا2ساسJJية فJJي بنJJاء المجتمJJع فJJان ھنJJاك عJJدة خصJJائص (بJJد مJJن لو

  :توفرھا يمكن أن نسميھا ھنا خصائص المعلم الفعال وھي 

إذ أن اكتساب المعلم للقJدر الكJافي مJن ا�عJداد سJواء :   ا�عداد ا>كاديمي والمھني الجيدين-1

ت التJJدريس وكJJذا الطJJرق المثلJJى للتعامJJل الصJJفي واليJJات التJJأثير فJJي المJJتعلم إضJJافة إلJJى OليJJا

التمكن من رصيد معرفي ومعلوماتي أمور من شانھا أن ترفع من مسJتوى تحصJيل ط=بJه وقJد 

إلى وجود ارتباط ايجابي بين مستوى التحصيل  ) simun and Asher،  1964  (بينت بحوث

عاليتھم التعليمية إذ وجد أن المعلم المتفوق في ميدان تخصصه والمؤھJل ف و للمعلمين يا2كاديم

مھنيJا علJى نحJو جيJد يغJدو أكثJر فعاليJة مJJن المعلJم ا2قJل تفوقJا وإعJدادا إذا قيسJت ھJذه الفعاليJJة 

  .بمستوى تحصيل ط=به 

 فJJالمعلم الفعJJال ھJJو الJJذي يملJJك اھتمامJJات قويJJة فJJي المسJJائل :اتس;;اع المعرف;;ة وا'ھتمام;;ات -2

ا(جتماعية وا2دبية و الفنية با�ضافة إلى امت=كه مستوى أعلJى مJن الJذكاء اللفظJي أو المجJرد 

إضافة كذلك إلى سJعة ا(طJ=ع وا�لمJام بالمعJارف سJواء فJي تخصصJه أو خارجJه ولJن يتJأتى 

ن أمJورا تجديد دائم الحرص على بناء نفسه 2ذلك إ( إذا كان المعلم ذو نزعة نحو المطالعة وال

  .ھذه لھا انعكاس مباشر على ت=ميذه وتوسيع آفاق معارفھم وزيادة تحصيلھم ك

إذ أن حسJJن معاملJJة التلميJJذ والحنJJان والعطJJف واللJJين ھJJي  :ا'ت;;زان و ال;;دفء والم;;ودة   -3

ممJا يJؤدي إلJى تعلJق التلميJذ بمدرسJه وحبJه لJه  ممJا  تهعوامل تبعث ا2من وا(ستقرار في نفسي

أن ت=ميJذ   )1934(أفضJل وقJد بينJت بحJوث يونتJون وزمJ=ؤه سJنة  ايتأتى عنه تحصي= دراسJي
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المعلمين المتصفين با(تزان ا(نفعJالي يظھJرون مسJتوى مJن ا2مJن ا(نفعJالي والصJحة النفسJية 

  .(1)أعلى من المستوى الذي يظھره ت=ميذ المعلمين المتسمين بالتوتر وعدم ا(تزان 

مناخ تعليمي يكون فيه التلميذ حاضJرا بجسJده فقJط (  فكيف ننتظر تحصي= دراسيا من يوبالتال

بذھنه يخاف فيه التلميذ من أدنJى تصJرف يقJوم بJه وتقابJل سJلوكاته وأخطائJه بالتأنيJب والعقJاب 

تجJJاوزه مJJن  مناخJJا تعليميJJا كھJJذا ھJJو منJJاخ سJJلبي وضJJار للتلميJJذ وجJJبوممJJا ( شJJك فيJJه أن 

وا(سJJتقرار والمJJودة فJJذلك انسJJب للمJJتعلم  المنJJاخ المتسJJم بJJا2من نJJا التربويJJة وإحJJ=لمنظومات

  .والمعلم على حد سواء

إذ أن المعلم الجيد ھو الذي يحمل كJل معJاني ا�نسJانية كالتواصJل مJع اOخJرين  :ا�نسانية  -4

والتعاطف معھم وكذا المودة والصدق والمرح وتقبل النقد وكذا تقبل اOخرين وبعنى آخJر نقJول 

  .إنسانا بما تحمله ھذه الكلمة من أبعاد ومعاني انه يجب على المعلم أن يكون

علJJى عمليJJة التحصJJيل  ةوديJJحمس والمنJJدفع نحJJو مھنتJJه يضJJفي مردفJJالمعلم المJJت :الحم;;اس  -5

الدراسي لدى ط=به وقد بينت ا2بحJاث فJي ھJذا الصJدد إلJى وجJود ارتبJاط ايجJابي بJين حمJاس 

ثJJر اسJJتجابة نحJJو المعلمJJين المعلJJم ومسJJتوى تحصJJيل ط=بJJه إذ وجJJد أن الطJJ=ب يكونJJون أك

    (2)المتحمسين ونحو المواد المقدمة على نحو حماسي مقارنة بالمواد ا2خرى

وتبJJدو أھميJJة عنصJJر الحمJJاس كونJJه عامJJل جJJذب للمJJتعلم ولفJJت انتباھJJه نحJJو المJJادة التعليميJJة  

  .المقدمة 

ض                                                                     فإلى جانب الصفات السالفة الذكر (بد للمعلم أن يتصف ببع :صفات شخصية -6 

  :الصفات الشخصية والتي تعد ضرورية ومن ھذه الصفات نجد 

  .يمان المدرس برسالتهإحب المھنة و -       

  .الثقة بالنفس  -   

   .العدالة في التقويم -   
                                                           

(
1
) 23-237ص  2003علم النفس التربوي ،دار الفرقان ،عمان ،:عبد المجيد نشواتي    

(
2
) 239ص  المرجع نفسه،   
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   .الصبر والتحمل -   

   .بةالقدوة الحسنة للطل -   

  .المشاركة في حل مشك=ت الطلبة -   

  .المظھر الشخصي والمزاج والمرح -   

   .استعمال الثواب والتعزيز -   

  .(1)المرونة والحس الفكاھي -   

ھذه إذن اغلب الصفات التي ينبغي توفرھا في المعلJم حتJى يكJون فعJا( مفيJدا فJي مھنتJه  وممJا 

معلم يحمل كل ھJذه  الصJفات برمتھJا وذلJك لJنقص الكمJال  نشير إليه في ھذا المقام انه ( يوجد

عند ا�نسان من جھة إضافة إلى تأثير العوامل المختلفة المحيطة بالمعلم على نمJط معاملتJه مJع 

ط=به وعلى سلوكاته ومن ھذه العوامل نجد المادة الدراسية وا2وضJاع التعليميJة وكJذا مختلJف 

ون شك ا2ثر المباشر في فعالية المعلم وإنتاجJه إ( انJه الظروف المدرسية ، فلھذه الظروف وبد

يجب على المعلم أن يسعى جاھJدا ل=تصJاف بJأكبر قJدر مJن ھJذه الصJفات الھامJة والضJرورية 

والتي تساعده فJي أداء رسJالته وبالتJالي إنجJاح العمليJة التربويJة والرفJع مJن مسJتوى التحصJيل 

  .الدراسي 

  م  معـلادوار الـ -ب

ع للمعلم أعظم رسالة في الوجود وھJي تعلJيم النJاس وتJربيتھم ا2مJر الJذي زاد مJن أوكل المجتم

تعاظم أدواره وتعددھا وقد يعتقد عامة الناس أن الدور ا2ساسي للمعلم ھو تزويد ط=به بJالمواد 

العلمية فقط كما أن  كفاءته ومھارته عند ھؤ(ء تقاس بعJدد الطJ=ب الJذين نجحJوا مقارنJة بعJدد 

ن النظرة لدور المعلم بھJذا الشJكل ناقصJة وتغشJاھا ضJبابية عJن الJدور إوفي الحقيقة ف الراسبين

الحقيقي للمدرس ذلك أن ادوار العلم تتعدى ھذه النظرة الضيقة إذ ھي عديدة ومتنوعة وھJذا مJا 

أن وظيفة المدرس ليست إعداد الت=ميذ للفJوز : يؤكده محمد رفعت رمضان وآخرون حين يقول

والمعرفة ليست كافية �عداد المرء للحياة وعمل المدرس إذا وقف عند ھJذا الحJد  في ا(متحان،

                                                           

 (
1
) 238المرجع السابق ص  
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يكون عمJ= ناقصJا ( فائJدة فيJه للفJرد و( للمجتمJع و( يسJتطيع بحJال أن يحقJق غايJات التربيJة 

      (1) .السامية

ليJه فدور ا2ستاذ ھنا يتعدى تقديم المعرفة ونقل  الت=ميذ من صف دراسي إلى آخر بJل يجJب ع

ا(ھتمام بتوفير جو تعليمي م=ئم لعملية التحصيل الدراسJي وذلJك مJن خJ=ل معرفJة خصJائص 

وحاجيات الطلبة والتفاعل على ھذا ا2ساس إضافة إلى إدراكه الحقيقي لمھنته وحبه لھا وتفانيJه 

يتعين على المدرس أن يكJون : فيھا ا2مر الذي يولد ا�خ=ص في العمل وھنا يقول علي حافظ 

مدركا لرسالته ومؤمنا إيمانا عميقا صادقا يدفعه للJدأب علJى عملJه وبرعايJة كاملJة ويحثJه علJى 

      (2).بذل الجھد والتضحية من اجل تكوين فعال

ن ھناك من يجعل من نجاحه في القيام بJأدواره علJى شJكل إونظرا لتعدد ادوار المعلم وتنوعھا ف

نجاحه في أداء رسالته إذ يذھب كيني إلى أن كفJاءة  جيد وفعال مقياسا لكفاءته ومھارته وبالتالي

    (3)المعلم وفاعليته في التدريس ينبغي أن تقاس بمدى قدرته على تأدية ا2دوار تأدية ناجحة

  :ويمكننا ھنا أن نورد أھم ادوار المعلم على النحو اOتي 

  .ادوار مرتبطة بالتنمية ا(جتماعية والذاتية للطلبة -1

  .مية معارف الطلبةادوار مرتبطة بتن -2

  .لوسائل والمناھج العلميةاادوار ترتبط باستعمال  -3

      (4)ادوار ترتبط بتنمية ا�نسان من خ=ل التكوين المستمر والبحث -4

  :كما أشارت بعض الدراسات إلى أن ادوار المعلم تكون    

   .دور الموجه لت=ميذه من الناحيتين النفسية و ا(جتماعية -1

  .ية التعلم والتعليمدور الموجه لعمل -2

  .دور العامل في جماعة المدرسة -3

  .دور المواطن في المجتمع الذي ينتمي إليه -4
                                                           

(
1
) .150،ص 1984،القاھرة ، يأصول التربية وعلم النفس،دار الفكر العرب:محمد رفعت رمضان وآخرون    

(
2
) .155مرجع سابق، ص :محمد علي حافظ    

 (
3
) التعليمية في ضJوء متطلبJات التطJور العلمJي والتكنولJوجي القJاھرة ،دار الكتJاب  هدور المعلم ومتطلبات:اليباش  قمجيد إبراھيم دمغة،عبد الجبار توفي

.29للطباعة والنشر ،ص   

 (
4
) 52ص 1992ات الجامعية ،الجزائر،من واقع البيداغوجية ،ديوان المطبوع:عبد الرزاق مقران   
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        (1).اتخطيط عملية التعلم وتنفيذھا وتقويمھ -5

سبق نجد أن ادوار المعلم تتعJدى عمليJة تزويJد الت=ميJذ بالمعرفJة فحسJب  مما ما يمكن استنتاجه

ا�طار يعبر عن نظرة عامية وسطحية والحقيقة التJي يمكJن ذلك أن حصر ادوار المعلم في ھذا 

قولھا ھنا أن المعلم ھو المربي والمJواطن والمنمJي لشخصJية التلميJذ والمشJكل لھJا بمJا يتماشJى 

عJن مشJروع بنJاء المجتمJع فJي  لالمسJؤول ا2و  )المعلJم ( والخصائص العامة للمجتمع كما انه 

فJي مسJتوى اOمJال التJي يعلقھJا المجتمJع عليJه وذلJك مJن كان لزاما عليه أن يكون  لذا المستقبل

ن ذلJJك يعتبJJر أساسJJا لنجاحJJه فJJي أدواره 2خJJ=ل تفانيJJه فJJي عملJJه وتعلقJJه بمھنتJJه ورغبتJJه فيھJJا 

  .المتعددة

  :ـذ التلمـيـ -2

يعتبJJر التلميJJذ محJJور العمليJJة التربويJJة و العمJJود ا2ساسJJي الJJذي  تقJJوم عليJJه ،كمJJا انJJه الھJJدف 

التعليمJJJي ككJJJل والمعيJJJار ا2ساسJJJي لقيJJJاس نجJJJاح نظJJJام تعليمJJJي مJJJا  فالبيئJJJة  الرئيسJJJي للنظJJJام

ا(جتماعيJJة المدرسJJية بكJJل عناصJJرھا ا(جتماعيJJة والفيزيقيJJة أنشJJئت خصيصJJا 2جJJل تكJJوين 

  .وتربية وإعداد ھذا التلميذ للحياة ا(جتماعية 

تJJي تشJJكل المخJJرج ويعJJرف سJJعيد إسJJماعيل علJJي التلميJJذ فيقJJول أن الت=ميJJذ ھJJم المJJادة الخJJام ال

، كما أنھم أھم مدخ=ت إدارة بيئة التعليم والتعلم إذ بدون ت=ميذ (2)الرئيسي للنظام التعليمي كله 

  .    (3)( يكون ھناك فصل و( يكون ھناك تعليم 

كما عرف التلميذ بأنه محور العملية التعليمية وھو يبدو وكأنه اضعف أركJان ھJذه العمليJة وھJو 

النھاية كافة جھود مخططي ھJذه العمليJة إيجابJا أو سJلبا ولكنJه فJي نفJس الوقJت ي فالذي يتحمل 

أقوى ھذه ا2ركان جميعا باعتبار أن نجاحه يعني نجاح العملية التربوية كلھا وفشله يعني فشJلھا 
(4)    

                                                           

(
1
) 4علم النفس التربوي للمعلمين ،لبنان ،دار الفكر العربي ،ص :عبد الرحمان صالح ا2زرق    

(
2
) 44ص  2000ا�دارة التعليمية وا�دارة المدرسية ،القاھرة،دار الفكر العربي : احمد إسماعيل حجي    

 (
3
) 29المرجع السابق، ص   

(
4
) 113،ص 2003للطباعة والنشر ، ىالتعلم والصحة النفسية ،عين مليلة ،الجزائر ،دار الھد:  رشيد حميد العبودي   
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فيJرون أن الت=ميJذ أو جماعJة الصJف ھJي  )تكJوين المكJونين(أما برنJارد وبريكJون فJي كتابھمJا 

الت=ميJJذ وھJJي بJJذلك جJJد منظمJJة تحكمھJJا ع=قJJات داخليJJة وع=قJJات خارجيJJة ولكJJن جماعJJة مJJن 

  .جماعة الصف ھي أيضا جماعة من ا2شخاص مجتمعة 

يظھر من خ=ل ھذه التعريفات أن التلميذ ھو القطب ا2ساسي والھدف الرئيسي للنظام التعليمي 

إذ بدونJه لJن يكJون ھنJاك نظJام فكل العناصر ا2خرى فJي البيئJة التعليميJة وجJدت 2جJل التلميJذ 

تنا ھJJو تلميJJذ مرحلJJة التعلJJيم الثJJانوي سJJتعليمJJي ،ومJJا نشJJير إليJJه ھنJJا أن التلميJJذ المعنJJي بدرا

،والمرحلة الثانوية معدة (ستقبال الت=ميذ بعد نھاية مرحلة التعليم ا2ساسي على أسJاس شJروط 

شير الدراسية كما تتزامن فترة محددة كحصول التلميذ على معدل يسمح له بذلك كما تحدده المنا

الدراسة الثانوية مع أھم واخطJر فتJرة فJي حيJاة ا�نسJان وھJي مرحلJة المراھقJة نظJرا لمJا لھJذه 

المرحلة مJن تJأثيرات فJي الجوانJب السJلوكية والفيزيولوجيJة لJدى المراھJق ممJا يسJتوجب علJى 

مJن الطفولJة إلJى الشJباب  لأطراف العملية التربوية مراعاة ذلك ،والمراھقة ھي مرحلة  ا(نتقJا

وتتسم بأنھا فتJرة معقJدة مJن التحJول والنمJو حيJث تحJدث فيھJا ثغJرات عضJوية ونفسJية وذھنيJة 

ونشJJير ھنJJا إلJJى أن مرحلJJة    (1)واضJJحة تقلJJب الكفJJل الصJJغير عضJJوا فJJي مجتمJJع الراشJJدين 

الناشJJئ المراھقJJة تخضJJع إلJJى مجموعJJة العوامJJل ا(جتماعيJJة والبيئيJJة والثقافيJJة التJJي تJJؤثر علJJى 

شخصJيته وھJذا ھJو الھJدف ا2سJمى الJذي لوتطبع سلوكاته وتوجھاته مما يحقJق النمJو المتكامJل 

تسعى المدرسة ومن ورائھا المجتمع إلى تحقيقه مما يتطلب إعJداد وتكJوين الطالJب فJي مختلJف 

منJJاحي النمJJو العقليJJة والجسJJمية وا(جتماعيJJة والروحيJJة والوجدانيJJة ويتضJJح دور المدرسJJة فJJي 

  جليا في مختلف المستوياتذلك 

  نجد أن المدرسة الثانوية زيادة على تمكين التلميذ من المواد  فعلى مستوى النمو العقلي

المعرفية فإنھا تھدف إلJى إكسJابه بعJض المعلومJات والخبJرات بغيJة إكسJابه آليJات فھمJه للحيJاة 

كيJر المJنظم وصJJحة ا(جتماعيJة ومسJاعدته علJى ا(نJJدماج فJي حيJاة الجماعJة وتعويJJده علJى التف

الحكم بعيدا عن التعصب كمJا تسJاعده كJذلك عJن التحJرر مJن الخرافJات كمJا تنمJي لJدى التلميJذ 

  . القدرة على ا(بتكار والتصرف والرغبة الصادقة في حل المشك=ت التي تواجھه

                                                           

(
1
) 174ص  2003التنشئة ا(جتماعية والسلوك ا(نحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية ،شركة دار ا2مة ،الجزائر،:عامر مصباح    
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فنجJJد أن المدرسJJة الثانويJJة تعمJJل علJJى تكJJوين تلميJJذ سJJليم البنيJJة  أم;;ا عل;;ى المس;;توى الجس;;مي

ية وقويھا إضافة إلى إكساب الطالب القواعد الرياضية ال=زمة للحفاظ على نشJاط الجسJم الجسد

وحيويتJJه ويتJJأتى ذلJJك مJJن خJJ=ل حصJJص التربيJJة البدنيJJة والتJJي تJJدرس فJJي جميJJع المراحJJل 

  . الدراسية وتحسب حتى في ا(متحانات الرسمية كالبكالوريا

 صJفته انويJة تعمJل علJى إكسJاب الطالJبفنجJد أن المدرسJة الثوأما على المستوى ا'جتم;اعي  

تعليمJه قواعJد الحيJاة كJاحترام  اOخJرين والتعJايش  ا(جتماعية وإعJداده للحيJاة وذلJك مJن خJ=ل

معھم إضافة إلى آليات التكيف وا(نتماء ا(جتماعي ويظھر ذلك من خJ=ل التفاعJل مJع زم=ئJه 

ية أو غيJJر الرسJJمية إذ تعمJJل وكJJذا المدرسJJين وا�داريJJين سJJواء علJJى مسJJتوى الع=قJJات الرسJJم

الثانوية على إعطاء الت=ميذ  المزيد من الفرص للتدريب العملي علJى مJا سJبق أن اكتسJبوه فJي 

المرحلJJJة السJJJابقة مJJJن اتجاھJJJات وقJJJيم وقواعJJJد التعامJJJل ا(جتمJJJاعي وآداب السJJJلوك  وأصJJJول 

     (1)الع=قات بين الناس وتكوين الصداقات والتكافل والعمل الجماعي 

  فنجد أن المدرسة الثانوية تعمل على توجيه انفعا(تا على المستوى الروحي والوجداني أم

التلميذ توجيھا صحيحا كما أنھا تعمل على تحقيق التوازن النفسي له إضافة إلى تكوين الصJفات 

 تالشخصية الطيبة كالثقة بالنفس والصراحة والصدق وحرية الرأي إضافة إلى تكوين ا(تجاھا

  السليمة وا�يمان بالفضائل والقيم الخلقية كالصدق وا2مانة والتعاون  الدينية

ومن خ=ل ما سبق نجد أن المدرسة تعمل على بناء شخصية متكاملة قادرة علJى المسJاھمة فJي 

أي  –بناء مجتمعھا ولذلك نجد أن دورھا مھم وخطير في حيلة التلميJذ ورسJم مسJتقبله إذ عليھJا 

صJية المراھJق ومسJJتقبل حياتJه كمJJا تعمJل علJى التخفيJJف مJن حJJدة يتوقJف نمJJط شخ –المدرسJة 

ي تتميز بھا مرحلة المراھقة والعمل على حل مشك=ت المراھق بغية التالصراعات والتوترات 

  .تكيفه في حياته الدراسية 2جل تحصيل دراسي أفضل 

ھھJا ھJذا ا2خيJر وبما أن حديثنا يدور حول التلميذ ارتأينا أن نعرض 2ھJم المشJك=ت التJي يواج

ا2سJاس فJي تكوينھJا ونشJؤھا كمJا انJه ھJو  )التلميJذ(في المدرسة الثانوية والتي ولUشJارة يعتبJر 

                                                           

(
1
) .151القاھرة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،ص –سات مجموعة درا–التربية ومشك=ت المجتمع :سيد إبراھيم الجبار    
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المتأثر ا2ول وا2خير بھا بحيث تنعكس آثار ھذه المشك=ت على التلميذ وبالتالي علJى تحصJيله 

  :العلمي ومن أھم ھذه المشك=ت نورد 

لسJاحة التربويJة فJي اOونJة ا2خيJرة وامتJدت ھJذه اOفJة حيث طغى على ا :العنف المدرسي  -2

متجاوزة جماعة الط=ب لتصJل إلJى ا2سJتاذ والمJدير الJذي لJم يسJلم مJن بطJش الت=ميJذ وتھJور 

سJJلوكاتھم والم=حJJظ يجJJد أن العنJJف فJJي المدرسJJة الثانويJJة يأخJJذ عJJدة أشJJكال كالشJJتم والفوضJJى 

ث المدرسة ليصJل إلJى الضJرب والجJرح داخل الصف الدراسي إضافة إلى تكسير وتخريب أثا

بل وحتى القتل وھذا ما يستدعي ضJرورة تJدخل أھJل ا(ختصJاص لمعالجJة ھJذه الظJاھرة التJي 

  .أضحت تھدد المنظومة التربوية في ب=دنا 

الت=ميJذ يجJد  تبJاالمتأمل فJي سJج=ت غياالغياب غير المبرر وعدم ا(نتظام في الحضور ف -2

Jارج  و انيأن المدرسة الثانوية  تعJذ خJد الت=ميJا نجJرا مJل كثيJكلة بJذه المشJن ھJومي مJكل يJبش

أسJJوار الثانويJJة ويمتنعJJون عJJن الJJدخول والدراسJJة بJJدون سJJبب يJJذكر ومJJن المؤكJJد أن مثJJل ھJJذه 

ذبJذبا فJي حضJوره وفJي تحصJيله ، تظروف تؤثر على التحصيل الدراسي عند التلميذ وتجعله م

كراھيJة الطالJب للمدرسJة أو فشJله الدراسJي أو  (رةلعJل مJن أسJباب ھJذه الغيابJات غيJر المبJرو 

إضJJافة إلJJى أسJJباب  (1) )سJJوء ع=قاتJJه فيھJJا،أو المJJرض أو عJJدم تكيفJJه مJJع ا2وضJJاع المدرسJJية

أخJJرى قJJد تكJJون خارجJJة عJJن المحJJيط المدرسJJي إ( أنھJJا تJJؤثر وبشJJكل مباشJJر فJJي الطالJJب 

أن ا2مJJر يتطلJJب دراسJJة و كJJالظروف ا2سJJرية أو ا(جتماعيJJة أو الفقJJر مJJث= ونشJJير ھنJJا إلJJى 

تحلي= لمعرفة أھم العوامل المؤثرة في ذلك إضافة إلى بذل المزيد من الحزم مJن جانJب ا�دارة  

المدرسية وعدم التساھل في منح ا�ذن بالدخول للتلميذ إ( بعد معرفJة أسJباب الغيJاب وكJل ھJذه 

  ا�جراءات بھدف التقليل من ھذه المشكلة 

الت=ميJذ  أففي ظل ضعف عملية التحصيل الدراسي عند الJبعض يلجJ : تالغش في ا(متحانا -3

الكسالى إلى الغش بكافة أشكاله كوسيلة للنجاح وا(نتقال من سنة دراسية إلJى أخJرى وممJا زاد 

   .ا2مر سوءا أن الغش امتد حتى إلى ا(متحانات الرسمية

                                                           

(
1
) 32،ص  1999الوظيفة ا(جتماعية للمدرسة ،القاھرة ،دار الفكر العربي ،: عدلي سليمان    
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ھJJا ذلJJك أن ھJJدف والJJذي ھJJو مJJن أعظJJم المشJJك=ت وأخطر: ضJJعف التحصJJيل الدراسJJي  -4

المنظومة التربوية ككل ھو تمكين التلميذ من تحصيل المعارف و الخبJرات المJراد تبليغھJا ، إ( 

أن المتأمJJل فJJي الوضJJع الحJJالي يجJJد ضJJعفا فJJي التحصJJيل لJJدى الت=ميJJذ وبJJالرغم مJJن محاولJJة 

ء الJJبعض التJJذرع با2سJJباب ا(جتماعيJJة وغيرھJJا فJJي تفسJJير ذلJJك إ( أن الطالJJب يتحمJJل الجJJز

            .ا2كبر في تحسين تحصيله الدراسي أو ضعفه 

وكخ=صة نجد أن التلميذ يعتبر محور العملية التربوية والھدف ا2ساسي الذي تسعي المنظومJة 

التربويJJة برمتھJJا إلJJى تكوينJJه وإعJJداده وتحقيJJق النمJJو المتكامJJل لشخصJJيته وذلJJك بتسJJخير كJJل 

التربويJJة إلJJى محاولJJة فھJJم أھJJم  ةمJJا تسJJعى المنظومJJالوسJJائل الماديJJة والبشJJرية لتحقيJJق ذلJJك ك

العوائق والمشك=ت التي يعاني منھا ھJذا ا2خيJر وتحليلھJا والوقJوف عJن أسJبابھا بغيJة ع=جھJا 

  .وتحقيق نمط التلميذ الذي تسعى المدرسة إلى تكوينه وإعداده

   ةا�دارة الـمـدرسـيـ -3

ية المدرسية فھي الجھاز الذي يتولى مسJؤولية ھي إحدى المكونات ا2ساسية في البنية ا(جتماع

الربط بين عناصر ھذه البنية إضافة إلى المراقبة والتحكم وتسيير الموارد البشرية والماديJة فJي 

  .لي مؤسسة تربوية ما 

ويظھJJJر جليJJJا ھنJJJا أھميJJJة الجھJJJاز ا�داري داخJJJل المدرسJJJة نظJJJرا (نعكاسJJJاته المباشJJJرة علJJJى 

التربوية إذ يؤثر في ا2ستاذ والتلميذ والعامل كمJا انJه المسJؤول ا2طراف ا2خرى في المؤسسة 

ا2ول عن نمط المناخ السائد داخل المؤسسJة وھJو مطالJب بجعلJه منJاخ مناسJب وأفضJل للتعلJيم 

   .والتحصيل

وتعرف ا�دارة المدرسية بأنھا مجموعة عمليات تخطيط ،تنسيق ،توجيه تتفاعل بايجابية ضJمن 

رسة وخارجھا وفقا لسياسJة عامJة وفلسJفة تربويJة تضJعھا الدولJة رغبJة مناخ مناسب داخل المد

      .(1)في إعداد النشء بما يتفق و أھداف المجتمع والدولة 

                                                           

(
1
) 18ص  1999، عمان دار المسيرة اانشر والتوزيع والطباعة  2ط:مبادئ ا�دارة المدرسية :محمد حسن العمايرة    
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الجھJود المنسJقة التJي يقJوم بھJا فريJق مJن العJاملين فJي  ( : ويعرفھا جودت عزت عطوي بأنھJا 

خل المدرسة تحقيقا يتماشى مJع مJا إداريين وفنيين بغية تحقيق ا2ھداف التربوية دامن المدرسة 

 .(1) ) تھدف إليه الدولة من تربية أبنائھا تربية صحيحة على أسس علمية

يظھر من خ=ل ھذا التعريف أن ا�دارة عبارة عن جملة من الجھود تتميJز بأنھJا منظمJة ويقJوم 

مJJن طJJرف  ھJJو تحقيJJق أھJJداف المسJJطرةالھJJدف منھJJا  بتطبيقھJJا أشJJخاص متخصصJJون كمJJا أن

 .درسة كالتربية الصحيحة والعلمية لIبناء الم

جملة الوظائف أو العمليات من تخطيط وتنظيم ومتابعة : وھناك من يعرف ا�دارة بأنھا 

وتـوجيه ورقـابة الـتي يـقـوم بـھا الـمـديـر بـغـرض تـحـقـيـق أھداف الـمـنـظـمة بأفضل نتيجة 

(2)ممكنة
 

ارة عموما أي في مختلف المجا(ت إ( أن تلك يظھر من خ=ل ھذا التعريف تقديمه لUد

العمليات المذكورة في ھذا التعريف يمكن إسقاطھا على ا�دارة المدرسية إذ يكون فيھا تخطيط 

Oليات وطرق العمل إضافة إلى المتابعة وكذا التوجيه كما أن الھدف ا2ساسي من كل ذلك ھو 

 تحقيق ا2ھداف  المسطرة مسبقا 

سية إذن ليست مجموعة من أشخاص فقط بل ھي الوظائف والعمليات المتعددة فا�دارة المدر

التي يقومون بھا والتي تھدف إلى توفير الشروط الضرورية 2طراف العملية التربوية وذلك 

بغرض إنجاح العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى التلميذ وعليه يمكن القول 

تلك النشاطات المنظمة التي تقوم بھا مجموعات متخصصة وتھدف أن ا�دارة المدرسية ھي 

  .إلى خلق جو دراسي مناسب للعمل والتحصيل الدراسي 

  وظائف ا�دارة المدرسية -3-1

يقوم الجھاز ا�داري داخل المدرسة الثانوية بعدة نشاطات تھدف إلى تسيير المؤسسة بطريقة 

المستشار التربوي  ، نائب المدير للدراسات  ،يرالمد  (فعالة ومتميزة وتعمل مختلف العناصر

كل على حسب مسؤوليته على محاولة دمج الجھود وتنظيمھا للوصول إلى إدارة  )الرقابة 
                                                           

(
1
) 18ص  2001ا�دارة المدرسية الحديثة ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع :عطوي  جودت عزت   

(
2
)   30ص 2007،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان 1ا�دارة التربوية ،ط:حسن محمد إبراھيم حسان ،محمد حسنين العجمي  
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متميزة ، وا�دارة المدرسية الناجحة ھي التي تحدد المعالم وترسم الطرق وتنير السبيل أمام 

ن ا�دارة التربوية أ الزمن المحدد كما العاملين في الميدان للوصول إلى الھدف المشترك في

الناجحة كذلك ھي التي ترسم الوسائل الكفيلة بمراجعة ا2عمال ومتابعة النتائج متابعة ھادفة 

مما يساعد على إعادة النظر في التنظيمات وا2نشطة والتشريعات وتعديلھا أو إعادة النظر في 

   (1)داف المنشودة أساليب التنفيذ التي يمكن عن طريقھا تحقيق ا2ھ

كما نشير إلى ضرورة وأھمية تنسيق جھود أعضاء ا�دارة المدرسية ذلك أن الھدف النھائي 

ھو الوصول إلى تعليم أحسن وتحصيل أفضل مما يعني النجاح في تحقيق ا2ھداف المسطرة 

  :ويمكن أن نورد أھم وظائف ا�دارة المدرسية كاOتي 

ولى في ا�دارة وبقدر التركيز وا(ھتمام بالتخطيط بقدر ما إذ ھو الخطوة ا2: التخطيط  -1

  . يكون النجاح أو الفشل في المراحل القادمة

ھJJو ا(ختيJJار المJJرتبط بالحقJJاتق ووضJJع واسJJتخدام الفJJروض  )جJJورج تيJJري  (والتخطJJيط عنJJد

منشودة المتعلقة بالمستقبل عند تصور ا2نشطة المقترحة التي يعتقد بضرورتھا لتحقيق النتائج ال
ويعمل الجھاز ا�داري ھنا على تسطير ا2ھداف المراد تحقيقھا ثم العمل على إيجاد الطرق  (2)

  .والوسائل الكفيلة بتحقيق ھذه ا2ھداف �نجاح العملية التعليمية 

وھو العملية التي تتحدد فيھا ا2عمال والواجبات بين أطJراف المؤسسJة إضJافة إلJى : التنظيم -2

ت بين ا2فراد وكذا تحديد نمط السلطة وحدود المسJؤولية لJدى كJل عنصJر وتشJير تحديد الع=قا

نادية صالح إلى أنه التنظJيم ھJو العمليJة التJي تJؤدي إلJى تحديJد ا2نشJطة الضJرورية ال=زمJة .د

لتحديد أھداف المشروع طبقا لخطة معينة وطبقJا للمJواد البشJرية والماديJة بالمشJروع ونسJتطيع 

طات والمسؤوليات ال=زمة ثم إضافة الع=قات بين أجJزاء التنظJيم وتحديJد في ذلك تفويض السل

  . (3)شكل ھذه الع=قات بغرض تحقيق أھداف المشروع 

مما يستنتج ھنا أن التنظيم ھو عملية تتحدد على أساسھا ادوار كل عنصر في ا�دارة المدرسJية 

   .غرض تحقيق ا2ھداف المرجوة وكذا ص=حياته إضافة إلى تنظيم الع=قات بين كل العناصر ب

                                                           

(
1
) 225ص  1990نظرية والتطبيق ،القاھرة ،دار الفكر العربي ،ا�دارة التربوية وا�شراف الفني بين ال:احمد إبراھيم احمد    

(
2
) 116ص  2007،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان 1ا�دارة التربوية ،ط:حسن محمد إبراھيم حسان ،محمد حسنين العجمي    

(
3
) . 118ص المرجع نفسه ،    
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والتJJي تبJJرز أھميتھJJا فJJي توجيJJه المسJJؤولين وزيJJادة حماسJJھم لعملھJJم وتصJJحيح  :الرقابJJة -3

مسJJارھم إضJJافة إلJJى أنھJJا تمكJJن العJJاملين مJJن قيJJاس درجJJة تحقJJيقھم 2ھJJدافھم ومتابعJJة نتJJائج 

 . جھودھم كما أنھا تمكن من تصحيح ا(نحرافات وا2خطاء وتجنبھا في المستقبل

والرقابة كما جاء في تعريفھJا ھJي متابعJة تنفيJذ ا2عمJال والخطJط باسJتمرار ومحاولJة اكتشJاف 

ا(نحرافJJات عJJن الخطJJط وا2ھJJداف المحJJددة مJJع تحديJJد أسJJباب ا(نحJJراف واتخJJاذ ا�جJJراءات 

  .(1)التصحيحية في الوقت المناسب �ص=ح ا(عوجاج وا(نحرافات 

تمكن المسؤولين من ا(ط=ع على درجة تنفيذ ا2عمال  إذن فلعنصر الرقابة أھمية كبرى في

وبالتالي تحقيق ا2ھداف كما أنھا تمكن كذلك من اكتشاف ا2خطاء والنقائص وتصويبھا من 

  .جھة أخرى 

والواجبJات ن ھم تحت الوصاية مJن فھJم ا2عمJال والذي تبرز أھميته في تمكن م: لتوجيه ا -4 

تعليمJات والتوجيھJات الصJادرة مJن طJرف المسJؤولين كمJا التي يقومون بھا وذلJك مJن خJ=ل ال

 نيمثل التوجيه حلقJة ا(تصJال  بJين الخطJة الموضJوعة وتنفيJذھا إذ بواسJطته يJتمكن المرؤوسJي

  من الفھم الصحيح لطريقة العمل واكتشاف ا2خطاء التي من شانھا أن تؤثر عن عملھم 

لتربوية ھو إنجاح  العملية التعليمية التنسيق إذ أن الھدف ا(سمي لكل أعضاء الجماعة ا -5

ويتم ذلك من خ=ل دمج وتوحيد كل الجھود بغرض تحقيق ا2ھداف كما أن التنسيق ھو العملية 

التي تختزل وتجمع وتوحد جھود أعضاء ا�دارة التربوية مما يولد مناخا عمليا يحس فيه 

ا يضفي أكثر حافزية وإنتاجية الجميع بالمساواة والمشاركة وبأھميته ضمن الجھاز ا�داري مم

   .للعمل

وعلى العموم نشير إلى أن ھذه العمليات والوظائف التي تقوم بھا ا�دارة المدرسية تكون في 

آن واحد ومترابطة مع بعضھا ،فالجھاز ا�داري داخل المدرسة يخطط وينظم ويراقب ويوجه 

اعفا من أعضاء ا�دارة وينسق لتحقيق ا2ھداف المرجوة وھذا ا2مر يتطلب مجھودا مض

باعتبارھا الجھاز العصبي داخل المؤسسة التربوية إذ ھي المسؤولة عن أنماط التفاعل وخلق 

                                                           

(
1
) .130، ص المرجع نفسه   
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لجو الم=ئم للعمل وكذا نوعية الع=قات السائدة داخل المؤسسة مما يولد في ا2خير تحصي= 

  .دراسيا جيدا

  خصائص ا�دارة المدرسية الفعالة-3-2

  

مدرسية الفعالة ھي التي تھدف إلى توفير مناخ تعليمي يساعد على تعليم أفضJل إن ا�دارة ال    

و تحصيل دراسي جيد، ويتم كJل ذلJك مJن خJ=ل نوعيJة الع=قJات السJائدة بJين عناصJر ا�دارة 

والتJJي يجJJب أن تكJJون ع=قJJات تعJJاون وتماسJJك وذلJJك بغJJرض إنجJJاح العمليJJة التعليميJJة وعلJJى 

  :الفعالة تتسم بعدة خصائص من أھمھاالعموم فان ا�دارة المدرسية 

أن تكون إدارة ھادفة وغيJر عشJوائية موضJوعية فJي قراراتھJا تمJارس عملھJا معتمJدة علJى  -1

التخطيط بعيد المدى ويكون ذلك بوضع ا2ھداف مسبقا ثم العمJل علJى تحقيقھJا بمعنJى أن تبتعJد 

تكون ھذه القرارات خاضJعة  عن القرارات ا(رتجالية أو النابعة عن أحكام شخصية بل (بد أن

 .نظم لھاملمنطق القانون ال

ن تكJJون ايجابيJJة فJJي حJJل المشJJك=ت ومواجھتھJJا وتيسJJير العمJJل وتوجيھJJه فJJي جJJو يسJJوده أ -2

 المحبة ومشجعة لقدرات وإمكانيات الفرد 

أن تكJJون إدارة اجتماعيJJة قJJادرة علJJى ممارسJJة ع=قJJات إنسJJانية طيبJJة إضJJافة إلJJى تھيئJJة 3- 

تماعية المناسبة في بيئة التعلم فالكل ( بJد أن يعمJل مJن اجJل ھJدف واحJد إضJافة الظروف ا(ج

 إلى المشاركة الفعالة في الفكر والرأي 

أن تكون إدارة إنسانية تتصف بالمرونة بشرط تحقيق التJوازن بJين أھJدافھا وحاجJات التجمJع 4-

(1)البشري الموجود بھا وتتماشى وتساير ا(تجاھات التربوية الحديثة 
 

ن يكون الھدف ا2ساسي لھا ھو التلميذ وبالتالي تعمل على توفير الجو التعليمي المناسب أ -5

  وكذا تحقيق الشروط الفيزيقية وا�نسانية الم=ئمة 

                                                           

(
1
) 114ا�دارة التربوية ، مرجع سابق ص:حسنين العجمي حسن محمد إبراھيم حسان ،محمد    
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أن تأخذ ا�دارة بعامل التحفيز لكل من ا2ستاذ والتلميذ نظرا 2ھميته في تحسين المردود  -6

 لكل منھما 

لتي ينبغي توفرھا في ا�دارة المدرسية حتى تكتسب صفة ا�دارة الفعالة ھذه إذن أھم الصفات ا

إذ (بد أن تكرس كل جھودھا في خدمة التلميذ وكذا تھيئة المناخ ا2فضل لتحصيل دراسي 

أحسن كما يجب أن تراعي ا�دارة إلى مسؤوليتھا الكبيرة والمتعددة تجاه الت=ميذ من جھة وكذا 

  ن تسعى دائما لخلق فضاء متميز م=ئم للعمل والتحصيل العمال من جھة أخرى وا

كما أن الحديث عن فعالية  ا�دارة المدرسية يجرنا مباشرة للحديث عJن أھJم عنصJر فيھJا وھJو 

المدير إذ ھو المسؤول ا2ول عن نجاح المؤسسة أو فشلھا وبما أن ا�دارة فن فJإن ذلJك يتطلJب 

فJي أسJلوبه القيJادي بغيJة نجاحJه فJي عملJه والJذي  من المJدير أن يكJون متمرسJا حكيمJا ومحنكJا

يعني نجJاح المدرسJة ككJل وعلJى العمJوم فJان ھنJاك خصJائص ومميJزات (بJد مJن توفرھJا فJي 

  :مدير المدرسة حتى يكون ناجحا في عمله ،ھذه الخصائص التي يمكن إجمالھا في ما يلي

ا المسJتحدثة،فذلك أدنJى الشJروط المعرفة التامة و المتجددة بأساسيات علوم ا�دارة وأسJاليبھ -1

أسJس علميJة  ىالتي ينبغي توفرھا في مدير المدرسة وھو يساعده في تسيير وقيادة المؤسسة عل

 .وبطريقة منظمة وفعالة

أن يكون متمكنا من التأثير في سلوك اOخرين من عمال وإداريين وت=ميذ وتوجيه سلوكھم 2-

حضاري وراقي والھدف  بن ھذا التأثير بأسلونحو تحقيق أھداف المؤسسة ،كما يجب أن يكو

  .منه توفير النظام والمناخ التعليمي المناسب ( أكثر

متابعJJة مجريJJات ا2مJJور فJJي البيئJJة المحيطJJة بالمدرسJJة مJJع اسJJتيعاب المJJؤثرات الدالJJة علJJى  -3

 ت،إذ ينبغJJي علJJى المJJدير النJJاجح فJJي عملJJه أن يكJJون علJJى صJJلة بJJالمؤثرا (1)اتجاھJJات التغييJJر 

لخارجيJة والتJJي تJؤثر فJJي البيئJة الداخليJJة للمدرسJJة ومحاولJة ا(سJJتفادة منھJا وتوجيھھJJا الوجھJJة ا

  .الصحيحة

                                                           

(
1
) 114ا�دارة التربوية ، مرجع سابق ص:حسن محمد إبراھيم حسان ،محمد حسنين العجمي    
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الخبJJرة التربويJJة الم=ئمJJة وا(سJJتعداد التJJام للوظيفJJة ،إذ يجJJب أن يكJJون التوجJJه نحJJو مھنJJة  -4

  .ا�دارة برغبة شخصية ودافع معنوي كبير إضافة إلى توفر الخبرة ال=زمة لذلك

 ثقة بالنفس والنظرة التفاؤلية للمستقبل وكذا ا(ستقامة والذكاء ال-5

التحلي ببعض الصفات ال=زمة كالصبر والصدق والعدل وإدراك مراقبة T سبحانه إضJافة 6- 

 إلى النضج ا(نفعالي والفھم التربوي وا(ستواء النفسي والتواضع ل]خرين 

  .ئھم وأفكا رھم وتشجيع وتقدير ا2كثر كفاءةلمعاملة ا�نسانية ل]خرين واحترام أراا -7

ھذه إذن أھم الصفات والمميزات التي يجب توفرھJا عنJد مJدير المدرسJة حتJي يكJون شخصJا 

