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  :مقدمة 

تعتبر العالقات االجتماعیة من األسس الهامة في تالحم األفراد والمجتمعات بین بعضها البعض، 

فراد، وتختلف باختالف طبیعة الحیاة باعتبار أنها تنشأ من جملة التفاعالت القائمة بین األ

ملین في االجتماعیة، كما تسعى بعض المؤسسات منها المؤسسة التربویة على تكوین افراد متكا

  .نواحي نموهم العقلي والجسمي واالنفعالي واالجتماعي والنفسي 

تعد المدرسة هي المؤسسة االجتماعیة المسؤولیة على تنشئة التلمیذ وبناء العالقات بمختلف 

مستویاتها، فال یمكن الي مجتمع من المجتمعات ان یتقدم اال إذا كان التعلیم دور في ذلك، وعلى 

بالمناخ السائد داخلها، فلهذه العالقات االجتماعیة دور في تزوید التالمیذ بالعلم  المدرسة االهتمام

  .ودفع األساتذة بالقیام بواجباتهم، وكل هذا له عامل من اجل رفع التحصیل الدراسي للتلمیذ 

من هذا المنطلق سنحاول من خالل دراستنا الكشف عن دور العالقات االجتماعیة في الوسط 

قتها بالتحصیل الدراسي من خالل الوقوف على دور كل من المدرسة والمعلم المدرسي وعال

والنشاط البیئي والعالقة بین التالمیذ في ترسیخ المعارف والقیم والمهارات بین األفراد ومن هنا 

  : تبرز أهداف الدراسة التي سنحاول معالجتها من خالل تقسیمها الى ما یلي 

أسباب، فرضیات، ، تساؤالت، المنهجي للدراسة من إشكالیةاالطار  حیث جاء الفصل االول

أهمیة، أهداف الموضوع، التعاریف اإلجرائیة وأخیرا تطرقنا الى الدراسات السابقة والتي تتماشى مع 

  .موضوع دراستنا

أما الفصل الثاني الجانب النظري الموسوم بالعالقات االجتماعیة والوسط المدرسي والتحصیل 

  : ناولنا ثالثة مباحث هي كالتالي الدراسي حیث ت

العالقات االجتماعیة تناولنا به مفهوم وأنواع العالقات االجتماعیة أهمیة : المبحث األول

  .ومستویات وقیاس العالقات االجتماعیة 

الوسط المدرسي وتطرقنا فیه الى ماهیة المدرسة، مفهوم الوسط المدرسي، : المبحث الثاني

  .حسین الوسط المدرسي وكیفیة تحسین الوسط المدرسيخصائص، أنماط وكیفیة ت
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أما المبحث الثالث التحصیل الدراسي فقد تطرقنا الى مفهوم وأنواع التحصیل الدراسي، وشروط 

التحصیل الدراسي الجید، العوامل المؤثرة في التحصیل، خصائص وأهمیة التحصیل الدراسي 

  .واألطر النظریة وقیاس التحصیل الدراسي

  .فقد تناولنا به اإلجراءات المیدانیة للدراسة وتحلیل النتائج وتفسیرها : فصل الثالثأما ال

وفي األخیر تنتهي دراستنا الى مجموعة من المراجع والمصادر والتي تمت االستعانة بها من أجل 

  .إثراء هذا الموضوع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  النظريلجانب ا

  

  



  

 
 

  

  

  الفصل األول
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 : اإلشكالیة -1

تلعب المدرسة دورا هاما في تربیة األجیال، كما تعتبر هي اللبنة األساسیة لبناء المجتمع اقتصادیا 

واجتماعیا، وهذا باكساب التالمیذ المعرفة والمهارات التي یحتاجونها، وتسعى المدرسة الى تكوین 

الفرد تنشئة صحیحة  التالمیذ وتنمیة جمیع الجوانب الجسمیة والعقلیة والخلقیة وصوال الى تنشئة

  .لكي یصبح مثاال وقدوة یقتدي بها االخرون في المجتمع 

لقد اولت المدرسة في التنشئة االجتماعیة اهتماما خاصا باعتباره عملیة تربویة أساسیة، تهدف في 

البدایة الى ادماج التلمیذ في المدرسة وفي المجتمع وجعله بتفاعل بصورة إیجابیة مع من حوله، 

تنفذ األهداف التي یریدها ویرسمها المجتمع وفقا لخطط ومناهج معینة، كما ان للعالقات  فالمرسة

االجتماعیة أهمیة بالغة في عملیة التعلم والتعلیم في المؤسسة وهذا من خالل التبادل، االستمرار، 

ین المواجهة، التوافق، عدم االنانیة والتواصل فاالنسان مخلوق اجتماعي یحب العیش مع اآلخر 

ویتفاعل معهم، فنظرا لخروجه من عالم االسرة الى المحیط االجتماعي االلتقاء بأقران آخرین 

وتكوین عالقات معهم في المحیط المدرسي، تصبح المدرسة هي البیت الثاني للطفل والمعلمة هي 

واتساعا األم البدیلة له، حیث یكتسب فیها المهارات االكادیمیة وینمو ذكاؤه وتزداد بصیرته عمقا 

ویزداد تغیرا نمو من جمیع النواحي سواء الحسیة، العقلیة، االنفعالیة، االجتماعیة، فمن خالل هذه 

التغیرات تؤثر على جوانب كثیرة من بینها تاثیرها على سلوكات الطفل إما بطریقة إیجابیة او 

  .سلبیة 

ور بالسعادة واالطمئنان والراحة تعد العالقات االجتماعیة من