ناجحا في عمله ورغم أن توفر كل ھذا الشروط برمتھا يكون من الصعب إ( انه ينبغي علJى 

دة علJى أداء العمJل فJي المدير إلى أن يسعى جاھدا (كتسJاب وتمثJل ھJذه الخصJائص المسJاع

  . أحسن الظروف وا2حوال 

  ة ـيـدرسـمـناصر ا�دارة الـع-3-3  

  داف المدرسة يجعل المدير لوحده عاجزا عنـبات وأھـم مسؤوليات وواجـإن تعاظ       

 JJذلك لجJJذھا ولJJييرھا وتنفيJJى تسJJدرة علJJة  أالقJJب إداريJJين مناصJJى تعيJJدان إلJJى الميJJائمون علJJالق

انJJب المJJدير  وذلJJك حرصJJا علJJى تحقيJJق ا2ھJJداف المسJJطرة وھJJذا يسJJمى أخJJرى تكJJون إلJJى ج

مجموعJJة مJJن المJJوظفين عينJJت مJJن  :بJJالفريق ا�داري، والJJذي يعرفJJه الطJJاھر زرھJJوني بأنJJه 

  طرف وزارة التربية أو من طرف مديرية  التربية لتشرف على المؤسسة وتسييرھا كما تقوم

يذ ومن ھنا  فمھام الفريق ا�داري  تكليف ( بتوفير الشروط الضرورية لضمان نجاح الت=م 

  :الفريق ا�داري في المدرسة الثانوية من العناصر التالية  نتشريف ويتكو

إذ ھو المسؤول عن المؤسسة وعن ا2عضاء اOخرين في الفريق ا�داري فھو :  المدير -1

  ا2فضل للت=ميذ  ينسق جھودھم ويعمل جاھدا على توفير الشروط المناسبة للتحصيل الدراسي
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إذ يقوم بمساعدة مدير المؤسسة ونيابته أثناء الغياب أو العطلة : نائب المدير للدراسات  -2

المؤرخ  49من المرسوم رقم  77ونشير إلى أن مھامه وواجباته ا2ساسية واضحة في المادة 

    (1).1991في سنة 

 ربتJوفي لمؤسسJة إذ يقJوم ھJذا ا2خيJروتظھر وظيفته في الجانب المادي والمالي ل : المقتصد -3

JJJوفير المتطلبJJJك بتJJJة وذلJJJرورية للمدرسJJJتلزمات الضJJJة المسJJJة ال=زمJJJذا الماديJJJة وكJJJات المادي

للجماعJJات التربويJJة فJJي المؤسسJJة ونشJJير ھنJJا إلJJى أن المقتصJJد يوضJJع  تحJJت إشJJرافه أعJJوان 

 المصالح ا(قتصادية وذلك بغرض مساعدته في عمله 

إذ يقJJوم بالمتابعJJة اليوميJJة للت=ميJذ بالمؤسسJJة وكJJذا السJJھر علJJى حفJJظ  :المستش;ار الترب;;وي  -4

النظام داخل المؤسسة التربوية من خ=ل تعاونه الدائم مع كل ا2عضاء ا�داريين وكذا تواصJله 

 مع أولياء الت=ميذ 

إذ يكلJف ھJذا ا2خيJر بتوجيJه الت=ميJذ نحJو  الشJعب :  مستشار التوجيه المدرس;ي والمھن;ي -5

رغوبة وفقا لمعدل النجاح زيادة على إع=مھم عن مختلف الشعب والتخصصات إضافة إلJى الم

القيJJام بتقيJJيم نتJJJائج الت=ميJJذ ومحاولJJة تحليلھJJJا وتفسJJيرھا كمJJا يقJJJوم كJJذلك بتحليJJل المضJJJامين 

 والوسائل التعليمية 

ھJو يJؤثر ا�دارة المدرسJية ف  تونشير ھنا إلى أن التلميذ في تفاعJل يJومي مJع عناصJر ومكونJا

ويتأثر بھا ، كما أن سلوكيات وتفاعل أعضاء الفريق ا�داري يؤثر ( محالة في التلميJذ وتحيلJه 

بشكل مباشر مما يسJتدعي ضJرورة ربJط ع=قJة جيJدة علJى أسJاس ا(حتJرام المتبJادل والحJوار 

  .والتعاون بين التلميذ والطاقم ا�داري للمؤسسة 

  

  

  مدرسة الثانويةالع"قات ا'جتماعية داخل ل: خامسا

                                                           

(
1
 2006وزيع ،نظرياته وتطبيقاته في النظام التربوي الجزائري ،عنابة ،الجزائر ،دار العلوم للنشر والت–علم ا�دارة المدرسية : محمد بن حمودة   (

271ص   
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ينJتج عJن وتعتبر الحياة المدرسية ميدانا تفاعليا بين جماعات الت=ميذ وا2ساتذة و كذا ا�داريJين 

ھذا التفاعل نشوء الكثير من الع=قات التي تربط بين ھJذه الجماعJات حتJى تتولJد حيJاة مدرسJية 

Jي المدرسJا وسنحاول ھنا أن نعرض 2ھم الع=قات ا(جتماعية التي تسود فJة وتأثيراتھJة الثانوي

  .على عملية التحصيل الدراسي عند التلميذ 

  سلوك مقابــل استجابة لنشاط أو أوتعرف الع=قات بأنھا الروابط واOثار المتبادلة التي تنش

وا(ستجابة شرط أساسي لتكوين ع=قة اجتماعية وفي الواقع ا(جتماعي قد تكون الع=قات  

مجموع وقد تكون ھناك ع=قات متبادلة بين الظواھر والنظم كما بين فرد وفرد أو بين فرد و

  .(1)قد تكون ع=قات خارجية بين جماعات وجماعات أخرى

إذن وبحسب ھذا التعريف فالع=قة رابطة أو اثر متبادل ، ھذه الرابطة التي تكون بين أفراد أو 

أو السلوك كالع=قة بين جماعات أو ظواھر ونظم ولتكون ع=قة يشترط وجود استجابة للنشاط 

   .الط=ق والتشرد مث= ،أي (بد من وجود  قطبين أساسيين

 أالروابط واOثار المتبادلة بين ا2فراد في المجتمع وھJي تنشJ: وتعرف الع=قة ا(جتماعية بأنھا 

مJJن طبيعJJة اجتمJJاعھم وتبJJادل مشJJاعرھم وأحاسيسJJھم واحتكJJاك بعضJJھم بJJالبعض اOخJJر ومJJن 

قة المجتمع وتختلف الع=قات ا(جتماعية في طبيعتھا فمنھا ما يؤدي إلJى التجمJع تفاعلھم في بوت

  .(2)والتالف وھي الع=قات المجمعة ومنھا ما يؤدي إلى التفكك والتنافر وھي الع=قات المفرقة

وتشكل الع=قات التربوية محتوى ومضمون التفاعل التربوي إذ ( تفاعل بدون ع=قات 

بين المعلمين  أھي مجموع الروابط ا(جتماعية والعاطفية والعلمية التي تنش والع=قة التربوية

    . (3)والمتعلمين عبر مسارات مختلفة 

أن الع=قJJة التربويJJة انعكJJاس لجملJJة الع=قJJات ا(جتماعيJJة القائمJJة فJJي  posticويJJرى بوسJJتيك 

  . (4)إطار مؤسسة تربوية ما 

                                                           

 (
1
) 402،ص 1975معجم العلوم ا(جتماعية ،الھيئة المصرية العامة للكتاب ،:إبراھيم مدكور   

(
2
) .403لمرجع السابق، ص    

(
3
) 99علم ا(جتماع المدرسي ، مرجع سابق ص : علي اسعد وطفة ،علي جاسم الشھاب   

la rolation éducative –p.u.f. paris 1986 .p 52 (
4
) marcel postic-  
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داخJل  أقJة التربويJة ھJي جملJة الترابطJات التJي تنشJإذن يظھر من خ=ل ھذه التعريفات أن الع=

  المدرسة بين الجماعة التربوية 

والتواصJJل  التربJJوي  لوتشJJكل الع=قJJة التربويJJة نمطJJا معياريJJا للسJJلوك الJJذي يحقJJق ا(تصJJا

ا(جتماعي بين ا2ستاذ والطالب والمقررات أو بJين الطالJب والطالJب وبJين ا�دارة وا2سJاتذة و

التربوية كما تتحدد الع=قJة التربويJة بJالنظم والضJوابط الثقافيJة وا(جتماعيJة  في إطار المؤسسة

   .وا�دارية وا2خ=قية التي يمليھا المجتمع داخل المؤسسة التربوية

ونظرا 2ھمية وتJأثير الع=قJات التربويJة داخJل المدرسJة علJى التحصJيل الدراسJي للتلميJذ يJرى 

كأصJدقاء وأعJوان يلعبJون معJا كفريJق واحJد ليكسJبوا نفJس  التربويون انه ينبغJي اتخJاذ الت=ميJذ

فكلمJا كJان  (1)اللعبة وان إيمان المدرس بھذا سوف يرسJله فJي الطريJق السJليم للJدرس والبحJث 

المناخ ا(جتماعي الذي يسود الع=قة بين المعلJم والت=ميJذ جيJدا كلمJا تحققJت ا2ھJداف التربويJة 

  .المنشودة 

يكJJون طبيعيJJا فJJي ع=قاتJJه مJJع ت=ميJJذه فتJJوفير جJJو مJJن التفJJاھم  كمJJا ينبغJJي علJJى المJJدرس أن

والتعJJاون والمشJJاركة يJJؤثر علJJى القJJدرات التحصJJيلية للطالJJب مJJن ناحيJJة وتJJوازن الطالJJب فJJي 

  . (2)محيط المدرسة والمجتمع من ناحية أخرى

 كمJJا أشJJار حنJJا غالJJب إلJJى أن الجJJو السJJائد بJJين المعلJJم والمJJتعلم مJJن القبJJول والرضJJى والثقJJة

  . (3)وا(حترام المتبادل يؤدي إلى تعلم أفضل وتحقيق ا2ھداف التربوية المنشودة 

ومJJا يمكJJن اسJJتنتاجه مJJن ھJJذه التحلJJي=ت نجJJد أنھJJا تركJJز علJJى ضJJرورة تJJوفير الجJJو التعليمJJي 

الم=ئم لتحصيل أفضل ، ھذا الجو الذي يتولد من خ=ل الثقة المتبادلة وا(حتJرام والتعJاون بJين 

متعلم وكذا من خ=ل اتخاذ التلميذ كصديق وتمكينه من تحقيق ذاتJه وإضJفاء طبيعتJه و المعلم وال

إشراكه في توليد المعرفة كما يجب على ا2ستاذ أن يعي حقيقJة المرحلJة الثانويJة إذ زيJادة علJى 

أھميتھJJا فإنھJJا مرحلJJة حاسJJمة يتقJJرر مJJن خ=لھJJا مصJJير الطالJJب ومسJJتقبله فJJإذا راعJJى ا2سJJتاذ 

ت ھذه المرحلJة وحJاول فھJم المتطلبJات والمشJك=ت التJي تJؤثر علJى تحصJيل خصائص وحاجا

                                                           

(
1
)   9ص  2000نحو تعليم افضل دار غريب للطباعة والنشر القاھرة  المدرس المثالي : محمد سامي منير  

  208ص  1997علم ا(جتماع التربوي ،مكتبة ا�شعاع الفنية ،ا�سكندرية ،:علي شتا ،فاديه عمر الجو(ني  (2)
  361،ص 1966،بيروت ، ردة ،دار النشمواد وطرائق التعليم في التربية المتجد:حنا غالب  (3)
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فJي الوقJت المناسJب فانJه يكJون بJذلك قJد سJاھم وبقJدر  الطالب وحاول إيجاد الحلول المناسبة له

فJJي عمليJJة توليJJد ) الطالJJب (كبيJJر فJJي إنجJJاح العمليJJة التعليميJJة وتمكJJن مJJن إشJJراك أھJJم عنصJJر 

دراسي ناجح ،وفJي مJا يلJي عJرض 2ھJم الع=قJات ا(جتماعيJة المعرفة مما يؤدي إلى تحصيل 

  :       التي تسود داخل المدرسة الثانوية 

  الع"قة بين المعلم و المتعلم   -5-1

يقوم التعليم على وجود قطبين رئيسJيين وھمJا المعلJم والمJتعلم ، ومJن المعلJوم أن ھنJاك اتصJال 

سي ا2مر الJذي ينJتج عنJه ع=قJات متبادلJة بينJت دائم  وتفاعل مستمر بينھما داخل الفصل الدرا

الدراسJJات أن ھJJذه الع=قJJة ( تJJؤدي إلJJى التحصJJيل الدراسJJي فحسJJب بJJل  تتعJJداه إلJJى الجوانJJب 

السJJلوكية بJJل وحتJJى ا2وضJJاع ا(جتماعيJJة المسJJتقبلية فقJJد أشJJارت بعJJض الدراسJJات إلJJى وجJJود 

      (1)شدية ع=قة ايجابية بين فعالية المعلم والنجاح في الحياة الرا

وتعد الع=قة بين المعلم والمتعلم من أھم الع=قات القائمة في المحيط المدرسJي واعقJدھا فJي آن 

واحد ،ولما كان المدرس مطالب بتحقيJق النظJام داخJل الصJف الدراسJي بJين ت=ميJذه ولمJا كJان 

ه غالبا مJا كJان التصور الشائع قديما بان المعلم ھو المحور ا2ساسي  وھو سيد القاعة لذلك نجد

يلجأ إلى العقJاب كوسJيلة لحفJظ النظJام وكثيJرا مJا كنJا نسJمع الكبJار يتحJدثون بشJيء مJن الفخJر 

عJن مكانJة المJدرس وشخصJيته فJي الJزمن الماضJي والتJي ولIسJف يسJتمدھا  مJن   زوا(عتزا

 العصا التي ( تفارقه ويودون لو عJادت طريقJة العقJاب القديمJة للمدرسJة ولنJا أن نتصJور نمJط

الع=قJJة القائمJJة بJJين المعلJJم والمJJتعلم فJJي مثJJل ھJJذه الظJJروف ،لJJذا كJJان الصJJمت ھJJو السJJائد فJJي 

الحجرة الدراسية وإذا وجJد ھمJس مھمJا كJان نوعJه اعتبJر ذلJك دلJي= علJى ضJعف المعلJم ومJن 

المؤكد ھنا أن مثل ھذه الطرق التدريسية أدت إلى تخريج بعض الشخصيات ا(نھزاميJة إضJافة 

       (2)ا2مراض ا(جتماعية كالنفاق والغش والتملق وا2نانية والجبن والكذبإلى ظھور بعض 

                                                           

(
1
) 2ص  2003علم النفس التربوي ،دار الفرقان ،عمان ،:عبد المجيد نشواتي    

(
2
) ص  2000،دار غريب للطباعة والنشر ،القاھرة   )نحو تعليم أفضل (المدرس المثالي :محمد سامي منير   

  



ا�جراءات المنھجية للدراسة                                                                                                       الرابع الفصل  

 

137 

 

لكن اليوم أدرك المختصون في علوم التربية أن ھذه الطرق لم تجد نفعا وأدركوا أن التلميJذ ھJو 

محJJور العمليJJة التربويJJة وان دور المعلJJم ھJJو التوجيJJه والتسJJنيد فقJJط وان نقطJJة البدايJJة يجJJب أن 

  .لميذ بإعطائه الحرية وتشجيعه على ا(نط=ق والمبادرة تكون من الت

أما بالنسبة لIستاذ فقد اكتسب من خ=ل مھنة التعليم ا(حترام والتقJدير وذلJك لكونJه يتعامJل     

ھJذا ا2خيJر الJذي لJه شJعوره وأحاسيسJه ورغباتJه وطموحاتJه وھJذه ھJي   ) التلميJذ (مJع إنسJان 

أن عليJJه كJJل أسJJتاذ عنJJد التعامJJل مJJع ت=ميJJذه كمJJا يجJJب الصJJورة التJJي يجJJب أن تبقJJى فJJي ذھJJن 

علJJى تحقيJJق طموحاتJJه والتغلJJب علJJى مشJJك=ته عمليJJة التعليميJJة ومسJJاعدته يشJJرك التلميJJذ فJJي ال

وذلك من خ=ل الثقة التي تجعل الطالJب يحJس انJه فJي بيئJة ( تختلJف عJن ا2سJرة  وھنJا يJرى 

بطبيعJة ا�نسJان باعتبJاره  ااتذة أن يعترفJوعلJى المعلمJين أو ا2سJ(محمد عبد الرحيم عدس بأنJه 

عرضة للوقوع في الخطأ وانه ليس مثاليا في تصرفاته وسلوكه مع غيره من الناس وكذا الحال 

مJJع المعلمJJين فھJJم أيضJJا عرضJJة للخطJJأ وھJJذا الخطJJأ لJJيس وقفJJا علJJى أسJJتاذ دون آخJJر ولJJيس 

Jض الJدريس بعJي التJلوبھم فJق مقصورا على فئة دون أخرى فقد يلحق أسJل يلحJا كمJنقص أيض

في إعدادھم وتخطيطھم  أو تقبلھم لطلبتھم  وفي قدرتھم على التصرف المناسب إزاء ما يجJري 

في الحصة من أحداث ومشاكل ما يخرجھم عن صوابھم فيقعJون فريسJة للغضJب وا�ثJارة وقJد 

 العمليJJة التربويJJة يتخJJذون لJJذلك قJJرارات ليسJJت فJJي صJJالح  أي مJJنھم أو طلبJJتھم أو فJJي صJJالح

أي يبعJJث عنJJده  )عنJJاده(فقJJد يقومJJون بتصJJرف يمJJس كرامJJة الطالJJب أو يثيJJر كراھيتJJه برمتھا،

    (1) ).التحدي مما سيعود بآثار سلبية على الجميع 

ن=حظ  أن ا2ستاذ ھنا نبه إلى قضية جد مھمة وھي ضرورة تحلي ا2ستاذ بعامل الحكمJة       

مJJع الت=ميJJذ وبخاصJJة فJJي المرحلJJة الثانويJJة  والصJJبر وكJJذا  ابتعJJاده  عJJن الغضJJب أثنJJاء تعاملJJه

والتي تميزھا مرحلة المراھقة مما يزيد من جھود ا2سJتاذ فJي ھJذا المجJال فكJم مJن أسJتاذ وجJد 

نفسه أمام المحاكم نتيجة سوء تصرفه مJع تلميJذ وكJم مJن أسJتاذ تعJرض لعقوبJة مJا نتيجJة سJوء 

ئمJة مJع التلميJذ ومحاولJة خلJق تصرف كذلك ا2مر الذي يستدعي ضJرورة التعامJل بJأدوات م=

مناخ تحصيلي أفضل ، كما انه من الواجب أن يدرك ا2ستاذ بان كل إنسJان ھJو عرضJة للخطJأ 

JJلوكا تJJرفاته وسJJيان وان تصJJه  هوالنسJJة نفسJJى مراجعJJه إلJJذي يدفعJJر الJJا ا2مJJة دائمJJت مثاليJJليس
                                                           

 (1
) 144-143،مرجع سابق ،ص المعلم الفاعل والتدريس الفعال : محمد عبد الرحيم عدس    
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، كمJا ينبغJي  باستمرار ومحاولة ضبطھا وكذا تنظيم تصرفاته داخل الصJف الدراسJي وخارجJه

Jا ورحيمJون عطوفJتاذ أن يكJوم  اعلى ا2سJدث أن يقJد يحJق فقJة للمراھJة العمريJدرا للمرحلJومق

  الطالب بخطأ كمخالفة النظام الداخلي للقسم أو للمؤسسة أو خرق

لع=ئقي بين الطالب وا2ستاذ أو محاولته �براز ذاته بسلوكات سلبية االقانون المتعلق بالجانب  

جبارا وشجاعة وفخرا أمام  =للحياة المدرسية عم متمرده عن القانون المنظ2نه يرى في 

معرفة طبيعة ھذه المرحلة وكذا الصعوبات التي يمر بھا  من زم=ئه وھنا كلما تمكن  ا2ستاذ

المراھق كان من اليسير عليه التحكم في أسلوب طلبته وإرجاعھم إلى الطريق الصحيح 

تكون الع=قة ھنا ع=قة تعاون ومساعدة واحترام وتبادل ل]راء  وإكسابھم الثقة الدائمة حتى

على ا2ستاذ أن يجعل التلميذ يحس انه بمثابة صديق حميم وأب حنون  ببكل حرية كما يج

  يلجأ إليه كلما اعترضته مشك=ت 

كما يجب أن تتواصل الع=قة بينھما داخل الصف وخارجJه وان يشJجعه علJى ا2مJور ا(يجابيJة 

تفيده كما تفيد مجتمعه إضافة إلى تذليل الصعوبات التي تواجھJه وخاصJة منھJا ا(جتماعيJة التي 

  ...والنفسية كالتكيف وتحقيق الذات 

فكل ذلك من شانه خلق جو ع=ئقي مناسب للطالب حتى يفجر طاقاته الكامنة والتJي تتجسJد فJي 

Jن ثمJتاذه ومJرام أسJة واحتJب ثقJى يكسJد حتJلوك جيJد أو سJل مفيJاعلي شكل عمJو تفJاعة جJة إش

   .ايجابي وتكوين ع=قة جيدة بين الطرفين

ولتكJJون الع=قJJة جيJJدة وجJJب علJJى ا2سJJتاذ كJJذلك احتJJرام الفJJروق الفرديJJة بJJين الت=ميJJذ ذلJJك إن 

ھؤ(ء الت=ميذ من بيئات مختلفة في النواحي ا(جتماعية وا(قتصادية والثقافية ومما ( شك فيJه 

ا(جتماعيJJة وكJJذا ا(قتصJJادية والثقافيJJة علJJى سJJلوكات الطالJJب التJJأثير الJJذي تفرضJJه الظJJروف 

  .وتوجھاته

إضافة إلى ذلك يجب على ا2ستاذ ا(بتعJاد عJن العقJاب لمJا لJه مJن الوقJع السJلبي والشJديد علJى 

نفسJJية التلميJJذ وبالتJJالي علJJى الع=قJJة بينJJه وبJJين ا2سJJتاذ فكلمJJا زادت درجJJة العقوبJJة كلمJJا كJJان 

أن العقاب يJؤثر علJى الطالJب حتJى خJارج القسJم ممJا يسJتدعى  ضJرورة التفاعل سلبيا بل نجد 

إن اللجJوء إلJى العقJاب مھمJا كJان  (ا(بتعاد عنه وفي ھذا الصدد يرى محمد عبد الJرحيم عJدس 
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نوعJه يجJJب أن يكJJون ھدفJه إصJJ=ح الطالJJب وجعلJه يعJJود إلJJى حافJة الصJJواب ولJJيس المقصJJود 

ع الطالب عما بدر منه مJن سJوء تصJرف وان يكJون إذ(له أو إلحاق ا2ذى به كما يجب أن نطل

 .   (1) ) ما نوقع عليه من قصاصبقانعا ھو بذلك ومقتنعا 

لجوء إلى العقاب بعJد فشJل كJل ا2سJاليب ا2خJرى فيجJب اضرورة ال استدعت  بمعنى حتى ولو

م أن يكون الھدف من السلوك العقابي للطالب ھو إرجاعه إلJى جJادة الصJواب والJى النظJام العJا

وذلك لصالحه وفقط كما يجJب أن نبJين للطالJب مكمJن الخطJأ وإقناعJه با2سJباب التJي أدت إلJى 

  .تسليط العقوبة عليه 

كما أن النمط التسلطي من طرف ا2ستاذ  داخل الصف الدراسي والذي يقوم على مبJدأ ا�كJراه 

النقJد أو إبJداء  وا�لزام والذي يتجلى في منع الط=ب من ا�ع=ن عن وجھات نظرھم أو توجيه

لJJدى الطالJJب  زرأي مخJJالف فJJان مثJJل ھJJذا النJJوع مJJن السJJلطة الصJJفية يعيJJق مسJJتوى ا(نجJJا

لقد بعثت معلما  ولم ابعJث  ((:  )ص(فيه روح المبادرة وا(نط=ق وھنا يقول الرسول  عفويض

  (2) ))معنقا 

سJلطي ل=سJتاذھا كما يروي لنJا ا2سJتاذ عبJد الJرزاق أمقJران شJھادة طالبJة عانJت مJن الJنمط الت

أرى بعض ا2ساتذة ينصرفون مباشرة بعد انتھاء الحصة غير مھتمين افھمنJا أم ( إذ : ( فتقول 

لماذا ( يسال : تعتبر ھذه الع=قة رديئة تشبه تلك الع=قة التي بين الحاكم وعبده وتستردف قائلة

ذه تـعـتـبJJـر مـساعJJـدة أو عJJن وضJJعيتنا فJJي المJJواد ا2خJJرى بـكـلمJJـة كـھJJـ؟ لمJJدى فھمنJJا لدرسJJه 

    (3) )نـفـسية للطـالب وتحـثـه عـلى الـعـمل أكثر وا(ھـتمام بكل المواد

 فيه إن جوا تسلطيا كھذا يفقد الطالب ا2من وا(طمئنان ويعمل على إضعاف ثقته بنفسه ويقتل

لدى  روح التعلم وا(ندفاع كما يحد من طموحاته وآماله مما يؤثر على القدرة على التحصيل

السلبية كالغش وا(تكالية والعدوانية والنفور من  تالطالب كما يدفعه إلى بعض السلوكيا

  المدرسة  

                                                           

(
1
) 67-66المعلم الفعال والتدريس الناجح ،مرجع سابق ص :محمد عبد الرحيم عدس    

(
2
) 67-66ص نفس المرجع   

(
3
) 22ص  1992من واقع البيداغوجية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،:عبد الرزاق أمقران    
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كما يجب على ا2ستاذ مراعاته لشعور الطلبة في كJل تصJرفاته وأقوالJه فكJم مJن تصJرف غيJر 

د (ئق لJه عواقبJه الوخيمJة علJى نفسJية الطالJب ممJا قJد يولJد صJراعا بJين الطJرفين بJل قJد يJزدا

    (1)الصراع فتكون ھذه ا(تجاھات بمثابة بذور لعدة انحرافات كالجناح والعصاب 

لذا كان لزاما على ا2ستاذ أن يبني ع=قتJه مJع ط=بJه علJى أسJاس مJن المعاملJة المثاليJة واللJين 

بالطالب ومحاولة تفھم ظروفه ودوافعه إضافة إلى إشJراكه فJي العمليJة التعليميJة وتشJجيع روح 

وا(نط=ق لديه والمساھمة قدر ا�مكان في مساعدة الطالب في حل مشك=ته فذلك مJن  المبادرة

شJJJانه أن يبعJJJث علJJJى الثقJJJة وا(حتJJJرام المتبJJJادل بJJJين الطJJJرفين ممJJJا يولJJJد جJJJوا مناسJJJبا للعمJJJل 

  .والتحصيل

إضافة إلى ذلك يجب على الطالب مراعاة ا2مور المؤثرة علJى ع=قتJه مJع ا2سJتاذ  كJا(حترام 

 (  وفي ھذا الصدد بينت بعJض الدراسJات إلJى رالجيد وكذا ا(ھتمام بالمظھ عادل وا(ستماالمتب

أن المعلمين يميلون إلى تقJدير  الطJ=ب ذوي المظھJر الخJارجي الجJذاب علJى نحJو أفضJل مJن 

    (2) ) تقدير الط=ب ا2قل جاذبية

يعتبJر ھJJذا العامJJل دافJJع وتطبيقھJJا إذ  ةكمJا يجJJب علJJى الطالJب احتJJرام الJJنظم والقواعJد المدرسJJي

أن يبJJدي اھتمامJJه بالمJJادة العلميJJة المقدمJJة وان  يJJه كJJذلك لتعلJJق ا2سJJتاذ بالطالJJب، كمJJا يجJJب عل

يجتھJد فJي فھمھJJا وتحصJيلھا وان يستفسJر أسJJتاذه ويرجJع إليJه ي حالJJة عJدم الفھJم أو الغمJJوض 

  الع=قة بين الطالب وأستاذه  وطدفذلك من العوامل التي ت

تلميذ كذلك تجنب الغيابات إ( في حا(ت الضرورة واسJتئذان ا2سJتاذ فJي ذلJك كما يجب على ال

الع=قJة بJين ا2سJتاذ والتلميJذ  قويJةفJي ت كJذلك  وتبرير الغياب في حاله فكل ھذه العوامل تسJاھم

  . وتساھم في خلق مناخ تعليمي امثل

ذ على أساس من المودة وفي ا2خير نشير إلى انه ينبغي أن تبنى الع=قة بين ا2ستاذ والتلمي

وا(حترام المتبادل وكذا ترك الحرية للتلميذ في توليد المعرفة وھذا بإشراكه في مختلف 

                                                           

(
1
) 63ص  1999دار الفكر العربي ،القاھرة ،) وتطبيقاته أسسه ( علم النفس ا(جتماعي :زين العابدين درويش   

  
(

2
) 41ص 2000،دار الكندي للنشر والتوزيع ،عمان ،2إدارة الصفوف ،ط:عمر حسن المنسي    
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ا2نشطة التعليمية ،إضافة إلى العدل والمساواة بين جميع الطلبة وكذا الصبر  وا(بتعاد عن 

وامل من شانھا امن العقاب واحترام خصائص المرحلة العمرية للمتعلم وتأثيراتھا فكل ھذه الع

  .تساھم في إنجاح العملية التعليمية وبالتالي وجود تحصيل دراسي ناجح 

  

  

  

  الع"قة بين التلميذ و ا�دارة المدرسية  -5-2

تعتبJJر ا�دارة المدرسJJية وسJJيلة لتسJJھيل و تنسJJيق وتنظJJيم جھJJود العJJاملين فJJي المؤسسJJة وذلJJك 

مباشJJرا بالفلسJJفة ا(جتماعيJJة العامJJة وكJJذا لتحقيJJق ا2ھJJداف المسJJطرة والتJJي تJJرتبط ارتباطJJا 

  .بالظروف وا�مكانات المتاحة 

إذن فJJا�دارة المدرسJJية وسJJيلة وليسJJت غايJJة وھJJي نشJJاط تعJJاوني يسJJاھم فيJJه ا�داريJJين وكJJذا 

أعضاء ھيئة التدريس وذلك لتسھيل وتنظيم العملية التعليمية،ونظرا 2ھميتھJا فانJه ( يمكJن 2ي 

مھما تباينت ظروفھا أن تكون ناجحة إ( إذا تJوافرت فيھJا إدارة فعالJة ي مرحلة وأمدرسة وفي 

ولھا كفاءة عالية في شتى مجJا(ت التسJيير البشJري ا2مJر الJذي يحقJق الدافعيJة لJدى ا�داريJين 

  . وكذا ا2ساتذة مما يؤدي إلى فعالية أحسن وتحصيل دراسي أفضل

كان النظام التربوي برمته وجJد مJن اجلJه فانJه ولما كان التلميذ ھو محور العملية التربوية ولما 

كJJان لزامJJا علJJى ا�دارة المدرسJJية بمختلJJف أسJJ=كھا ا(ھتمJJام بالتلميJJذ والعمJJل علJJى تJJوفير كJJل 

ن يبJJدي اأرقJJى كمJJا ينبغJJي علJJى التلميJJذ كJJذلك حصJJيل الشJJروط التJJي يحتاجھJJا لJJتعلم أفضJJل وت

JJاعدتھم وذلJJة ومسJJاقم ا�داري للمؤسسJJاء الطJJرام 2عضJJانون ا(حتJJود القJJذ بنJJل تنفي=JJن خJJك م

والمJؤرخ  778مJن القJرار المتعلJق بالجماعJة التربويJة رقJم  41: التربوي فنجد في المادة رقJم 

والھادف إلى تنظJيم الحيJاة المدرسJية داخJل المؤسسJة وكJذا تنظJيم الع=قJات  26/10/1991في 

إطJJار تنظJJيم الحيJJاة فJJي  (بJJين أعضJJاء ا2سJJرة التربويJJة نجJJده فJJي ھJJذه المJJادة يJJنص علJJى انJJه 
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الجماعية وتJوفير ظJروف العمJل الم=ئمJة بالمؤسسJة يطلJب مJن التلميJذ ا(متثJال لقواعJد النظJام 

  )وا(نضباط المعمول بھا 

وفي سبيل ترسيخ ع=قة داخلية جيدة بين التلميذ ومختلف عناصر البيئة المدرسJية بمJا فJي ذلJك 

علJى انJه ينبغJي للت=ميJذ أن يتحلJوا بالسJلوك من نفس القJانون تJنص  43ا�دارة نجد المادة رقم 

الحسJJن مJJع جميJJع المعلمJJين وا2سJJاتذة وأفJJراد ا2سJJرة التربويJJة داخJJل المؤسسJJة وخارجھJJا وان 

يتعاملوا فيما بيJنھم بJالمودة وا(حتJرام وروح التعJاون وان يتجنبJوا كJل أنJواع ا�سJاءة وا(ھانJة 

  .    (1)المعنوية والمادية  

 

ضJJح فJJي ھJJذا المجJJال إذ يجJJب عليJJه تنفيJJذ مختلJJف بنJJود القJJوانين المدرسJJية وواجJJب التلميJJذ وا

بتطبيJJق ا2وامJJر والنJJواھي (ن ذلJJك دافJJع لتوليJJد ع=قJJة مثلJJى قائمJJة علJJى أسJJاس مJJن ا(حتJJرام 

  .والتعاون

Jوزاري رقJور الJد المنشJا نجJية دائمJذ وا�دارة المدرسJين الت=ميJة بJين الع=قJبيل تحسJم ـوفي س

الدراسJية  ينبغJي للمJدير زيJارة ا2قسJام (علJى انJهيJنص  20/11/2006اريخ و الصادر بت 526

ل ـJJـولJو مJرة فJي الفصJJل وخاصJة ا2قسJام النھائيJJة المقبلJة علJى شJھادة البكالوريJJا وذلJك مJن اج

  (2) )تشجيعھم وحثھم على العمل والسماع (نشغا(تھم في إطار التكفل بت=ميذ الثالثة ثانوي

علJى مستشJار التربيJة إضJافة إلJى المسJاعدين التربJويين علJى مسJتوى والى جانب المدير يجب 

الثانوية و بحكم تواصلھم الدائم واحتكاكھم المباشJر و اليJومي مJع الت=ميJذ تقJديم المسJاعدة  لھJم 

JJا تھJJن تغيبJJار عJJركتھم وا(ستفسJJة حJJك بمراقبJJن  موذلJJع ع=JJى ا(طJJافة إلJJبابھا إضJJة أسJJومعرف

  .ساھمة في تجاوز العقبات وتجاوز المشك=ت ظروف تمدرسھم ومشك=تھم والم

وبالرغم من ضJرورة أن يكJون الJنمط القيJادي فJي ا�دارة المدرسJية متوازنJا وميسJرا لظJروف 

التمدرس ومحافظا على التفاعJل التربJوي القJائم علJى أسJاس ع=قJات جيJدة ومتينJة بJين ا�دارة 

                                                           

(
1
) 296ص   2000عين مليلة ،الجزائر ،دار الھدى 3المرجع في التشريع الجزائري ،ط:عبد الرحمان بن سالم    

(
2
) والمتعلق بالتكفل بت=ميذ الثالثة ثانوي  2006نوفمبر  20المؤرخ في  06/و،ت،و/526لمنشور الوزاري ،رقم ا:وزارة التربية الوطنية     

  



ا�جراءات المنھجية للدراسة                                                                                                       الرابع الفصل  

 

143 

 

نمJاط للقيJادة المدرسJية يمكننJا أن نوردھJا والتلميذ وا2ستاذ إ( أن الواقJع يبJرز أن ھنJاك ث=ثJة أ

  :على النحو اOتي 

وھو النمط الذي تتركز فيه السلطة في يJد المJدير والطJاقم ا�داري :نمط القيادة الدكتاتوري  -1 

رھم كيف يشاء دون أية مناقشة ويتحكم المدرسJون يالتابع له إذ يتحكم المدير في المدرسين ويس

ن عليھم في المعاملة ويسيرونھم بالقمع والعقJاب وعندئJذ يتعكJر الجJو بدورھم في الت=ميذ فيقسو

الدراسJJي ويصJJبح جJJوا خانقJJا لJJن يقبJJل فيJJه الت=ميJJذ علJJى العمليJJة التعليميJJة ممJJا يJJنعكس علJJى 

  .تحصيلھم الدراسي فيضعف بدوره إلى الدرجات الدنيا 

تعلم علJى حJد سJواء كمJا انJه إن نمطا قياديا كھذا يثبط روح المبادرة وا(نط=ق لدى المعلم والم

   .ضعف عملية التحصيل لدى التلميذ المباشرة المؤدية إلى من ا2سباب

وھJJو عكJJس الJJنمط ا2ول تمامJJا حيJJث تسJJود الحريJJة المطلقJJة للت=ميJJذ : نمJJط الحريJJة المطلقJJة  -

النظJJام وتحلJJل الت=ميJJJذ  الفوضJJJى محJJل والمدرسJJين لكنJJه بالمقابJJل ولJJJد مشJJاكل جمJJة أدخلJJت

ن مJJن جميJJع القJJيم وا(تجاھJJات الصJJالحة كمJJا حطمJJت القواعJJد التJJي تحكJJم الحيJJاة والمدرسJJو

وتJJم كJJل ذلJJك فJJي غيJJاب الضJJوابط ا(جتماعيJJة ممJJا أدى بJJدوره إلJJى خلJJق شخصJJيات  ةالمدرسJJي

مائعة ( تفھJم للحريJة حJدودا و( تعتJرف بJالقيم وا(تجاھJات الصJالحة حتJى حJل اللھJو والعبJث 

مضيعة للوقت والمال والجھد ولنا أن نتساءل عن مسJتوى  وأصبحت المدرسة في ظل جو كھذا

 .التحصيل الدراسي في نمط قيادي كھذا 

ممJJا ( شJJك فيJJه أن نمطJJا مطلJJق الحريJJة وفJJي ظJJل غيJJاب الضJJوابط والقJJيم المسJJيرة                                        و       

نقJل منعJدما عنJد الت=ميJذ       ذوي الحياة المدرسية يكون فيه التحصيل الدراسي ضعيفا إن لJم 

  المستوى الدراسي الضعيف 

ركة وكذا االنمط الذي يؤمن فيه المدير بحرية الرأي والمشھو و: نمط القيادة الديمقراطي  -3

تكافؤ الفرص أمام الجميع مما يترتب عنه نسيج مترابط من الع=قات القوية بين التلميذ 

ة معارفه ومواھبه وتحصيل العلم والمعرفة كما تغدوا الع=قة وا�دارة مما يتيح له فرصة لتنمي

بين أفراد المجتمع المدرسي قائمة على الحب والتعاون والمشاركة في تحمل المسؤولية 
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دي في ؤويتحقق الجو ا(جتماعي في المدرسة بما فيه نشاط وحركة وحيوية وتعلم مثمر مما ي

      (1)آخر المطاف إلى تحصيل أفضل

ج من خ=ل ما سبق عرضه إن ا�دارة المدرسية تقوم على ع=قات إنسانية ھJذه الع=قJات نستنت

وضJJع مواصJJفات دقيقJJة  لالتJJي تخضJJع لمJJؤثرات نفسJJية واجتماعيJJة مختلفJJة ولJJيس مJJن السJJھ

محدودة ھذه الع=قات ولكن في أي مجتمع يتفاعل أفراده ويتجاوبون معه بعضھم الJبعض تبJرز 

      (2)ية ومكانتھا الكبرى في إنجاح ا�دارة المدرسية أھمية الع=قات ا�نسان

إضافة لذلك  تمارس ا�دارة المدرسية تأثيرا مباشرا على التلميذ ذلك إنھا ا�طJار الJذي يتفاعJل 

التلميJJذ مJJن خ=لJJه ،كمJJا أن للJJنمط القيJJادي لUJJدارة داخJJل المؤسسJJة التربويJJة تJJأثيرا كJJذلك علJJى 

وأحسن أساليب القيادة مJا كJان متزنJا يحJافظ علJى النظJام داخJل التلميذ وعلى تحصيله الدراسي 

المدرسة من جھة وعلى تعلم التلميذ من جھة أخJرى فيJدمج بJين النظJام والحريJة ويجعJل منھمJا 

  .تعليمية متميزة وراقية  ةوجھان لعملة واحدة مما يتولد عنه بيئ

  

     الع"قة بين التلميذ وجماعة أقرانه -5-3

داخJل المدرسJJة وأثرھJJا فJي التحصJJيل الدراسJJي ليسJت مقصJJورة علJJى  ةعيJJإن الع=قJات ا(جتما

ع=قة ا2ستاذ بالتلميذ أو على ع=قة التلميذ با�دارة المدرسية فحسJب بJل ھنJاك نJوع ثالJث مJن 

الع=قة يقوم بين التلميJذ وجماعJة أقرانJه ، ھJذا النJوع الJذي ( يقJل أھميJة مJن الع=قJات السJالفة 

ه في نشوء الع=قات ا(جتماعية والصداقات والتكيJف المدرسJي وذلJك الذكر سواء من حيث أثر

نظJJرا للJJدور الJJذي تلعبJJه جماعJJة ا2قJJران مJJن ادوار وتJJأثيرات داخJJل المؤسسJJات التعليميJJة ، 

ارتبJاط الفJرد وتJأثره بجماعJة ا2قJران مJن نفJس السJن وتJزداد ( : وتعرف جماعة ا2قران بأنھا 

)الزمني أھميتھا كلما تقدم الطفل في عمره
 (3)  

                                                           

(
1
) 57-56-55ص  2006الخدمة ا(جتماعية في المؤسسات التعليمية ،المكتب الجامعي الحديث ،السكندرية ،: يمحمد س=مة محمد غبار   

(
2
) 305،ص 1984،القاھرة ، ية وعلم النفس،دار الفكر العربأصول التربي:محمد رفعت رمضان وآخرون    

(
3
) ،ديوان المطبوعات )سلسلة ملخصات شوم (نظريات ومسائل في مقدمة علم النفس ،ترجمة عادل عز الدين ا2شول وآخرون ،:ارنوف ويتج  

61ص  1994الجامعية ،الجزائر ،  
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كما تعرف بأنھا جماعة الرفاق أو جماعة اللعب التي ينتمي إليھا الفرد في مختلف مراحل  -

نموه وبخاصة مرحلة الطفولة والمراھقة والشباب ففي ھذه المرحلة يعيش الفرد ويكتسب من 

ات خ=لھا مجموعة من ا2نماط السلوكية وتتوقف نوعية ھذه ا2نماط على نوعية ھذه الجماع

وطبيعة الع=قات القائمة بين أفرادھا والروابط التي تربطھم مع بعضھم البعض با�ضافة إلى 

 .  (1)المركز الذي يحتله الفرد في الجماعة وا(دوار التي يمارسھا 

وتشير بعض البحوث إلى أن لIقران أثرا قويا في بعضھم البعض في المجا(ت المعرفية 

ى حد سواء مما يؤثر في أدائھم ا2كاديمي على نحو فعال وا(نفعالية وا(جتماعية عل

schumck ) (1977  كما تعتبر المدرسة بيئة اجتماعية تسمح للتلميذ بتكوين ع=قات اجتماعية

   : نظرا لتوفرا(قران وتجانسھم وفي ھذا الصدد يقول عبد الرحمان المعايطة

لبعض وذلك بإشباع حاجاتھم وتقبلھم تعمل المدرسة على تكيف وتوافق الت=ميذ مع بعضھم ا (

وشعورھم با(نتماء للمدرسة وذلك عن طريق المناقشات وا�كثار من ا2نشطة والعمل على 

  (2)  )توزيع الت=ميذ في الفصول على أساس التجانس

كما نشير إلى أن الع=قة بين الت=ميذ داخل غرفة الصف لھا طابعھا المتميز من حيث والنمو 

لى شخصية التلميذ إذ أن ع=قته بأقرانه ليست كع=قته بإخوانه أو والديه أو مدرسيه والتأثير ع

كما أن تأثير جماعة ا2قران يختلف عن تأثير الجماعات ا2خرى للتلميذ إضافة إلى أن ھذه 

تنمي التفاعل بين أفرادھا حتى خارج المدرسة فھم يتفاعلون في ) بين جماعة ا2قران (الع=قة 

  :والنادي والملعب وتمارس جماعة ا2قران أربعة وظائف ھامة في حياة التلميذ وھي الشارع 

تتJJيح لJJه ممارسJJة ع=قJJات يكJJون فيھJJا علJJى قJJدر المسJJاواة مJJع اOخJJرين بينمJJا يحتJJل مركJJزا  -1

بمعنJى أن التلميJذ ومJن خJ=ل جماعJة ا2قJران  ثانويا في ع=قاتJه مJع الجماعJات ا2خJرى ،

مراكJJز متسJJاوية مJJع اOخJJرين ممJJا يمكنJJه مJJن تحقيJJق ذاتJJه ن يحتJJل االمدرسJJية يسJJتطيع 

  وتكوينھا في حين يفتقد لھذه الخاصية في الجماعات ا2خرى 

                                                           

(
1
)   135،ص  1987الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ،،دار  3مدخل إلى علوم التربية ، ط:عزت جرادات وآخرون  

(
2
) 266ص  2000علم النفس ا(جتماعي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،: خليل عبد الرحمان المعايطة    
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تJJوفر للتلميJJذ فرصJJة اكتسJJاب مكانJJة خاصJJة بJJه وتحقيJJق ھويJJة متميJJزة تمكنانJJه مJJن جعJJل  -2

نشJJاطاته محJJور اھتمJJام أقرانJJه ،وأكيJJد أن مثJJل ھJJذه أمJJور تمكJJن التلميJJذ مJJن بنJJاء شخصJJيته 

 تحقيق ذاته بين اOخرينو

تشJJJJكل جماعJJJJة ا2قJJJJران مصJJJJدرا وفيJJJJرا  للمعلومJJJJات غيJJJJر الرسJJJJمية التJJJJي ( تتناولھJJJJا  -3

الموضوعات المدرسية في العادة ،كالعادات والثقافة الشعبية وبعJض القواعJد والممارسJات 

 .ا(جتماعية وكذا بعض أنماط التفكير والتصرف في المواقف المختلفة 

اكتسJاب الشJجاعة والثقJة بJالنفس نظJرا للتأييJد والJدعم الJذي يلقJاه مJن  تزود التلميJذ بفرصJة -4

 vander ( أقرانه ا2مر الذي يساعده على ا(ستق=ل الJذاتي وعJدم ا(تكJال علJى اOخJرين

zanden (1980  اعيJJJجتم)ج اJJJدل النضJJJارع معJJJى تسJJJوث إلJJJض البحJJJارت بعJJJا أشJJكم،

  للت=ميذ من خ=ل تفاعلھم مع لعضھم البعض 

في اكتساب سلوكات معينة وفي ھذا ا�طار يJرى زيJن  لماعة ا2قران دور كبيرو فعاولج  

العابدين درويش أن جماعة ا2قران تسھم بدور كبير فJي تشJكيل السJلوك ا(جتمJاعي للتلميJذ 

إضJJافة إلJJى اكتسJJاب معظJJم مھاراتJJه ا(جتماعيJJة المتمثلJJة فJJي المھJJارة فJJي تكJJوين ع=قJJات 

 ط ا(نفعا(ت والمشاركات الوجدانية والعمل الجماعي والتعاوناجتماعية ناجحة وكيفية ضب

(1)   

ورفاقJه  وعلى ھذا ا2ساس نجد أن  المراھق يبني جزء من شخصيته من خJ=ل ع=قتJه بأقرانJه

  .وذلك يعود لIھمية القصوى التي يوليھا المراھق 2قرانه وأصدقائه وكذا تأثره الكبير بھما 

انه تشير نتائج الدراسات إلى أھمية جماعة ا2قران وبحسب خليل ميخائيل معوض ف

بان الصديق يحتل مرتبة عند المراھق تلي مرتبة  )1964(يرى ايرسون  (:وا2صدقاء فيقول 

 اOباء لذلك يحرص على رضا ا2صدقاء وا2قران وتقبل كل ما يصدر عنھم من أفعال

ا2قران يحتلون نفس المستوى باء وإلى أن كل من اO) 1961(،كما أوضح كولمان )وتصرفات

  (2)من ا2ھمية عند المراھقين 

                                                           

(
1
) 56ص  1999دار الفكر العربي ،القاھرة ،) أسسه وتطبيقاته ( علم النفس ا(جتماعي :زين العابدين درويش   

(
2
) 409،دار الفكر الجامعي ، ا�سكندرية  ص  4سيكولوجية النمو والطفولة والمراھقة ، ط:معوض  ليخائيخليل م   
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وعليJه وبحسJJب دراسJة ايرسJJون نجJJد أن جماعJة ا2قJJران تحتJل مركJJزا متقJJدما فJي سJJلم اختيJJار 

  .المراھق إذ تلي مرتبة اOباء مما يبرز قيمة ومكانة ھذه الجماعة لدى المراھق

Oل أما نتائج دراسة كرمان فقد أشارت إلى أن مكانة ا=Jن خJي مJا يعنJباء وا2قران متساوية مم

لبيئJة المدرسJية اذلك أن تأثير ھذه الجماعة ( يقل عن تأثير اOباء لدى المراھق وبالرجوع إلJى 

في المدرسة الثانوية نجد المراھق شديد ا(ھتمام بأقرانه إذ يقضي وقتا طوي= مع ھJذه الجماعJة 

وا(نشJغا(ت  تجماعة تشترك معه في ا(ھتماماسواء داخل القسم أو خارجه نظرا لكون ھذه ال

والمشJJك=ت وھJJي التJJي تفھمJJه علJJى نحJJو أفضJJل نظJJرا للتجJJانس والتقJJارب العمJJري وا(نفعJJالي 

والنفسي زيادة على ذلك فان انضمام المراھJق إلJى جماعJة الرفJاق يمكنJه مJن البJوح بكثيJر مJن 

  .الجماعات ا2خرى ا2شياء المكبوتة في داخله والتي ( يستطيع مناقشتھا مع 

ويJJرى السJJيد محمJJد السJJعيد عطJJار أن جماعJJة الرفJJاق تزكJJي فJJي نفJJس المراھJJق حاجJJات كثيJJرة 

وتكسبه الكثير من الفوائد فھي تولد فيه شعور ا2من وا(نتماء إلJى الجماعJات وتتJيح لJه فرصJة 

  (1) �ظھار نفسه وتأكيد ذاته وتكون بمثلبة متنفس للتعبير عن شخصيته 

لميذ من خ=ل  ع=قته بجماعة أقرانه يتخلص من بعض جوانب ا2نانية وا(تكالية كما أن الت

التي كانت تطبع سلوكه من مرحلة الطفولة فيحاول أن يعطي ويأخذ ويتعاون مع اOخرين 

إذ يتفاعل المراھق مع أفراد متساوون  تويؤلف جماعة متماسكة تشترك في الميول وا(تجاھا

ميول والنمو فيشبعون عنده حاجاته العقلية وا(جتماعية ويكملون أوجه معھم في ا(نفعا(ت وال

النقص لديه وھذا ( يتوفر في جو ا2سرة والمدرسة ، كما يكتسب المراھق الكثير من 

المعلومات الجنسية التي يعجز عن معرفتھا عن طريق ا2سرة مع مراعاة أن ھذه المعلومات 

  .من ا2حيان قد تكون مضللة وغير سليمة في كثير 

وتتيح جماعة ا2قران جوا مناسبا من النافسة والحوار والمھارات وكيفية تكوين الع=قات 

وتنمية روح الو(ء وا(نتماء للجماعة وتبرز المواھب ا(جتماعية كالقيادة كما تتيح الجماعة 

  (2)فرصة احترام اOخرين والتعاون والتخلي عن نوازع ا2نانية 

                                                           

(
1
) 119ص  1980- 1979- 15مجلة ھمزة الوصل ،مجلة التكوين والتربية ،وزارة التربية والتكوين ،العدد : محمد السعيد عطار    

(
2
) 359مراھقة مرجع سابق ص سيكولوجية النمو والطفولة وال:معوض  لخليل ميخائي   
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خ=ل ما سبق أن المراھق يحاول من خ=ل جماعة ا2قران إزالة الغموض  ما يمكن فھمه من

حول بعض الموضوعات والمجا(ت التي لم يتمكن من فھمھا وعجز عن البوح بھا ومناقشتھا 

  .أمام الجماعات ا2خرى كالوالدين والمدرسين 

Jران ھJين ا2قJات بJذھن أن الع=قJى الJة كما نشير إلى انه يجب أن ( يتبادر إلJات ايجابيJي ع=ق

دائما ،إذ قد تنشا بينھم ع=قات سلبية تؤدي عكJس المتوقJع فتJؤثر بشJكل مباشJر علJى التحصJيل 

ب التلميذ با(نعزال والخوف المرضي من المدرسة بل قد تؤدي إلJى أكثJر االدراسي كما قد يص

العJدواني الJذي جوانب الحياة المدرسية سلبية وتعقيدا وإشكا( وھو الجانب المتمثل فJي السJلوك 

  (1)يمارسه الت=ميذ نحو بعض أقرانھم في المدرسة 

 نا2قJرا ت التي تتعلق بالع=قة مJع جماعJةوبحسب عبد العزيز سمارة فان ھناك بعض المشك=

تلك المشك=ت التي تنJتج بسJبب الخ=فJات والتنJافس بJين جماعJة ا2قJران ومJن أھJم ھJذه  (وھي 

   (2) )) والقسوة ةاء والعزلة ا(جتماعيالمشك=ت العدوانية وتنافس ا2شق

ومJJن جھتJJه يJJرى حامJJد عبJJد السJJ=م زھJJران بJJان المنافسJJة تعتبJJر مJJن مظJJاھر الع=قJJات     

ا(جتماعية في مرحلة المراھقة ويمكن ا(ستفادة من ھذا التوجيه نحو المراھق فالمراھق تلقائيJا 

م أو يتفJJوق علJJيھم ويتضJJمن ھJJذا يقJJارن نفسJJه دائمJJا برفاقJJه ويحJJاول أن يلحJJق بھJJم ليكJJون مJJثلھ

البعض من السلوك التنافسي الصحي البناء كما يظھر في ا2لعاب الرياضية وبھذا يتدعم مفھJوم 

الذات لديه وينتھي بالصداقة وفي نفس الوقت ھناك بعض أشكال المنافسة غيJر الصJحيحة التJي 

Jى ا2نانيJوم علJةتق Jل أو الشJJالخوف والخجJعور بJاحبھا الشJي يصJJدوان أو أو التJJا�ثم والعJعور ب

  (3)التي تنتھي  بالعداء وحب ا(نتقام 

دور كبير في تسيير عملية المنافسة وتنظيمھا  هولعله من الضروري ا�شارة إلى أن ا2ستاذ ل

على ا2قل داخل الصف الدراسي حتى ( تؤدي إلى العوامل السلبية المذكورة آنفا بل على 

أساس تقبل اOخر وا�يمان بالفروق الفردية وجعل جماعة  العكس من ذلك تكون المنافسة على

  .ا2قران رمزا للتعاون وا(تحاد

                                                           

(
1
) 264علم النفس التربوي ،مرجع سابق، ص :عبد المجيد نشواتي    

  176ص  1999،دار الفكر عمان ، 3محاضرات في التوجيه وا�رشاد ، ط:عبد العزيز سمارة  (2)
  2ص 1984القاھرة –عالم الكتب  2عام النفس ا(جتماعي ط:حامد عبد الس=م زھران (3)
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نستنتج من خ=ل ما تقدم أن لع=قة التلميذ بجماعة أقرانه أھمية كبرى نظرا لتأثيرھا المباشر  

في النمو النفسي والمعرفي وا(جتماعي للتلميذ وكذا دورھا في تكوين  شخصيته وتمكينه من 

تحقيق ھويته المتميزة وإكسابه الشجاعة والثقة بالنفس ويتم كل ھذا إذا كان التعامل مع جماعة 

ا2قران يتم في جو من ا(حترام المتبادل والتعاون وفھم واحترام أراء اOخرين ومما ( شك 

ا فيه ھنا أن لIستاذ وا�دارة والوالدين دور كبير في ترسيخ ذلك في ذھنية التلميذ وكل ھذ

  .يھدف إلى الخروج ببيئة مدرسية سليمة مما يعني تحصي= دراسيا أفضل 

  ة التفاعل التربوي داخل المدرس: سادسا

  

تشكل الع=قات ا(جتماعية داخل المدرسة البوتقة التي يتشكل فيھا الكائن ا�نساني وتجسد ھذه 

يج الع=قات والفعاليات التي الع=قات شبكة من القيم وا2فكار والمعايير الثقافية التي تحدد نس

تربط الكائن ا�نساني مع العالم ا(جتماعي الذي يعيش فيه ذلك أن ا�نسان طاقة نفسية قابلة 

للتشكل ، ھذا التشكل الذي يتم في سياق الع=قات التربوية القائمة على أسس سيكولوجية 

أھمية البحث في معطيات  متنوعة فلكل ع=قة تربوية مضمونا سيكولوجيا محددا ومن ھنا تأتي

  الصورة التفاعلية للحياة التربوية في المؤسسة المدرسية 

فالمؤسسات التربوية تتكون من شبكة معقدة من الع=قات ا(جتماعية و الثقافية وھي بذلك 

تعكس نمط الحياة ا(جتماعية العامة وطابعھا ، ھذه الحياة ا(جتماعية التي تتغلغل داخل 

مة من القيم والمفاھيم ية وتتجلى على صورة ع=قات تربوية قائمة على منظوالمؤسسة التربو

  .والتصورات

وتلعب المدرسة دورا حيويا وفعا( عملية التجديد ا(جتماعي من خ=ل ع=قات الجدلية     

والدينامية مع الحياة ا(جتماعية ، فھي المعنية ببناء أجيال العلماء والمفكرين وھي القادرة على 

  شكيل الذھنية العلمية الضرورية لبناء حياة اجتماعية تتجه نحو ا2صالة والتكامل ت

كما ( تتوقف المؤسسة التربوية عند حدود بناء العقل والمعرفة فحسب بل تسعى إلى بناء 

فالمدارس والمؤسسات (الجوانب ا2خ=قية والسيكولوجية التي تربطه بنسق وجوده ا(جتماعي 
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)الضمير والعقل التربوية ھي حرم
،2نھا تؤمن بان المعرفة ا(يجابية مھما تنوعت تبقى (1) 

  (2)ناقصة ما لم تؤيدھا مناعة أخ=قية ويزكيھا نمو سيكولوجي 

وإذا كانت المؤسسات التربوية حقا مؤسسات اجتماعية تتجاوز حدود الصورة ذات البعد الواحد 

ه الضرورة العلمية ، إذ ( يمكن أبدا تجاھل فان البحث في معطيات الحياة المدرسية أمر تقتضي

الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات التربوية في حياة ا2فراد والمجتمعات وا2مم إذ يتشكل 

في المؤسسات التربوية وفي سياق تشكلھم ھذا يدخلون في نسق من الع=قات التربوية  دا2فرا

  ل التربوي في إطار المؤسسات التربوية التي تمثل بدورھا العصب الحساس في عملية التفاع

ففJJي المدرسJJة يخضJJع الطالJJب لجملJJة مJJن المعطيJJات العلميJJة والتربويJJة و ا(جتماعيJJة وھJJو ھنJJا 

يتأثر ويؤثر فيھا في الوقت نفسه ، وفي سعي الطالJب (كتسJاب المعرفJة العلميJة يكتسJب عفويJا 

ت العلميJJة التJJي يسJJعى إلJJى لJJيس لھJJا صJJلة مباشJJرة بالمعطيJJا تمنظومJJة مJJن القJJيم وا(تجاھJJا

  (3)اكتسابھا 

 موفي دائرة تفاعله التربوي زيادة على اكتسابه لقيم واتجاھات جديدة فانه يسقط البعض من القJي

وا(تجاھات التي اكتسبھا في مراحل تربوية سابقة ووفقJا لھJذا المنحJى فJان المدرسJة تمثJل بيئJة 

  .ومعرفيا  اجتماعية تربوية يتشكل فيھا الفرد نفسيا وعقليا

كما تمثل المدرسة نقطة اتصJال بJين ا2جيJال وخاصJة بJين أجيJال الطلبJة وا2سJاتذة والفJرد ھنJا 

يتعرض لكافة التيارات الفكرية والقيم ا(جتماعية وھذا ما يقوده إلى تكوين منظور أكثر تطJورا 

يJJJة وبوتقJJJة فالمؤسسJJJة التربويJJJة مكJJJان (لتقJJJاء ا2جيJJJال والفئJJJات ا(جتماع( وواقعيJJJة لIشJJJياء 

     (4) ) (نصھارھا في غمار عملية السعي المشترك نحو المعرفة

وتتجه ا2بحاث اليوم وبشكل متزايد إلى ا(ھتمام بدراسة بنية التفاع=ت الداخلية للمؤسسات 

، ھذه التفاع=ت التي تشكل المحرك ا2ساسي لفعالية المؤسسة وقدرتھا على ا�نتاج  ةالتربوي

ي ، كما أن أھمية التفاعل ھنا تفوق حدود الوصف في مجال المؤسسة التربوي والمعرف

                                                           

(
1
) 81ص  1995مارس  193مسؤولية المجتمع العلمي العربي، ،مجلة المستقبل العربي ،العدد : قاسم رياض    

(
2
) 81المرجع السابق، ص    

(
3
)    95ص2004علم ا(جتماع المدرسي ،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت : علي جاسم الشھاب/علي اسعد وطفة ود 

(
4
) 187ص  1981،آذار نيسان 20والوظيفة ا(جتماعية للعلم ،مجلة الفكر العربي ،العدد  الجامعة:سليم محمد السيد    
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التربوية ذلك أن بنية التفاعل التربوي تشكل البوتقة التي يتكون فيھا ا�نسان ويتشكل ويتحدد 

التفاعل التربوي بأنساق الع=قات واتجاھاتھا كما يشير إلى درجة التواصل بين أطراف العملية 

ضا إلى دينامية الع=قة القائمة بين مكونات الحياة التربوية  ونظرا 2ھميته التربوية كما يشير أي

  (1)فانه يمكن القول انه من غير ھذا التفاعل تفقد الحياة ا(جتماعية جوھرھا ووجودھا 

ويأخذ التفاعل التربوي صورة تواصل عميق يجري بين أطراف العملية التربوية بين الط=ب 

يأخذ كما ين و الط=ب وا�داريين العاملين في ميدان الحياة المدرسية والط=ب أو بين المدرس

طابعا رمزيا بالضرورة ھو الشرط الضروري لكل فعل تربوي وعلمي  ككذل التفاعل التربوي

  في المؤسسات التربوية 

كما يعد التفاعل التربوي بمثابة الدورة الدموية في جسد المؤسسة وھو ا�طار الذي تتعانق فيه 

افة أطراف العملية التربوية من مدرسين ومناھج وإدارة وتصورات ومقررات لتشكل لحمة ك

   (2)الحياة التربوية و سداھا 

كما أن درجة التفاعل التربوي بين أقطاب الع=قة التربوية تشكل مؤشرا على س=مة العمل     

نحو محدد ويتمثل  التربوي وفاعليته ومؤشرا لمدى تأدية المدرسة لوظيفتھا ومھمتھا على

التفاعل التربوي في النھاية جملة الع=قات ا(جتماعية التربوية القائمة في إطار المؤسسات 

التربوية التي تتيح 2طرافھا درجة عليا من التوازن والتكافؤ وا(نفتاح وحرية التعبير 

ة في دائرة وا(ستق=ل وا(حترام المتبادل ، كما نشير إلى أن الطالب يأخذ وضعية مركزي

التفاعل التربوي بوصفه العنصر ا2كثر قابلية للتشكل بحكم الوضعية والدور الذي يشغله 2نه 

في النھاية غاية المؤسسة المدرسية وھدفھا وبالتالي فان منظومة الفعاليات التربوية تتجه إليه 

  .وتعمل على بنائه بصورة واضحة

  

  

                                                           

(
1
) 58ص  1977علم النفس ا(جتماعي ،أملية جامعية ، جامعة دمشق ،:ليلى داؤود    

(
2
) 98علم ا(جتماع المدرسي ، مرجع سابق ، ص: علي اسعد وطفة ،علي جاسم الشھاب   
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   : الثاني خ"صة الفصل

تعتبر المدرسة من أھم المؤسسات التربوية التي تتلقى الكائن البشري منذ السنوات 

ا2ولى لحياته وذلك بغرض إعداده للحياة ا(جتماعية وتمكينه من التأقلم مع واقعه ا(جتماعي ، 

وقد تعددت وظائف ھذه المؤسسة وتنوعت ويعود ذلك لكثرة ا2ھداف التي يسعى المجتمع إلى 

ا من خ=ل ھذه المؤسسة التربوية اذ يمكن القول انھا تمارس وظائف شخصية تتعلق تحقيقھ

بالتلميذ زيادة على العمل على تحقيق ا2ھداف ا(جتماعية التي وضعھا المجتمع ولذلك فھي 

  تعمل على المستويين الفردي والجماعي باعتبار ھذين العاملين وجھان لعملة واحدة

خصائص ومميزات تجعلھا مؤسسة خاصة إذ ھي بيئة  وتتميز المدرسة كذلك بعدة

مبسطة للتراث الثقافي وا(جتماعي عند تقديمه للت=ميذ بما يتماشى وقدراتھم العقلية كما أنھا 

بيئة صاھرة كذلك اذ تحاول ان توحد اتجاھات الت=ميذ وان تدمجھا لتكوين اتجاه عام وموحد 

  ة عند نقلھا للتراث ا(جتماعي وتقديمه للفرد وزيادة على ذلك تمارس المدرسة دور التصفي

كما تقوم البيئة ا(جتماعية المدرسية على أساس مجموعة من المكونات ا2ساسية مع 

تركيزنا في ھذه الدراسة على الجانب ا(جتماعي فيھا ، إذ يمارس كل من ا2ستاذ وكذا الطاقم 

ھم  على أساس من التفاعل المستمر ا�داري لھا زيادة على مجموعة الرفاق المدرسية أدوار

وھو ا2مر الذي يؤثر في العملية التحصيلية للتلميذ كما أن ھذه العناصر المختلفة ومن خ=ل 

تفاعلھا تنشأ بينھا ع=قات اجتماعية والتي ھي ا2ساس المحدد للنجاح التربوي فكلما كانت ھذه 
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تائج والوصول بالتلميذ إلى أعلى مراتب الع=قات ايجابية وبناءة أمكن ذلك من تحقيق أفضل الن

  .  الرقي والنجاح 

  

  

  

  مقدمة 

ومJن أھJم العمليJات التJي تسJعى كJل وية با2ھداف التر ىيعتبر التحصيل الدراسي من أسم

منظومة تربوية إلى تحقيقھا و الوصJول إلJى أعلJى درجاتھJا ، وإذا كJان النظJام التربJوي يھJدف 

ن إعJدادا جيJدا بمJا يجعلJه قJادرا علJى المسJاھمة فJي بنJاء حيJاة في ابعد مراميه إلى إعداد ا�نسا

مجتمعه فإن ذلك يتوقف على مدى تحصJيل ھJذا ا2خيJر لمJا تعلمJه مJن خبJرات خJ=ل السJنوات 

التعليمية التي مر بھا ، ونشير إلى أن الوصول إلى مستوى جيد من التحصJيل الدراسJي يتطلJب 

باعتبJJار أن ا�نسJJان كJJائن يتJJأثر بمJJا يحJJيط  تJJوفير مجموعJJة ظJJروف اجتماعيJJة ومدرسJJية وذلJJك

  .حوله 

ويJJأتي الفصJJل الثالJJث مJJن دراسJJتنا ھJJذه للبحJJث فJJي موضJJوع التحصJJيل الدراسJJي حيJJث 

تطرقنJJا فJJي بدايتJJه إلJJى الموضJJوع مJJن وجھJJة نظJJر علمJJاء اجتمJJاع التربيJJة حيJJث قJJدمنا نظJJرة 

راسي كذلك إضافة إلJى المدرسة الوظيفية للموضوع ثم تناول منظور بيير بورديو للتحصيل الد

المنظور ا�س=مي وذلك بغرض فھJم ا2بعJاد المختلفJة للموضJوع وتكJوين نظJرة اشJمل وأوسJع 

  . حوله ، ثم تطرقنا بعد ذلك إلى تعريف التحصيل الدراسي ومحاولة ضبط مفھومه بشكل دقيق

ات أما المبحث الثالث فقد تطرقنا فيه إلJى ربJط عمليJة التحصJيل الدراسJي بJبعض المتغيJر

ا(جتماعية المختلفة والتي من بينھا الظروف ا2سJرية كالمسJتوى التعليمJي لIسJرة إضJافة إلJى 

المستوى ا(قتصادي وكذا نمط الع=قJات السJائدة فJي داخلھJا باعتبJار ھJذه المؤشJرات مJن أكثJر 

  . العناصر تأثيرا في التحصيل الدراسي للتلميذ زيادة على العوامل الذاتية والمدرسية
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لمبحث الرابع من ھJذا الفصJل فقJد تطرقنJا فيJه إلJى مبJادئ التحصJيل الدراسJي والتJي أما ا

ھي مجموعة عناصر ذات تأثير واضح في العملية التحصيلية مما يستدعي مراعاتھJا وتوافرھJا 

  . بغية نجاح العملية التربوية والرفع من مستوى تحصيل التلميذ

JJص للبحJJد خصJJل فقJJذا الفصJJن ھJJامس مJJث الخJJا المبحJJعى أمJJي تسJJداف التJJي ا2ھJJث ف

المنظومJJة التربويJJة إلJJى تحقيقھJJا مJJن خJJ=ل قيJJاس التحصJJيل الدراسJJي، ليتنJJاول الفصJJل ا2خيJJر 

وسJJائل قيJJاس التحصJJيل الدراسJJي والتJJي تعJJد ا(ختبJJارات بمختلJJف أنواعھJJا مJJن أھمھJJا وأكثرھJJا 

  .انتشارا

  

  التحصيل الدراسي في ضوء نظريات علم اجتماع التربية: أو'  

   

والتباين في التحصيل الدراسJي للمتعلمJين مجJال تقJاطع الكثيJر مJن  فشكلت ظاھرة ا(خت=    

للمدرسJة  يالمرجعيات الفكرية في علم اجتماع التربية ولعل ذلك يعود إلى تباين التصور الفكJر

   .ووظائفھا واخت=فه من مدرسة فكرية إلى أخرى

ن ليس نتاجا للجھد الفردي للتلميJذ فحسJب إذ ومما ( شك فيه أن التحصيل الدراسي للمتعلمي    

بJJل  ھنJJاك عوامJJل تتJJداخل مJJع بعضJJھا لتلعJJب دور المسJJاعد أحيانJJا ودور الكJJابح أحيانJJا أخJJرى 

اقتصJادية للمJتعلم علJى تحصJيله  لعملية التحصيل الدراسي إضافة إلى تأثير ا2رضJية السوسJيو

صيل الدراسJي فJي ضJوء بعJض لعملية التح ةالدراسي وسنعرض ھنا لبعض التصورات الفكري

  .المدارس الفكرية في علم اجتماع التربية 

  نظرة المدرسة الوظيفية لعملية التحصيل الدراسي  -1

تJJرى الوظيفيJJة التJJي تقJJوم علJJى فكJJرة اسJJتقرار المجتمJJع وتماسJJك أجJJزاء النسJJق ا(جتمJJاعي    

جتماعيJة لھJا الصJدارة وتساندھا وظيفيJا لتحقيJق النظJام ا(جتمJاعي العJام أن المدرسJة مؤسسJة ا

علJJى غيرھJJا مJJن المؤسسJJات ا2خJJرى للمجتمJJع لمJJا لھJJا مJJن وظJJائف ھامJJة فJJي بنJJاء واسJJتمرار 

ومJJJن خJJJ=ل التربيJJJة تعمJJJل علJJJى تحقيJJJق العدالJJJة )المدرسJJJة (المجتمعJJJات الحديثJJJة ،كمJJJا أنھJJJا 



ا�جراءات المنھجية للدراسة                                                                                                       الرابع الفصل  

 

156 

 

ا(جتماعيJJة والتخفيJJف مJJن حJJدة التفJJاوت الطبقJJي مJJن خJJ=ل إتاحJJة الفرصJJة أمJJام جميJJع الت=ميJJذ 

   .مھما كانت أصولھم وتوجھاتھم للتقدم والتطور واحت=ل مراكز في مجتمعاتھم

وفي سياق دور المدرسة في عملية التحصيل الدراسي ترى الوظيفية أن تعاون أعضاء ھيئJة    

التدريس مع الت=ميذ عند أداء المھام وا2نشطة الدراسية المختلفة يؤدي إلى تقوية الع=قات بJين 

   .ت=ميذ مما يؤدي إلى زيادة حوافز الطلبة في التحصيل الدراسيا2ساتذة وال

سJتاذ والتلميJذ فJي توليJد المعرفJة المتبادل بJين ا2 نعلى فكرة التعاوالوظيفية ھناإذن فقد ركزت 

ذلك أن ھذا التعاون يخلق ع=قJات قويJة بJين الطJرفين والحقيقJة انJه كلمJا زادت درجJة التعJاون 

  .التلميذ في توليد المعرفة كلما زادت درجة التحصيل الدراسي والتفاعل البناء وإشراك 

ويJJرى بارسJJونز أن دور المدرسJJة فJJي عمليJJة التحصJJيل الدراسJJي يكJJون مJJن خJJ=ل ا(كتشJJاف 

المبكJJر (سJJتعدادات وقJJدرات المتعلمJJين وتJJوجيھھم الوجھJJة الصJJحيحة إضJJافة إلJJى تنميJJة دوافJJع 

يخفى ھنا اثر ھذا في التحصيل الدراسي للتلميJذ إذ  العمل وا�عداد ا2كاديمي والمھني للفرد و(

   .ھذه ا�جراءات على دعمه و تحسينهمل تع

كما ترى الوظيفية كذلك أن ھناك ع=قة موجبة بJين التحصJيل الدراسJي للتلميJذ داخJل المدرسJة 

الدراسJي للتلميJذ كJـلما  لمستوى أدائه فJي العمJل ويترتJب عJن ذلJك انJه كلمJا زادا لتحصJي نوبي

  .(1)سـن مـستـوى أدائـه فـي العـمل مستقـب= وتـحسن كـذلـك مـستـواه الـمـادي والـوظـيـفـي تـح

ممJJا حJJذا بالوظيفيJJة إلJJى القJJول بJJان التفJJاوت ا(قتصJJادي وا(جتمJJاعي بJJين ا2فJJراد بJJل وبJJين 

  .المجتمعات يرجع أساسا إلى تفاوت في مستوى التحصيل والتعليم للفرد أو المجتمع

Jكما اتجھت عJاث إلJل  ىدة أبحJذ داخJي للتلميJيل الدراسJي التحصJاوت فJين التفJة بJة الع=قJدراس

المدرسة ومسJتواه ا(جتمJاعي خJارج المدرسJة ا2مJر الJذي دفJع إلJى تحسJين نوعيJة التعلJيم مJن 

جھة ورفع مستوى ھؤ(ء ا2طفJال القJادمين مJن طبقJات دنيJا فJي المجتمJع إذ أن ذلJك مJن شJانه 

JJJة ا(جتماعيJJJق العدالJJJة تحقيJJJات دراسJJJذه الدراسJJJن ھJJJة ومmorgan )1969 ( ةJJJن التربيJJJع

                                                           

(1) 20ص  1997، ا�سكندرية ،دار المعرفة الجامعية ، 1ط:علم اجتماع التربية المعاصر:وي شبل بدران ،د حسن البي=    
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التعويضJJية كمثJJال عJJن ا(ھتمJJام بالمسJJتوى ا(جتمJJاعي وتحسJJينه لزيJJادة التحصJJيل الدراسJJي 

  . للتلميذ

ريJة يتوقJف وھذه إذن نظرة المدرسة الوظيفية لعمليJة التحصJيل الدراسJي والتJي تعJد عمليJة مح

لية التحصJيل ـJـالمجتمJع ،إضJافة إلJى ذلJك تتJأثر عم على أساسھا تحديد مركز الفJرد ودوره فJي

Jتاذ والتلJين ا2سJـميذ والـالدراسي بعدة عوامل من أھمھا الع=قة بJي أن ـJاون تذي ينبغJم بالتعJتس

وقJدرات  توالتفاعل المشJترك بJين الطJرفين إضJافة إلJى ضJرورة ا(كتشJاف المبكJر (سJتعدادا

فذلك من شانه رفع مستوى تحصJيل التلميJذ كمJا  ةالتلميذ والعمل على توجيھھا الوجھة الصحيح

أن ا(ھتمJJام بتحسJJين المسJJتوى ا(جتمJJاعي للتلميJJذ لJJه بJJالغ ا2ثJJر فJJي رفJJع مسJJتوى تحصJJيله 

   .الدراسي

  

  

  نظرة بيير بورديو لعملية التحصيل الدراسي -2

فسJير قدم بورديو نظريته المعروفة في علم اجتماع التربية بنظريJة رأس المJال الثقJافي وذلJك لت

في ترسيخ وإعادة إنتاج ع=قات التفاوت الطبقJي القائمJة فJي ) من خ=ل التربية (دور المدرسة 

المجتمعات المعاصرة إضافة إلى كشف اOليات التي تقوم بھا ومن خ=لھا في تحقيق ھذا الJدور 

لثقافJة ا2خير وينظر بورديو إلى أن  الطبقة البرجوازية ھي التي تقوم بتحديJد معJايير وسJمات ا

  .المدرسية بما ينسجم مع ضرورات الھيمنة البرجوازية على المستوى ا(جتماعي والثقافي 

ويJJرى بورديJJو أن المدرسJJة ھJJي أداة فJJي يJJد الطبقJJة المسJJيطرة (سJJتمرارية مكانتھJJا وقيمھJJا 

JJاك اخت=فJJرى أن ھنJJا يJJع ،كمJJي المجتمJJا فJJى ريادتھJJاظ علJJر اوالحفJJيل  اكبيJJتوى التحصJJي مسJJف

ت=ميJJذ ويعJJود ذلJJك (خJJت=ف طبقJJاتھم ا(جتماعيJJة إذ يJJرى أن المدرسJJة ومJJن خJJ=ل الدراسJJي لل

التعلJJيم تحتJJوي علJJى شJJيفرات ( يملJJك حلھJJا إ( الت=ميJJذ الJJذين ينتمJJون إلJJى الطبقJJة ا(جتماعيJJة 

ولھJJذا فمJJن الطبيعJJي أن يكJJون تحصJJيلھم الدراسJJي جيJJد ، بينمJJا ( ) طبقJJة الصJJفوة (المسJJيطرة 

ت الدنيا ح= لھذه الشيفرات مما يعني تحصي= دراسيا أدنى من تحصJيل أبنJاء يمتلك أبناء الطبقا

الطبقة ا2ولى،كما يلعب التجانس بين ثقافة الوسط الذي ينتمي إليه ا2فراد وثقافة المدرسة دورا 



ا�جراءات المنھجية للدراسة                                                                                                       الرابع الفصل  

 

158 

 

كبيرا في تحديد مستوى نجاحھم وتفJوقھم علJى صJعيد الحيJاة المدرسJية وعلJى خJ=ف ذلJك فJان 

الثقافة المرجعيJة والثقافJة المدرسJية مJن شJأنه أن يشJكل عامJل إخفJاق مدرسJي اتساع الھوة بين 

    .بالنسبة لIطفال 

إن أطفال الفئات البرجوازية يJأتون إلJى المدرسJة وھJم  : (وفي ھذا الصدد تقول بوركيير افلين 

ھJذه مسلحون بمعاييرھا وقيمھJا، أمJا أبنJاء الفئJات الفقيJرة فJإنھم يJأتون إليھJا وھJم مجJردون مJن 

    . (1) )ا2سلحة بحكم ثقافتھم المدرسية

فالتجربJJة الثقافيJJة الغنيJJة 2طفJJال الطبقJJات ا(جتماعيJJة الميسJJورة التJJي تتميJJز بJJوفرة المثيJJرات 

الثقافية تجعلھم يعيشون في وسط ثقافي متطور وغني بالقياس إلى ثقافة المدرسة على المستوى 

من تحصJيلھم الدراسJي ،فJي حJين يعJاني أطفJال المعرفي والتربوي ا2مر الذي يحسن ( محالة 

ا2وسJJاط الثقافيJJة وا(جتماعيJJة المتواضJJعة مJJن اخJJت=ف الثقافJJة المدرسJJية مJJع ثقJJافتھم إذ تكJJون 

     . (2)منافية لھا ومتناقضة معھا ا2مر الذي يضعف من تحصيلھم الدراسي

ة المسيطرة التي ترسخھا المسيطرة وبحكم مكانتھم ا(جتماعية ھم أو(د الثقاف تفأبناء الطبقا

المدرسة ينجحون ويحصلون على مستوى تعليمي جيد فينجح ابن الطبيب (ن يكون طبيبا وابن 

المحامي يصير محاميا وھكذا وعلى ھذا ا2ساس تعمل المدرسة على توريث المھن القيادية في 

      . (3)ت المھيمنةالمجتمع وھذا ما يجعل التعليم ينجح كرأسمال رمزي في المحافظة على الطبقا

وفي سياق اخت=ف درجة التحصيل والنجJاح بJين أبنJاء الطبقJات المختلفJة دائمJا يJرى بورديJو   

أن نسبة الفرص المتاحة أمام أبناء الطبقات المختلفة العليا إلى نسبة الفJرص المتاحJة أمJام أبنJاء 

اء الطبقJات العليJا وأبنJاء فJي حJين تبلJغ ھJذه النسJبة بJين أبنJ  1مقابل  80العمال الزراعيين ھي 

لتصل ھذه النسبة في ا2خير بين أبناء الطبقJات العليJا وا�داريJين  1مقابل  40طبقة الصناعيين 

1مقابل  2
(4) .    

                                                           

(1) 165ص   2004,المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر,بنيوية الظاھرة المدرسية ووظيفتھا ا(جتماعية :علي اسعد وطفة ,علي جاسم الشھاب    

  165المرجع نفسه ص  (2)
(1)   30 ،29ص ص   2004،دار المعرفة الجامعية ، ا(تجاھات الحديثة والمعاصرة ،القاھرة– نظرية علم ا'جتماع:ون السيد عبد العاطي وآخر   

(2) 128ص  مرجع سابق ،:علم اجتماع التربية المعاصر:شبل بدران ،د حسن البي=وي      
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ما يمكن استنتاجه ھنا أن نسبة التحصيل والنجاح لدى أبناء الطبقات العليا اكبر بكثير من 

  .لمجتمع النسبة المتوفرة 2بناء الطبقات ا2خرى في ا

كما أن التحصيل الدراسي يتباين ويختلف بسبب العنJف الثقJافي الJذي تمارسJه القJوى السJائدة    

في مجال التربية ويتمثل في تنوع المدارس فJي المجتمJع الواحJد واخJت=ف مسJتوياتھا بJاخت=ف 

رس بينمJا ا2صول الطبقية للط=ب الداخلين إليھا فأبناء الطبقات العليا يدرسJون فJي أرقJى المJدا

  . يدرس أبناء الطبقات الدنيا في مدارس عادية ا2مر الذي يولد تباينا في التحصيل الدراسي

كما رفض بورديو ربط أسباب تحسن التحصيل الدراسي ازو ضعفه بعوامل منفصلة كجنس    

التلميذ أو ا�قامة أو كفاءة المعلم أو غير ذلك من العوامل المختلفة بل أن عوامل ارتفاع 

مستوى التحصيل أو ضعفه إنما ترجع إلى جملة من العوامل التي تعمل في آن واحد كنسق من 

العوامل السببية البنيوية التي تؤثر تأثيرا غير مرئي في سلوك الط=ب واتجاھاتھم  ثم ارتفاع 

   .مستوى تحصيلھم أو ضعفه

تلميJJذ ( تلعJJب دورا كمJJا رأى بورديJJو أن ا(متحانJJات كJJأداة لقيJJاس التحصJJيل الدراسJJي لJJدى ال

أساسيا في انتقاء واختيار الت=ميذ رغم أنھا ظاھريا تعمل على ذلك ويرى ھنا بورديو أن الفشل 

وذلJك مJن خJ=ل اختيJاره ) أي قبJل تمدرسJه(في التحصيل الدراسي للتلميذ قد يكون منJذ البدايJة 

  .يعبر لنوع من التعليم والشعبة والتخصص أو حتى الخروج نھائيا من التعليم و

إن معظم الذين طJردوا مJن المدرسJة قJد اسJتبعدوا أنفسJھم قبJل  : (بورديو عن ھذه الحقيقة بقوله

 إنمJJا) ا(متحانJJات(نتقJJاء المباشJJر ا(متحانJJات وان ھJJؤ(ء الJJذين كJJان اسJJتبعادھم عJJن طريJJق ا(

      (1) )أيضا على مستوى طبقتھم ا(جتماعية فيتوق

صJJ=ح التعلJJيم وبالتJJالي تحسJJين رفJJع مسJJتوى التحصJJيل ويقتJJرح فJJي ا2خيJJر بورديJJو نموذجJJا �

الدراسي ويتمثل في جعJل التعلJيم أكثJر ديمقراطيJة واكبJر تحقيقJا للعJدل والمسJاواة فJي المجتمJع 

ومعاملJJة كJJل أبنJJاء الطبقJJات ا(جتماعيJJة علJJى اخت=فھJJا بمسJJاواة وعدالJJة ،كمJJا يجJJب أن تعJJالج 

JJات ا(جتماعيJJة الع=قJJة بنيJJحات التربوي=JJاا�صJJة ا(تصJJب أن  لة لعمليJJذي يجJJداغوجي والJJالبي

                                                                                                                                                                                           

 
(1) 150مرجع سابق، ص:شبل بدران ،د حسن البي=وي     
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يكJJون علJJى أسJJاس ا(حتJJرام والعدالJJة فJJي تعلJJيم ومعاملJJة الت=ميJJذ علJJى اخJJت=ف انتمJJاءاتھم 

   .ا(جتماعية

ھذه إذن نظرة بيير بورديو لعملية التحصيل الدراسي للتلميذ حيث ن=حظ انه ركز على أھم 

ة التحصيل من تلميذ إلى آخر وذلك وفقا لبعض العوامل التي تؤدي إلى تباين و اخت=ف درج

العوامل كا(نتماء ا(جتماعي مث= وعلى ھذا ا2ساس دعا إلى ضرورة توفير الفرصة أمام 

الجميع للوصول إلى أعلى مستويات التحصيل والنجاح ويتم ذلك من خ=ل تحقيق العدالة في 

انت مستوياتھم ا(جتماعية المختلفة فذلك والمعاملة المتساوية بين جميع الت=ميذ مھما ك مالتعلي

من شانه رفع مستوى التحصيل للتلميذ مما يعني نجاحا وعدالة وبالتالي رقيا وازدھارا للمجتمع 

 .  

   

  التحصيل الدراسي من المنظور ا�س"مي  -3

قدم ا�س=م نظاما تربويا متوازنا يھدف إلى تحقيJق مصJالح كJل مJن الفJرد والمجتمJع فJي إطJار 

للعلJJم ى مسJJاواة والعدالJJة بJJين الجميJJع فJJي الحقJJوق والواجبJJات ،وأعطJJى ا�سJJ=م أولويJJة عظمJJال

والتحصيل إيمانا منJه بأھميJة ھJذا العامJل فالمسJاھمة فJي رقJي المجتمJع وازدھJاره لكJن السJؤال 

  ؟كيف نظر ا�س=م إلى التحصيل عند الطفل : المطروح ھنا ھو 

د عند التلميذ حرص العلماء المسلمون على تبيين بغية الوصول إلى مستوى تحصيلي علمي جي

الشروط الواجب توفرھا في المناخ المدرسي والتي تساعد ( محالة على تحصيل دراسي جيد 

.  

فنجJد الغزالJJي مJJث= يJJرى أن التربيJة تتJJأثر بطبيعJJة الطفJJل وبيئتJJه وھJو بJJذلك كشJJف عJJن ارتبJJاط 

جتمع وھي القضية التي تشغل الفكJر التربJوي التربية بالسياق ا(جتماعي والثقافي والسياسي للم

فاغلJJب المنظومJJات التربويJJة العصJJرية تحJJاول أن ترفJJع مJJن مسJJتوى    (1)فJJي الوقJJت الJJراھن

                                                           

(1) 147ص 1997لم ا(جتماع التربوي ،ا�سكندرية ،مركز ا�سكندرية للكتاب ،ع:فادية عمر الجو(ني     



ا�جراءات المنھجية للدراسة                                                                                                       الرابع الفصل  

 

161 

 

التحصيل لدى الت=ميذ وذلك بتھيئة الظروف ا(جتماعية والثقافيJة والتJي ھJي كظJروف خارجJة 

     .عن المدرسة لكنھا تؤثر في التحصيل الدراسي للتلميذ

ركز ابن خلدون على أسلوب الحوار والمناقشة كأداة لتحسين التحصيل الدراسي عند كما 

  :المتعلم وانتقد ابن خلدون سكون الطالب وعدم مفاوضته لمعلمه أو أستاذه وفي ذلك يقول 

أن من أسباب تأخر التعليم في أقطار المغرب بقاؤه خال من التعليم أن سند التعليم فيه لم يتصل 

حصول الملكة الحذق في التعليم وكان من نتيجة ذلك أن جعل المغرب أسير طرق فعسر عليھم 

ھذه المملكة وھي فتق اللسان بالمجاورة والمناظرة في المسائل العلمية فھو الذي يقرب شانھا 

ويحصل مراميھا فنجد طالب العلم منھم بعد ذھاب الكثير من أعمارھم في م=زمة المجالس 

        (1)قون و( يفاوضونالعلمية سكونا ( ينط

ومما ( شك فيه ھنا أن المسJؤولية تقJع فJي جانJب كبيJر منھJا علJى المعلJم فھJو مطالJب بتشJجيع 

ط=به على الحوار والمناقشة والمناظرة فھذه ا2ساليب أجدى وأكثJر فعاليJة للتحصJيل الدراسJي 

   .لدى الطالب مقارنة بأسلوب التلقين والتلقي

العنJJف  نك علJJى ضJJرورة معاملJJة الطفJJل بالرقJJة واللJJين وا(بتعJJاد عJJكمJJا ركJJز ابJJن خلJJدون كJJذل

   .والشدة (ن من ذلك له اثر مباشر على تحصيل التلميذ

وفي سبيل تحصيل دراسي أفضل نادى ابن خلدون بضرورة التدرج في تلقJي العلJوم للمتعلمJين 

ب لJه فJي شJرحھا مسJائل مJن كJل بJاب مJن الفJن ثJم يقJر )المتعلم (تلقى عليه : (حيث وكما قال 

ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليJه حتJى ينتھJي إلJى آخJر الفJن وعنJد ذلJك 

أن قبJJول العلJJم وا(سJJتعدادات لفھمJJه تنشJJأ  -ليختJJتم بقولJJه   -تحصJJل لJJه ملكJJة فJJي ذلJJك العلJJم 

  .(2) )تدريجيا

ي التحصيل الدراسJي ذلJك ومما نستنتجه من ھذا نجد أن ابن خلدون الم بأھم الجوانب المؤثرة ف

بJJدءا بتركيJJزه علJJى ضJJرورة سJJيادة أسJJلوب الحJJوار والمناقشJJة بJJين المعلJJم والمJJتعلم ممJJا يعنJJي 

                                                           

(2) 661ص 1975وطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،الشركة ال 2الفكر ا2خ=قي عند ابن خلدون ،سلسلة الدراسات الكبرى ،ط:عبد T شريط     

(2)   120 - 119،ص الفكر ا2خ=قي عند ابن خلدون ، مرجع سابق ص :عبد T شريط   
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إعطاء الحرية للتلميذ وإشراكه في توليد المعرفة ،ليتطرق بعد ذلJك إلJى ضJرورة البJدء بالسJھل 

ويJة الحديثJة ، كمJا إلJى الصJعب والمعقJد وھJو ھنJا يتماشJى مJع المنJاھج الترب لالبسيط ثم ا(نتقا

ثنJJاء التعلJJيم إذ أن ذلJJك أتحJJدث ابJJن خلJJدون كJJذلك علJJى ضJJرورة ا(بتعJJاد عJJن القسJJوة والعقJJاب 

مبعثة للكذب والتحايل في نفسه بل (بد من التعامل معه بلطف ولين وحنان وشJفقة فJذلك انسJب 

  .فضل ألتحصيل دراسي 

JJة أنھJJورات الث=ثJJذه المنظJJنا لھJJل عرض=JJن خJJر مJJة يظھJJة وكخ=صJJير عمليJJى تفسJJعى إلJJا تس

التحصيل الدراسي عند التلميذ وكذا الوقوف على أھJم العوامJل المJؤثرة فJي ذلJك ليكJون الھJدف 

ا2ساسي ھو الوصول إلى التحكم في ھذه العوامل وتوجيھھا بما يخدم التلميذ زيJادة علJى تJوفير 

اينJات فJي اOراء جو تعليمي يساعد التلميذ على تحصJيل أفضJل ومھمJا يظھJر مJن تقاطعJات وتب

بين ھذه المنظJورات إ( أنھJا تتفJق حJول نقطJة واحJدة وھJي ضJرورة تJوفير بيئJة مدرسJية تقJوم 

علJJى العJJدل والحريJJة وإشJJراك المJJتعلم فJJي بنJJاء لمعرفJJة واحتJJرام قJJدرات واسJJتعدادات التلميJJذ 

سي والعمل على توجيھھا الوجھة الصحيحة لصنع نموذج التلميذ المكون والمتملك لتحصيل درا

 .جيد قادر على نفع نفسه ووطنه

  

  

  :التحصيل الدراسيتعريف :  ثانيا

   (1).التحصيل مصدر الفعل حصل والذي يعني اكتساب العلوم والمعارف

كل أداء يقوم به الطالب في الموضJوعات المدرسJية : يعرف التحصيل الدراسي بأنه: اصط=حا

ا(ختبJار أو تقJديرات المدرسJين أو المختلفة الJذي يمكJن إخضJاعه للقيJاس عJن طريقJة درجJات 

 .  (2)كليھما معا

يظھر من خ=ل ھذا التعريف أن التحصيل الدراسي ھو جملة ا(داءات التي تصدر عن الطالب 

ارات التJي لكنJه لJم يحJدد نوعيJة وطبيعJة ا(ختبJأثناء معالجتJه للموضJوعات المدرسJية المتعJددة 

  .بواسطتھا يقاس التحصيل الدراسي
                                                           

     31ص2001،دار المعارف للم=يين  2الرائد في المحجم اللغوي ا2حد وا2سھل ،ط:مسعود جبران  (1)
(2)  T 47ص1991ع=قة القدرة على التفكير أ(بتكاري بالتحصيل الدراسي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر :الطاھر سعد 
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أن التحصيل الدراسي يعني المعرفة التي يحصل عليھا الطفل مJن خJ=ل : (فون  ريرى روبي -

  . (1)برنامج مدرسي قصد تكيفه مع الوسط والعمل المدرسي

يظھر من خ=ل ھذا التعريف انه جعل الھدف من عملية التحصيل الدراسي ھو تكيJف التلميJذ  -

  .قاصد التحصيل أكثر من ذلكمع البيئة وكذا النشاطات المدرسية في حين أن أھداف وم

مJدى اسJتيعاب الت=ميJذ لمJا تعلمJوه مJن  :يعرف ص=ح محمود عJ=م التحصJيل الدراسJي بأنJه -

رات معينة فJي مJادة دراسJية مقJررة وتقJاس بالدرجJة الكليJة التJي يحصJل عليھJا الت=ميJذ فJي بخ

  (2)الموضوعيةالمدرسية العادية في نھاية العام الدراسي او في ا(ختبارات  ا(ختبارات

مJJا اسJJتوعبه  هجرائيJJة إذ عJJرف التحصJJيل الدراسJJي مJJن خ=لJJه بأنJJإدو ھJJذا التعريJJف أكثJJر بJJي 

JJف المJJي مختلJJية فJJرات دراسJJن خبJJذ مJJه الت=ميJJاس اد وووجمعJJو يقJJبا(خت ھJJلية أو بJJارات الفص

  .ا(ختبارات الرسمية

المعJارف وكJذا  ة ھJو جملJ يظھر من خ=ل ھJذه التعريفJات جميعھJا أن التحصJيل الدراسJي     

ا2نشJJطة والرصJJيد العلمJJي الJJذي يتعلمJJه التلميJJذ مJJن خJJ=ل المدرسJJة كمJJا انJJه يمكJJن اكتشJJافه 

التعرف عليه من خJ=ل ا(ختبJارات المدرسJية المتنوعJة  ويمكننJا تعريJف التحصJيل الدراسJي و

ريبية فJي التعليمية والدراسية والتد تبأنه الرصيد العلمي الذي يتحقق للمرء من خ=ل الممارسا

مختلJJJف المجJJJا(ت التعليميJJJة وھJJJو يعكJJJس مJJJدى ا(سJJJتفادة التJJJي جناھJJJا المJJJتعلم مJJJن الJJJدروس 

JJJاة أو المقJJJة المعطJJJة والتربويJJJات التعليميJJJه وروالتوجيھJJJدر يرة عليJJJيد ويقJJJك الرصJJJاس ذلJJJق

  .   ي تلجأ إليھا المؤسسات التعليمية تبا(ختبارات وا(متحانات والوسائل القياسية المختلفة ال

  :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي : الثا ث

  :العوامل ا'جتماعية-1

المدرسJية إذ  ةا(جتماعيJ يعتبر التحصيل الدراسي الجيد مطلبا لدى كل العناصJر المكونJة للبيئJة

د من اجل الوصول إلى مستوى عال من التحصيل كما نجJد ا2سJتاذ ومJن كنجد التلميذ يسعى وي

إلJJى أفضJJل مسJJتوى مJJن التحصJJيل  هتعليميJJة يسJJعى (ن يصJل ت=ميJJذخJ=ل مJJا يقدمJJه مJJن مJJواد 

                                                           

- lafon R – vocabulaires de psychopédagogie –p.v.f-paris.1973 (1)     
 39ص2004مصر  1علم النفس المعرفي ،عالم الكتب ،ط: رعبد المنعم احمد الدر دي (2)
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JJا تسJJي كمJJاعالدراسJJل م=JJن خJJية مJJى  ى ا�دارة المدرسJJول إلJJى الوصJJاطات إلJJن نشJJه مJJوم بJJتق

صJJين فJJي تالتحصJJيل لمنتسJJبيھا وھJJذا مJJا دفJJع بالمخ مJJن أفضJJل نتJJائج وأحسJJنھا وأسJJمى مسJJتوى

لعوامJJل المJJؤثرة فJJي عمليJJة التحصJJيل المجJJال التربJJوي إلJJى ا(ھتمJJام بالبحJJث والكشJJف عJJن ا

 ىويھدف ھؤ(ء من خ=ل ذلك إلى التعرف على العوامل التJي تسJاعد علJى زيJادة ورفJع مسJتو

JJدعيم ھJJيل وتJJا  ذهالتحصJJل وتعزيزھJJرة العوامJJي بنظJJيل الدراسJJة التحصJJص عمليJJا أن تفحJJكم ،

2ھميJة فJي مسJاعدتنا تحليلية وما يرتبط بھا من عوامJل عديJدة تJؤثر فيھJا وتJرتبط بھJا لJه بJالغ ا

على معرفة ھذه العوامل وأثارھا على التحصيل الدراسي كما يمكننا من  معرفJة مJا يعJوق تلJك 

العمليJJJة وبالتJJJالي دراسJJJة الطرائJJJق وا(سJJJالبيب المناسJJJبة لتفJJJادي تلJJJك المعوقJJJات والوصJJJول 

  . بالتحصيل الدراسي إلى أقصى حد ممكن

الظروف والمؤثرات ا(جتماعية المباشرة كا2سJرة  وفي اجتماعيات التربية يكثر استعمال جملة

بعواملھا المختلفة في تأثيرھا على ارتفاع درجة التحصيل الدراسي أو انخفاضھا إذ تعد ا2سJرة 

مJJن أھJJم المناخJJات وأكثرھJJا تJJأثيرا علJJى التحصJJيل الدراسJJي للتلميJJذ ،إذ أن للمسJJتوى الثقJJافي 

مسJاعدة الطالJب فJي تحصJيله زيJادة علJى تJوفر  لIسJرة وإمكاناتھJا الماديJة ومJدى قJدرتھا علJى

المناخ ا2سري المھيJأ للتحصJيل فضJ= عJن الرعايJة والتوجيJه ا(يجJابي ا2سJري لIبنJاء فكلھJا 

ظروف وعوامل توفرھJا ووجودھJا يJؤدي إلJى تحقيJق مJردود تحصJيلي جيJد للتلميJذ  وسJنتناول 

  :من التفصيل  ھذه العوامل ا(جتماعية  المؤثرة في التحصيل الدراسي بشيء

  

  : المستوى التعليمي للوالدين  -1-1

فقد أوضحت العديد من الدراسات في مجتمعات مختلفJة إلJى أن ھنJاك ع=قJة ارتباطيJة موجبJة  

بين مسJتوى التحصJيل العلمJي لIبنJاء والمسJتوى التعليمJي لIسJرة والسJبب فJي ذلJك أن أوليJاء 

JJجعون أبنJJون ويشJJال يحثJJتوى عJJم مسJJذين لھJJب ال=JJور الطJJن أمJJيل عJJتعلم والتحصJJى الJJائھم عل

طريق تقديم التوجيھات ال=زمة والمساعدة لھم وقت الحاجJة زيJادة علJى إدراك ھJؤ(ء ا2وليJاء 

لھذا الدور الھJام ، ومنJه يبJدوا واضJحا أن المسJتوى التعليمJي والثقJافي 2سJرة التلميJذ يJؤثر فJي 

وا(جتماعيJة وكيفيJة إشJباع ھJJذه تنشJئته وفJي مJدى إدراكJه لحاجاتJه الجسJمية والنفسJية والعقليJة 
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كما أن مستوى تفكير الوالدين وا�خJوة ومسJتوياتھم التعليميJة ومJدى مJيلھم إلJى أو  )1(الحاجات 

عJJن القJJراءة وا(طJJ=ع ومJJدى الرقJJي او ا(نحطJJاط الثقJJافي فJJي المنJJزل كلھJJا تJJؤثر فJJي التلميJJذ 

 .)2(وتنعكس على شخصيته 

Jد الJر عبJين عمJا يبJدد دائمJذا الصJة وفي ھJدرات العقليJذا القJذكاء وكJبة الJأن نس T رJرحيم نص

لJJبعض الت=ميJJذ ذوي التحصJJيل الدراسJJي المJJنخفض تميJJل إلJJى ا(نخفJJاض بسJJبب وجJJود ھJJؤ(ء 

الت=ميذ في مستوى ثقافي منخفض في المنزل او ا2سرة او المدرسة وان نسبة ذكJائھم ارتفعJت 

  .)3(تفع بعد وضعھم في بيئة أسرية أو مدرسية ذات مستوى مر

فJي سJوريا حJول عينJة مJن طJ=ب جامعJة دمشJق أن عJدد  1985وتبين في دراسة أجريت سنة 

الطJJ=ب فJJي التعلJJيم العJJالي يميJJل إلJJى التزايJJد وفقJJا للتJJدرج الثقJJافي لIJJب وأنھJJم يتوزعJJون فJJي 

  .)4(الفروع العلمية الھامة كلما ارتفع التدرج العلمي لIب 

ا2سJرية والتحصJيل الدراسJي لIبنJاء إلJى انJه كلمJا زاد  كما بينت دراسات أخرى حول التنشJئة

  وارتفع المستوى التعليمي لIب كلما كانت نتائج ا2بناء جيدة والعكس صحيح 

و( يقل دور ا�خوة وتJأثيرھم عJن دور الوالJدين فJي رفJع مسJتوى التحصJيل لJدى التلميJذ اذ أن 

تعليمJي عJال يJوفر لJه فJرص إضJافية وجود التلميذ بين عدد من ا�خوة الJذين يمتلكJون مسJتوى 

للرفع من مستوى تحصيله وخاصة إذا أخJذنا بعJين ا(عتبJار ا(رتباطJات والمسJؤوليات الكبيJرة 

  .للوالدين 

وعليه وانط=ق مما سبق يتضح الدور الكبير والفعال الذي يلعبه المسJتوى التعليمJي لIسJرة     

أسJاس المسJتوى الثقJافي والتعليمJي للبيئJة في رفع مستوى تحصيل التلميJذ أو انخفاضJه إذ علJى 

ا2سرية للتلميذ يتحدد مستوى تحصJيله ولعJل العوامJل الكامنJة ھنJا تظھJر فJي المسJاعدة والJدعم 

الJJذي يتلقJJاه التلميJJذ مJJن حيJJث شJJرح الJJدروس وفھمھJJا زيJJادة علJJى تزويJJده بطJJرق المراجعJJة 

المراتJب العليJا وحثJه علJى  وا(ستيعاب الصحيحة  إضافة إلى تشجيع التلميذ على الوصول إلى

ا(جتھJJاد والمراجعJJة المنزليJJة وتJJوفير الھJJدوء الJJ=زم لJJذلك داخJJل المنJJزل ومكافJJأة التلميJJذ حJJين 
                                                           

  . 80ص  2005الوسط  اAسري والتفوق الدراسي، رسالة ماجستير في علم اجتماع التربية ، جامعة قسنطينة ، : عادل زرمان  ) 1(
الساعة  05/2010/  5يوم   http : tajdadi maktoobblog . comؤولية اAسرة في التحصيل الدراسي Aبناءھا مس: عبد المجيد الحكاني   )2(

10:00.   
  .64ص 2004 ،دار وائل للنشر ،عمان ،اAردن1تدني مستوى التحصيل وا�نجاز المدرسي ط:عمر عبد الرحيم نصر هللا ) 3(
  .144ع سابق ، ص مرج: طفة  وعلي  جاسم الشھاب علي أسعد و ) 4(
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حصوله على نتائج جيدة ومما ( شك فيه أن توفر ھذه  العوامل لJن يكJون إ( فJي أسJرة متعلمJة 

  .ھاد والتحصيل أكثر ومثقفة تدرك قيمة العلم والتحصيل وھو ما يوفر للتلميذ فرص ا(جت

  : المستوى ا'قتصادي لAسرة  -1-2

ستويات اقتصادية واجتماعيJة متباينJة ومJن أوسJاط ثقافيJة إلى المدرسة من مذ يأتي الت=مي ذإ    

متعJJددة وممJJا ( شJJك فيJJه انJJه تJJرتبط بكJJل مسJJتوى مJJن ھJJذه المسJJتويات قJJيم وأنمJJاط وسJJلوك 

ستوى اقتصادي معين يJؤثر بصJورة واضJحة فJي واتجاھات متمايزة كما أن انتماء التلميذ إلى م

ظJJروف تمدرسJJه وفJJي الع=قJJات التJJي تنشJJا بينJJه وبJJين زمJJ=ءه وبالتJJالي فJJي دافعيتJJه ل=جتھJJاد 

والتحصJJيل ، وعلJJى ھJJذا ا2سJJاس يلعJJب الجانJJب ا(قتصJJادي لIسJJرة دورا أساسJJيا فJJي حياتھJJا 

ديJة والمعنويJة الضJرورية ونجاحھا لما ينجم عن ھذا الجانJب مJن إشJباع لحاجJات المراھJق الما

للعيش وكل ذلك يتأتى عن كفاية مستوى الدخل لتلبية حاجات اOسرة المتنوعJة وذلJك للمحافظJة 

  .)1(على بنائھا المادي والنفسي وا(جتماعي

ويJJرى علJJى اسJJعد وطفJJة وعلJJي جاسJJم الشJJھاب آن الوضJJع ا(قتصJJادي 2سJJرة التلميJJذ ھJJو    

ات ال=زمة لدراسته كما بينJت الدراسJات العديJدة كJذلك إن المتحكم في قدرتھا على توفير الحاج

ا2سرة التي تستطيع أن تضمن 2بنائھا حاجاتھم المادية بشكل جيد تستطيع أن تضمن من حيJث 

Jأ( سJك فJتطيع  رالمبدأ الشروط الموضوعية لنجاحھم المدرسي وعلى العكس من ذلJي ( تسJالت

JJية لJJات ا2ساسJJذه الحاجJJا ھJJمن 2بنائھJJيل أن تضJJرة لتحصJJات وافJJم إمكانيJJدم لھJJتطيع أن تقJJن تس

  .)2(علمي جيد

أن معظJم أبنJاء أفJراد عينتJه مJن ا2طفJال  -فان تاسJل باسJكا  -وفي نفس المنحى بينت دراسة   

مما يعني توفير الشروط التعليمية الضرورية 2بنJائھم ممJا يمكJنھم  الموھوبين كانوا من المھنيين

  . ضلمن فرص التفوق والتحصيل ا2ف

                                                           

  .54ص  1981اAسرة ومشك4تھا ،  دار النھضة العربية،  بيروت : محمود حسن  ) 1(
  .145مرجع سابق ، ص : علي أسعد لطفة  وعلي  جاسم الشھاب  ) 2(
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ويذھب  محمد زيدان إلى أن الفقر يعد من أقوى أسباب التخلف المدرسJي زيJادة علJى وجJود    

بعض العوامل ا2خرى كالمرض وسJوء التغذيJة ولJذا وجJب اسJتغ=ل العوامJل ا2سJرية لصJالح 

  .)1(التلميذ لبلوغه مستوى أفضل من التحصيل 

فير مختلJJف متطلبJJات التلميJJذ وتھيئJJة وتبJJدوا أھميJJة وتJJأثير الجانJJب المJJادي لIسJJرة فJJي تJJو   

الظروف الم=ئمة والوسJائل الضJرورية للمJذاكرة وأداء الواجبJات المدرسJية زيJادة علJى تJوفير 

الكتب والعناية الصحية للتلميذ وكذا التغذية الجيدة القادرة علJى بنJاء الجسJم والعقJل معJا إضJافة 

بين الت=ميذ مما يجعل كل واحد مJنھم يھJتم  إلى توفير اللباس ال=ئق للتلميذ إذ يقع احتكاك يومي

بإعطاء صورة عليه بشكل أو بأخر وخاصJة فJي المرحلJة الثانويJة التلميJذ فJي مرحلJة المراھقJة 

ويمر بفترة حرجة يكJون فيھJا ا(ھتمJام بالشJكل واللبJاس أمJر م=حJظ وممJا ( شJك فيJه أن لھJذا 

سJJاعد التلميJJذ علJJى ا(نJJدماج مJJع الجانJJب تJJأثير واضJJح فJJي إحJJداث نJJوع مJJن ا(شJJباعات التJJي ت

  . وسطه المدرسي وا�قبال أكثر على الظھور والتحصيل

أمJJا فJJي حالJJة الفقJJر وسJJوء الظJJروف ا(قتصJJادية لIسJJرة فJJان ھJJذا العامJJل يعتبJJر مJJن أكثJJر    

العوامJJل تثبيطJJا وتJJأثيرا بالسJJلب علJJى تحصJJيل التلميJJذ إذ يعJJاني أبنJJاء ا2سJJر ذات المسJJJتوى 

من نقص المستلزمات الضJرورية لتدريسJھم كاللبJاس وا2دوات المدرسJية ا(قتصادي الضعيف 

إن الفقر غالبا ما يكون ھJو السJبب الJذي يمنJع ا2طفJال الفقJراء مJن : المختلفة وھنا يقول ماسلو 

إحراز ما ھو منتظر منھم من تقدم تربوي ، كما يمنع كذلك حتى الدول الفقيرة من إحJراز نفJس 

ل الغنية ، إذ كيف ننتظر تحصJي= دراسJيا جيJدا مJن تلميJذ تعجJز أسJرته التقدم الذي تحرزه الدو

  .عن إشباع  حاجاته الفيزيولوجية أو توفير الوسائل التعليمية الضرورية 

وزيادة على ذلك يدفع عامJل الفقJر ا2سJر إلJى مطالبJة أبنJائھم بالقيJام بأعمJال مJن اجJل مسJاعدة 

خJرى وممJا ( شJك فيJه إن ھJذه ا2عمJال تحJول ا2سرة من جھة وتوفير مسJتلزماتھم مJن جھJة أ

دون المذاكرة وأداء الواجبات على الوجه المطلوب مما يقلل مJن تمدرسJھم بشJكل عJادي بسJبب 

 ℅ 10إلJى أن نJـسبة  1995التغيب وھو ما ينعكس على نجاحھم وفي ھذا الصدد يشير فوكس 

رتبطJJة بالبيJJت ، كمJJا مJJن حJJا(ت التغيJJب عJJن المدرسJJة ترجJJع إلJJى اضJJط=ع ا2طفJJال بمھJJام م

                                                           

  .337، ص ) بدون تاريخ( ا�رشاد النفسي والتوجيه التربوي ، دار المريخ ، المملكة العربية السعودية : يوسف مصطفى القاضي وآخرون   )1(
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أوضJحت البحJوث التJي أجريJت عJن المدرسJJة والعمJل أن ممارسJة الطفJل للعمJل بغJض الوقJJت 

  .)1(تزيد بشكل حاد احتما(ت ا(نقطاع عن المدرسة لدى كل من الذكور وا�ناث

ويشJJھد الواقJJع ا(جتمJJاعي لعJJدد لJJيس بالقليJJل لت=ميJJذ انخفJJض مسJJتوى تحصJJيلھم بJJل ھنJJاك مJJن  

لدراسة نھائيا بسبب الظروف ا(قتصJادية القJاھرة التJي جعلJت ا2سJرة عJاجزة عJن توقفوا عن ا

توفير متطلباتھم المدرسية وخاصة إذا كان عدد ا2و(د المتمدرسين كبير علJى مسJتوى ا2سJرة 

  .الواحدة

 إن المرحلة العمرية لتلميذ المرحلة الثانوية تجعل من تأثير العوامل السالفة الذكر شديدا عليه إذ

نجده يلجأ إلى مقارنة نفسه بأقرانه وفي حالة حجز أسJرته عJن تJوفير مسJتلزماته الدراسJية فJإن 

  .ذلك يؤدي به إلى ا�حساس بالنقص والعجز وھو ما يؤثر على مساره التعليمي 

إذ يتضJح تJأثير الظJروف التJي تحJيط بالتلميJذ علJى تحصJيله الدراسJJي  :التواف;ق ا>س;ري -1-3

ق ا2سري الذي يحدث نتيجة ا(ضطرابات فJي الع=قJات بJين الوالJدين أو ومثل ذلك سوء التواف

المشك=ت العائلية كا�ھمال ا2سري أو الط=ق فJإن مثJل ھJذه ظJروف تمJارس دورا كبيJرا فJي 

اسJJتقرار التلميJJذ وفJJي حياتJJه بشJJكل عJJام وتمدرسJJه بوجJJه خJJاص وھJJو يJJؤدي إلJJى تJJدني مسJJتواه 

  .السيئة التعليمي نتيجة تلك الظروف ا2سرية 

وفي نفس المنحى فإن السعادة الزوجية بين الوالJدين تJؤدي إلJى تماسJك ا2سJرة ممJا يخلJق جJوا 

  .)2(يساعد على نمو شخصية الطفل بصفة متكاملة ومتزنة 

  

  

كما أن الجو العائلي بما فيه من استقرار وعدم ا(ستقرار له ا2ثر البالغ في التحصيل الدراسي  

متسJJم بالتعJJاون وا(حتJJرام المتبJJادل والعشJJرة الحسJJنة فJJإن ذلJJك يعJJود فJJإذا كJJان الجJJو ا2سJJري 

با�يجاب على التلميذ ويھيئ له فرص أحسن للتحصيل في حين نجد أن ا2سJرة التJي تعJي عJدم 

                                                           

الساعة  Ahmed hamody 2000 @ yahoo . com 24/05/2010العوامل ا�جتماعية المرتبطة بالتحصيل الدراسي : أحمد جميل الحمودي   )1(
14.00.  

  .75علم النفس ا�جتماعي ، مرجع سابق ص : خليل عبد الرحمان المعايطة   )2(
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ا(سJJتقرار نتيجJJة للظJJروف المعينJJة كJJالط=ق مJJث= أو غيJJاب ا2ب بشJJكل دائJJم علJJى ا2سJJرة أو 

  .  )1(المنتمين إلى ھذه ا2سر يعانون من مشك=تفقدان أحد الوالدين يجعل الت=ميذ 

حJJول الع=قJJات ا2سJJرية والموھبJJة إلJJى أن أسJJر الت=ميJJذ  Rimو  LoweوقJJد أشJJارت دراسJJة 

المتفوقين دراسيا يتمتعJون بتوافJق أسJري جيJد وأن نسJبة الطJ=ق منخفضJة والجJدير بالJذكر أن 

سJية علJى الJرغم مJن تشJابه خصJائص ھناك أطفا( موھوبين لJم يحققJوا نجاحJا فJي الحيJاة المدر

حياتھم ا2سرية مع ا2طفال المتفJوقين وذلJك 2نھJم اختلفJوا عJنھم فJي طبيعJة الع=قJات ا2سJرية 

القائمJJة بJJين أوليJJائھم لمJJا تتميJJز بJJه مJJن تفJJاھم واتJJزان ، ولJJذا فعلJJى ا2سJJرة أن تتبJJع مJJع أطفالھJJا 

  .أساليب أسرية سوية تشجعھم على التفوق الدراسي 

يمكن النظر فقط إلى ا2سJرة علJى أنھJا تنظJيم يقJوم بوظيفJة إعJداد الفJرد اجتماعيJا وإنمJا إذن ( 

ينبغي فھم الع=قات ا(جتماعية السائدة بين أفرادھا وخاصة الوالJدين وھJو مJا يفJرض ضJرورة 

  .مراعاة تأثير ذلك على التوافق ا(جتماعي لIبناء وعلى حياتھم المدرسية 

JJبق عرضJJا سJJل م=JJن خJJر مJJي يظھJJيل الدراسJJي التحصJJر فJJالغ ا2ثJJة بJJل ا(جتماعيJJه أن للعوام

للتلميJJذ وھJJو مJJا يسJJتدعي ضJJرورة إدراك ا2سJJرة بوجJJه خJJاص لمسJJؤولياتھا المتعJJددة فJJي ھJJذا 

المجال ومحاولة تJوفير الظJروف الماديJة والنفسJية الم=ئمJة لتحصJيل أبنائھJا ومحاولJة الوقJوف 

حالJJة تفوقJJه وا2خJJذ بيJJده ومسJJاعدته إذا كJJان ذا  إلJJى جانJJب التلميJJذ وتشJJجيعه والثنJJاء عليJJه فJJي

  .مستوى تحصيلي ضعيف فلتلك العوامل بالغ ا2ثر في الرفع من مستوى تحصيله الدراسي 

  

  

  

  

   

  :ذاتيةالعوامل ال -2
                                                           

  .108ص  2002دار المسيرة للنشر والتوزيع  1ريس الصفي ، طمھارات التد: محمود محمد الحيلة   )1(
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   :وھي جملت العوامل المتعلقة بالتلميذ والتي تؤثر على تحصيله الدراسي ويمكن أن نذكر منھا 

  :العوامل العقلية -1

ثل في قدرات التلميذ العقلية إذ لھذه ا2خيرة بالغ ا2ثر فJي عمليJة التحصJيل الدراسJي ومJن وتتم

ھة و الذاكرة إضافة إلى القدرات العقلية الخاصJة فالتلميJذ اة البدعذكاء و سرالھذه العوامل نجد 

يله مJن التلميJذ المتوسJط أو صJعلJى مسJتوى فJي تحأ و ذو ا(ستعداد العقلي الكبيJر يكJون أسJرع

  . (1)الضعيف في قدراته العقلية

JJي أجريJJكا التJJاري كازنسJJة مJJي دراسJJارات  توفJJذكاء واختبJJارات الJJة اختبJJذ مطبقJJى ت=ميJJعل

ة و تحليل الظروف العائلية لكن وجدت الباحثة فJي يالتحصيل الدراسي إضافة إلى التحاليل الطب

Jى إذا الم تا2خير أن تبريرات الع=قة بين التحصيل الدراسي والذكاء احتلJة ا2ولJذ فرتبJالت=مي

ا2ذكياء يستوعبون دروسھم بطريقة جيدة و بالتالي يكJون تحصJيلھم جيJدا بينمJا ضJعيفي الJذكاء 

وفھم المادة الدراسية تكون ضعيفة فيكون تبعا لذلك تحصJيلھم الدراسJي  بقدرتھم على ا(ستيعا

  . (2)ضعيف و بالتالي يعانون من التأخر الدراسي

اء التربويين يؤكدون علJى مسJالة وجJود ارتبJاط قJوي بJين الJذكاء و التحصJيل إذا نجد جل العلم

الذكاء يتصل اتصا( وثيقJا  مأيما كان فان مفھوو(: بقوله  لعاق اخرھذا مااشار إليه فوالدراسي 

و( شك أن الJذكاء يJرتبط با(نجJاز المدرسJي  (:كما أشار باتشر في قوله ,  )بالقدرة على التعلم

  .)العالي

ثر في التحصيل الدراسJي لJدى ا2يظھر مما سبق أن للعوامل العقلية وبخاصة الذكاء أعظم  إذن

التلميذ الذي يتميز بمستوى أعلى من الذكاء تكJون لديJه القابليJة وا(سJتعداد  نجد أن  الفرد بحيث

  .لمستوى أفضل من التحصيل الدراسي 

  

  

                                                           

(
1
) . 17ص1976،المكتبة ا(نجلو مصرية القاھرة ،3دراسة نفسية وتوجيھية وتربوية ،ط–التعلم :رمزية الغريب    

(
2
)   . 180ص1988سيكولوجيا الطفل المتخلف دراسيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس القاھرة :سعاد ردحي  
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  : العوامل النفسية -2-2

علJJى سJJلوكيات التلميJJذ وع=قاتJJه وميولJJه  رالمباشJJ لنفسJJية ا2ثJJرممJJا ( شJJك فيJJه أن للعوامJJل ا 

  له الدراسي ومن ھذه العوامل نجدوتفاعله المدرسي وبالتالي على تحصي

  :الدافعية ل"نجاز -2-2-1

التحصJيل الدراسJي و ل=نجJاز الدافعيJة  عن وجJود ارتباطJات بJينإذ كشفت الدراسات العديدة   

لية يحققون مستويات نجاح عاليJة فJي دراسJتھم مقارنJة بالت=ميJذ ذوي فالت=ميذ ذوو الدافعية العا

  .(1)ةالدافعية المنخفض

  :زان ا'نفعاليا'ت -2-2-2

فكلما كان التلميذ متزنا من الناحية ا(نفعالية ومنبسطا فان ذلك من العوامل التي ِتِ◌ؤدي   

بضعف التحصيل لق ع=قة أكيدة وقوية صيل دراسي أفضل في حين نجد أن للقإلى تح

عدم  أن  choneبين وساط الت=ميذ ضعيفي الذكاء كما أ ذا نجد أن القلق يتزايد فيالدراسي ل

استقرار الطفل من الناحية ا(نفعالية يؤثر على قدراته الخاصة بالتركيز والعمل المدرسي رغم 

  .(2)أنه قد يكون ذكيا أو متوسط الذكاء

  : الثقة بالنفس -2-2-3

ميذ من مواجھة مختلف المواقف بقوة وشجاعة كما نجد فيه رغبة كبيرة في إذ تمكن التل

المشاركة في مختلف ا2نشطة وا2عمال المدرسية ا2مر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى 

التحصيل الدراسي لديه كما نجد التلميذ الذي لديه ثقة بنفسه يميل إلى التعبير عن أفكاره بكل 

لحديث بكل راحة والى جعل أفكاره ذات قيمة وأكيد أن كل ھذا نتيجة ثقة ،إضافة إلى ميله إلى ا

    (3)لثقته بنفسه

  مفھوم الذات -2-2-4

                                                           

   .29ص2000الدافعية ل=نجاز ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاھرة :عبد اللطيف محمد خليفة  (1)
 .244ص1977، دار النشر القاھرة 4،طمجا(ت علم النفس :مصطفى فھمي  (2)
علم ا2كاديمي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اثر استخدام التغذية الراجعة على التحصيل الدراسي للت=ميذ ذوي صعوبات الت:محسن شاطر   (3)

     57ص2005اOداب والعلوم ا�نسانية ،جامعة الحاج لخضر باتنة 
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يمتلك تصورا ايجابيا عن ذاته تكون لديه ثقة قوية في نفسه ا2مر الذي يدفعه إلى  فالتلميذ الذي 

النشاط والتحصيل أفضل وقد بينت نتائج الدراسة التي أجراھا الباحث إبراھيم محمJد عيسJى أن 

قيم معامل ارتباط مفھوم الذات وأبعاده على التحصيل الدراسي كانت دالة إحصائيا لJدى التلميJذ 

  .قت عليھم الدراسة الذين طب

وبالمقابل نجد التلميذ الذي يمتلك تصورا سلبيا لذاته كان يؤمن بأنه تلميذ فاشJل دراسJي راو لJن 

يتمكن من التفوق أو مجاراة الت=ميذ ا2وائل فJان ھJذا التصJور يعتبJر مJن أھJم العوامJل المثبطJة 

  .والتي تضعف من مستوى التحصيل الدراسي لديه 

ن ھنJJاك عJJدة عوامJJل أخJJرى تJJؤثر علJJى التحصJJيل الدراسJJي لJJدى الطفJJل كمJJا نشJJير إلJJى أ    

كا�حباط الذي قد يتعرض له التلميذ نتيجة إعاقJة أو شJكل مظھJره الخJارجي أو عامJل المنافسJة 

السلبية مJع أقرانJه ومقارنتJه مJن طJرف معلميJه أو أسJرته بJالمتفوقين زيJادة علJى إلحJاح والديJه 

ت الظروف فان مثل ھJذه العوامJل تJؤدي إلJى إحسJاس التلميJذ على تحقيق النتائج جيدة مھما كان

بثقل المسؤولية وزيادة الضغط وبطبيعة الحال فانه في حالة فشله في تحقيق ذلك سيصاب بنوع 

من ا�حباط والفشل الدراسي بل قد يصل به ا2مJر إلJى حJد نفJوره مJن المدرسJة فيصJبح تJردده 

   .(1)دف من وراءهعن المدرسة مجرد عمل روتيني ( يوجد أي ھ

وكخ=صة نقول يظھر مJن خJ=ل مJا سJبق أن للعوامJل النفسJية المختلفJة كالدافعيJة ل=نجJاز      

ا(نفعالي وثقة التلميذ بنفسه وتصور مفھوم الذات لديه لھا بالغ ا2ثر في التحصJيل  نوكذا ا(تزا

رة والمعلمJJين وكJJذا كا2سJJ(الدراسJJي للتلميJJذ ا2مJJر الJJذي يتطلJJب مJJن مختلJJف العناصJJر المJJؤثرة 

العمJل علJى ترسJيخ وبنJاء مقومJات صJحيحة وقويJة لھJذه العناصJر فJي نفسJية ) الطاقم ا�داري 

  .التلميذ 

  :العوامل الجسمية -2-3

تعتبJJر العوامJJل الصJJحية والجسJJمية مJJن العوامJJل الحساسJJة والمJJؤثرة فJJي درجJJة التحصJJيل    

التفكير لدى التلميذ كمJا أن سJوء الحالJة  الدراسي لدى التلميذ ذلك أنھا تؤثر على طريقة ودرجة

                                                           

(
1
) 29الدافعية ل=نجاز،مرجع سابق ص:عبد اللطيف محمد خليفة    
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الجسمية منت العوامل التي تدعو التلميذ إلى كثرة الغياب عن المدرسJة ممJا يJؤثر مباشJرة علJى 

  .تحصيله الدراسي 

وبالتالي فإذا كJان التلميJذ يعJاني مJث= مJن مJرض صJحي أو مشJكل جسJدي معJين فJان ذلJك مJن 

  جھد والتفاعل الجيد مع ا2ساتذة والزم=ء من جھةالعوامل التي تـحد من كفاءته على بذل ال

  ومع محتوى المادة الدراسية المقدمة من جھة أخرى ، وفي دراسة قام بھا سيمون تتعلق

بالخصائص الجسمية وا(ستعداد للدراسة وتأثيرھا على الرسوب وجد أن الت=ميذ ا2قل نضJجا  

ولعلJJه مJJن  (1)لنJJاجحين وا2كثJJر نضJJجامJJن الناحيJJة الجسJJمية ھJJم ا2كثJJر رسJJوبا مJJن زم=ئھJJم ا

العوامل الجسمية المJؤثرة فJي التحصJيل الدراسJي للتلميJذ وا2كثJر انتشJارا فJي مدارسJنا ضJعف 

حاسJJتي السJJمع والبصJJر وكJJذا عيJJوب النطJJق والتJJي ھJJي مJJن أھJJم وسJJائل التعلJJيم ا2ساسJJية فJJي 

جJد التلميJذ الJذي يعJاني مجتمع تعتمد فيه التربية والتحصيل على المقJروء والمسJموع وبالتJالي ن

من نقص في السمع والبصر يعاني صعوبات كبيرة في فھم واستيعاب مختلJف المJواد الدراسJية 

المقدمة مما يضعف من تحصيله أما عيوب النطق فھي تؤدي فJي حا(تھJا القصJوى إلJى العجJز 

(2)تماما عن التحصيل كما تؤدي إلى سوء توافق التلميذ مع نفسه ومJع اOخJرين
وجJب علJى لJذا  

أطJJراف العمليJJة التربويJJة وا2سJJرة مراعJJاة ھJJذه الظJJروف والعمJJل علJJى تJJذليل الصJJعوبات قJJدر 

ا�مكان ويتم ذلك من خ=ل الع=ج المناسب وفي الوقت المناسب لكJل المشJك=ت الجسJمية عنJد 

  .التلميذ (ن لذلك ع=قة مباشرة بالتحصيل الدراسي لديه

   :العوامل المدرسية  -3

كمؤسسة اجتماعية تربويJة بعJد ا2سJرة ھJا دور كبيJر فJي توجيJه ا2بنJاء الوجھJة تبرز المدرسة 

وتنميJة الثقJة  ةالطيبJ صJيل أفضJل إذا روعJي فيھJا المعاملJةالصحيحة وبالتالي تساعدھم على تح

بJJJالنفس واحتJJJرام المشJJJاعر ا�نسJJJانية إلJJJى جانJJJب المJJJادة العلميJJJة المناسJJJبة والوسJJJائل الھادفJJJة 

العمل على تنمية الميول والمواھب واسJتثمار الطاقJات المختلفJة للت=ميJذ وا2سلوب المرن وكذا 

                                                           

(
1
) ماجسJJتير غيJJر منشJJورة ،كليJJة اOداب والعلJJوم القلJJق وع=قتJJه بJJالتوافق الدراسJJي والتحصJJيل لJJدى ت=ميJJذ المرحلJJة الثانويJJة ،رسJJالة :محمJJد قريشJJي  

   69ص2002ا�نسانية جامعة ورقلة 

(
2
) 64الدافعية ل=نجاز،مرجع سابق ص:عبد اللطيف محمد خليفة    
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زيJJادة علJJى توثيJJق الع=قJJة بJJين البيJJت والمدرسJJة كمJJا أن لعناصJJر البيئJJة المدرسJJية كا2سJJتاذ 

  :والمنھاج أعظم ا2ثر في ھذا المجال وسنعرض لھذه العوامل بشيء من التفصيل 

  

  

  

  

  :  ا>ستاذ -3-1

امل وأكثرھا تأثيرا في التحصيل الدراسي لدى  التلميذ ذلك أن لشخصية إذ يعتبر من أھم العو

المعلم وكذا ع=قة التلميذ به وأنماط التفاعل بينھما دور في تحسين مستوى التحصيل للتلميذ أو 

إن المعلم ھو الذي لديه فكرة واضحة على : ( العكس ،وفي ھذا الصدد تقول رمزية الغريب 

Iھداف التي يسعى إلى تحقيقھا واقتناعه بالطرق التي تمكنه من نقل أھداف التربية وفھمه ل

التراث الثقافي للت=ميذ وفق استعداداتھم وقدراتھم حــتى يـتـم تـعـليمـھم وزيادة تـحصيلھـم 

   . (1) )وتـعـويدھـم على طريـقــة الـحيـاة الـتي يـنـشـدھـا الـمـجـتـمـع 

وى التحصJJيل الدراسJي مJJن خJ=ل قدرتJJه علJى التنويJJع فJJي كمJا يبJJدو اثJر ودور المعلJJم فJي مسJJت

أساليب التدريس ومدى مراعاته للفروق الفردية بين الت=ميذ وكذا حالته المزاجية العامة ومJدى 

كمJJا ينبغJJي أن يكJJون  ،قدرتJJه علJJى تصJJميم ا(ختبJJارات التحصJJيلية بطريقJJة جيJJدة وموضJJوعية

زيJادة علJى احترامJه لخصJائص الت=ميJذ وكJذا المعلم متمكنا من مھنته ومكونا فJي مجJال عملJه 

ا�يمان بالفروق الفردية بينھم وخلق مناخ تعليمي قائم علJى ا(حتJرام والمشJاركة والتفاعJل بJين 

  .كل الت=ميذ ،إذ لھذه العوامل ا2ثر المباشر في عملية التحصيل الدراسي للتلميذ

  :ع"قة التلميذ بالمنھج الدراسي  -3-2

للمJنھج يJؤدي إلJى انخفJاض مسJتوى تحصJيله  ميJذ مJع المحتJوى الدراسJيإذ أن عدم تكيJف التل 

الدراسي كما يجJب إن يكJون المJنھج مناسJبا للقJدرات العقليJة وا(سJتيعابية للت=ميJذ متماشJيا مJع 

المرحلة العمرية لھم يحتوي على معارف وخبرات يمكن فھمھJا واسJتيعابھا بسJھولة مJن طJرف 
                                                           

   197مرجع سابق ص:رمزية الغريب (1)
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اج الدراسJي يتJوفر علJى الشJروط السJالفة الJذكر يكJون قJد سJاھم الت=ميذ ،ولھذا فكلما كان المنھ

  .وبدور كبير في عملية التحصيل الدراسي لدى التلميذ 

  :الجو المدرسي العام  -3 -3

ونقصد به ھنا الع=قات ا(جتماعية التي تربط بJين أفJراد المجتمJع المدرسJي ويؤكJد صJالح      

JJات ا(جتماعيJJة الع=قJJز أھميJJد العزيJJه ال ةعبJJية بقولJJراد (مدرسJJين ا2فJJية بJJات الشخصJJإن الع=ق

عنصJJر أساسJJي فJJي تكJJوين جJJو اجتمJJاعي صJJالح فJJي المدرسJJة ،فلJJيس الحكJJم الJJذاتي  وحJJده  او 

م=ئمة الجو المدرسي لمختلف المواد كفي= بتبيين روح الجماعة في المدرسة ما لم يشعر أفJراد 

Jة الوظيفيJي والع=قJى الشخصJعور الرضJة بشJذه الجماعJبعضھJھم الJين بعضJة ب(
إن وجJود  (1) 

التلميJJذ ضJJمن جماعJJة تقJJدره وتربطJJه بھJJا ع=قJJة وطيJJدة تتJJيح لJJه الفرصJJة للشJJعور بمكانتJJه 

ا(جتماعية كطالب ، إذ يبعث فيJه ھJذا الشJعور با(نتمJاء نJوع مJن الحميJة وا(طمئنJان فيواظJب 

Jن حرصJد مJذي يزيJر الJال ا2مJاح البJة مرتJى المدرسJته على الحضور وينساق إلJى دراسJه عل

وبالتالي زيادة التحصيل الدراسي لديJه ، أمJا وجJود التلميJذ بJين جماعJة مدرسJية ( يجJد مكانتJه 

ضمنھا ويشعر بالنقص بالنقص أمامھا فان ذلك دافع لنفوره من الوسط المدرسي  مما قJد يدفعJه 

  .إلى البحث عن تحقيق مكانته مع جماعة السوء مما يؤثر على تحصيله الدراسي 

أن توتر الع=قات والمعام=ت بين  )1973(وفي ھذا السياق يؤكد احمد س=مة وتوفيق حداد     

أفراد المجتمع المدرسي سواء كانت بين المعلمين وا�دارة أو بJين الت=ميJذ مJن شJانه أن يعرقJل 

عملية التدريس ا2مر الذي ينعكس على تكيJف التلميJذ مJع الوسJط المدرسJي وأكيJد أن فJي فشJل 

   .ميذ في تكيفه مع وسطه المدرسي فش= منطقيا في تحصيله الدراسيالتل

إضJJافة إلJJى ذلJJك تتJJأثر عمليJJة التحصJJيل الدراسJJي بJJبعض العوامJJل ا2خJJرى كاكتظJJاظ ا2قسJJام 

الدراسJJية زيJJادة علJJى مواظبJJة التلميJJذ فJJي حضJJوره إلJJى المدرسJJة فلھJJذه العوامJJل كJJذلك اثJJر فJJي 

  .مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ 

                                                           

(
1
)    34ص 2002القاھرة  فدار المعار 3التربية وطرق التدريس ،ط:صالح عبد العزيز،عبد العزيز عبد الحميد  
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ذه إذن أھم العوامل المؤثرة في عملية التحصيل الدراسي للطفل إذ تتنوع إلى عوامJل ذاتيJة ھ   

كالعوامل العقلية والنفسية وصو( إلJى العوامJل الجسJمية ، كمJا نجJد للعوامJل ا(جتماعيJة كJذلك 

Jادية أمJذا ا(قتصJا ا2ثر البالغ في عملية التحصيل الدراسي والتي من بينھا العوامل ا2سرية وك

  العوامل المدرسية فھي تشتمل على العناصر المدرسية المؤثرة في العملية التحصيلية 

   والتJJي مJJن ضJJمنھا المعلJJم وكJJذا المنھJJاج الدراسJJي إضJJافة إلJJى الجJJو المدرسJJي العJJام وممJJا (   

  لكل من ھذه العوامل ا2ثر المباشر في التحصيل الدراسي للتلميذ لذا وجب العمل  فيه أنشك 

يئة وتسھيل وتطويع ھذه العوامل وجعلھا فJي خدمJة التلميJذ وتحصJيله الدراسJي ذلJك أن على تھ

  .التلميذ ھو الھدف ا2ساسي للعملية التربوية برمتھا

  

  :مبادئ التحصيل  الدراسي : رابعا

إذا كان التحصيل الدراسي ھو مدى ما اسJتوعبه التلميJذ مJن معJارف وخبJرات نتيجJة التمJدرس 

تقوم على مجموعJة مJن المبJادئ ،ھJذه المبJادئ التJي تضJبط السJير الحسJن  فان عملية التحصيل

والصJJحيح 2داء المJJربين عمومJJا وا2سJJاتذة خصوصJJا ممJJا يحقJJق فعاليJJة أكثJJر للعمJJل التربJJوي 

وبالتJJالي للتحصJJيل الدراسJJي ونشJJير إلJJى أن ھJJذه المبJJادئ ھJJي مجموعJJة عناصJJر وجJJب علJJى 

ظJJرا 2ثرھJJا المباشJJر فJJي عمليJJة التحصJJيل الدراسJJي القJJائمين علJJى العمليJJة التربويJJة مراعاتھJJا ن

  :للتلميذ ومن بين ھذه المبادئ نذكر 

علJى الجانJب التحصJيلي  والذي يعنJي إضJفاء الحركيJة والجديJة :مبدأ الحداثة والتجديد   -4-1

ذ أن التحصيل ( يكون فقط بالتلقين وحشو أدمغة الت=ميذ بالمعلومات فحسJب بJل يكJون إ للتلميذ

التلميذ دوما لمسائل ومواقف تعليمية جديدة يتعJرض لھJا 2ول مJرة بحيJث يجJد التلميJذ بإخضاع 

نفسه مجبرا لبذل جھد فك=ي ومحاو(ت شخصية وذلك لحل المسائل والمواقف التي يجJد نفسJه 

أمامھJJا ويعتبJJر ھJJذا ا2مJJر تJJدريب لJJه ولجھJJازه العصJJبي علJJى اسJJتعمال عقلJJه والتفكيJJر فJJي حJJل 

  . ھه حتى في المستقبلالمشك=ت التي تواج
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فالتحصيل الدراسي ھنا ھو الديمومة والحركية التي تعطي للخبJرة او التحصJيل المعرفJي  معنJا 

    (1)ايجابيا يفيد الفرد في حياته اOنية أو الحاضرة أو المستقبلية 

كما أن الJروتين والتكJرار الممJل يقتJل روح ا(كتشJاف وا�بJداع والتجديJد لJدى ا�نسJان ويمكJن 

طبيق ذلك في النشJاط التعليمJي والتحصJيلي لJذلك وجJب علJى ا2سJاتذة والمJربين أن يخضJعوا ت

التلميذ مرارا وتكرارا إلى مسائل جديدة ثJم تركJه يعتمJد علJى قدراتJه الشخصJية ومحاو(تJه فJي 

اثJر بJالغ فJي التحصJيل الدراسJي عنJد ) عامل التجديد (إيجاد الحلول المناسبة إذ أن لھذا العامل 

ذلك فالحداثJة تخلJق روح التحJدي والعمJل والتفكيJر العلمJي والمنطقJي لJدى  ىيذ ، إضافة إلالتلم

  . التلميذ وتساعده على تحصيل أفضل

إن مشاركة التلميذ فJي توليJد المعرفJة داخJل الصJف الدراسJي وكJذا فJي :مبدأ المشاركة   -4-2

التحصJJيل لديJJه إذ أنھJJا مختلJJف النشJJاطات التعلميJJة المختلفJJة تلعJJب دورا ھامJJا فJJي رفJJع مسJJتوى 

تضفي لدى التلميذ مجھوده الشخصي ومساھمته الواضJحة فJي العمليJة التعليميJة وبالتJالي تعمJل 

على تنمية الذكاء والتفكير لJدى التلميJذ وتخلJق روح المنافسJة بJين الت=ميJذ إضJافة إلJى تمكيJنھم 

تحصيلھم الدراسJي من اكتشاف أخطائھم وتصويبھا وتنمية رصيدھم العلمي والمعرفي وتحسين 

JJالي يJJـتـكون الـوبالتJJـلمJJـد اكـيذ قJJتواه ـتسJJع مسJJى رفJJاعده علJJدة تسJJارات جديJJرات ومھJJب خب

     .  (2)التعليمي والمعرفي 

إذن فكلما كانJت فرصJة التلميJذ فJي المشJاركة فJي العمليJة التعليميJة أكثJر كلمJا كانJت فرقتJه فJي 

التلميJJذ -فJJي التربيJJة إذ جعلJJت مJJن المJJتعلم التحصJJيل أوفJJر وھJJذا مJJا تتجJJه إليJJه الطريقJJة الحديثJJة 

محJJورا للعمليJJة التربويJJة ذلJJك أنھJJا تJJدعو إلJJى ضJJرورة ا(نطJJ=ق مJJن القJJدرات وا(سJJتعدادات 

الموجودة لديه وبناء التعلم على أساسھا، في حين جعلت دور ا2ستاذ ھو تسJنيد وتوجيJه المJتعلم 

  ل الدراسي وكل ذلك بغرض الوصول إلى مستوى أعلى وأفضل من التحصي

  :مبدأ الجزاء   -4-3

                                                           

(
1
)   310اثر مشك=ت المراھقين في التحصيل الدراسي ،أطروحة ماجستير في علم النفس التربوي جامعة الجزائر د ت ص :إبراھيم طيبي  

(
2
) 75التوجيه المدرسي وع=قته بالتحصيل الدراسي سنة أولى ثانوي بجزأيه ا2دبي والعلمي جامعة قسنطينة ص: ةفيروز زرا رق   
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ا2ثJر الفعJال لمبJدأ العقJاب  فقد بينت الدراسات العديدة التي أجريJت فJي الميJدان التربJوي مJدى 

    (1)والجزاء في دفع الت=ميذ نحو الدراسة أو ا(متناع عنھا

إذا وانط=قJJا مJJن ھJJذا المبJJدأ فالتلميJJذ يشJJارك وبشJJكل يJJومي فJJي مختلJJف ا2نشJJطة التعليميJJة و   

رافJJق ھJJذا المجھJJود المبJJذول مJJن طJJرف التلميJJذ جJJزاء مJJن طJJرف ا2سJJتاذ أو المJJدير أو احJJد 

ا2طJJJراف الفاعلJJJة مJJJن الطJJJاقم المسJJJير للمؤسسJJJة فJJJان ذلJJJك يعتبJJJر دافعJJJا قويJJJا نحJJJو ا(جتھJJJاد 

والتحصيل أكثر كما نشير إلى أن الجزاء قد يكون ماديا أو معنويا إ( أن له بJالغ ا2ثJر فJي دفJع 

نحJJو ا(ھتمJJام والتحصJJيل عبJJارات الشJJكر وا(متنJJان المقدمJJة مJJن طJJرف ا2سJJتاذ لتلميJJذ  التلميJJذ

مجتھد ھي من اكبر المحفزات التي تدفعه نحو العملية التحصيلية ،وفي نفس الوقت فان العقJاب 

يلعب دورا سلبيا ومثبطJا لعمليJة التحصJيل الدراسJي عنJد التلميJذ ولقJد أدرك الجميJع فJي الوقJت 

  لعقاب ليس ھو الحل بالنسبة للت=ميذ المتكاسلين أو الخارجين عنالراھن أن ا

النظام التربوي العام بل إن العقاب يزيدھم تمردا عن الدراسة ويJؤدي بھJم إلJى  الھJروب منھJا  

  كما انه كان من ا2سباب المباشرة في العديد من حا(ت الفشل والتسرب المدرسي 

وفر من التحصيل الدراسي وجب على القائمين على لذا و2جل الحصول على مستوى اعلي و أ

العمليJJة التربويJJة تقJJديم الحJJوافز الماديJJة والمعنويJJة كجJJزاء فJJي الوقJJت المناسJJب نظJJرا لمJJا لھJJذا 

   .العامل من اثر فعال في دفع المتعلم نحو تحصيل أفضل 

  :مبدأ الدافعية   -4-4

او ا(سJتمرار فJي سلسJلة  اده فJي البJدءي حالة للكائن الحJي تJؤثر فJي اسJتعدأ (ھو  :والدافع ھنا 

    (2) )معينة من السلوك

كما عرفت دافعية التعلم بأنھا حالة داخلية في المتعلم تدفعه إلى ا(نتباه إلى الموقف التعليمJي أو 

ولعامJل  (3)القيJام بنشJاط موجJه وا(سJتمرار فJي ھJذا النشJاط حتJى يتحقJق الJتعلم كھJدف للمJتعلم 

على التحصيل الدراسي للتلميذ إذ كيف ننتظر تحصي= من تلميJذ ليسJت لJه  الدافعية تأثير مباشر

                                                           

      75المرجع نفسه  ،ص : ةا رقفيروز زر (1)
جامعة ا�مارات  1إثارة دافعية الط=ب نحو التعلم ،إعداد معلمي ومعلمات وحدة اللغة العربية ،مجلة البحوث التربوية ،ج:محمد نجيب عوض   (2)

      22ص1992العربية المتحدة 
(

3
)     147ص1999،عمانعر والتوزيوالنش ةدار الفكر للطباع 1علم النفس التربوي ،ط:خليل المعايظة  
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دافعيJJة للمJJادة التJJي يدرسJJھا ؟ فاسJJتعدادات الطالJJب وميولJJه وتعلقJJه بالمJJادة الدراسJJية مJJن أھJJم 

العوامل التي تدفعه نحJو تحقيJق الھJدف ،ونشJير ھنJا إلJى انJه يجJب علJى ا2سJتاذ أن يسJاھم فJي 

عنJJد التلميJJذ وذلJJك بتھيئتJJه نفسJJيا وعقليJJا وكJJذا ترغيبJJه فJJي المJJادة تكJJوين الدافعيJJة والتحصJJيل 

المدروسة وكذا العمل على توفير مناخ تعليم أفضل وإضافة إلى ذلJك ينبغJي علJى ا2سJتاذ خلJق 

جو من الحيوية والمنافسة المنظمة داخل الصف الدراسي وكذا إعطاء الت=ميذ حريJة المشJاركة 

    . من شانھا أن تدفع نحو التحصيل أكثروالتعبير عن الرأي فتلك عوامل 

  :مبدأ الواقعية  -4-5

إذ يجب أن تكون المادة العلمية المقدمة مرتبطة بواقع التلميذ ممJا يمكنJه مJن فھمھJا واسJتيعابھا  

بشكل أسھل وفي ھذا المجال يذھب خليJل المعايظJة إلJى انJه يفتJرض أن تكJون المJادة الدراسJية 

اته ا(جتماعية حتى يسJھل عليJه تعلمھJا وبالتJالي تحصJيل معلوماتھJا المقدمة للتلميذ مرتبطة بحي

فواقعية المعلومات التي يكتسJبھا التلميJذ فJي المدرسJة تمكنJه مJن اسJتيعابھا  (1)بالشكل المطلوب 

بسھولة كما تمكنه كذلك  من توظيف ھذه المعلومات أثناء تفاع=تJه اليوميJة داخJل مجتمعJه ممJا 

لوب وعليه فJان الواقعيJة تجعJل تلJك المعلومJات المقدمJة عمليJة وذات يساعده على التكيف المط

  فاعلية ، أما ا�بقاء عليھا في المجال النظري فقط دون وجود فضاء �سقاطھا 

   .واستعمالھا فان ذلك يضعف من استيعابھا و تحصيلھا 

  :مبدأ التفاعل  -4-6 

كإمـكJJـانات الفJJرد (ة عنJJد المJJتعلم إن الJJتعلم الجيJJد يسJJتلزم وجJJود تفاعJJل بJJين الخبJJرة الشخصJJي 

  وكذا الـظـروف الـخـارجيـة المحيطـة بـه ) وقدراته وطاقاته 

وتظھر أھمية ھذا التفاعJل علJى مسJتوى تحصJيل الفJرد فJي كونJه ) المحيط المادي والمعنوي ( 

يسمح للتلميذ بالمشاركة في عملية الJتعلم وإضJفاء صJبغته الخاصJة ممJا يولJد لديJه فرصJة اكبJر 

  . حصيل دراسي أفضللت

                                                           

   81ص1993دار الفكر العربي ،مصر  1مفاھيم ومبادئ تربوية،ط: علي راشد (1)



ا�جراءات المنھجية للدراسة                                                                                                       الرابع الفصل  

 

180 

 

إضافة إلى ذلك فإننا نجد أن الخبرة الصحيحة ( تقف عند مجرد التفاعJل بJين العوامJل الداخليJة 

ذلJك أن لكJل  (1)والخارجية فقط ة بل تتعداه إلى محاولة التوفيق بين ھJذين النJوعين مJن العوامJل

وفيق بين ھذه العوامل منھما أثره الواضح في عملية التحصيل ولذا وجب العمل على الدمج والت

  .وتوجيھھا ا(تجاه التعليمي الفضل وا2نسب للتلميذ 

  :مبدأ ا'ستعدادات والميول   -4-7

: أكثJJر نجJJد ا(سJJتعدادات والتJJي تعنJJي  علJJى التحصJJيل  مJJن بJJين العوامJJل التJJي تسJJاعد التلميJJذ 

عوامJل  وصول الفرد إلى مستوى من النضج يمكنه من تحصيل الخبJرة أو المھJارة عJن طريJق

       (2)التعلم ا2خرى المؤثرة

لذا فان ا(سJتعداد للJتعلم والتحصJيل يعنJي القابليJة للJتعلم والقJدرة عليJه مJع العلJم ان ھJذه القJدرة 

يحددھا عام= النضج والخبرات السابقة ، إضافة إلى ذلك كلما زادت ميول التلميذ إلى نوع مJن 

   .لعكسالدراسة اوالتخصصات كلما زاد تحصيله فيھا وا

  

  

  

  :مبدأ التطبيق   -4-8

ذلJك أن التلميJذ يسJتوعب  فكلما كانت ھنJاك إمكانيJة للتطبيJق كلمJا وجJد تحصJيل أفضJل للتلميJذ 

السلوكات والمعلومات التي تتحقق أثناء التطبيق بشكل أفضل مقارنJة بالسJلوكات التJي ( تطبJق 

شJJكل تمJJارين او أسJJئلة  والتJJي يصJJعب عليJJه اسJJتيعابھا وتحصJJيلھا ويكJJون التطبيJJق عJJادة علJJى

JJاعد علJJق تسJJة التطبيJJات ، فآليJJكل امتحانJJى شJJوري او علJJكل فJJرح بشJJارف  ىتطJJيخ المعJJترس

  .والخبرات بشكل جيد مما يعني كذلك تحصي= جيدا للتلميذ 

  :مبدأ النسق الفردي  -4-9

                                                           

 310مرجع سابق ،ص:إبراھيم طيبي (1)
 259ص 1998دار المسيرة للنشر ،عمان  1ابوجادوا علم النفس التربوي،ط:صناع محمد علي  (2)
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يكون التحصيل الدراسي بالفعل عندما يتكيف النسق الشخصي لكل طالب مJع نسJقه التحصJيلي  

ھذا ا2خير الذي يكشف عن ا(خت=فات والفروق الفردية بين الت=ميذ ويمكن من خ=له كJذلك  ،

م=حظة الت=ميذ بصفة خاصة ومJن ھنJا نجJد أن ھنJاك اخت=فJات بJين الت=ميJذ فJي القJدرة علJى 

ا(خت=فJات  را(كتساب والتحصيل ويلعب ا2ستاذ ھنا دور الموجه وعليه أن يأخذ بعJين ا(عتبJا

   (1)فروق الفردية بين الت=ميذ ويتعامل معھم كل حسب قدراتهوال

ي=حظ من خ=ل ما تقدم عرضه أن التحصيل الدراسي يقوم على  عدة مبJادئ وأسJس (بJد مJن 

مراعاتھا والعمل على توفيرھا بغية الوصJول إلJى مسJتوى تحصJيلي جيJد  كمJا أن كJل أطJراف 

Jاتذة معنيJا�داريين وا2سJة كJة العملية التربويJروط ال=ئمJوفير الشJى تJل علJاركة والعمJين بالمش

.                                                                        للتلميذ من اجل وضعه في أحسن الظروف وبالتالي دفعه نحو ا(جتھاد والتحصيل 

                                                            :ي لدراسداف قياس التحصيل اأھ: خامسا

من خ=ل عمليJة  قيJاس التحصJيل الدراسJي لJدى التلميJذ إلJى الحصJول علJى  نيھدف المختصو

معلومات تعطي مؤشرات على ترتيب التلميذ في تحصيله في خبرة ما بالنسبة للمجموعJة ،فمJن 

،وإضافة إلJى خ=ل قياس التحصيل الدراسي للتلميذ نقول أن مستواه جيد آو متوسط أو ضعيف 

ذلك يمتد الھدف من عملية القياس إلى محاولة رسJم صJورة لقJدرات الطJ=ب العقليJة والمعنويJة 

وتحصيلھم في مختلف المواد من اجل ضبط العملية التربوية ويمكننا ھنا لن نصوغ أھم أھJداف 

  :قياس التحصيل الدراسي على النحو اOتي 

 (2)ية والى شعب في المواد المختلفة ـھم إلى فصول دراسإمكانية تقييم الت=ميذ وبالتالي تقسيم-1

،ذلJJك أن مسJJتوى تحصJJيل التلميJJذ يعتبJJر مؤشJJرا لتمدرسJJه فJJي فصJJل دراسJJي دون الفصJJول 

ا2خرى كما يعتبر كJذلك مؤشJرا لتوجيھJه فJي الشJعب العلميJة أو ا2دبيJة أو غيرھJا مJن الشJعب 

  .ا2خرى

                                                           

(
1
) BRONCON ABRACA: psychologie et dynamique de l'orientation de groupe secondaire o.p.u.ALGER. 

1986.pages (49-53)   

(2) BRONCON ABRACA : psychologie et dynamique de l'orientation de groupe secondaire p 1 
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صف دراسي أعلى من صفه الحالي أو من حيث تقرير نتيجة الطالب من حيث ا(نتقال إلى  -2

  .(1)الرسوب ، وربما الفصل من المدرسة إذا ما استوفى حقه من الرسوب 

فالمدرسJة فJJي نھايJJة الموسJJم الدراسJي تصJJنف الت=ميJJذ إلJJى فئJات بنJJاء علJJى درجJJة تحصJJيلھم   

ى تحصيلھم الدراسي إذ أن ھناك فئة تنجح وتنتقل إلى الصف الدراسي الموالي وذلك (ن مستو

جيد ومقبول بينما ھناك فئة ترسب وتعيد السنة (ن مستوى تحصيلھا كان ضعيفا ولم يصل إلى 

المسJJتوى المطلJJوب للنجJJاح ، أمJJا الفئJJة الثالثJJة فھJJي التJJي يقJJرر المجلJJس ا�داري والتربJJوي 

  .بالمؤسسة مغادرتھا مقاعد الدراسة وذلك نتيجة لتكرارھا عملية الرسوب عدة مرات

3- JJوة الوقJJاط القJJى نقJJرف علJJذا التعJJة وكJJد الطلبJJي عنJJيل الدراسJJور التحصJJدى تطJJى مJJوف عل

والضعف عندھم في مادة تعليمية وذلك للعمJل علJى عJ=ج ھJذا الضJعف واسJتدراكه فJي الوقJت 

المناسب وذلك بالتعاون مع المعلم الخاص بالفصل أو معلمي المادة الواحJدة ويمكJن للمJدير ھنJا 

  .لك أن يضع برنامجا خاصا بذ

تمكن عمليJة قيJاس التحصJيل الدراسJي مJن معرفJة النJواحي التJي يجJب تأكيJدھا فJي تJدريس  -4

البرامج خ=فا للمعلومات فقط إذ تشمل ھJذه النJواحي المھJارات وكJذا ا(تجاھJات النفسJية والتJي 

   .يجب أن تتزامن وتتماشى مع ما يتم تدريسه للتلميذ

التلميذ  من مدرسة إلى أخرى حتJى  لراسي عند انتقايمكن ا(ستفادة من تقرير التحصيل الد -5

يتسنى وضعه فJي الصJف المناسJب ، وكJذا تكJوين فكJرة عامJة عJن حياتJه المدرسJية مJن خJ=ل 

  .قياس تحصيله الدراسي 

ويمكن من خ=ل ما سبق ذكره القول أن عملية قياس أبعاد التحصيل الدراسي عدة أبعاد إذ ھJي 

ميJJذ مJJن خ=لJJه فJJي قائمJJة النJJاجحين او الراسJJبين وكJJذا تقريJJر المؤشJJر الJJذي يصJJنف ويرتJJب التل

مصيره في ھذا المجال إضافة إلى إنھا تجلب اھتمام القائمين علJى البJرامج والمنJاھج المدرسJية 

إلى النقاط التي يجب ا(ھتمام بھا ومراعاتھJا أثنJاء التخطJيط  تلJك العناصJر التJي تJؤثر بJدورھا 

وإضافة إلى ذلك يمكن القول أن عملية قياس التحصJيل الدراسJي  على العملية التحصيلية للتلميذ

                                                           

(
1
) 24ص1988اعة والنشر والتوزيع عمان ،دار الفكر للطب2ا�دارة التربويةالمدرسيةوا(شراف التربوي،ط:تيسير الدويك وحسين ياسين وآخرون   
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المدرسJية للتلميJذ عنJد يذ تسھم في توضيح السيرة الذاتيJة وتسجيل مختلف النتائج المدرسية للتلم

.                                                     انتقالJJJJJJJJJJJJه عبJJJJJJJJJJJJر مختلJJJJJJJJJJJJف المسJJJJJJJJJJJJتويات والمؤسسJJJJJJJJJJJJات التعليميJJJJJJJJJJJJة المختلفJJJJJJJJJJJJة 

            :وسائل قياس التحصيل الدراسي : سادسا

اھتمJت التربيJJة منJذ القJJدم بقيJاس مJJدى تحصJيل الت=ميJJذ مJن حقJJائق ومعلومJات واتبعJJت فJJي     

سبيل ذلك عدة وسائل وأساليب متنوعJة وذلJك لكشJف المسJتوى الحقيقJي للتحصJيل العلمJي عنJد 

لمختلفة التي تستخدم في وقتنJا الحاضJر فJي قيJاس التلميذ ونشير ھنا إلى أن استيعاب ا2ساليب ا

التحصيل الدراسJي اسJتيعابا مسJتنيرا ينبغJي أن يسJتند إلJى رؤيJة واضJحة للتطJورات التاريخيJة 

التJي مJرت بھJا ھJJذه ا2سJاليب حتJى أصJJبحت كمJا نراھJا اليJJوم ،إذ كانJت ا(متحانJات المدرسJJية 

ھاية النصف ا2ول من القرن التاسع عشر تعتمد اعتمادا أساسيا على ا(ختبارات الشفوية حتى ن

ھوراس مان حركة تطJوير التعلJيم العJام وأكJد ضJرورة اسJتخدام ا(متحانJات  1845،وفي سنة 

التحريرية التي تتسم بالموضوعية وا(تساق بد( من ا(ختبارات الشفوية في تقويم المتعلمJين  ، 

ن يعمل مدير مدرسJة أول اختبJار اعد المربي ا(نجليزي جورج فيشر الذي كا 1864وفي سنة 

تحصJJJيلي تحريJJJري يتكJJJون مJJJن عJJJدة مقJJJاييس متدرجJJJة وأمثلJJJة ومواصJJJفات متنوعJJJة يمكJJJن 

باستJJJـخدامھا تـقـيـيJJJـم جJJJودة الخJJJط والنـحJJJـو الـتـعـبـيJJJـر والرياضJJJيات وغـيJJJـرھا مJJJـن الJJJـمواد 

   (1)الدراسية 

JJى يJJيلي علJJار تحصJJر أول اختبJJة ظھJJدة ا2مريكيJJات المتحJJي الو(يJJس وفJJون  1895د رايJJوتك

كلمة كما اعد بجانب ذلJك اختبJارات تحصJيلية فJي اكتسJاب اللغJة ا(نجليزيJة ،  50ا(ختبار من 

ثم تبعه ثرونJدايك حيJث اعJد  1908وضع ستون اختبارا في الحساب سنة  20وفي بداية القرن 

لJى لتشJير إ عJدة دراسJاتظھJرت  1910ومJع بدايJة 1909في عام اختبار جودة الخط لIطفال 

عدم ثبات الوسائل التي اتبعت من قبل المدرسJين فJي تصJحيح ا(متحانJات المدرسJية وكJان مJن 

نتJJائج ذلJJك توجيJJه الجھJJود إلJJى البحJJث عJJن إجJJراءات أكثJJر موضJJوعية فJJي إعJJداد ا(ختبJJارات 

  .وإعطاء الدرجات للط=ب 

JJة إذ شJJة المختلفJJل الزمنيJJر المراحJJا عبJJارات وتطورھJJيرورة ا(ختبJJظ سJJذا ن=حJJدة وھكJJھدت ع

تغيرات وتحو(ت حتى تصل إلى حالتھا التي توجد عليھا في الوقت الراھن إذ وبتطJور وتزايJد 
                                                           

     303ص2000العربي،القاھرة  ر، دار الفك1القياس النفسي والتربوي ،ط:ص=ح الدين محمود ع=م  (1)
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الدراسات في الحقل التربوي أمكن ذلJك مJن الJتحكم أكثJر فJي وسJائل قيJاس التحصJيل الدراسJي 

ومحاولJة جعلھJJا أكثJJر دقJJة وقياسJJا للمسJJتوى التعليمJJي للتلميJJذ ومJJن أھJJم وسJJائل قيJJاس التحصJJيل 

  :راسي نذكر الد

  :ا'ختبارات التحصيلية  : أو'

تعد ا(ختبJارات التحصJيلية ا2سJلوب الشJائع فJي مختلJف المؤسسJات التعليميJة حيJث يسJتخدمھا 

ا2ساتذة لقياس قدرات الطلبة التحصيلية وكذا في ترتيب الت=ميذ داخJل القسJم وتحديJد الرسJوب 

راسJي إلJى آخJر وفJي ھJذا الصJدد يJرى من سنة إلى أخرى وكJذا مJن طJور د لوالنجاح وا(نتقا

محمJد عطيJة ا(براشJJي أن ا(متحانJات المدرسJJية ھJي تلJك ا(متحانJJات التJي تقJJوم بھJا المدرسJJة 

لمعرفة مقدار ما استفادة المتعلمون من المJواد التJي درسJوھا لتJدارك مJا يبJدو مJنھم مJن ضJعف 

النقJل فJي المJدارس ا(بتدائيJة وتكون امتحانات فترية أو كل ث=ثة أشھر أو أكثر وكذا امتحانJات 

كما يعJرف ا(ختبJار التحصJيلي كJذلك بأنJه إجJراء   (1)أو الثانوية وتكون شفوية ،كتابية وعملية 

منظم لتحديد وقياس ما تعلمه التلميذ في مختلف المراحل التعليمية المختلفة كما انه يمكن المعلJم 

  رات التعليمية المناسبةمن أداء وقفة تقويمية موضوعية تساعده في بلورة القرا

وعلى ھذا ا2ساس يكون التقويم جزءا متكام= من العملية العملية التعليمية بمعنى انه يساھم في 

   .(2)إجادة التخطيط وضبط التنفيذ في تقويم ا(نجاز

وھكذا يبدو من خ=ل ما تقدم أن ا(ختبارات التحصيلية أداة يتمكن بواسطتھا ا2سJتاذ مJن قيJاس 

يعاب الت=ميذ وتحصيلھم الدراسي ليقJرر علJى أساسJھا تصJنيف الت=ميJذ فJي الJدرجات مدى است

    .المناسبة واتخاذ ا�جراءات الم=ئمة

  :أھمية ا'ختبارات التحصيلية  -1

  :بع أھمية ا(ختبارات التحصيلية في كونھا تساعد على نت

  عتيھم للتعلم توعية المتعلمين بمدى تقدمھم نحو ا2ھداف التعليمية وزيادة داف -

                                                           

(
1
)    361ص  1993العربي ،القاھرة  رروح التربية والتعليم دار الفك:محمد عطية ا(براشي  

(
2
) 433ص2001عمان 1دار المسيرة ط)ا2سس النظرية والتطبيقية ( سيكولوجية التعلم والتعليم:سامي محمد ملحم    
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  التنبؤ بتحصيل المتعلمين ومعرفة فرص نجاحھم في مواد دراسية أخرى  -

اتخاذ قرار التربوي نحو تصنيف وتوجيJه المتعلمJين إلJى نJوع معJين مJن التعلJيم أو تخصJص  -

  .معين من التخصصات

 متابعة نمو المتعلمين والحكم على مدى تكامل وشمول ھذا النمو   -

ية التدريس وتطوير إستراتيجيته من خ=ل تحصيل المتعلمJين لمJنھج  دراسJي الحكم على فعال -

معJJين ومJJن نتJJائج التحصJJيل يمكJJن تطJJوير المJJنھج الدراسJJي وكJJذا وسJJائل المسJJاعدة مJJن كتJJب 

  .ووسائل وأجھزة المعلمين

  .استقاء المعلومات لدى المتعلمين لفترة أطول عن طريق ا(ختبارات من وقت Oخر -

- Oيم إع=م اJة التعلJي إدراك أھميJاھير فJة الجمJب ثقJالي كسJيا وبالتJائھم دراسJباء بمدى تقدم أبن

(1)المدرسي 
 . 

ويبJJدو مJJن خJJ=ل مJJا سJJبق ذكJJره أن وظيفJJة ا(ختبJJارات التحصJJيلية اكبJJر مJJن كونھJJا أداة لتقJJويم 

أو الت=ميذ كما أنھا اكبر كذلك من كونھJا معيJارا (نتقJال الت=ميJذ مJن صJف دراسJي  إلJى آخJر 

مJن مسJJتوى تعليمJي إلJJى آخJر بJJل ھJي وسJJيلة ذات أبعJاد كثيJJرة تJرتبط ارتباطJJا وثيقJا با2ھJJداف 

   .العامة للعملية التربوية برمتھا 

  :أنواع ا'ختبارات التحصيلية-2

  :تشير الدراسات إلى أن ھناك عدة أنواع من ا(ختبارات التحصيلية يمكن تفصيلھا كاOتي 

إذ تعد من أقJدم أنJواع ا(ختبJارات فJي العJالم حيJث اسJتخدمت منJذ :  ا'ختبارات الشفوية -2-1

أقدم ا2زمان وھي عبارة عن مجموعة من ا2سئلة غير الكتابية يوجھھا ا2ستاذ للتلميJذ ويطالبJه 

با�جابة عليھا وذلك لقياس مJدى تعلمJه واكتسJابه فJي الموضJوعات التJي سJبق وان تعلمھJا كمJا 

لحكم على مدى فھم الت=ميذ للحقائق ومدى قدرتھم علJى معالجJة تمكن ا(ختبارات الشفوية من ا

المواقف المتجسدة إضافة إلى تقويم المھJارات الشJفوية لJدى التلميJذ علJى التعبيJر وفJي التعJرف 

                                                           

 406ص2002التربية العلمية وتدريس العلوم ،د ط،دار الفكر العربي ،القاھرة :محمد السيد علي  (1)
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علJJى سJJمات معينJJة تتعلJJق بشخصJJية التلميJJذ كJJالجرأة والشJJجاعة ا2دبيJJة أثنJJاء تقJJديم وإعطJJاء 

   .ا�جابات

  )التحريرية(ة بارات الكتابيا'خت -2-2

وھJJي ذلJJك النJJوع مJJن ا(ختبJJارات الJJذي يسJJتخدم أساسJJا لقيJJاس تحصJJيل الت=ميJJذ فJJي نھايJJJة 

  . (1)المستويات الدراسية أو في امتحانات النقل وكذا الشھادة العامة

ويعتمد ھذا النوع من ا(ختبارات على تقJديم أسJئلة للت=ميJذ تكJون ا�جابJة عنھJا بطريقJة كتابيJة 

النوع من ا(ختبارات يتمكن ا2ستاذ من تقJويم وقيJاس مسJتوى التلميJذ ومسJتوى ومن خ=ل ھذا 

المعJارف والمعلومJات التJي يتلقاھJJا داخJل الفصJل الدراسJJي كمJا أنھJا تكشJJف عJن جوانJب الفھJJم 

  .وا(ستدعاء والتذكر

  :ختبارات الموضوعيةا�: ثانيا

منطقي 2نھا تستبعد الذاتيJة فھJي تكون ھذه ا(ختبارات مبنية على أسس سليمة يسودھا التفكير ال

تحاول معرفة مدى فھم التلميذ للمعلومات التي حصل عليھا لذا وجب ا(عتناء بھذه ا(ختبJارات 

ونشJير ھنJا  (2)حتى نتمكن من الحصول على بيانات صحيحة ودقيقJة علJى تقJدم تحصJيل التلميJذ

Jا تخJحح و( إلى أن العالم دوز ھو الذي أطلق عليھا صفة الموضوعية 2نھJن رأي المصJرج ع

تتدخل فيھا ذاتيته كمJا انJه تتناسJب مJع جميJع الت=ميJذ مJن ناحيJة الفJروق الفرديJة وتحقJق جميJع 

    . (3)ا2ھداف التي وضعت من اجلھا 

إذن يظھر من خ=ل ما سJبق أن ا(ختبJارات الموضJوعية تسJتبعد قJدر ا�مكJان ذاتيJة المصJحح 

إلJJى كونھJJا بالمكJJان تطبيقھJJا علJJى مختلJJف الت=ميJJذ رغJJم وكJJذا تأويلJJه لUجابJJات المقدمJJة إضJJافة 

   .الفروق الفردية بينھم

  :ومن بين ا(ختبارات الموضوعية نذكر

                                                           

 361مرجع سابق ص :محمد عطية ا(براشي  (1)
(

2
)        364ص1981،دار العلم للم=يين  7علم النفس التربوي ،ط:فاخر عاقل  

 53مرجع سابق ص:نبيل عبد الھادي  (3)
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الJذي تكJون فيJه للتلميJذ عJدة بJدائل لUجابJة إذ  روھJو ا(ختبJا :ا'ختي;ار دالمتع;د ا'ختبار  -2-1

سئلة ھJي التJي تحتJوي علJى يكون عددھا ث=ثة أو أربعة وتشير الدراسات إلى أن أفضل ھذه ا2

  .(1)أربعة بدائل ويجب أن تمتاز بالدقة والوضوح 

ونشير إلى أن ا�جابة على ھذا النوع من ا2سئلة تكون بوضع ع=مJة أمJام الجJواب الصJحيح ، 

مع أن طريقJة اختيJار ا�جابJة الصJحيحة يمكJن أن تكJون باختيJار ا�جابJات الصJحيحة مJن بJين 

  .يعرف باسم البحث عن الصواب  ا�جابات الخاطئة وھذا ما

أو تكJJون ا�جابJJة باختيJJار ا�جابJJة ا2كثJJر أھميJJة وقJJوة مJJن بJJين إجابJJات كلھJJا صJJحيحة ولكنھJJا 

متفاوتJJة مJJن حيJJث أھميتھJJا وقوتھJJا وفقJJا لمعيJJار موضJJوعي ثJJم ا(تفJJاق عليJJه أثنJJاء الدراسJJة مJJع 

(2)الت=ميذ ويعرف ھذا النوع باسم البحث عن ا2ھمية 
.   

تتضJمن حقJائق  وھو عبارة عن مجموعة من العبارات القصيرة: ر الصواب والخطأاختبا -2-2

معينة يطلب فيھا من التلميذ أن يضع ع=مة صحيح أمام ا�جابة الصحيحة وع=مة خاطئ أمJام 

ا�جابة الخاطئة ،وأثناء التصحيح تنال ا�جابJة الصJحيحة درجJة وتخصJم مJن التلميJذ درجJة إذا 

   . (3)اخطأ 

وفJJي ھJJذا ا(ختبJJار يقJJدم للتلميJJذ نJJص محذوفJJة بعJJض كلماتJJه وفJJق نظJJام : ب;;ار التكمي;;لاخت -2-3

معين ثم يكلف بملء الفراغات التي أحدثھا حذف الكلمات ويحصل التلميذ على درجJة فJي حالJة 

  .نجاحه في ملء الفراغ ومجموع ا�جابات الصحيحة يساوي درجة التلميذ 

قدرا كبيرا من المحتوى كمJا انJه يقJيس قJدرات كثيJرة  ومن أھم مميزات ھذا ا(ختبار انه يغطي

  .ومتنوعة نسبيا مثل القدرة على التذكر والفھم والتطبيق وا(ستنتاج وإدراك الع=قات

وفيه يعطى للتلميذ قائمتين ويطلب إليه نسبة وربط مJا فJي القائمJة ا2ولJى :اختبار النسبة  -2-4

انسب كل قول مJن ا2قJوال الموجJودة فJي القائمJة : مث= بما يناسبه في القائمة الثانية ومثال ذلك 

  :ا2ولى  ةالثانية إلى عالم من العلماء المذكورين في القائم

                                                           

       58مرجع سابق ص ال(1) 
 .432مرجع سابق ص :احمد علي مدكور  (2)
           619ص1980مكتبة مصر 5المناھج وأسسھا وتنظيمھا وتقويم أثرھا ،ط:عبد اللطيف فؤاد إبراھيم  (3)
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  التعلم ھو الربط  بافلوف                                  

  كولر                                    التبصر أساس في التعلم  

   (1)الك=م ھو النظام ا(ستشاري الثاني                  ثروندايك                

  )العملية (ا'ختبارات ا>دائية :ثالثا 

وھي ذلك النوع من ا(ختبارات الذي يرمي إلى قياس أداء التلميذ وما فيه مJن فعJل وإنتJاج كمJا 

  . (2)تعرف بأنھا ذلك النوع من ا(ختبارات الذي يعنى بمتطلبات المھارة

  :(ختبارات ا2دائية في عدة مجا(ت من أبرزھا وتستخدم ا

  .العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء وعلوم ا�حياء حيث تستخدم التجارب  -

  .وتصحيح البرامج والطباعة ربرامج التعليم المھني مثل تعلم الكمبيوت -

   .(3)نطق الصحيحتعلم اللغات واستخدام مختبرات اللغات في تدريب المتعلمين على اللفظ وال -

وتبدو فعالية ا(ختبارات ا2دائية في كونھا تمكن التلميذ من التعرف على مھارات ا2داء الفعلJي 

  :في المواقف التي يتعرض لھا مع العلم أن اختبارات ا2داء تنقسم إلى عدة أنواع من أھمھا 

لتJJي تقJJدم مختلJJف إذ يتضJJمن عJJدة أنJJواع مJJن المواقJJف ا(ختياريJJة ا:اختب;;ار المطابق;;ة   -3-1

الدرجات من الواقعية فأحيانا ما يسال المعلم عن تعريJف آلJة أو قطعJة مJن جھJاز ثJم يشJير إلJى 

وظائفھا وفوائدھا أو ا(ستماع إلJى صJوت آلJة معطلJة ومJن الصJوت يجJد المJتعلم سJبب العطJل 

  .ويقترح الخطوات المناسبة �ص=حه

                                                           

(
1
)         223ص1995عيةوا(نسانية باتنة نحو تقويم تربوي ،مجلة العلوم ا(جتما:نور الدين جبالي  

(
2
) 205مرجع سابق ص:ھشام عامر عليان :نادر فھمي الزيود    

      75مرجع سابق ص :نبيل عبد الھادي  (3)
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أكيJJد علJJى خطJJوات معينJJة فيتوقJJع مJJن ويتطلJJب ھJJذا ا(ختبJJار الت:اختب;;ار ا>داء المقل;;د  -3-3

  .المتعلم أداء وتقليد نفس الحركات 

  

إذ يعتبر ھذا ا2خير تجسيدا 2على درجات الواقعية فھو يتطلJب مJن : اختبار عينة العمل -3-4

المJJتعلم أداء واجبJJات واقعيJJة ممثلJJة لIJJداء الكلJJي الJJذي يخضJJع للقيJJاس وتتضJJمن عينJJة 

  .(1)ؤدى تحت ضبط ومراقبةالواجبات معظم عناصر ا2داء الكلي وت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

(
1
) )202-198(ص1998ا2ھداف وا(ختبارات ،دار الفكر العربي ،القاھرة :محمد رضا البغدادي    
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  الثالث لـــصـفـة الــ"صــخ

  

يعتبJJر التحصJJيل الدراسJJي مJJن أھJJم العمليJJات التربويJJة وا2ھJJداف السJJامية التJJي تنشJJدھا مختلJJف 

ا2نظمJJة التربويJJة علJJى المسJJتوى العJJالمي ،فكJJل منھJJا يھJJدف إلJJى الوصJJول إلJJى مسJJتوى أعلJJى 

حصيل الدراسي مستعملة في ذلك كل الوسائل المادية والمعنوية وتسJخيرھا وذلJك وأجود من الت

بغرض تحقيق أسمى ا2ھداف للتربية بالخصوص والمجتمع علJى وجJه العمJوم أ( وھJو تكJوين 

إنسJJان صJJالح ومJJتعلم نJJافع لنفسJJه ولوطنJJه قJJادر علJJى الثبJJات فJJي زمJJن التغيJJرات السJJريعة كمJJا 

  .يحدث في عصرنا الراھن 
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تأمل يجد ھناك عدة أھداف يسعى التربويون إلى تحقيقھا مJن خJ=ل قيJاس عمليJة التحصJيل والم

الدراسي ،إذ يھدفون إلJى فھJم مJدى مJا خطJط فJي البJرامج والمنJاھج وفعاليتJه فJي ارض الواقJع 

وكذا التعرف على جوانب النقص والفشJل الدراسJيين واسJتدراكھا فJي الوقJت المناسJب ،إضJافة 

  .التي أثبتت ص=حيتھا وفعاليتھا  إلى تعزيز البرامج

ونشير ھنا إلى أن ھناك عدة عوامل تتداخل وتتفاعل فيما بينھJا تJؤثر وبشJكل مباشJر فJي عمليJة 

التحصيل الدراسي لدى التلميذ ،ھذه العوامل التي تتعJدد إلJى عوامJل ذاتيJة وعوامJل موضJوعية 

Jه إضافة إلى عوامل اجتماعية ا2مر الذي يفرض ضرورة تذليل الصJي وجJف فJي تقJعوبات الت

  .التلميذ ومحاولة تجاوزھا بغية الحصول على تحصيل دراسي أفضل 

الدراسJJي والتJJي تعJJد ا(ختبJJارات بأنواعھJJا  لوإضJJافة إلJJى ذلJJك تعJJددت وسJJائل قيJJاس التحصJJي

المختلفة من أھمھا وأكثرھا تطبيقا و شيوعا ورغم ا(خت=فJات التJي تبJدو بJين ا2نJواع المتعJددة 

ختبارات إ( أنھا تھدف جميعھا إلى محاولة قيJاس المJدى المعرفJي والتحصJيلي لJدى من ھذه ا(

  .التلميذ وفھم التغيرات التي تطرأ عليه نتيجة التعلم 

إن عملية التحصيل الدراسي ھي ثمرة كل المجھJودات المبذولJة مJن طJرف ا2نظمJة التربويJة  -

JJا ةالمختلفJJوفير الوسJJى تJJافة إلJJه وإضJJى انJJا إلJJير ھنJJية ونشJJل المدرسJJذا العوامJJة وكJJئل الفيزيقي

المتعJددة إ( انJJه ينبغJJي ا(ھتمJام كJJذلك بمختلJJف العوامJJل ا2خJرى الداخليJJة والخارجيJJة المختلفJJة 

  . نظرا لتأثيرھا المباشر والفعال في عملية التحصيل الدراسي للتلميذ 

المعلومJات والبيانJات تعد الدراسة الميدانية من أھم الوسائل التي تمكJن الباحJث مJن جمJع        

من الواقع كما ھJي موجJودة كمJا أنھJا وسJيلة للتحقJق مJن صJدق الفJروض أو نفيھJا ولJذلك فھJي 

  ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب النظري للدراسة 

وسJJنحاول فJJي ھJJذا الجJJزء البحJJث والكشJJف فJJي مJJدى تJJأثير البيئJJة ا(جتماعيJJة المدرسJJية فJJي 

جملة الخطوات وا�جJراءات المنھجيJة المسJاعدة فJي  التحصيل الدراسي للتلميذ وذلك من خ=ل

ذلJJك ، حيJJث تطرقنJJا فJJي البدايJJة إلJJى التطJJرق الJJى مجJJا(ت الدراسJJة الميدانيJJة مJJن خJJ=ل ذكJJر 

  .المنطقة التي أجريت بھاالدراسة ثم الفئة المقصودة بالدراسة وأخيرا زمن الدراسة
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فJي الدراسJة وكJذا ا2سJباب التJي أدت  أما المبحث الثاني فقد تطرقنا فيه إلJى المJنھج المسJتخدم 

إلى اختياره ، لنتطرق في المبحJث الثالJث إلJى عينJة الدراسJة وكJذا إجJراءات تحديJدھا لنتطJرق 

بعد ذلك وفي المبحث الرابع إلى ا2دوات المستخدمة في جمJع البيانJات بJدأ باسJتمارة ا(سJتبيان 

  . ثم المقابلة وأخيرا الوثائق والسج=ت

امس للدراسة فقد تطرقنا فيJه إلJى أسJاليب المعالجJة ا�حصJائية والتJي اسJتعملت أما المبحث الخ

  .في تحليل البيانات 

  ةــدراسـا'ت الـجـم: أو' 

  :المجال المكاني  -1

قام الباحث بإجراء الدراسة الميدانية بالثاويات الواقعة بدائرة الطيبات بو(ية ورقلة والتي بلغ  

  :  عددھا ثانويتين اثنتين ھما

ثانوية ابن رشيق القيرواني ، والتي تقع بدائرة الطيبات وقد فتحت أبوابھا بتاريخ  -

تلميذا  955وقد بلغ عدد الت=ميذ بھا لھذه السنة  2م5411على مساحة تقدر ب  03/09/1997

موزعين على عدة تخصصات ، ونشير ھنا إلى أن ھذه الثانوية ھي امتداد للثانوية القديمة 

ھذه الثانوية التي بدا ) ثانوية ابن رشيق القيرواني ( ي كانت تحمل نفس ا(سم وا2م والت

إ( أن ازدياد عدد الت=ميذ حتم إنشاء ثانوية جديدة وتحويل الثانوية  1992التدريس بھا سنة 

  .القديمة إلى متوسطة 

 04/10/2009خ ثانوية المنقر الجديدة ، والتي تقع ببلدية المنقر وقد افتححت أبوابھا بتاري -

تلميذا  245وقد بلغ عدد الت=ميذ بھا لھذه السنة  2م 1800وتتربع على مساحة تقدر ب 

موزعين على عدة تخصصات تتوفر عليھا الثانوية ،ونشير ھنا إلى أن ھذه المؤسسة أنشئت 

  بغرض التقليل من الضغط الكبير الذي كانت تعاني منه ثانوية ابن رشيق القيرواني بالطيبات

  :المجال البشري  -2

ضم المجال البشري لدراستنا ھذه مجموعة السادة مديري الثانويتين المعنيتين بالدراسة إضافة 

 23إلى السادة مستشاري التربية بھاتين المؤسستين وكذا السادة ا2ساتذة حيث بلغ عددھم 
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تلميذ تم سحبھم  100أستاذا ،إضافة إلى الت=ميذ الذين يمثلون عينة الدراسة حيث بلغ عددھم 

  .بطريقة عشوائية من مجموع ت=ميذ السنة الثالثة ثانوي 

  :المجال الزمني  -3

بعد ا(نتھاء من الجانب النظري للدراسة انتقلنا إلى الدراسة الميدانية والتي مرت بعدة مراحJل  

  :يمكن تفصيلھا كما يلي 

ضع ا�جراءات المنھجية المناسبة إعداد خطة الدراسة الميدانية وذلك بو: المرحلة ا2ولى  -ا

إضافة إلى تصميم استمارة ا(ستبيان ثم عرضھا على مجموعة من ا2ساتذة من أھل 

  .ا(ختصاص �بداء رأيھم فيھا ليتم في ا2خير صياغتھا في صورتھا النھائية 

محل قام الباحث خ=ل ھذه المرحلة بإجراء دراسة استط=عية للثانويات :المرحلة الثانية  -ب

الدراسة حيث تقدم بطلب السماح بإجراء دراسة ميدانية للسادة مديري الثانويتين المعنيتين 

  .بالدراسة واللذان رحبا بالفكرة ووفرا لنا كافة الشروط المساعدة للعمل 

تطبيق استمارة ا(ستبيان على العينة المختارة إضافة إلى إجراء المقاب=ت :المرحلة الثالثة  -ج

  . المدراء وكذا مستشاري التربية وا2ساتذة محل الدراسة مع السادة

وبودنا أن ننوه ھنا بالمجھودات الكبيرة المبذولة من طرف أعضاء الطاقم ا�داري بالثانويتين 

  .نظرا للمساعدة الكبيرة في توزيع ا(ستمارات على الت=ميذ وجمعھا 

جداول ثم حساب النسب المئوية وكذا  قام الباحث بعد ذلك بتفريغ البيانات المتحصل عليھا في

وأخيرا تحليل  2المتوسطات الموزونة إضافة إلى حساب قيم ا(نحراف المعياري وكذا قيم كا

  .البيانات في ضوء تساؤ(ت الدراسة 

  

  

  ةــج الدراســھـمن :ثانيا
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ح أھدافه بكل دقة ووضو يعتبر منھج الدراسة طريقا يوجه الباحث ويقوده نحو الوصول إلى 

راسة وا2ھداف التي نسعى إلى الوصول إليھا وبناء على التساؤ(ت الد وانط=قا من طبيعة

والذي يتوافق   يالتي سعت الدراسة إلى ا�جابة عنھا استخدم الباحث المنھج الوصفي التحليل

مع طبيعة الموضوع ،وھو ذلك المنھج الذي يقوم على جمع البيانات وتصنيفھا وتدوينھا 

فسيرھا وتحليلھا من اجل قياس ومعرفة اثر وتأثير العوامل على أحداث الظاھرة ومحاولة ت

     (1)محل الدراسة بھدف استخ=ص النتائج والتنبؤ بسلوك الظاھرة في المستقبل

الكشف عن ع=قة البيئة ا(جتماعية المدرسية  وسنحاول من خ=ل استخدام ھذا المنھج

بتشخيص الظاھرة ووصفھا وتفسيرھا وھذا ما يتماشى  بالتحصيل الدراسي للتلميذ ويكون ذلك

والتي وكما يشير إليھا بشير صالح الرشيدي   يمع ا�جراءات البحثية للمنھج الوصفي التحليل

تتكامل لوصف الظاھرة أو الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفھا ( 

د(لتھا والوصول إلى نتائج وتعميمات عن ومعالجتھا وتحليلھا تحلي= كافيا ودقيقا (ستخ=ص 

     (2) الظاھرة أو الموضوع محل البحث

ويتضح استخدامنا لھدا المنھج  كذلك من خ=ل طرح إشكالية الدراسة وكذا ا2ھداف التي 

نصبو إليه تحقيقھا إضافة إلى معالجة البيانات الكمية من خ=ل ا2ساليب ا�حصائية التي 

  :نھج والتي من أھمھا تتناسب مع طبيعة الم

  حساب النسب المئوية  -

  التحليل الكمي والكيفي للبيانات  -

  حساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت  -

إن المنھج الوصفي التحليلي  يرتبط غالبا بالموضوعات المتعلقة بمجال العلوم ا(جتماعية و 

ثين في وقتنا الراھن وھو يعتمد على جمع ا�نسانية ويعتبر من أكثر المناھج شيوعا بين الباح

المادة النظرية من المصادر والمراجع وجمع البيانات الميدانية من الميدان باستخدام أدوات 

  .  بحثية كا(ستمارة والم=حظة والمقابلة وھذا ما تم ا(عتماد عليه وتطبيقه في دراستنا ھذه 

                                                           

(
1
  30ص 1998ة البحوث والرسائل الجامعية ،منشورات الشھاب الجزائر المنھجية في كتاب:عثمان حسن عثمان    (

 59ص2000مناھج البحث التربوي ،رؤية مستقبلية مبسطة القاھرة ،دار الكتاب الحديث،:بشير صالح الرشيدي    (2)
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حل الھامة في البحث إذ يتم سحبھا واختيارھا يعتبر اختيار الباحث للعينة من الخطوات والمرا

المجتمع الذي يدرسه الباحث سواء كانت ھذه الدراسة شاملة (من مجتمع البحث والذي ھو 

لجميع مفردات ھذا المجتمع أو كانت من خ=ل العينة ،ويشتمل مجتمع البحث على جميع 

)الوحدات التي تدخل في تكوين ھذا المجتمع 
 (1)       

الحجم في الغالب فانه ( يمكن للباحث إجراء دراسته  ةالمجتمعات المدروسة كبير ولما كانت

على كل عناصر المجتمع ا2مر الذي يدفعه (ن يلجا (ختيار عينة الدراسة من ذلك المجتمع 

         (2)بحيث يمثله تمثي= صادقا

التJJي تعJJد احJJد انJJواع وقJJد تJJم اختيJJار العينJJة فJJي دراسJJتنا ھJJذه بالطريقJJة العشJJوائية البسJJيطة و

المعاينات ا(حتماليJة حيJث تعتمJد علJى نظريJة ا(حتمJا(ت فJي اختيJار وحJداتھا وتقJدير ثوابتھJا 

وتعد ھذه المعاينة من ابسط أنواع المعاينات لكنھا أھمھا وأكثرھا أصالة فJي العشJوائية وتعJرف 

نJJة مJJن العينJJات بحيJJث يكJJون لكJJل عي ) N (وحJJدة مJJن مجتمJJع حجمJJه ) n( بأنھJJا طريقJJة اختيJJار 

      (3) الممكن اختيارھا فرصا متساوية في الظھور

وقد تكون مجتمع البحث المراد دراسته من ثانويتين تقعJان بJدائرة الطيبJات بو(يJة ورقلJة وھمJا 

الثانويتان الوحيدتان المتواجدتان على مستوى الدائرة وقد تم اختيار العينة منھما لعدة اعتبJارات 

تراك أفراد العينة في البيئJة الحضJرية وكJذا فJي الظJروف التعليميJة ،إضJافة اش: لعل من أھمھا 

إلJى معرفJJة الباحJث لخصJJائص وطبيعJة المجتمJJع المJدروس ا2مJJر الJذي يسJJاعده علJى الدراسJJة 

  وتذليل بعض الصعوبات 

وھJJي مJJن )ثانويJJة ابJJن رشJJيق القيروانJJي (وقJJد تJJم اختيJJار عينJJة الت=ميJJذ بالنسJJبة للثانويJJة ا2ولJJى 

ميذ السنة الثالثة ثانوي جميJع التخصصJات باسJت=م القJوائم ا(سJمية لكJل ا2قسJام مJن طJرف ت=

 1ليقJوم الباحJث بعJد ذلJك بتJرقيم ا2سJماء مJن  300السيد المدير حيث كان عدد ھؤ(ء الت=ميذ 

                                                           

 (
1
)   273ص 1999عام ا(جتماع الموضوع والمنھج ،عمان دار مجد(وي للنشر،:محمد الدينعمر خيري 

(
2
) د الھادي احمد الجوھري وعلي عبJد الJرزاق إبJراھيم ،المJدخل إلJى المنJاھج وتصJميم البحJوث ا(جتماعيJة ،المكتJب الجJامعي الحديث،ا�سJكندرية عب 

266ص  2002  

 83ص 1977العينات وتطبيقاتھا في العلوم ا(جتماعية ،ا�دارة العامة للبحوث بالرياض ،:عبد الرزاق أمين أبو شعر   (3)
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وتسJJجيلھا فJي قصاصJJات ووضJJعھا فJي إنJJاء ثJJم القيJام بعمليJJة الخلJJط الجيJد ثJJم سJJحب  300إلJى 

  .تلميذا 50يا والتي تتطابق مع عدد أفراد العينة البالغ ورقة عشوائ50

فقJJد تمJJت عمليJJة اختيJJار العينJJة بJJنفس  )ثانويJJة المنقJJر الجديJJدة (أمJJا بالنسJJبة للثانويJJة ا2خJJرى 

 100ا�جراءات حيث تم اسJت=م القJوائم ا(سJمية لت=ميJذ مسJتوى الثالثJة ثJانوي والبJالغ عJددھم 

تلميJذا  50بطريقJة متسلسJلة وسJحب عينJة مكونJة مJن  100ى إلJ 1تلميذ ثJم تJرقيم ا2سJماء مJن 

  وذلك بخلط ا2وراق جيدا ثم القيام بالسحب العشوائي حتى اكتمال العدد المطلوب ونشير إلى

  .تلميذ  100تلميذا نظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة المكون من  50انه تم سحب 

 8أستاذا من ثانوية ابن رشJيق القيروانJي و  14للعينة الممثلة لIساتذة فقد تم اختيار  ةأما بالنسب

أستاذا وقد تم اختيارھم بطريقJة قصJدية وذلJك  22أساتذة بثانوية المنقر الجديدة ليكون المجموع 

باختيار ا2ساتذة رؤساء المواد ويعود ذلك لخبرتھم بتأثيرات البيئة المدرسJية فJي التلميJذ إضJافة 

مشJك=ت الت=ميJذ مقارنJة بغيJرھم مJن ا2سJاتذة ، إلى اط=عھم اكسر من غيرھم على ظروف و

إضافة إلى ذلك تم اختيار مديري المؤسستين ومستشاري التربية بھما لتJدعيم الدراسJة الميدانيJة 

  .وفھم الموضوع أكثر وا(ستفادة من خبراتھم في ھذا المجال 

  أدوات جمع البيانات :  رابعا

ة من أھم العوامل التي تؤدي بالباحث إلى إن ا(ختيار السليم والمناسب 2دوات الدراس

الوصول إلى نتائج أفضل وأدق ونشير ھنا إلى أن اختيار الباحث لIدوات ال=زمة لجمع 

      (1)يتوقف على عدة عوامل كنوع المشكلة وكذا طبيعة التساؤ(ت  تالبيانا

  :وتحقيقا �غراض الدراسة استخدم الباحث ا2دوات التالية 

  :نا'ستبيا -1

إذ يعتبر من أھم أدوات جمع البيانات المستخدمة في البحوث الوصفية نظرا لم=ئمته لذلك وقد  

قام الباحث بتصميم ا(ستبيان وبنائه انط=قا من موضوع الدراسة وأھدافھا وتساؤ(تھا وتعرف 
                                                           

(
1
281ص1983،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  4البحث العلمي ومناھجه وتقنياته ط:زياتي عمر  محمد  (  
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رة أداة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث عن طريق استما: استمارة ا(ستبيان بأنھا 

معينة تحتوي على عدد من ا2سئلة مرتبة بأسلوب منطقي مناسب يجري توزيعھا على 

       (1)أشخاص معينين لتعبئتھا

وقد صممت ا(ستمارة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي والذي يعطي للمبحوث خمسة تقديرات                   

اءت ھذه التقديرات على النحو التي تناسبه ،وج ةعلى أن يقوم باختيار العبار) اختيارات (

  : اOتي 

  دائما ولھا خمس درجات

  غالبا ولھا أربع درجات 

  أحيانا ولھا ث=ث درجات 

  نادرا ولھا درجتين

  أبدا ولھا درجة واحدة 

  :وقد قسم الباحث استمارة بحثه إلى قسمين ھما 

ي ذلك على الجنس ويتضمن البيانات الشخصية الخاصة بمفردات العينة ويحتو:القسم ا2ول  -ا

  .والسن وكذا المستوى التعليمي للوالدين إضافة إلى عدد ا�خوة 

  :ويتضمن ث=ث محاور مقسمة كما يلي :القسم الثاني  -ب

المحور ا2ول ويتضمن ع=قة السلوك التعليمي لIستاذ بالتحصيل الدراسي للتلميذ ويتضمن -

  .8الى 1ذلك العبارات من 

ق بع=قة ا�دارة المدرسية بالتحصيل الدراسي للتلميذ ويتضمن ذلك ويتعل:المحور الثاني  -

  .18إلى  9العبارات من 

                                                           

(
1
82ص 2000مناھج وأساليب البحث العلمي ،النظرية والتطبيق ،دار الصفاء ا2ردن :يحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم   (  
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ويدور حول ع=قة جماعة الرفاق المدرسية بالتحصيل الدراسي للتلميذ : المحور الثالث  -

  .26إلى  19ويتضمن ذلك العبارات من 

مختصين بداية بالمشرف وھذا ھذا وقد قام الباحث بعرض ا(ستمارة على عدد من ا2ساتذة وال

للتأكد من م=ئمتھا وقياسھا لما يراد قياسه ،حيث أفادنا ھؤ(ء من خ=ل توجيھاتھم ونصائحھم 

للقيام بالتعدي=ت المناسبة حتى تظھر ا(ستمارة في شكلھا النھائي ولحساب ثبات ا(ستمارة 

ليات الحسابية المطلوبة كانت استعملنا معادلة ألفا كرونوباخ لحساب ثباتھا وبعد إتمام العم

  .وھي قيمة تدل على مطمئنة ودالة على ثبات ا(ستمارة  0.74نتيجة معامل الثبات 

وبعد التأكد من ثباتھا وصدقھا تم توزيع استمارة البحث على الت=ميذ الممثلين لعينة الدراسة 

ة مع العلم أن عدد مع السادة مستشاري التوجيه للثانويات المعنية بالدراس نوذلك بالتعاو

تلميذ ممثلين لكل الشعب العلمية التي تتوفر عليھا المؤسسات  100الت=ميذ محل الدراسة كان 

  ).يوما  15(قيد الدراسة وقد استغرق توزيع ا(ستمارات وجمعھا مدة أسبوعين 

  :المقابلة  -2

ن الحصول على معلومات تعتبر أداة المقابلة من أھم ا2دوات البحثية التي تمكن الباحث م      

واضحة ووفيرة عما يريد دراسته وتستخدم المقابلة في جمع البيانات مباشرة من المبحوثين 

حيث تسمح بالحصول على معلومات دقيقة عن الظاھرة أو المشكلة المدروسة وذلك يعني أن 

معينة المقابلة أسلوب للحصول على بيانات مفصلة عن أنماط السلوك ا(جتماعي وتفسيرات 

      (1) لھذه ا2نماط من السلوك

كما تعرف المقابلة كذلك بأنھا استبيان منطوق والفرق ا2ساسي بينھما أن المقابلة تتضمن 

التفاعل المباشر بين الباحث والمستجيب ،فھي إذن مرنة ويمكن استخدامھا مع أنواع مختلفة 

     (2)من المشك=ت أو ا2شخاص 

                                                           

(
1
107ص1982،دار الكتاب للتوزيع القاھرة  3ط محمد جوھر وعبد T الخريجي ،طرق البحث ا(جتماعي  (  

 110ص 2001دار النشر للجامعات ،مصر  3مناھج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،ط:رجاء محمود أبو ع=م  (2) 
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كثيرا من بداية بحثه وحتى  من ا2دوات التي ت=زم الباحث تعتبر قابلةلماكما نشير ھنا إلى أن 

نھايته إذ أنھا تمثل إجراءا وظيفيا في كافة مراحل البحث منذ التفكير في الموضوع وحتى 

          (1)في الدراسة ءا(نتھا

ين وقد تم من خ=ل بحثنا ھذا إجراء عدة مقاب=ت غير مقننة مع أھل ا(ختصاص من إداري

  وأساتذة وكذا بعض ا2ساتذة الباحثين بغية مساعدتنا في فھم الموضوع وتوضيح أطره أكثر 

أما المقابلة المقننة والتي استعملناھا كأداة لجمع البيانات فقد تم استعمالھا مع السادة المدراء 

ن ا2قسام وكذا مستشاري التربية بالثانويات قيد الدراسة إضافة إلى بعض ا2ساتذة الذين يدرسو

النھائية ، وقد سمحت لنا ھذه المقاب=ت من ا(ط=ع والفھم أكثر لواقع التحصيل الدراسي في 

ظل ارتباطه بعناصر البيئة ا(جتماعية المدرسية إضافة إلى تزويدنا بمعلومات وبيانات في ھذا 

  .المجال وھو ا2مر الذي ساعدنا أكثر في المراحل ا2خرى للبحث 

  

  

  :والسج"ت الوثائق  -3

تعتبر ھذه ا2خيرة من أھم أدوات جمع البيانات والمعلومات وھي تمكن الباحث من الحصول 

على المعلومات التي ( يستطيع الحصول عليھا من أدوات البحث ا2خرى وقد استعان الباحث 

في دراسته ببعض الوثائق والسج=ت الرسمية المتوفرة على مستوى الثانويات محل الدراسة 

يث أفادنا وزودتنا ھذه الوثائق بمعلومات حول وضعية التحصيل الدراسي بھذه المؤسسات ح

فمن خ=ل اط=عنا على مختلف النتائج المدرسية وتحليلھا اكتسبنا صورة واضحة على 

مستوى التحصيل ، إضافة إلى ذلك ومن خ=ل (ط=عنا على مختلف الوثائق الرسمية 

مستشار التربوي تعرفنا على طبيعة المشك=ت المتعلقة بالع=قات المتوفرة لدى المدير وكذا ال

الداخلية بين الت=ميذ وا2ساتذة أو بين الت=ميذ وا�دارة ،إضافة إلى ذلك زودنا سجل مداو(ت 

  الدراسي للتلميذ  لمجالس ا2ساتذة من التعرف على مدى اھتمام ھذه الفئة بالتحصي

                                                           

 744ص1984معية ا�سكندرية ،دار المعرفة الجا 2علم ا(جتماع والمنھج العلمي ،دراسة في طرائق البحث وأساليبه ،ط:محمد علي محمد   (1)
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ثائق مكنتنا وبدرجة كبيرة من فھم زوايا أخرى للموضوع ونشير في ا2خير إلى أن ھذه الو

  .وكذا الحصول على معلومات ( نجدھا في المصادر ا2خرى 

  أساليب المعالجة ا�حصائية :خامسا

  :يمكن توضيحھا كما يلي  ةاستخدم الباحث في دراسته مجموعة من ا2ساليب ا�حصائي

  حساب التكرارات والنسب المئوية  -1

  م معامل ألفا كرونوباخ للتأكد من ثبات أداة ا(ستمارة استخدا -2

إذ يسJتخدم فJJي حالJة وجJود مقيJاس ليكJرت للتJJدرج ) المJرجح (اسJتخدام المتوسJط المJوزون  -3

دائمJا ،غالبJا (الخماسي (ستجابات مفJردات عينJة الدراسJة عJن عبJارات الخمسJة للمحJاور مثJل 

عن أدنJى  1لى درجة وھي دائما بينما يھبر الرقم عن أع5حيث يعبر الرقم ) أحيانا ،نادرا ،أبدا 

درجة وھي أبدا وھذا لمعرفة مدى ارتفاع وانخفاض استجابات مفJردات الدراسJة علJى مسJتوى 

يفيJد فJي ترتيJب عبJارات  )المتوسJط المJوزون (كل عبارة من عبارات المحاور الث=ثJة كمJا انJه 

عادلJJة المتوسJJط المJJوزون تكJJون المحJJاور علJJى أسJJاس أعلJJى متوسJJط مJJوزون ، مJJع العلJJم أن م

  :كاOتي 

  

  

  
 

 

  

 2×تكرارنJJا درا + 3×اتكJJرارا حيانJJ+  4×اتكJJرار غالبJJ+ 5×تكJJرار دائمJJا                       
    1×  اتكرارا بد+

 =                    المتوسط الموزون 

 مــجـمــوع الـتــكـــرارات                       
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المعيJJاري وذلJJك لقيJJاس انحJJراف إجابJJات أفJJراد العينJJة لكJJل عبJJارة عJJن اسJJتخدام ا(نحJJراف  -4

 .المتوسط الموزون لھا 

للتعرف على الفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة  2استخدام اختبار الد(لة كا -5

وبدرجة حرية  0.05للحصول على ما تبينه من فروق ذات د(لة إحصائية عند مستوى الد(لة 

  .     (1) 1البدائل مطروح منه والتي ھي عدد  4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 (
1
) المؤدية للعنف لدى ط=ب المرحلة الثانوية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف للعلوم  ةالعوامل ا(جتماعي:فھد بن علي عبد العزيز طيار 

   2003ا2منية ،الرياض 
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 خصائص عينة الدراسة : سادسا 

  :تميزت عينة دراستنا بعدة خصائص يمكن توضيحھا كما يلي 

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس  -أ

  يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس ) 1(الجدول رقم 

  

  النسب المئوية  التكرارات  الجنس

  ℅53  53  ذكــر  

  ℅ 47  47  أنـثـى 

  ℅100  100  المجموع 

  

  

  

  

  

                                   

                             

  

  

    

  فراد العينة حسب الجنسأتوزيع يوضح ) 01(الشكل رقم                                 

ذكــر

أنـثـى
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وثين ھم مJن جJنس أن أكثر من نصف المبح 1وكذا الشكل رقم  1يتضح من خ=ل الجدول رقم 

وقJJد يعJJود سJJبب كثJJرة  ℅ 47مقابJJل نسJJبة ا�نJJاث المقJJدرة ب  ℅53الJJذكور إذ تقJJدر نسJJبتھم ب

عدد الذكور مقارنة با�ناث باعتبار المنطقة محافظة وھو ا2مJر الJذي يقلJل مJن حظJوظ ا�نJاث 

  .مث=في ا(لتحاق بمقاعد الدراسة خاصة في المستويات العليا كالثانوية 

  

  

  

  

  ع أفراد العينة حسب السن توزي -ب

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن  2جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرارات  فئات السن

18 --------20  57  57℅  

20 --------22  31  31 ℅  

22 --------24  12  12 ℅  

  

  

  

  
18-20

20-22

22-24
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  أفراد العينة حسب السن توزيع يوضح)  02(الشكل رقم                                    

  

  

  

المرافJق لJه أن غالبيJة أفJراد العينJة ھJم  2وكJذا الشJكل رقJم  2يتضح من خ=ل الجدول رقم     

مJJن مجمJJوع أفJJراد  ℅57سJJنة حيJJث قJJدرت نسJJبتھم ب 20و 18ت=ميJJذ تتJJراوح أعمJJارھم بJJين 

سJنة إذ كJان  22و20العينة ،وحل في الترتيب الثاني مجوع الت=ميذ الذين تتراوح أعمارھم بين 

تلميذا  12سنة فقد بلغ عددھم  24و22تلميذا أما الت=ميذ الذين تتراوح أعمارھم بين  31عددھم 

وما يمكن استنتاجه ھنا أن غالبية الت=ميذ عينة الدراسة ھم غير معيدين للسنة الثالثة ثJانوي أمJا 

تتكJون الفئJة الثالثJة مJن ت=ميJذ  الفئة الثانية فھم الت=ميذ الذين اخفقو في الدورة السابقة فJي حJين

أعمJJارھم كبيJJرة نوعJJا مJJا وذلJJك يعJJود 2سJJباب مJJن بينھJJا إعJJادة السJJنوات  التعليميJJة أو التحJJاقھم 

  .بالمدرسة في سن كبيرة 

  توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي لAب   -ج 

    حسب المستوى التعليمي لIبيوضح توزيع أفراد العينة  3جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  ستوى التعليميالم

  ℅41  41  بدون مستوى 

  ℅22  22  ابتدائي 

  ℅14  14  متوسط 

  ℅16  16  ثانوي 
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  ℅7  7  جامعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي لIب) 03(الشكل رقم 

  

 )℅41(لمبحJوثين والشJكل المرافJق لJه إن غالبيJة آبJاء ا3يظھر من خ=ل الجJدول رقJم  

ھم بدون مستوى تعليمي ا2مر الذي يعتبر عائقا في دفع التلميذ نحJو التحصJيل أفضJل فJي حJين 

من آباء المبحوثين لھا مستوى ابتدائي أما نسJبة ذوو المسJتوى المتوسJط فقJد  ℅ 22 كانت نسبة

لمسJتوى في حين كانت اقل نسبة ھي نسبة اOباء ذوو ا ℅16ب يتليھا نسبة الثانو ℅14بلغت 

الجامعي ويعود ذلك إلى ظروف الحياة الصعبة في الماضJي القريJب مJن جھJة ممJا حJرم اOبJاء 

من الحصول على مستوى تعليمي مرموق من جھة زيادة على عدم توفر مJدارس بالمنطقJة فJي 

الماضي ونشير إلى أن ھذا العائق ينعكس على الت=ميذ واھتماماتھم ودفعھم للتحصيل الدراسJي 

رغم أن الواقع تغير اليوم حيث أصJبحت المنطقJة تتJوفر علJى عJدد معتبJر مJن الھياكJل ا2فضل 

  .التربوية المتميزة من ناحية الكم والكيف

   لAم توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي -د

    محسب المستوى التعليمي لIيوضح توزيع أفراد العينة  4جدول رقم 

بدون مستوى

إبتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي
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  سبة المئويةالن  التكرارات  المستوى التعليمي

  ℅57  57  بدون مستوى  

  ℅31  31  ابتدائي 

  ℅10  10  متوسط  

  ℅1  1  ثانوي  

  ℅1  1  جامعي  

  

  

  

  

  

  

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي لIم)  04(الشكل رقم 

    

يتضح من خ=ل الجدول أع=ه أن أكثر من نصف أمھات المبحوثين ھن بدون مستوى تعليمي 

وذوات المستوى المتوسط  ℅31كانت نسبة ا2مھات اللواتي لھن مستوى ابتدائيفي حين 

  ℅1أما نسبة ا2مھات الحاص=ت على مستوى الثانوي فھي ضعيفة جدا ℅10

  .ومثلھا نسبة ذوات المستوى الجامعي 

وتبدو النتيجة ھنا انعكاس للواقع ا(جتمJاعي بالمنطقJة إذ ھJي منطقJة محافظJة ا2مJر الJذي يقلJل 

فرص ا�ناث للحصول على مستوى تعليمي أفضل ومما ( شك فيه لJن لھJذا ا2مJر دورفJي  من

بدون مستوى

إبتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي
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JJاعدة التلميJJة  ذمسJJود ع=قJJن وجJJان عJJراھيم عثمJJة إبJJت دراسJJد بينJJل فقJJيل أفضJJه لتحصJJودفع

      (1) ارتباطية بين مستوى تحصيل ا2بناء ومستوى تعليم ا2م 

  

  عدد ا�خوةتوزيع أفراد العينة حسب  -ه

  عدد ا�خوةحسب يوضح توزيع أفراد العينة  5قم جدول ر

  النسبة المئوية  التكرارات  عدد ا�خوة

1 ------5  20  20℅  

5 ------10  67  67℅  

10 -----15  13  13℅  

  

  

  

  

  

    عدد ا�خوةيوضح توزيع أفراد العينة حسب )  05(الشكل رقم 

  

  

  

  

                                                           

(
1
دار الغرب للنشر والتوزيع ، وھران الجزائر  التأخر الدراسي وطرق ع=جه ،سلسلة إصدارات مخبر التربية والتنمية ،:منصوري مصطفى   (

 . 45ص2002

 

من 1 إلى 5

من 5 إلى10

من 10إلى 15
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أكثريJة الت=ميJذ عينJة الدراسJة  وكذا الشكل المرافق له كJذلك أن 5يظھر من خ=ل الجدول رقم 

إخوة في حين كان عدد الت=ميJذ المنتمJين إلJى عJائ=ت صJغيرة  10و5عدد إخوتھم يتراوح بين 

تلميذا أما المنتمين إلى عائ=ت كبيرة العJدد أكثJر  20أفراد  5و1العدد يتراوح عدد أفرادھا بين 

  تلميذا  13أفراد فقد كان  10من 

تلميذ داخل أسرة كبيJرة الحجJم يعتبJر مJن عوائJق التحصJيل الدراسJي ونشير ھنا إلى أن عيش ال

لديJJJه ذلJJJك ان ا2سJJJرة الكبيJJJرة تتطلJJJب دخJJJ= أكثJJJر وتJJJوفيرا للوسJJJائل التعليميJJJة لكJJJل ا2طفJJJال 

المتمدرسين زيJادة علJى المصJاريف ا2سJرية ا2خJرى ولنJا أن نتصJور مJدى تJوفير المتطلبJات 

2ب بسJJيطا ممJJا يجعلJJه عJJاجزا عJJن تJJوفير متطلبJJات الدراسJJية للت=ميJJذ وخاصJJة إذا كJJان عمJJل ا

  .أبنائه مما ينعكس على تحصيلھم الدراسي 
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  ھا ــلـيـلـحـج وتـتائـنـرض الـــع: أو' 

سنقوم في ھذا الفصل بعرض وتحليل البيانات التي تم جمعھا من ميدان الدراسة ثم تفسيرھا في 

  ضوء فرضيات الدراسة 

  ل ا>ولعرض وتحليل نتائج التساؤ -1

  ؟إلى أي حد يؤثر السلوك التعليمي لIستاذ في التحصيل الدراسي للتلميذ 

ولUجابة عن ھJذا التسJاؤل تJم معالجJة اسJتجابات أفJراد عينJة الدراسJة وتحليلھJا با(عتمJاد علJى 

 2النسب المئوية وكذا حساب المتوسط الحسابي وا(نحراف المعياري زيادة على إيجJاد قيمJة كJا

 .  

اOتي يبين استجابات أفراد العينة حول مدى تأثير السلوك التعليمي لIستاذ في والجدول 

  .التحصيل الدراسي للتلميذ
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نمط فJ التعليم الناجح والفعال ھو الذي يقوم على ع=قة ايجابية وقوية بJين المعلJم والمJتعلم       

الع=قة السائدة ھو المحدد لدرجة التحصيل العلمJي للتلميJذ ونجاحJه وبمJا أن التلميJذ ومJن خJ=ل 

حياته المدرسية يدخل في شبكة من الع=قJات بJين العناصJر المدرسJية ا2خJرى وجJب أن تكJون 

ھJJذه الع=قJJات علJJى قJJدر مJJن ا(حتJJرام والتفاعJJل السJJليم وان تتجJJه نحJJو تJJوفير المنJJاخ التعليمJJي 

جو الفصل الدراسي الذي يشعر فيه الت=ميذ بالسJعادة أفضJل مJن جJو الفصJل (لمناسب ذلك أن ا

      (1) .)الدراسي الذي ( يرضون عنه 

                                                           

(
1
82ص1999الكتب ، مالقاھرة عال 4ط–التدريس ،أھدافه ،أسسه ،أساليبه،تقويم نتائجه تطبيقاته :فكري حسن زيان   (  
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وإضافة إلى ذلك وكما اشرنا في الجانب النظري من الدراسة فان المعلم ھJو العنصJر ا2ساسJي 

المحJJرك لJJدوافع الت=ميJJذ فJJي الموقJJف التعليمJJي وھJJو المھJJيمن علJJى منJJاخ الفصJJل الدراسJJي و

     (1) والمشكل (تجاھاتھم وھو المثير لدواعي ا(بتھاج والحماسة والتسامح وا(حترام وا2لفة 

نمJط الع=قJة فJي الجJدول السJابق لمعرفJة أراء الت=ميJذ المبحJوثين حJول  1وجاءت العبارة رقم 

سJاتذة ع=قJة مJودة واحتJرام تربطنJي مJع ا2:" التJي تJربطھم مJع ا2سJاتذة والممثلJة فJي العبJارة 

مJنھم بغالبJا  ℅28بJدائما ، وأجJاب ) ℅ 54(حيث أجاب أكثJر مJن نصJف المبحJوثين " متبادل 

مJن  ℅2وفJي مقابJل ذلJك أجابJت نسJبة  ℅15في حين بلغت نسبة الت=ميذ الذين اجJابو باحيانJا 

  .ذلك  ℅1الت=ميذ بنادرا ونفى 

لبية العظمى من المبحوثين يؤكدون أن ع=قتھم مع وما يمكن فھمه من خ=ل ھذه النتائج أن الغا

ا2سJاتذة مبنيJة علJى أسJس مJن المJودة وا(حتJرام المتبJادل وھJذا مؤشJر يJنعكس با�يجJاب علJى 

التحصيل الدراسي للتلميذ وما يدعم ھذه النتيجة ھJو المقJاب=ت التJي أجريJت مJع ا2سJاتذة حيJث 

JJدة وفعالJذ جيJJع الت=ميJتھم مJJبھم أن ع=قJد اغلJذه أكJJابي لھJط الحسJJة المتوسJت قيمJJد بلغJذا وقJة ھ

وھJي قيمJة دالJة إحصJائيا  96.50 2وجاءت قيمة كا 0.87بانحراف معياري قدره 4.32العبارة 

  .وھو ما يدعم الفرضية ا2ولى للدراسة  4ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى الد(لة 

   JJن أھJJه مJJه بJJتاذ وتعلقJJسIاح لJJذ با(رتيJJعور التلميJJا أن شJJيل كمJJه لتحصJJي تدفعJJل التJJم العوام

أن المناخ ا(جتماعي السوي فJي غرفJة : 1969سنة -ف=ندرز –دراسي أفضل فقد بينت دراسة 

، فطبيعة ا�نسان عموما والتلميذ خصوصJا تنJزع وتميJل   (2) الصف يعتبرا مؤشرا ايجابيا للتعلم

ي يعمJJل علJJى تعضJJيد نحJJو ا�نسJJان الJJذي يقJJدره ويشJJعره بوجJJوده ، وا2سJJتاذ الفعJJال ھJJو الJJذ

الع=قJJات الشخصJJية بينJJه وبJJين الت=ميJJذ ويعقJJد الصJJلة ا(يجابيJJة معھJJم وينمJJي أنمJJاط العواطJJف 

مJن  2والع=قات التي تثير دافعيتھم لبJذل أقصJى ا2داء ، وفJي ھJذا الصJدد جJاءت العبJارة رقJم 

ي تشJجعني علJى ارتياحي لIستاذ وتعلقJي بJه مJن ا2سJباب التJ"استمارة ا(ستبيان والتي مفادھا 

مJنھم بغالبJا  ℅36بJدائما و ℅33فقد أكد أكثرية المبحوثين ھذه العبارة بحيث أجاب " ا(جتھاد 
                                                           

(
1
9مرجع سابق  ص ) نحو تعليم أفضل (المدرس المثالي :محمد سامي منير  (  

 
(

2
16ص 1999القاھرة عالم الكتب  4أھدافه ،أسسه ،أساليبه، تقويم نتائجه تطبيقاته طالتدريس ،:فكري حسن زيان   (  
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مJن أفJراد العينJة اجJابو بنJادرا  ℅ 8اجJابو باحيانJا فJي مقابJل  ℅19في حين نجد أن مJا نسJبته 

سJJتاذ تلJJك العبJJارة وعمومJJا نجJJد أن غالبيJJة المبحJJوثين يقJJرون بJJان ارتيJJاحھم لI ℅  4ونفJJى 

وتعلقھم به من ا2سباب التي تدفعھم ل=جتھاد ،لكن ھناك فئة ثانية وان كانت فليلة تقلل مJن ذلJك 

أو تنفيه وقد يعود ذلك لعدم ارتياح ھؤ(ء الت=ميJذ داخJل الصJف الدراسJي أو فشJلھم فJي تكJوين 

Jات المختلفJم ا(حتياجJة تفھJتاذ محاولJى ا2سJب علJذلك وجJذ ع=قة جيدة مع ا2ساتذة ،لJة للت=مي

ومراعاة الفروق الفردية بينھم والعمل على جذب التلميذ قJدر المسJتطاع ، وعمومJا نجJد أكثريJة 

وا(نحJراف المعيJاري  3.89المبحوثين يؤكدون ھذه العبارة ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي 

  .التي جاءت دالة إحصائيا  2وكذا قيمة كا 1.09الذي بلغت قيمته 

السابقة إلى أن العملية التربوية ( تصلح و( يستقيم أمرھا و( تJوتي ثمارھJا اشرنا في الفصول 

إ( إذا كانت القوى البشJرية العاملJة فJي ميادينھJا ذات كفايJة ومؤمنJة بالرسJالة التربويJة وقيمتھJا 

ھJو العنصJر ا2ساسJي فJي الموقJف ) ا2سJتاذ(كمJا انJه   (1)   ذا ضمير حJي )ا2ستاذ (وكان المعلم 

مJJي ولJJن يكJJون ا2سJJتاذ كJJذلك إ( إذا كJJان حريصJJا علJJى تJJوفير منJJاخ تعليمJJي متسJJم بJJروح التعلي

يحJرص ا2سJتاذ علJى "مJن اسJتمارة ا(سJتبيان وھJي  3المشاركة والحوار،وتأتي العبJارة رقJم  

  "توفير جو دراسي م=ئم يتسم بالمشاركة والمناقشة مما يحفزني أكثر 

مJن مجمJوع  المبحJوثين فJي  ℅13الJذين أجJابوا بJدائما لمعرفة ذلك  و قد كانJت نسJبة الت=ميJذ 

 ℅12منھم بأحيانJا وفJي مقابJل ذلJك كانJت نسJبة  ℅36منھم بغالبا كما أجاب ℅33حين أجاب 

ذلك ورغم أن غالبية الت=ميذ يؤكدون ھذه العبارة إ( أن ھناك نسبة  ℅6بنادرا ونفى  اقد أجابو

حرص علJى تJوفير جJو دراسJي م=ئJم وفJي سJبيل أخرى ( تقر بھا إذ ( يشعرون بان ا2ستاذ ي

تبرير ذلك وبالرجوع إلى المقاب=ت التي أجريJت مJع ا2سJاتذة وجJدنا أن تبريJرات بعضJھم فJي 

ذلك ھي أنھم يركزون على إيصال ما ھو مطلوب مJنھم مJن مJادة تعليميJة مقJررة دون ا(ھتمJام 

تركيزھم علJى توقيJت الحصJص  بالمناخ داخل الصف الدراسي نظرا لكثافة البرامج زيادة على

2نه وبحسبھم لو ركزوا على تنظيم الوقت وتوفير ا(نضباط والھدوء فJان ذلJك سJيكلفھم الوقJت 

الرسمي للحصص إذ أن ھنJاك فئJة مJن الت=ميJذ وخاصJة المتكاسJلين مJنھم يسJعون إلJى تضJييع 

بر ھذا العامJل مJن وقت الحصة بالبلبلة والتشويش على زم=ئھم وجلب اھتمام ا2ستاذ لھذا ويعت

                                                           

 155التخطيط للتربية والتعليم ،مرجع سابق ،ص :محمد علي حافظ   (1)
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أھJJم العوائJJق التJJي يعJJاني منھJJا ا2سJJاتذة مJJن خJJ=ل المقJJاب=ت التJJي أجريJJت وقJJد جJJاء المتوسJJط 

  .وھي قيم تؤكد العبارة السابقة  1.04بانحراف معياري قدره  3.35الحسابي لھذه العبارة 

يعاب وفھJم ومما (شك فيه أن الفروق الفرديJة بJين الت=ميJذ تJؤثر فJي قJدرات الت=ميJذ علJى اسJت

المادة العلميJة المقدمJة لJذلك وجJب علJى ا2سJتاذ أن يركJز علJى ھJذا العامJل وان يحJرص علJى 

التأكد من فھم الت=ميذ لما قدم لھم وان يعيد شرح الدرس في حالة عدم فھمJه واسJتيعابه بالشJكل 

Jث بن=Jتويات ثJن مسJادة مJي العJكل فJث يتشJة حيJاء ا2فضل ذلك أن القسم تركيبة بشرية متنوع

يحتاجون من ا2ستاذ أن يعمل علJى رفJع مسJتواھم الدراسJي ) الت=ميذ (على نتائج الت=ميذ وھم 

  .(1) والعلمي (سيما ھؤ(ء الت=ميذ الذين يتمتعون بمستوى ذكاء متوسط أو  دون المتوسط 

يحJرص ا2سJتاذ " وھJي 4ولمعرفة آراء المبحوثين في ذلك جJاءت إجابJاتھم حJول العبJارة رقJم 

ذلك بJدائما  ℅21حيث أكد ما نسبته " التأكد من فھمنا للدرس ويعيد شرحه عند ا(قتضاء  على

   ℅19حيانا في مقابل أقد أجابت ب ℅24منھم بغالبا في حين كانت نسبة  ℅33وأجاب 

 

   .بداأذلك ب نمن المبحوثي ℅9بنادرا ونفى  اجابوأللذين   

عبJارة وھJو مJا يJدل علJى إيمJان ا2سJتاذ العميJق يؤكدون ھذه المما يعني أن غالبية المبحوثين    

  .برسالته وحرصه على إيصالھا 2كبر عدد من الت=ميذ 

فقد بلغJت  2أما قيمة كا 1.22بانحراف معياري قدره  3.45ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي  

  .4ودرجة حرية تساوي  0.05وھي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى د(لة قدره  16.70

بأحيانا ونادرا وأبدا يعود عدم تأكيدھم لذلك نظرا  النسبة ا2خرى من الت=ميذ الذين أجابوولعل ا

لعدم قدرتھم على طلب إعادة شرح الدروس من طرف ا2ستاذ خوفا مJن اتھJامھم بعJدم التركيJز 

من جھة أو لخجلھم من جھة أخرى لكن نشير ھنا إلى انه ينبغي على ا2ستاذ أن يJدرب ت=ميJذه 

                                                           

(
1
) 168ص2005علم ا(جتماع التربوي ،دار وائل للنشر عمان ،:إحسان محمد الحسن    
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لصراحة وان يقوم بتشجيع الت=ميذ الذين يعلنون عن عدم فھمھم للدروس نظير شJجاعتھم على ا

  .وصراحتھم

تعد المعاملة على أسJاس المسJاواة وعJدم التحيJز 2ي طJرف مJن أھJم المبJادئ التJي أوصJى بھJا 

ا�سJJ=م والتJJي ينبغJJي أن تتJJوفر فJJي ا2سJJتاذ إذ وجJJب عليJJه أن يعJJدل بJJين جميJJع ت=ميJJذه رغJJم 

 )) ھJو اقJرب للتقJوى ااعJدلو (( أصولھم ومسJتوياتھم فقJد قJال تعJالى اخت=ف 
كمJا نشJير ھنJا   (1)

كذلك إلى أن ا2ستاذ الذي ( يعامل ت=ميذه على أساس المساواة تختJل ھيبتJه بJين ط=بJه بسJبب 

  .اخت=ل موازينه في التفريق بين ا2قران 

  (2)تاذ الفعال العدالة في التقويم واشرنا في الفصل النظري للمدرسة إلى انه من صفات ا2س

يبJدي ا2سJتاذ اھتمامJه  "وھJي 5وفي سؤالنا للمبحوثين حول الموضوع مJن خJ=ل العبJارة رقJم 

بغالبا في حين أجاب مJا  ℅29منھم بدائما و ℅16أجاب  "بكل الت=ميذ ويعاملنا بمبدأ المساواة 

مJنھم ذلJك والم=حJظ  ℅9ونفJى  من الت=ميذ بنJادرا ℅ 19منھم باحيانا كما أجاب ℅27نسبته 

ھنJا يجJJد اخJJت=ف فJJي اسJJتجابات الت=ميJJذ وان كانJJت ا2كثريJJة بJJان ا2سJJتاذ يعامJJل ت=ميJJذه علJJى 

للفئJة ا2خJرى مJن الت=ميJذ فقJد يعJزى عJدم تأكيJدھم للعبJارة إلJى  ةأساس من المساواة أما بالنسب

  بلة التي أجريت شخصيتھم وكذا سلوكياتھم مع ا2ساتذة حيث لمسنا من خ=ل المقا

مع ا2ساتذة أن معام=تھم للت=ميذ تكون على قدر درجة ا(حتJرام وا(جتھJاد التJي يجJدونھا مJن 

 2كJJا الت=ميJJذ وجJJاءت القJJيم ا�حصJJائية كالمتوسJJط الحسJJابي وا(نحJJراف المعيJJاري وكJJذا قيمJJة

  .داعمة لھذه العبارة 

ھJي تسJنيد ) ا2ستاذ (فة ا2ساسية للمعلم إذا كانت ا(تجاھات التربوية الحديثة تجعل من الوظي  

التلميذ وتوجيھه ودفعه نحو توليد المعارف فان ذلك يحتم علJى ا2سJتاذ وظيفتJين إضJافيتين ھمJا 

تشجيعه للمتعلم والثناء عليه بعبارات المدح المناسبة فذلك من أھم الدوافع لتحصيل أفضل وفJي 

ه ( يجJوز إظھJار الت=ميJذ بمظھJر العجJز أو ان: ھذا الصدد يرى محمد س=مة ادم وحداد توفيق

، وإضافة إلى ذلك وجب على ا2ستاذ كJذلك ايJ=ء ا(ھتمJام   (3)ا(ستھزاء بھم أو السخرية منھم

                                                           

 9اOية : سورة المائدة (1)
 239شواتي، مرجع سابق، ص عبد المجيد ن (2)

(
3
) 155ص 1973علم النفس الطفل ،الجزائر المديرية الفرعية للتكوين ،:محمد س=مة ادم وتوفيق حداد    
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إلJJى الت=ميJJذ ذوي المسJJتوى التعليمJJي الضJJعيف وتJJدعيمھم ومسJJاندتھم بغJJرض رفJJع مسJJتواھم 

  .التعليمي 

الت=ميJذ المجتھJدين كمJا يقJدم نصJائحه  هبتشJجيعيقJوم ا2سJتاذ  "وھJي 6وجاءت العبJارة رقJم    

مJن الت=ميJذ بJدائما  ℅28لقيJاس ذلJك وقJد أجJاب   "لذوي المستوى الضعيف لتحسJين مسJتواھم

للJJذين  ℅4للJJذين اجJJابو بنJJادرا و ℅14باحيانJJا فJJي مقابJJل  ℅27مJJنھم بغالبJJا وأجJJاب  ℅27و

ن أكدوا على ھذا العبJارة ويJدعم اجابو بأبدا وما يمكن استنتاجه ھنا أن أكثر من نصف المبحوثي

  2وكJJذا قيمJJة كJJا 1.15بJJانحراف معيJJاري قJJدره  3.61ذلJJك قيمJJة المتوسJJط الحسJJابي التJJي بلغJJت 

وھي قيمة دالJة إحصJائيا وتJدعم الفرضJية الرئيسJية وھJي أن للسJلوك التعليمJي لIسJتاذ  30.20

  .ع=قة بالتحصيل الدراسي للتلميذ 

المؤسسات التعليمية من المعاملة السيئة من طرف ا2ستاذ يشتكي بعض الت=ميذ على مستوى   

بل أن الكثيJر مJن المتسJربين دراسJيا يرجعJون سJبب عJزوفھم عJن المدرسJة إلJى المعاملJة غيJر 

ال=ئقJJة مJJن طJJرف ا2سJJتاذ كاسJJتعمال عبJJارات الشJJتم وا(سJJتھزاء أو العقJJاب بنوعيJJه المJJادي 

  .ذلك من عوامل نفور التلميذ من المدرسةوالمعنوي إذ ثبت من خ=ل الدراسات العديدة أن 

انه ينبغي على المدرس عدم اسJتعمال السJب )  1982( فقد بينت دراسة لمالك سليمان مخول   

وا(ستھزاء كوسيلة للحفاظ على النظام ، وأضJافت الدراسJة انJه ينبغJي احتJرام التلميJذ كفJرد لJه 

ب كمJJا اشJJرنا فJي الفصJJول النظريJJة كمJا أن المعاملJJة السJJيئة والعقJا (1)شخصJيته وخصوصJJياته 

للدراسJJJة يJJJؤدي إلJJJى تخJJJريج الشخصJJJيات ا(نھزاميJJJة إضJJJافة إلJJJى ظھJJJور بعJJJض ا2مJJJراض 

   . (2)ا(جتماعية كالنفاق والغش وا2نانية والجبن والكذب 

المعاملة السيئة من طJرف " وھي 7وبالرجوع إلى استجابات المبحوثين ومن خ=ل العبارة رقم 

فقJط اجJابو  ℅ 7وجJدنا أن مJا نسJبته " في تJدني مسJتوى تحصJيلي الدراسJي ا2ستاذ كانت سببا

مJJنھم  ℅21مJJن المبحJJوثين باحيانJJا  ℅17اجJJابو بغالبJJا فJJي حJJين أجابJJت نسJJبة  ℅ 15بJJدائما و

ويعود ذلك �دراك ا2ساتذة 2ھمية ھذا الJدور ومحJاولتھم منھم ذلك  ℅ 40بنادرا في حين نفى 

                                                           

(
1
) 162ص1982علم النفس ا(جتماعي ،دمشق مطبعة جامعة ديمشق ،:مالك سليمان مخول    

 ص ،)نحو تعليم أفضل (المدرس المثالي :محمد سامي منير - 2
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يJذ علJى أسJاس مJن ا�يجابيJة والع=قJة الجيJدة إيمانJا مJنھم لتJأثير الدائمة لجعل التفاعل مع الت=م

ذلك في تحصيل التلميذ أمJا بالنسJبة للفئJة ا2خJرى للت=ميJذ الJذين أكJدوا ھJذه العبJارة وإن كانJت 

نسJبتھم قليلJة فقJد يعJود ذلJJك لكJونھم ت=ميJذ مشJاغبين وفوضJويين مJJن جھJة أو لفشJلھم فJي ربJJط 

قد يعود ذلك لفشل ا2ستاذ في طريقJة التعامJل مJع ھJؤ(ء الت=ميJذ  ع=قة جيدة مع ا2ساتذة، كما

نظرا لطبيعتھم التي تختلف عن الت=ميذ اOخرين وقد تبين من خ=ل المقاب=ت التي أجريت مJع 

ا2ساتذة إلJى وجJود مشJك=ت وعوائJق صJادرة عJن الت=ميJذ تحJول دون معاملJة التلميJذ معاملJة 

وذلJك  2.28 لھذه العبJارةالمتوسط الحسابي  لمزعجة  وقد جاءجيدة بسبب سلوكاته وتصرفاته ا

أبJدا ونJادرا أمJا قيمJة ا(نحJراف المعيJاري  العبJارتين  حJول المبحJوثين ستجاباتكز ابسبب تمر

عنJد مسJتوى الد(لJة وھJي قيمJة دالJة إحصJائيا  30.20 2فJي حJين بلغJت قيمJة  كJا 1.31فكانت 

  .دعم الفرضية الثالثة للدراسة العبارة وبالتالي ي وھو ما ينفي ھذه 4بدرجةحرية تساوي  0.05

أحيانا يلجأ بعض ا2سJاتذة إلJى معاقبJة الت=ميJذ الJذين يرتكبJون أخطJاء مJا وذلJك بحرمJانھم مJن 

حضور الدروس وطردھم منھا كوسيلة ردعية للعزوف عن سلوكاتھم الخاطئة ، لكن نشJير ھنJا 

ثرھJا خطJرا علJى التلميJذ ذلJك أن حرمانJه مJن إلى أن ھذا السلوك يعتبJر مJن اشJد العقوبJات وأك

حضور الدروس يحرمه من فھمھا واستيعابھا وخاصة في المسJتوى النھJائي حيJث التلميJذ مقبJل 

  .على شھادة البكالوريا ا2مر الذي يقتضي أن يكون مستوعبا لكل الدروس 

وھJو مؤشJر مJنھم نفJو ذلJك  ℅ 68وتبين من خ=ل استجابات المبحوثين حJول ھJذه العبJارة أن 

بJدائما وقJد بلغJت  ℅3باحيانJا و℅7اجJابو بنJادرا بينمJا أجJاب  ℅14جيد في حJين ھنJاك نسJبة 

ويعJود ذلJك لتمركJز أغلبيJة ا�جابJات حJول العبJارة  1.64قيمة المتوسط الحسJابي لھJذه العبJارة 

فقJد  2أمJا قيمJة كJا 1.10أبدا والتي تحمل درجة واحدة في حين بلغت قيمة ا(نحراف المعيJاري 

وھي قيمة دالة إحصائيا مما يدل على إدراك ا2ساتذة التام التJأثير تغيJب التلميJذ  147.10بلغت 

عJن الحصJJص فJJي اسJتيعابه وفھمJJه لھJJا وھJJو ا2مJر الJJذي يجعلھJJم يبتعJJدون عJن ھJJذا النJJوع مJJن 

  . العقاب 

 يتضح من خ=ل تحليلنا (ستجابات المبحوثين حول عبارات المحور ا2ول وھو ع=قة السلوك

التعليمي لIستاذ بالتحصيل الدراسي للتلميذ أن ھناك ع=قة واضحة حيث انه كلما كان السلوك 
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التعليمي لIستاذ قائم على المودة وا(حترام المتبادل وكذا الحرص على توفير الجو الدراسي 

 الم=ئم زيادة على تأكد ا2ستاذ من فھم ت=ميذه للدروس وإعادة شرحھا حتى تستوعب بالشكل

ا2فضل وكذا معاملة جميع الت=ميذ وعلى اخت=ف توجھاتھم ومستوياتھم بمبدأ المساواة 

والعدالة إضافة إلى تشجيع المتفوقين والعمل على النھوض بذوي المستوى الضعيف فكل ذلك 

من العوامل ا(يجابية المؤثرة في عملية التحصيل الدراسي للتلميذ حيث تدفع به نحو ا(جتھاد 

ال بحماسة على التعلم ا2مر الذي يحسن ويرفع من مستوى تحصيله وھو ما يدعم و ا�قب

الفرضية ا2ولى للدراسة وھي أن للسلوك التعليمي لIستاذ ع=قة بالتحصيل الدراسي للتلميذ، 

  وھي 1نجد أن العبارة رقم  6وبالرجوع إلى الجدول رقم 

جاءت في المرتبة ا2ولى بمتوسط حسابي  "تربطني مع ا2ساتذة ع=قة مودة واحترام متبادل "

ارتياحي لIستاذ وتعلقي به من ا2سباب التي  "وھي 2فيما جاءت العبارة رقم  4.32قدره 

يقوم ا2ستاذ  "وھي 6في المرتبة الثانية بينما حلت العبارة رقم  "تشجعني على ا(جتھاد

في المرتبة  "ين مستواھمبتشجيع المجتھدين كما يقدم نصائحه لذوي المستوى الضعيف لتحس

حرماني من "والتي مفادھا  8وھكذا بينما حلت العبارة رقم  3.61الثالثة بمتوسط حسابي قدره 

في المرتبة ا2خيرة  "بعض الحصص بسبب طرد ا2ساتذة لي اثر على تحصيلي الدراسي

إلى : ووھذا يعني أن اغلب استجابات المبحوثين حول التساؤل ا2ول وھ 1.64بمتوسط قدره 

أي حد يؤثر السلوك التعليمي لIستاذ في التحصيل الدراسي للتلميذ؟ تؤكد ما ذھبنا إليه في 

  .  البداية عن وجود ع=قة ارتباطيه بين السلوك التعليمي لIستاذ والتحصيل الدراسي للتلميذ 

  

  



120 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



عرض النتائج و تحليلھا                                                                                                         الخامس   الفصل  

 

121 

 

  

  

  

  

  

  

  عرض وتحليل نتائج التساؤل الثاني  -2

  ؤثر ا�دارة المدرسية في التحصيل الدراسي للتلميذ ؟إلى أي مدى ت

اشرنا في الجانب النظري في ھذه الدراسة إلى أن أفضل أنماط القيادة في ا�دارة المدرسية ھJو 

النمط الديمقراطي الذي يقJوم علJى أسJاس الحريJة والمشJاركة واحتJرام التلميJذ إضJافة إلJى بنJاء 

والتعJاون ممJا يخلJق جJوا اجتماعيJا فJي المدرسJة  ع=قات تكون علJى قJدر مJن كبيJر مJن الحJب

  (1)والحركة والحيوية وتعلم مستمر ا2مر الذي يؤدي في ا2خير إلى تعلم أفضل  طيتميز بالنشا

وإضافة إلى ذلك يؤكJد حلJيم جJريس علJى انJه مJن متطلبJات نجJاح الفعJل التربJوي تطبيJق نظJام 

ط والحرية المشJروطة بالنظJام والتعJاون إداري سليم يحكم الوسط المدرسي ويقوم على ا(نضبا

  (2)وتحمل المسؤولية واحترام تقاليد المدرسة 

إذن يبJJدو مJJن الواضJJح إن ا�دارة المدرسJJية بعناصJJرھا المختلفJJة تJJؤثر بJJدورھا فJJي التحصJJيل 

الدراسي للتلميذ وذلك بحكم كونھا الجھاز المسؤول عن توفير المنJاخ التعليمJي المناسJب للتلميJذ 

مJJن  9إلJJى اسJJتجابات المبحJJوثين لمعرفJJة اتجاھJJاتھم نحJJو ذلJJك وفJJي العبJJارة رقJJم وبJJالرجوع 

اتضJJح أن  "اشJJعر بالرضJJا عJJن ا�دارة المدرسJJية ممJJا يحفزنJJي أكثJJر "ا(سJJتمارة والتJJي مفادھJJا

                                                           

(
1
)   57-56-55الخدمة ا(جتماعية في المؤسسات التعليمية ،مرجع سابق   ص : يس=مة محمد غبار محمد 

(
2
) 110دعوة إلى تحرير التعليم المصري من عثراته ،القاھرة ، مكتبة ا(نجلو مصرية ،ص:حليم جريس    
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 ℅ 18بJJالنفي أي عJJدم رضJJاھم عJJن ا�دارة المدرسJJية كمJJا أن  امJJن المبحJJوثين أجJJابو ℅35

اجJابو بJدائما  ℅5من نسبة الت=ميذ اجابو بغالبا و℅ 11مقابل بأحيانا في  ℅27بنادرا و اأجابو

إذن يظھر من خ=ل ھذه النتائج أن نسبة كبيرة من المبحوثين ( يشعرون برضاھم عJن ا�دارة 

المدرسية وھو ا2مر الذي يؤثر عن دافعيتھم للمدرسة وبالتالي على تحصيلھم الدراسي إذ تبJين 

رسJJاته يJJؤثر فJJي المنظمJJة بأسJJرھا كمJJا أن الجميJJع بتصJJرفات أن ا�داري بقيمJJه ومواقفJJه ومما

بJانحراف قJدره  2.45ا�داري ، ويؤكد ذلك المتوسط الحسابي لھذه العبارة والJذي بلغJت قيمتJه 

وبدرجة حريJة تسJاوي  0.05والدالة إحصائيا عند المستوى  21.50 2زيادة على قيمة كا 1.32

4.  

لدراسة إلى أن ا�دارة التربوية يجJب أن تكJون إنسJانية كما اشرنا في الفصول السابقة من ا     

علJJى تتصJJف بالمرونJJة ، كمJJا يجJJب أن يكJJون  الھJJدف ا2ساسJJي لھJJا ھJJو التلميJJذ وبالتJJالي تعمJJل 

تJJوفير الجJJو التعليمJJي المناسJJب لJJه إضJJافة إلJJى تحقيJJق الشJJروط الفيزيقيJJة وا�نسJJانية الم=ئمJJة 

عملJJه اط=عJJه علJJى ظJJروف تمJJدرس الت=ميJJذ كمJJا أن صJJفات المJJدير النJJاجح فJJي   (1)للتعلJJيم

وا(قتراب منھم قدر المستطاع وذلك لفھمھم ومساعدتھم ، ولعل الزيارات المستمرة والمتكJررة 

لمدير الثانوية للصفوف المدرسية من المؤشرات الدالة علJى ذلJك ولمعرفJة آراء البJاحثين حJول 

ادھا يقوم المJدير بالزيJارات المسJتمرة من استمارة ا(ستبيان والتي مف10ذلك جاءت العبارة رقم

لIقسام ل=ط=ع على ظروف تمدرسنا لتبين استجاباتھم حول ذلك وبالرجوع إلJى الجJدول رقJم 

بنJادرا % 25من المبحوثين نفو ذلك من خ=ل إجاباتھم بأبJدا كمJا أجJاب % 34نجد أن نسبة  7

بJدائما % 9بغالبJا و%10مJن المبحJوثين بأحيانJا وفJي مقابJل ذلJك أجJاب % 26في حين أجJاب 

ويتضح من خ=ل ھذه ا(ستجابات أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة تنفي قيام المدير بالزيJارات 

المسJJتمرة لIقسJJام بغJJرض ا(طJJ=ع علJJى ظJJروف تمJJدرس الت=ميJJذ ودعمھJJم وھJJو ا2مJJر الJJذي 

واسJJتماعه يJJؤثر علJJى دافعيJJة الطJJ=ب نحJJو التحصJJيل الدراسJJي إذ أن احتكJJاك المJJدير بالت=ميJJذ 

(نشJJغا(تھم وإحساسJJھم باھتمJJامھم بھJJم يعJJد مJJن العوامJJل التJJي تسJJاعد التلميJJذ فJJي التعلJJق أكثJJر 

ويعتبJر غيJاب  بالمدرسة وبعث الراحة والطمأنينة في نفسيته ا2مر الذي يدفعJه لتحصJيل أفضJل

                                                           

(
1
) 114ا�دارة التربوية مرجع سابق ص:حسن محمد إبراھيم حسان ومحمد حسنين العجمي    
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كمJا  ھذا العامل من العوامل التJي تJدفع التلميJذ إلJى عJدم شJعوره بالرضJا عJن ا�دارة المدرسJية

بJJانحراف  2.27وقJJد جJJاءت قيمJJة المتوسJJط الحسJJابي لھJJذه العبJJارة  9رأينJJا فJJي العبJJارة رقJJم 

وھJJي قيمJJة دالJJة إحصJJائيا عنJJد مسJJتوى  29.10فقJJد كانJJت    2أمJJا قيمJJة كJJا 1.17معيJJاري قJJدره 

  . 0.05الد(لة 

نحJJو إن تشJJجيع التلميJJذ وتحفيJJزه بمختلJJف الحJJوافز الماديJJة والمعنويJJة مJJن أھJJم العوامJJل التJJي 

ا(جتھاد والتحصيل ا2فضل ذلك أن عامل التحفيز يجعل التلميJذ المجتھJد محافظJا علJى مسJتواه 

بJJاذ( لمجھJJود اكبJJر دائمJJا كمJJا أن عامJJل التحفيJJز كJJذلك يجعJJل التلميJJذ ذا المسJJتوى الضJJعيف ذا 

عزيمة وإصرار على رفع مستواه ورفJع مسJتوى تحصJيله الدراسJي وبمJا أن ا�دارة المدرسJية 

أسھا المدير ھي القلب النابض للمؤسسة وجJب علJى ھJذا ا2خيJر ا(ھتمJام بھJذا الجانJب وعلى ر

  .  لما له من دعم نفسي ومعنوي للت=ميذ نحو ا(جتھاد والتفوق 

تحصJيل  ىوھي يبدي المدير اھتماما كبيرا بنا كما يشجعنا ويحفزنJا علJ 11وجاءت العبارة رقم 

% 25بنJادرا و % 21بنفي ھذه العبارة كما أجاب من المبحوثين % 36دراسي جيد وقد أجاب 

كذلك بJدائما ومJا يمكJن اسJتنتاجه مJن خJ=ل ھJذه % 9بغالبا و%9بأحيانا وفي مقابل ذلك أجاب 

 ا�جابJات أن أكثريJة المبحJJوثين يقJرون بعJJدم تشJجيعھم وتحفيJزھم مJJن طJرف ا�دارة المدرسJJية

ائجھم الدراسية عموما ، ونشJير ھنJا وھو ا2مر الذي ينعكس سلبا على تحصيلھم ومردودھم ونت

إلى انه ورغم كثرة انشغا(ت مدير الثانوية ( ان ذلك ( يمنعه من إبداء اھتمامه بالت=ميذ وكJذا 

تشجيعھم وتحفيزھم ذلك أن التلميذ ھو ا2ساس وھو ا2ولى بتوجيه الجھود نحوه فJي حJين تJأتي 

ا2ساتذة حيث اقرو من خ=ل المقاب=ت التي  ويدعم ذلك استجابات ا�داريات في المقام الثاني  

أجريت معھم بغياب عنصر التحفيز والذي ھJو مJن العوامJل الھامJة التJي تتJدخل فJي دعJم ودفJع 

  .التلميذ لتحصيل دراسي أفضل

يعد المستشار التربوي من اقرب ا�داريين إلى الت=ميذ وأكثرھم احتكاكا بھم بحكم طبيعة عملJه 

ت=ميJJذ وإسJJداء النصJJائح وا2خJJذ بأيJJديھم نحJJو الطريJJق التعليمJJي الصJJحيح فھJJو يقJJوم بمسJJاعدة ال

ولمعرفJJة آراء الت=ميJJذ حJJول مJJدى قيJJام المستشJJار بالمؤسسJJة بمسJJاعدتھم وتحفيJJزھم لتحصJJيل 

مJJن اسJJتمارة ا(سJJتبيان وھJJي يقJJوم المستشJJار التربJJوي  12دراسJJي جيJJد جJJاءت العبJJارة رقJJم 
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% 15مJJن المبحJJوثين بJJدائما و % 17وقJJد أجJJاب  بمسJJاعدتنا وتحفيزنJJا لتحصJJيل دراسJJي أكثJJر

بJJالنفي بأبJJدا % 19مJJنھم بنJJادرا و% 31بأحيانJJا فJJي حJJين أجJJاب % 18مJJنھم بغالبJJا كمJJا أجJJاب 

ويبدوا من خ=ل ھذه البيانات وجود اخت=ف في استجابات المبحوثين حول ھذه العبJارة ولJو أن 

Jن ا2مJو مJذلك وھJوي بJار التربJام المستشJاب=ت الغالبية تنفي قيJى المقJالرجوع إلJلبية وبJور الس

مJJاھي ا�جJJراءات التJJي : التJJي أجريJJت مJJع مستشJJاري التربيJJة وفJJي سJJؤال وجJJه إلJJيھم وھJJو 

تتخJJذونھا لرفJJع مسJJتوى التحصJJيل الدراسJJي للتلميJJذ ؟ أجJJابوا بJJان ذلJJك يJJتم مJJن خJJ=ل النصJJائح 

فJي آليJات أخJرى  وا�رشاد لكن نشJير إلJى لJن ھJذه العوامJل وحJدھا ( تكفJي لJذا وجJب التفكيJر

وبذل جھود اكبر زيادة على تشجيع الت=ميذ وتحفيزھم وقد جاءت قيمة المتوسJط الحسJابي لھJذه 

 نوذلJك بسJبب تبJاي 8.00فقJد كانJت    2أمJا قيمJة كJا 1.37بانحراف معياري قدره 2.80العبارة 

  .وتشتت استجابات المبحوثين 

ارة المدرسJية بمكافJأة الت=ميJذ المتفJوقين ولعله من الضروري في الميدان التربوي أن تقJوم ا�د

وذلك بمنحھم مختلف المحفزات المادية كJالجوائز المختلفJة والشJھادات التشJجيعية (ن ذلJك يعJد 

من العوامل التي تشجعھم أكثر وتدفعه للحفاظ علJى مسJتواھم التعليمJي الرائJد مJن جھJة ولمJا ( 

  .العمل على رفعه من جھة أخرى

تقJوم ا�دارة المدرسJية بتشJجيع ومكافJأة  " من ا(ستمارة والتي مفادھا 13 وجاءت العبارة رقم 

مJن الت=ميJذ بJالنفي % 31لمعرفة أراء المبحJوثين حJول ذلJك وقJد أجJاب   " الت=ميذ المجتھدين

للمجيبJين %16للJذين أجJابوا بغالبJا و% 14بأحيانJا فJي مقابJل % 18بنادرا كما أجJاب % 21و

تباين واضح في إجابات الت=ميذ حول ھذه العبارة والم=حJظ ھنJا يجJد والم=حظ ھنا يجد  بدائما

تباين واضح في إجابات الت=ميذ حول ھذه العبارة وقد يعود ذلك للتباين في نتائج الت=ميJذ وكJذا 

وقJد جJاءت القJيم ا�حصJائية لھJذه العبJارة تJدعم ذلJك وتوضJح التبJJاين  المسJتوى التعليمJي لھJم  

  .المبحوثين  الموجود في استجابات

كمJJا رأينJJا مJJن خJJ=ل الجانJJب النظJJري للدراسJJة أن أفضJJل أنJJواع القيJJادة التربويJJة ھJJو الJJنمط 

الJJديمقراطي القJJائم علJJى حريJJة التلميJJذ والمشJJاركة وا(حتJJرام Oراء اOخJJرين زيJJادة علJJى إبJJداء 

ا الطاقم ا�داري للحJزم فJي ا2مJور التJي تحتJاج ذلJك وھJذا بغJرض تJوفير روح ا(نضJباط وكJذ

ظروف تعليمية مناسبة، كما اشرنا سابق كذلك إلى أن الحزم يمكن  من الرقابJة وتنفيJذ ا2عمJال 
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والخطJJط باسJJتمرار ومحاولJJة اكتشJJاف ا(نحرافJJات واتخJJاذ ا�جJJراءات التصJJحيحية فJJي الوقJJت 

تتميJز إدارة "وھJي  14رقJم  ةولمعرفJة اتجاھJات الت=ميJذ حJول ذلJك جJاءت العبJار (1)المناسب 

حيJث جJاءت اسJتجابات المبحJوثين "  بالحزم وا(نضباط مما يوفر ظروفا دراسJية جيJدة ثانويتنا

 21وأجJاب  بJادرا%26فJي حJين أجJاب لمبحJوثين بJالنفي امJن % 20متباينة نوعا ما إذ أجJاب 

    .بدائما%14بغالبا و%19بأحيانا في مقابل إجابة  من عينة الدراسة  %

تبJJرة مJJن عينJJة الدراسJJة تنفJJي أن تكJJون ا�دارة ويظھJJر مJJن خJJ=ل ھJJذه المعطيJJات أن نسJJبة مع

المدرسية متصفة بالحزم وا(نضباط ا2مر الذي ينعكس على النظام العام للمؤسسة في حJين أن 

  .في المؤسسة التربوية  طھناك نسبة ثانية وان كانت اقل تقر بوجود حزم وانضبا

لمجتھJJدين والمتبعJJين للنظJJام ولعJJل ذلJJك ا(خJJت=ف يعJJزى لطبيعJJة وشخصJJية الت=ميJJذ فالت=ميJJذ ا

العام للمؤسسة يرون أن ھناك ضبط وحزم من ناحيJة ا�دارة فJي حJين يJرى الت=ميJذ اOخJرون 

مJJJن ضJJJعيفي المسJJJتوى والمشJJJاغبين عكJJJس ذلJJJك فنتيجJJJة ممارسJJJاتھم السJJJلبية نجJJJد أن ا�دارة 

ا ھذا من جھة المدرسية قد تساھلت معھم إلى ابعد الحدود مما جعلھم يكونون ھذه النظرة تجاھھ

ومن جھة أخرى فانه ليس كل الت=ميذ يفھمون مواقJف ا(حتJرام والحريJة بJنفس الدرجJة فھنJاك 

البعض يفھمھا على انه عدم انضباط وعدم جدية ومن خ=ل مقاب=تنا مJع السJادة المJدراء لمسJنا 

يJد لكJن فJي أنھم يفضلون ا2سلوب ا�داري المتسم بإعطاء الحرية للتلميذ ومناقشته وھذا أمJر ج

 2.80حJJدود النظJJام التربJJوي العJJام ،ھJJذا وقJJد جJJاءت قيمJJة المتوسJJط الحسJJابي لھJJذه العبJJارة 

نظرا للتشتت الواضJح فJي اسJتجابات  4.30 2بينما بلغت قيمة كا 1.34وانحراف معياري قدره 

  .المبحوثين 

الثJJة ثJJانوي إلJJى تJJنص المناشJJير الوزاريJJة المتعلقJJة بالتكفJJل بالت=ميJJذ و( سJJيما ت=ميJJذ السJJنة الث

ضJJرورة القيJJام بالتJJدابير الكفيلJJة بالتكفJJل الحسJJن بالت=ميJJذ وتحسJJين مسJJتواھم الدراسJJي لتحقيJJق 

ذلك بغرض العمل على رفع مستوى الت=ميJذ ذوى المسJتوى الضJعيف وتمكيJنھم   نتائج أفضل و

بالت=ميJذ وھي تبJدي ا�دارة اھتمامھJا  15وتأتي العبارة رقم  لمن تحقيق فرص النجاح وا(نتقا

مJJJن %50ذوي المسJJJتوى الضJJJعيف وتعمJJJل علJJJى رفJJJع مسJJJتواھم لمعرفJJJة ذلJJJك حيJJJث أجJJJاب 

                                                           

 118مرجع سابق ص التربوية ، ةا�دار: حسن محمد إبراھيم حسان ،محمد حسنين العجمي  (1)
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بأحيانJJا فJJي حJJين كانJJت نسJJبة %14بنJJادرا وفJJي مقابJJل ذلJJك أجJJاب % 28المبحJJوثين بJJالنفي و

  .للذين أجابوا بأبدا % 1و% 7الت=ميذ الذين أجابوا بغالبا 

درسJية تبJدي اھتمامJا ضJعيفا بالت=ميJذ ذوي وما يفھم مJن خJ=ل ھJذه ا(سJتجابات أن ا�دارة الم

وھJذا المستوى الضعيف أنھا ( تعتمد على أسلوب المعالجة التربوية حسب رأي ا2غلبية كJذلك 

ما تدعمه قيم المتوسط الحسJابي  ذاوھمن العوامل التي تسھم في عدم رضا الت=ميذ عن ا�دارة 

الدالJة إحصJائيا عنJد مسJتوى د(لJة قJدره  76.50 2وكذا ا(نحراف المعياري زيادة على قيمة كا

  .4وبدرجة حرية تساوي  0.05

لذا وجب العمل على إدراج المعالجة التربوية وفتح الدروس ا(ستدراكية ووضع برامج خاصJة 

للتعامل مع الت=ميذ ذوي المستوى الضعيف بغية لرفJع مسJتواھم التعليمJي وتمكيJنھم مJن فJرض 

  .ية زم=ئھمأنفسھم في الميدان التربوي كبق

ويعتبر التغيب غير المبرر من أھم الظواھر التربوية السلبية التي طغJت علJى السJاحة التربويJة 

المعاصJرة ورأينJا مJن خJ=ل الجانJب النظJري لدراسJتنا أن ھنJاك ت=ميJذ يفضJلون البقJاء خJارج 

اب أسوار المدرسة على الدخول إليھا وھو مؤشر خطير يستدعي دراسة وتحلي= ولعJل مJن أسJب

كراھيJة الطالJب للمدرسJة أو ( ذلك وكما اشرنا في الجانب النظري وفي تحليلنا 2سباب التغيJب 

)فشله الدراسي أو سوء ع=قاته فيھا أو المرض أو عدم تكيفه مع ا2وضاع المدرسية 
 (1)  

ونضيف إلى انه من أسباب التغيب غير المبرر كذلك التساھل الذي يجده التلميJذ فJي مJنح ا�ذن 

يتسJJاھل المسJJاعدون " والتJJي مفادھJا  16لJدخول عنJJد رجوعJه للمدرسJJة وجJJاءت العبJارة رقJJم با

مJنھم بJالنفي % 24ولمعرفJة رأيھJم فJي ذلJك أجJاب " التربويون معنJا فJي منحنJا ا�ذن بالJدخول

بJدائما ومJا يسJتنتج % 6بغالبJا و% 17بأحيانا فJي حJين أجJاب % 27بنادرا كما أجاب % 26و

غالبية المبحوثين تنفي أن يكون المساعدون التربويJون متسJاھلين معھJم  من ھذه ا(ستجابات أن

في منح إذن الدخول وھو مؤشر ايجابي يھدف إلى تنظيم تمدرس الت=ميذ وبالتالي الحفJاظ علJى 

  .مستوى تحصيلھم الدراسي ويدعم ذلك القيم ا�حصائية للعبارة 

                                                           

(
1
) 32(جتماعية للمدرسة مرجع سابق صالوظيفية ا: عدلي سليمان    
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رنJامج ا2ساسJي المحJرك للعمليJة التربويJة النظام التربوي العام الذي يحكم سير المدرسة ھو الب

والJذي يJتم ) الفوضJوي (برمتھا ووجدنا من خ=ل لجانب النظري للدراسJة أن النظJام المتسJيب 

فيه إعطاء الحرية المطلقة للتلميذ زيادة على اھتمJام ا�دارة بانشJغا(ت الت=ميJذ وعJدم متJابعتھم 

فJي عنJد التلميJذ ممJا يJؤثر بJدوره ويJؤدي يؤدي إلى خلق فوضى ويقتل روح النشاط وا(جتھJاد 

إلى ضعف مستوى التحصيل الدراسي للت=ميذ ، وفي إحدى الدراسات لبيJت وروايJت وجJدا أن 

تحصيل الت=ميذ الذين يوضعون فJي جJو ديمقراطJي أجJود مJن تحصJيل الجماعJة التJي وضJعت 

  (1)في جو فوضوي والجماعة ا2خرى التي وضعت في جو ديكتاتوري

في معرفة ما إذا كان النظام المتسيب من أسJباب ضJعف التحصJيل الدراسJي جJاءت  ورغبة منا

لتبJين "  النظام المتسيب في ثانويتنا من أسباب ضعف تحصيلي الدراسي " وھي17العبارة رقم 

بأحيانJJا فJJي حJJين أجJJاب %20بنJJادرا و% 15مJJن المبحJJوثين بJJالنفي و% 38ذلJJك حيJJث أجJJاب 

نJا يجJد انJه حتJى وان كانJت نسJبة تقJر بJذلك إ( أن النسJبة بJدائما والم=حJظ ھ%5بغالبا و22%

الغالبة تنفي ذلJك وقJد يعJزى ذلJك لنتJائج الت=ميJذ المدرسJية حيJث ( يشJعر الت=ميJذ المجتھJدون 

  بھذا العامل في حين يدرك ذوي المستوى الضعيف تأثير ھذا العامل 

فقJJد كانJJت  2أمJJا قيمJJة كJJا 1.32بJJانحراف قJJدره  2.14وقJJد بلJJغ المتوسJJط الحسJJابي لھJJذه العبJJارة 

   0.05وھي دالة إحصائيا عند المستوى  28.90

ونظرا لكون المرحلJة الثانويJة تتJزامن مJع أحJرج فتJرات عمJر ا�نسJان وھJي مرحلJة المراھقJة 

وبما أن التلميذ يتأثر بالمعاملة التي يتلقاھا من طJرف أعضJاء ا�دارة المدرسJية فJان ذلJك يحJتم 

بالطيبJة والرفJق فJي تعJاملھم مJع الت=ميJذ وان يبتعJدوا عJن  اإن يتحلJو على المسيرين ا�داريJين

الشJJدة والمعاملJJة السJJيئة 2نJJه وعلJJى أسJJاس المعاملJJة التJJي يتلقاھJJا التلميJJذ تبنJJى توجھاتJJه نحJJو 

والتJJي  18المدرسJة وھJو ا2مJJر الJذي يJؤثر بJJدوره علJى تحصJJيله الدراسJي وتJأتي العبJJارة رقJم 

JJن طJJيئة مJJة السJJا المعاملJJيلي مفادھJJعف تحصJJباب ضJJن أسJJية مJJاء ا�دارة المدرسJJرف أعض

مJJن الت=ميJJذ عينJJة الدراسJJة أجJJابوا % 48الدراسJJي ليتبJJين مJJن خJJ=ل اسJJتجابات المبحJJوثين أن 

بJJدائما وھكJJذا نجJJد ان %5بغالبJJا و%7بأحيانJJا و% 19بنJJادرا فJJي حJJين أجJJاب % 21بJJالنفي و

                                                           

 20المھام الحضرية للمدرسة ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، بدون تاريخ ص :محمد العربي ولد خليفة  (1)
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ا�دارة سJببا فJي ضJعف التحصJيل أكثرية المبحوثين تنفي أن تكون المعاملJة السJيئة مJن طJرف 

  1.18بانحراف معياري قدره 2.0الدراسي لديھم ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي التي بلغت 

الدالJJة إحصJJائيا وھJJو مJJا يJJدعم الفرضJJية الثانيJJة حJJول ع=قJJة ا�دارة   2زيJJادة علJJى قيمJJة  كJJا

  المدرسية بالتحصيل الدراسي للتلميذ 

حليلنا (ستجابات المبحوثين حول عبارات المحJور الثJاني ع=قJة وما يمكن استنتاجه من خ=ل ت

ا�دارة المدرسJJية بالتحصJJيل الدراسJJي للتلميJJذ ، أن ھنJJاك ع=قJJة ارتباطيJJة واضJJحة حيJJث بJJين 

المتغيJJرين حيJJث أن ا�دارة المدرسJJية التJJي تتسJJم بالديمقراطيJJة وتJJولي كJJل اھتماماتھJJا للت=ميJJذ 

لJJك مJJن خJJ=ل ا(قتJJراب مJJنھم قJJدر المسJJتطاع بالزيJJارات وتجعلھJJم فJJي المقJJام ا2ول ويكJJون ذ

المستمرة للصJفوف المدرسJية وا(طJ=ع علJى ظJروف تمJدرس الت=ميJذ والعمJل علJى تحسJينھا 

إضافة إلى تشجيع وتحفيز المتفوقين من الت=ميذ ومكافأتھم بمختلJف الحJوافز الماديJة والمعنويJة 

ميJذ ذوي المسJتوى الضJعيف لغيJة تحسJJين وفJي نفJس الوقJت تسJطير بJرامج دعJJم ومعالجJة للت=

مستواھم ،إضافة إلى توحد الطاقم ا�داري بما فيه من عناصر وان يساھم كل بدوره فJي خدمJة 

الت=ميذ وتحصيلھم الدراسي كما ينبغJي أن تكJون المعاملJة بJين الت=ميJذ وا�دارة علJى قJدر مJن 

2ثJر المباشJر والواضJح فJي التحصJيل ا(حترام المتبادل والحJوار والمسJاعدة إذ لتلJك العوامJل ا

  . الدراسي للتلميذ

إن ا�دارة المدرسية ليست ھيك= قياديا فحسب بل ھي جھاز تنظيمي وتربوي مھمته فJي المقJام 

  .ا2ول تھيئة كافة الظروف التعليمية المناسبة لتوفير الفرص الم=ئمة لتحصيل أفضل 
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  رض وتحليل نتائج التساؤل الثالث ع-3

  إلى أي حد تؤثر جماعة الرفاق المدرسية في التحصيل الدراسي للتلميذ ؟

عرفنا فيما تقدم من الفصول النظريJة لبحثنJا ھJذا أن جماعJة الرفJاق المدرسJية تJؤدي دورا بJالغ 

سJب (حتضJان ا2ھمية والحساسJية فJي التJأثير علJى أفرادھJا إذ تكJون ھJذه ا2خيJرة البJديل المنا

التلميذ وتمكينه من إرادته ،وإضافة إلى ذلك تتميJز المرحلJة الثانويJة بأنھJا مرحلJة المراھقJة فJي 

عمر التلميذ أيJن نجJده يسJعى إلJى إثبJات وجJوده وتحقيJق ذاتJه وتشJير اغلJب الدراسJات إلJى أن 
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جتماعيJة سلوك الفرد يتأثر بسلوك أقرانه في الجماعة حتى أن رأي الطفJل يJرتبط بالوضJعية ا(

   (169)لمحيط جماعة الرفاق 

كما أشار القاضي يوسف مصطفى وزيدان محمد مصطفى إلى أن انتماء الطفJل إلJى جماعJة    

ا2قران يؤدي به إلى اكتساب المھارات ا(جتماعية التJي تسJاعده علJى تحقيJق حاجJة ا(سJتق=ل 

  (170)الذاتي أو تقدير الذات وكذا حاجة ا2من والحاجة إلى المعلومات 

لذلك فالتلميذ في المدرسة الثانويJة يعJيش فJي وسJط اجتمJاعي لعJل مJن ابJرز جماعاتJه وأكثرھJا 

تأثيرا فيه جماعة رفاقه إذ ھناك من تحقJق نجاحJه أو فشJله بنJاء علJى نجJاح ع=قتJه مJع جماعJة 

رفاقه أو فشلھا ويأتي المحور الثالث من اسJتمارة ا(سJتبيان لمعرفJة مJدى تJأثير جماعJة الرفJاق 

  مدرسية في التحصيل الدراسي للتلميذ ال

ومن المعلوم أن تعاون الت=ميذ مع بعضJھم ومسJاعدتھم لبعضJھم فJي فھJم الJدروس وشJرحھا    

مكJJن العمليJJات ا(يجابيJJة التJJي تJJنعكس علJJى التحصJJيل الدراسJJي للتلميJJذ إذ أنھJJا تJJوفر لJJه فرصJJا 

وى تحصJJيله بالشJJكل ا2فضJJل أخJJرى بغيJJة فھJJم المJJادة العلميJJة المقدمJJة أكثJJر وبالتJJالي رفJJع مسJJت

مJJن اسJJتمارة البحJJث لمعرفJJة ذلJJك حيJJث كانJJت العبJJارة يقJJوم زم=ئJJي  19وتJJأتي العبJJارة رقJJم 

 19مJن الت=ميJذ عينJة الدراسJة بJدائما و% 19بمساعدتي في فھم الدروس وشJرحھا وقJد أجJاب 

وث  مJنھم حJد%8بنJادرا ونفJى % 17بأحيانJا وفJي المقابJل أجJاب % 37كذلك بغالبا كما أجاب 

  ذلJJك وبتحليJJل البيانJJات نجJJد أن النسJJبة الغالبJJة مJJن المبحJJوثين يؤكJJدون علJJى تعJJاونھم كجماعJJة 

  رفاق مدرسية في فھم الدروس وشرحھا وھذا مؤشر ايجابي يدفع بعملية التحصيل نحو

ا2فضل ولعل ذلك يعود �دراك الت=ميذ 2ھمية المرحلJة التعليميJة التJي تقتصJي مJنھم التعJاون  

دة  ولعل ما يساعد على ذلك ھو ما تعرفنا عليه مJن خJ=ل المقJاب=ت التJي أجريJت مJع والمساع

السJJادة المJJدراء وكJJذا مستشJJاري التربيJJة حيJJث أفادونJJا بJJأنھم وفJJروا قاعJJة للمطالعJJة والمراجعJJة 

زيادة على المكتبة المدرسية وھذا بغية ا(ستفادة من ساعات الفراغ بين الحصJص أو السJاعات 

                                                           

(
169

)  Karen D. withe –children's perception of behavior problem peers .journal of school psychology vo.34 

N01.1996    p55  

 141ص  1981السلوك ا(جتماعي للفرد ،شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع ،: القاضي يوسف مصطفى وزيدان محمد مصطفى  (170)
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لدوام واستغ=ل ھذا الوقJت فJي المراجعJة والمناقشJات بJين الت=ميJذ كمJا يعJد ھJذا الخارجة عن ا

  .السلوك الحسن من ا2مور التي (حظناھا ووقفنا عليھا أثناء تواجدنا بالثانويات محل الدراسة 

أما قيمJة  1.18بانحراف معياري قدره  3.4ھذا وقد جاءت قيمة المتوسط الحسابي لھذه العبارة 

ودرجJة حريJة تسJاوي  0.05وھي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الد(لة  22.20انت فقد ك 2كا

مما يدل على وجود ع=قة ارتباطية بين سلوك جماعة الرفاق المدرسية والتحصيل الدراسJي  4

  .للتلميذ 

كما يعJد تشJجيع رفقJاء الدراسJة لبعضJھم مJن أھJم العوامJل التJي تحفJز التلميJذ وتدفعJه لتحصJيل 

رك جيدا التأثير الكبير الذي تمارسه ھذه الجماعة على التلميذ إذ على أساس طبيعJة أفضل إذ ند

كمJا يمكJن عامJل التشJجيع  (1)ع=قاته بأقرانه يتوقف مقدار ما يمكن تحقيقه مJن تحصJيل تربJوي

وكما اشرنا في الجانب النظري من الدراسة التلميذ من اكتساب الثقة بJالنفس ھJذه ا2خيJرة التJي 

ميJذ مJن مواجھJة مختلJف المواقJف بقJوة وشJجاعة كمJا تولJد فيJه الرغبJة للمشJاركة فJي تمكن التل

مختلف ا2نشطة وا2عمال المدرسية ا2مر الذي يؤدي إلJى ارتفJاع مسJتوى التحصJيل الدراسJي 

  .     (2)لدى التلميذ

والتJJي مفادھJJا يشJJجعني زم=ئJJي ويحفزوننJJي لتحصJJيل أكثJJر لمعرفJJة  20وتJJأتي العبJJارة رقJJم 

  بأحيانا % 25بغالبا في حين أجاب %  25منھم بدائما و% 24اتھم في ذلك حيث أجاب اتجاھ

  .ذلك % 12بنادرا ونفى %14بينما أجاب 

ويظھر من خ=ل ھذه البيانات أن النسبة الكبيرة تؤكد ھذه العبارة حيث أن التشجيع الذي يلقونه 

التJي أجابJت بنJادرا وأبJدا فقJد من زم=ئھم يدفعھم ويحفزھم لتحصيل أفضل أما النسJبة ا2خJرى 

تكJJون مJJن فئJJة الت=ميJJذ الJJذين فشJJلوا فJJي تكJJوين ع=قJJات جيJJدة مJJع جماعJJة الرفJJاق أو لJJنمط 

شخصيتھم الخاصة وعموما تؤكد النتJائج المتوصJل إليھJا الفرضJية الثالثJة للدراسJة ويJدعم ذلJك 

  .القيم ا�حصائية للعبارة 

Jات التربويJم العمليJن أھJافس مJيله تعد ظاھرة التنJذا تحصJذ وكJتوى التلميJى مسJؤثر علJي تJة الت

الدراسي لكن بما أن المنافسة تحمل وجھان إذ قد تكون سلبية أو ايجابية وفي كلتا الحالتين تؤثر 
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علJJى التلميJJذ وتحصJJيله فالمنافسJJة ا(يجابيJJة تنمJJي فJJي الت=ميJJذ روح التفJJوق وا(جتھJJاد وإبJJراز 

افسة السلبية وبخاصة في المواقف التي تتطلJب الدقJة القدرات العلمية وتفجيرھا في حين أن المن

،وكما اشJرنا فJي الجانJب النظJري للدراسJة فJان  (1)والضبط والتعاون فإنھا تفسد التعلم وا(نجاز

جماعة الرفاق المدرسية تتيح جوا مناسبا من المنافسة والحوار واحترام ا(خJرين والتخلJي عJن 

         (2)ا2نانية 

تاذ وكذا الطاقم ا�داري بالمؤسسة تسيير عامل لمنافسة في ا(تجاه ا(يجابي لذا وجب على ا2س

  .بما يخدم التحصيل الدراسي للتلميذ 

والتي مفادھا تنافسنا مع بعضنا كجماعة أقران زاد من مستوى تحصJيلي  21وتأتي العبارة رقم 

بغالبJJا كمJJا % 21بJJدائما و% 27الدراسJJي حيJJث أكJJد اغلJJب المبحJJوثين ھJJذه العبJJارة فقJJد أجJJاب 

من الت=ميذ ذلك وعلى ھذا ا2ساس يظھJر مJن % 12بنادرا و نفى %18بأحيانا و% 22أجاب 

خ=ل البيانات السابقة أن روح التنافس العلمي بJين الت=ميJذ موجJودة كمJا أنھJا تعمJل علJى رفJع 

فJJي مسJJتوى التحصJJيل الدراسJJي للت=ميJJذ أمJJا النسJJبة التJJي نفJJت ذلJJك فقJJد يعJJود ذلJJك إلJJى فشJJلھم 

تفاعلھم مع جماعة رفاقھم المدرسية أو نتيجة لضعف نتائجھم الدراسية لذا وجJب علJى القJائمين 

علJJى العمليJJة التعليميJJة اسJJتغ=ل ھJJذا العامJJل والعمJJل علJJى توظيفJJه اكثJJر وذلJJك لبعJJث عمليJJة 

  .ا2حسن وا2فضل لالتحصيل بالشك

جتھJاد جماعJة أقرانJي يJدفعني وھJي ا 22ويدعم ك=منا في ھذا المجال ما جاء فJي العبJارة رقJم 

مJJنھم بغالبJJا كمJJا أجJJاب %28مJJن المبحJJوثين بJJدائما و% 37ل=جتھJJاد والتحصJJيل حيJJث أجJJاب 

ذلJك ومJن خJ=ل البيانJات يظھJر ان النسJبة %5بنJادرا ونفJى %9بأحيانا في حين أجJاب % 21

ھJJJاد الكبيJJJرة مJJJن عينJJJة الدراسJJJة أفJJJادوا بوجJJJود ع=قJJJة بJJJين اجتھJJJاد زم=ئھJJJم ودافعيJJJتھم ل=جت

والتحصيل ويبJدوا تJأثير المرحلJة العمريJة واضJحا فJي ھJذا المجJال اذ يتميJز المراھJق بمحاولJة 

إبراز ذاته وتفوقJه بJين اقرأنJه زيJادة علJى تJأثره الكبيJر والJدائم بھJم ويJدعم ذلJك قيمJة المتوسJط 

 35.00فقJد كانJت  2أمJا قيمJة كJا 1.17بJانحراف قJدره  3.83الحسابي لھذه العبارة والتي بلغت 

مما يدل علJى وجJود ع=قJة ارتباطيJة بJين جماعJة  0.05وھي قيمة دالة إحصائيا عند المستوى 

  .الرفاق المدرسية والتحصيل الدراسي للتلميذ وھوما يدعم الفرضية الثالثة للدراسة  
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وھكذا فان جماعة الرفاق المدرسية تنمي وتبعJث فJي التلميJذ روح العزيمJة وا�صJرار ا(قتJداء 

تلميذ ضرورة اجتھاده ورفع مستوى تحصJيله وذلJك لتحقيJق ذاتJه فJي جماعJة تعJد حيث يدرك ال

  .من أھم الجماعات التربوية في المدرسة 

النظام والھدوء داخJل حجJرة الدراسJة ھJو المنJاخ المناسJب للفھJم والJتعلم واسJتيعاب المعلومJات 

اسJJب وذلJJك بJJبعض المقدمJJة لكنJJت قJJد يحJJدث أن يقJJوم التلميJJذ بتغييJJر ھJJذا الجJJو التعليمJJي المن

السJلوكات التJJي يقJJوم بھJJا رفقJJة جماعJJة أقرانJJه مJJن خJJ=ل اھتمJJامھم أثنJJاء تقJJديم الJJدروس بJJأمور 

خارجية ،ا2مر الJذي يشJتت مJن ذھنJه ويضJعف فJرص فھمJه للJدروس واسJتيعابھا ا2مJر الJذي 

ينعكس بالسلب علJى تحصJيله الدراسJي وتعJد ھJذه مJن بJين أھJم المشJك=ت التربويJة المعاصJرة 

تجة عن عدم اھتمام بعض الت=ميذ بالمادة الدراسJية المقدمJة نتيجJة عوامJل مختلفJة ولمعرفJة النا

والتي مفادھا اھتمامي رفقة زم=ئJي أثنJاء الJدروس بJأمور خارجيJة  23ذلك جاءت العبارة رقم 

بنJادرا فJي حJين % 19من المبحوثين ذلك وأجاب % 32اثر على تحصيلي الدراسي حيث نفى 

ھذه العبارة، وي=حظ ھنا وجود نسبة معتبرة تؤكJد %6بغالبا وأكد % 21نا وبأحيا% 22أجاب 

ھذه العبارة وقد يكون ھؤ(ء الت=ميJذ مJن فئJة ضJعيفي المسJتوى او المشاكسJين الJذين ينشJغلون 

بامور خارجية رفقة زم=ئھم مما يقلل من فرص فھمھم للدروس ويJنعكس سJلبا علJى تحصJيلھم 

عظمJى مJن المبحJوثين تنفJي إن يكJون اھتمامھJا بJأمور خارجيJة أثنJاء الدراسي مع آن الغالبيJة ال

تقديم الدروس من ا2سباب التي أدت إلJى ضJعف مسJتوى التحصJيل الدراسJي لJديھم ويعJود ذك 

  .   لوعي ھذه الفئة وتوجيھھا (ھتماماتھا وتركيزھا نحو فھم الدروس واستيعابھا 

لسJJلبية لجماعJJة الرفJJاق المدرسJJية بخاصJJة وكثيJJرا مJJا يشJJتكي بعJJض الت=ميJJذ مJJن الممارسJJات ا

مJJن  24المشJJاغبين مJJنھم ا2مJJر الJJذي يJJؤثر علJJى تحصJJيلھم الدراسJJي وقJJد جJJاءت العبJJارة رقJJم 

استمارة ا(ستبيان لمعرفة ذلك في واقع الت=ميذ وكانت العبارة ممارسات جماعJة إقرانJي كانJت 

مJJنھم %48ت=ميJJذ ان سJJببا فJJي ضJJعف مسJJتوى تحصJJيلي الدراسJJي وتبJJين مJJن خJJ=ل إجابJJات ال

بغالبJا %6مJن المبحJوثين بأحيانJا وبالمقابJل أجJاب %19بنادرا كمJا أجJاب % 25اجابو بأبدا  و

بأبدا والمتأمل ھنا يجد ان الغالبية ينفون ھذه العبارة وقد يعJود ذلJك للتفJاھم الموجJود بJين % 6و

Jع بعضJدھم مJى تواجJافة إلJك إضJدركون ذلJالي ويJتوى عJي مسJارھم فJدة ھؤ(ء باعتبJذ مJھم من
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ا2مJJر الJJذي يعنJJي وجJJود احتJJرام متبJJادل بيJJنھم وقJJد جJJاءت قJJيم المتوسJJط الحسJJابي وا(نحJJراف 

  .الدالة إحصائيا  2المعياري تدعم ذلك إضافة إلى قيمة كا

والم=حظ في الواقع ا(جتماعي اليوم يرى التزايد المستمر ل=ھتمام بالجانJب المJادي فJي مقابJل 

إذ أصJبحت قيمJة العلJم والJتعلم تختلJف عمJا كانJت عليJه مJن قبJل فقJد  ا2خ=قيJة بإھمال الجوان

طغى التفكير المادي على تفكير الت=ميذ إضافة إلى تزايد توجيه النقJد إلJى العلJم والJتعلم وانتقJاد 

ا2ساتذة وا�داريين ا2مر الJذي يJؤدي بJالبعض إلJى تكJوين نظJرة سJوداء وقاتمJة عJن المدرسJة 

ضJJعف ميJJل التلميJJذ واندفاعJJه للJJتعلم ا2مJJر الJJذي يJJنعكس علJJى  وھJJو مؤشJJر خطيJJر يسJJاھم فJJي

مJJن ا(سJJتمارة وھJJي اOراء  25تحصJJيله وقJJد كانJJت اسJJتجابات المبحJJوثين حJJول العبJJارة رقJJم 

السلبية لجماعة أقراني عن المدرسة والدراسة من أسJباب ضJعف تحصJيلي الدراسJي تميJل إلJى 

بنJJJادرا فJJJي حJJJين أجJJJاب %23بأبJJJدا و مJJJنھم% 42النفJJJي أكثJJJر منھJJJا إلJJJى التأكيJJJد فقJJJد أجJJJاب 

  بدائما %9بغالبا و%12بأحيانا في مقابل إجابة 14%

أن جماعJة الرفJاق   موبالرجوع إلى المقاب=ت التي أجريJت مJع السJادة المJدراء نجJد تأكيJد احJدھ

المدرسية في الوقJت الJراھن تمJارس دور سJلبي مJن خJ=ل اOراء المتبادلJة التJي تJدعوا إظھJار 

لمناھج التعليمية اذ أفادنا المدير أن ھناك فئJة مJن  الت=ميJذ رغJم أنھJا قليلJة إ( أنھJا الذات ونقد ا

تحاول أن تؤثر في اOخرين ولعل فئة الت=ميذ الذين اجابو بغالبا وأبدا من المتأثرين بممارسJات 

  .ھذه الفئة

عنJي الJدور ا(يجJابي وما يمكن القول من خ=ل ھذه النتائج أن غالبية الت=ميذ تنفي العبارة مما ي

 1.90لجماعة الرفاق المدرسية في ھذا المجال ويدعم ذلك قيمJة المتوسJط الحسJابي التJي بلغJت 

وھJي دالJة إحصJائيا عنJد مسJتوى  64.30فقد كانJت  2أما قيمة كا 1.04بانحراف معياري قدره 

  4وبدرجة حرية تساوي  0.05الد(لة 

 بلرفاق المدرسية تحريضھم لبعضJھم علJى التغيJلعله من الممارسات السلبية ا2خرى لجماعة ا

رغم أن التغيب بدون سبب كما اشرنا فJي الجانJب النظJري للدراسJة مJن المظJاھر السJلبية التJي 

انتشرت فJي الواقJع المدرسJي اليJوم إ( ن تحJريض الت=ميJذ لبعضJھم عJن التغيJب وذلJك باتخJاذ 

ظھJار الJذات مJن خJ=ل تطبيJق قاعJدة عدة ذرائع  كنفورھم من أستاذ المادة مJث= أو رغبJة فJي إ
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خالف تعرف او نتيجة لرفض محتوى برنJامج تعليمJي مJا، محاولJة منJا فJي معرفJة ذلJك جJاءت 

وھJي تحرضJني جماعJة أقرانJي عJن التغيJب ممJا اثJر علJى تحصJيلي الدراسJي  26العبارة رقم 

أحيانJا ب% 6بنادرا في حين أجاب % 14من المبحوثين ذلك وأجاب % 73بحيث نفى ما نسبته 

بدائما وتعتبر ھذه النتيجJة مؤشJر ايجJابي يبعJث علJى الطمأنينJة %5بغالبا و% 2في حين أجاب 

JJية الثالثJJدعم الفرضJJا يJJو مJJوثين وھJJب لمبحJJى اغلJJط  ةإذ نفJJة المتوسJJك قيمJJدعم ذلJJة ويJJللدراس

وھJي  186.40فقد كانJت  2أما قيمة كا 0.99بانحراف معياري قدره  1.48الحسابي التي بلغت 

  . 4وبدرجة حرية تساوي  0.05الة إحصائيا عند مستوى الد(لة قيمة د

يتضح من خ=ل ما تقدم من تحليل لعبارات المحJور الثالJث  أن لجماعJة الرفJاق المدرسJية دور 

كبير في عملية التحصيل الدراسي للتلميذ وما يؤكد ك=منا ھذا نتائج المقاب=ت التي مJع كJل مJن 

عينة الدراسة إضافة إلJى مستشJاري التربيJة بالمؤسسJات اذ أكJدوا  السادة المدراء وكذا ا2ساتذة

جمJJيعھم علJJى أن جماعJJة الرفJJاق المدرسJJية لھJJا دور واضJJح فJJي دفJJع التلميJJذ نحJJو تعلJJم أفضJJل 

وأعلى وھذا من خ=ل روح التعاون السائدة بينھم إضافة إلى تشجيعھم لبعضھم وتنافسJھم البنJاء 

الدافعة ل=جتھاد إضJافة إلJى ذلJك نفJت غالبيJة المبحJوثين أن والذي يعد من أھم الحوافز النفسية 

يكون مستواھا التحصيلي متأثرا بعوامJل تعJود لجماعJة الرفJاق كا(ھتمJام بJأمور خارجيJة أثنJاء 

علJى التغيJب ممJا يJدل لJن الع=قJة بJين  ضتقديم الدروس أو التعرض لممارسات سلبية كJالتحري

لثانويJة قائمJة علJى ا(حتJرام المتبJادل وإدراك 2ھميJة جماعة الرفاق المدرسية داخJل المدرسJة ا

المرحلJJة التعليميJJة التJJي ھJJم فيھJJا ومنJJه فJJان ھJJذه النتJJائج المتوصJJل تؤكJJد أن لجماعJJة الرفJJاق 

المدرسية دور ايجابي في التحصيل الدراسي للتلميذ وھو ما يدعم الفرضJية الثالثJة مJن الدراسJة 

.  

  

  

  

  نـتـائج الدراسـة : ثانيا
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  التساؤل ا>ول نتائج -1

من خ=ل تحليا النتائج والبيانات المتحصل عليھا من طJرف الت=ميJذ عينJة الدراسJة إضJافة إلJى 

نتJJائج المقJJاب=ت التJJي أجريJJت مJJع كJJل مJJن السJJادة المJJدراء وا2سJJاتذة وكJJذا مستشJJاري التربيJJة 

عليمJي لIسJتاذ إلى أي مJدى يJؤثر السJلوك الت: وبمناقشة التحلي=ت المتعلقة بالتساؤل ا2ول وھو

  :في التحصيل الدراسي للتلميذ ؟ توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

يرتبط الت=ميذ وا2ساتذة فيما بينھم بع=قJة جيJدة قائمJة علJى ا(حتJرام المتبJادل والمJودة ممJا  -1

  يوفر مناخا مناسبا للتحصيل الدراسي للتلميذ 

أھم العوامل التJي تسJاعده علJى التحصJيل الدراسJي إن ارتياح التلميذ لIستاذ وتعلقه به من   -2

 الجيد وا(جتھاد الدراسي 

إن اھتمام ا2ستاذ بالت=ميذ المجتھدين وكذا ضعيفي المستوى التعليمي على حد  سواء وذلك  -3

بتشجيع المجتھJدين ومسJاعدة وتسJنيد اOخJرين مJن أھJم العوامJل التJي تJدفع بالعمليJة التحصJيلية 

 .ود نحو ا2حسن وا2ج

إن المعاملJJة الجيJJدة للتلميJJذ والتJJي تكJJون بإشJJراكه فJJي توليJJد المعرفJJة  واحترامJJه ومحاولJJة  -4

 التغاضي عن ھفواته والتسامح معه من أھم العوامل التي تدفع به نحو ا2حسن وا2جود 

إن عامل  حرص ا2ساتذة على التأكد من فھم الت=ميذ للJدروس وكJذا إعJادة شJرح الJدروس  -5

عدم فھمھا ليس متوفرا عند كل ا2ساتذة إذ ھناك من ( يقوم بھذا مع أن ھJذا ا2مJر لJه  في حالة

 يؤثر على التحصيل الدراسي للت=ميذ و( سيما ضعيفي المستوى منھم 

مJJن الت=ميJJذ مJJن يJJرى أن بعJJض ا2سJJاتذة ينزعJJون فJJي تعJJاملھم ويميلJJون إلJJى الت=ميJJJذ   -6

ھتمJام بالت=ميJذ اOخJرين  وھJذا مJن ا2مJور السJلبية التJي المجتھدين والنجباء في مقابJل عJدم ا(

  يجب ا(بتعاد عنھا 
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إن لجJJوء ا2سJJاتذة إلJJى معاملJJة الت=ميJJذ المتكاسJJلين والمشJJاغبين معاملJJة سJJيئة كJJرد فعJJل  -7

لسJJلوكاتھم السJJلبية لھJJؤ(ء الت=ميJJذ مJJن أھJJم العوامJJل التJJي تنفJJرھم مJJن المJJادة التعليميJJة وتسJJاھم 

 .ني وضعف مستوى تحصيلھم الدراسي بالتالي في تد

وعلى العموم يمكن القول أن الت=ميذ ينظرون إلى ع=قتھم با2ستاذ على أنھا ايجابيJة وھJذا مJن 

  .أھم العوامل التي تھيئ التلميذ لتحصيل دراسي جيد 

  نتائج التساؤل الثاني    -2

راسJJة وھJو إلJJى أي مJJدى أظھJرت نتJJائج الدراسJة مJJن خJJ=ل تحليJل ومناقشJJة التسJاؤل الثJJاني للد

تؤثر ا�دارة المدرسية في التحصيل الدراسي للتلميذ ؟ أظھرت النتائج نظرة سJلبية للتلميJذ تجJاه 

ا�دارة المدرسJJية ومھامھJJا وھJJو ا2مJJر الJJذي يJJؤثر علJJى نظJJرة التلميJJذ للمؤسسJJة التربويJJة التJJي 

Jي ويظھJيله الدراسJى تحصJالتعلم وعلJه بJى اھتمامJنعكس علJا يJا كمJل يدرس بھ=Jن خJك مJر ذل

 :النتائج المتوصل إليھا وھي 

يتميJز النظJام العJام بالثانويJات المدروسJة بالوسJطية فJ= ھJو قJائم علJى الحريJة المطلقJة و( 1 - 

  .التسيب الكبير وھذا من ا2مور ا(يجابية في تسيير المؤسسات التربوية 

حتJرام وھJو مJا يسJاعد علJى يعامل أعضJاء ا�دارة المدرسJية الت=ميJذ بنJوع مJن الرفJق وا( -2

 .تھيئة الظروف المناسبة للتعلم 

وجود حزم من طرف المساعدين التربويين في التعامJل مJع غيابJات الت=ميJذ حيJث يشJددون  -3

  على منح ا�ذن بالدخول للمتغيبين وھو ما يعد مؤشرا ايجابيا 

نويJة ممJا يJنعكس بالسJلب عدم شعور الت=ميذ المبحوثين بالرضا عن ا�دارة المدرسJية بالثا - 4

  . على رغبته التعليمية والتحصيلية

عدم اي=ء اھتمام كبير للت=ميذ من طرف ا�دارة المدرسية للت=ميذ زيادة علJى قلJة التشJجيع  -5

 .والتحفيز وھذا من العوامل التي تثبط روح ا(جتھاد وا(ندفاع للتحصيل الدراسي لدى التلميذ
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نويJات نJادرا مJا يقومJون بالزيJارات لIقسJام الدراسJية ل=طJ=ع علJى إن السادة مJدراء الثا   -6

  .ظروف تمدرس الت=ميذ ومساندتھم وھذا من المؤثرات السلبية 

 غياب روح التشجيع والمكافئات المادية والمعنوية وان كانت موجودة فھي قليلة  -7

محاولJJة مسJJاعدة الت=ميJJذ عJدم تمكJJن المستشJJارين التربJJويين مJJن القيJJام بJدورھم التJJام فJJي     -8

  . وتحفيزھم بغية الوصول إلى مستوى أفضل من التحصيل الدراسي 

وجJJود رضJJا مJJن الت=ميJJذ عJJن معاملJJة أعضJJاء ا�دارة لھJJم فJJي مقابJJل عJJدم رضJJاھم عJJن   -9 

  .الممارسات التربوية 2عضاء الطاقم ا�داري بالمؤسسة 

  نتائج التساؤل الثالث -3

  رفاق المدرسية في التحصيل الدراسي للتلميذ ؟إلى أي حد تؤثر جماعة ال

من خ=ل تحليJل البيانJات المتعلقJة بJالمحور الثالJث تبJين أن ھنJاك ع=قJة ارتباطيJة بJين جماعJة 

الرفJJاق المدرسJJية والتحصJJيل الدراسJJي للتلميJJذ إضJJافة إلJJى أن ھنJJاك نظJJرة ايجابيJJة مJJن طJJرف 

يذ وما يؤكد ك=منا ھذا ھJو النتJائج التJي الجميع لدور جماعة الرفاق في التحصيل الدراسي للتلم

  :تم التوصل إليھا والتي من أھمھا 

تعJJاون ومسJJاعدة جماعJJة الرفJJاق لبعضJJھم الJJبعض فJJي فھJJم الJJدروس وشJJرحھا ممJJا يJJوحي    -1

تشJJجيع وتحفيJJJز الت=ميJJذ لبعضJJھم الJJبعض بغJJرض رفJJع الطاقJJJة .بع=قJJة طيبJJة وجيJJدة بيJJنھم 

 التحصيلية لديھم 

المجJال التعليمJي بJين الت=ميJذ ممJا يحفJزھم ويJدفعھم ل=جتھJاد والتحصJيل  وجود تنJافس فJي -2

  أكثر 

إن اجتھاد جماعة الرفاق المدرسية من العوامل التي تدفع التلميذ إلى ا(جتھاد أكثر وبالتJالي  -3

  تحصيل دراسي أفضل 
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تJJوفر لديJJه إن التلميJJذ الJJذي ينتمJJي إلJJى جماعJJة أقJJران ايجابيJJة يكJJون ايجابيJJا فJJي تمدرسJJه وت -4

فJJرص التحصJJيل الجيJJد بينمJJا تسJJاھم جماعJJة الرفJJاق السJJلبية فJJي التJJأثير السJJلبي علJJى التلميJJذ 

  .وتضعف من فرص تحصيله الجيد

  

  

  

  

  

  

  

  النتيجة العامة للدراسة    -4

كشفت الدراسة الميدانية من خ=ل مختلف النتائج التي تم التوصل إليھا عن وجJود ع=قJة للبيئJة 

رسJJية بالتحصJJيل الدراسJJي للتلميJJذ إذ تJJؤثر فيJJه تJJأثيرا مباشJJرا وكبيJJر فالبيئJJة ا(جتماعيJJة المد

JJرھا كJJل عناصJJي تعمJJة التJJية ا(يجابيJJة المدرسJJة  لا(جتماعيJJى خدمJJه علJJب أدواره ومھامJJحس

التلميJJذ وتJJوفير الشJJروط الم=ئمJJة لتعلمJJه بالطريقJJة المثلJJى فJJان ھJJذه البيئJJة تJJؤثر بايجابيJJة فJJي 

لمنJاخ المناسJب للJتعلم وا(كتسJاب ،بينمJا تJؤثر البيئJة المدرسJية السJلبية تحصيل التلميJذ إذ يجJد ا

  .تأثير سلبيا في تحصيل التلميذ إذ أنھا تعوق تقدمه وانط=قه 
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كما كشفت الدراسة كذلك عن وجود ع=قJة ارتباطيJة بJين السJلوك التعليمJي لIسJتاذ والتحصJيل 

Jستاذ المتميز بسلوك جيد وحسن مIل الدراسي للتلميذ فJيل أفضJو تحصJم نحJدفع بھJذ يJع الت=مي

  كما جاء تصور الت=ميذ نحو الع=قة التي تربطھم مع ا2ستاذ ايجابيا

وفJJي نفJJس المجJJال كشJJفت الدراسJJة كJJذلك عJJن وجJJود ع=قJJة ارتباطيJJة لJJبن بJJين جماعJJة الرفJJاق 

المدرسJJية للتلميJJذ وتحصJJيله الدراسJJي إذ تمJJارس ھJJذه ا2خيJJرة تJJأثيرا مباشJJرا علJJى تحصJJيله 

الدراسJي وقJد جJاء تصJور الت=ميJJذ ايجابيJا لھJذه الع=قJة لJJذا فجماعJة الرفJاق المدرسJية تمJJارس 

  .دورا ايجابيا وفعا( في الرفع من مستوى تحصيل التلميذ 

أمJJا بالنسJJبة لع=قJJة ا�دارة المدرسJJية بالتحصJJيل الدراسJJي للتلميJJذ فقJJد جJJاء تصJJور الت=ميJJذ لھJJا 

ف ا(ھتمJام بالت=ميJذ واي=ئھJم مJا يسJتحقونه زيJادة علJى سلبيا بحسJب أرائھJم وذلJك نتيجJة ضJع

  .   غياب دورھا المباشر في الدفع بعملية التحصيل الدراسي نحو ا2فضل

  

 

  خــــاتـــمـــة

يتأثر التحصيل الدراسي للتلميذ بالبيئة ا�جتماعية المدرس`ية إذ تم`ارس عناص`رھا المتع`ددة 

ال`ذي يقتض`ي ض`رورة العم`ل عل`ى إدراج آلي`ات تھ`تم  اAثر الواضح في ھذا المجال وھ`و اAم`ر

بجان̀`ب الع4ق̀`ات الداخلي̀`ة والتف̀`اع4ت الت̀`ي ت̀`تم ب̀`ين ھ̀`ذه العناص̀`ر وتوجيھھ̀`ا بحي̀`ث تق̀`وم عل̀`ى 

أس̀`اس م̀`ن التع̀`اون وا�حت̀`رام وتوجي̀`ه الجھ̀`ود برمتھ̀`ا نح̀`و التلمي̀`ذ ال̀`ذي يعتب̀`ر الھ̀`دف النھ̀`ائي 

  .للنظام التربوي ككل 
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ق̀`در م̀`ن ا�حت̀`رام للتلمي̀`ذ والعم̀`ل عل̀`ى منح̀`ه ق̀`درا م̀`ن الحري̀`ة  إن ج̀`وا دراس̀`يا قائم̀`ا عل̀`ى

للتعبير عن أفكاره واتخاذھا اAساس الذي تبنى عليه العمليات التعليمية المختلفة لكفي`ل بالوص`ول 

  . بالتلميذ إلى مستوى تحصيلي قادر على أعداده للحياة بمعناھا الكامل

دم ا�جتماعي في مختل`ف المج`ا�ت يقتض`ي إن تطور الحياة ا�جتماعية وتسارع وتيرة التق

̀`رات  ̀`ى ا�س̀`تفادة م̀`ن الخب ̀`ة والعم̀`ل عل ̀`ي ع̀`ن الطرائ̀`ق التقليدي ̀`ا مس̀`ايرة ھ̀`ذا الواق̀`ع والتخل من

التربوية الحديثة وتسخيرھا في تطوير واقعنا التربوي وا�جتماعي كما أن ا�ھتم`ام الكبي`ر ال`ذي 

ب إن يصاحبه اھتم`ام بالجان`ب الع4ئ`ق  ذل`ك أن توليه الدولة للجانب الفيزيقي للبيئة المدرسية يج

تكامل ھذين العنصرين كفيل بالوصول إلى بيئ`ة مدرس`ية مثل`ى مناس`بة للتعل`يم والتحص`يل ق`ادرة 

  .على إمدادا لمجتمع بما يحتاجه من كفاءات وكفايات

ية وقد توصلنا من خ4ل دراستنا ھذه إلى أن لكل م`ن اAس`تاذ والتلمي`ذ وك`ذا ا�دارة المدرس`

إضافة إلى جماعة الرفاق المدرسية كعناصر مكون`ة للبيئ`ة ا�جتماعي`ة المدرس`ية اAث`ر الواض`ح 

والكبير في التحصيل الدراسي عند التلميذ إذ بتأقلم ھذا اAخير وتفاعله السليم والص`حيح والفع`ال 

وفر له مع كل عنصر من ھذه العناصر تزداد لديه فرصة التحصيل الدراسي الجيد باعتبار ذلك ي

  . جوا مدرسيا م4ئما وظروفا نفسية وتعليمية مناسبة ل4جتھاد والتحصيل

̀`ة داخ̀`ل  ̀`ات ا�جتماعي ̀`اء ش̀`بكة الع4ق ̀`ام ببن ̀`ه ھ̀`و ض̀`رورة ا�ھتم ̀`ي ا�ش̀`ارة إلي ̀`ا ينبغ وم

̀`رد  ̀`ن الف ̀`ل م ̀`ن ط̀`رف ك ̀`دافھا المنش̀`ودة م ̀`ق أھ ̀`ي تحقي ̀`ار ان نج̀`اح المدرس̀`ة ف المدرس̀`ة باعتب

  . لية ھذه الع4قات التي تسود في داخلھاوالمجتمع يتوقف غلى نجاح وفعا

ان العملية التربوية والتعليمية زيادة على كونھا قائمة على مجموع`ة م`ن القواع`د التقني`ة إ� 

أنھا في جوھرھا عملية إنسانية بحتة فھي تھدف إل`ى بن`اء وتك`وين الف`رد وإع`داده للحي`اة بمعناھ`ا 

صوص`يات التلمي`ذ والطرائ`ق الس`ليمة للتفاع`ل الكامل ولذلك فان أي تخطيط ترب`وي � يراع`ي خ

  . معه واكتسابه لما ھو مقرر يكون تخطيطا فاش4 � محالة ولن يحقق أھدافه المنشودة

إن البيئة المدرسية كل متكامل وكل نسق فرعي من أنساقھا  يؤثر � محالة في النس`ق الع`ام 

  . الھدف العام للمؤسسة ولذا وجب أن تعمل ھذه اAجزاء في وقت واحد في سبيل تحقيق
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إن معيار التفوق والنجاح في أي مؤسسة تربوي`ة أن يك`ون ب`أي ح`ال م`ن اAح`وال ف`ي ع`دد 

المخرج̀`ات وكمھ̀`ا ب̀`ل ھ̀`و وف̀`ي المق̀`ام اAول نوعي̀`ة ھ̀`ذه المخرج̀`ات وفعاليتھ̀`ا وم̀`دى اكتس̀`ابھا 

شر اAساس`ي لبن`اء واستفادتھا مما تم تدريسه خ4ل السنوات التعليمية المتعاقبة باعتبار ذلك  المؤ

  .  ا�نسان القادر على نفع نفسه ووطنه 
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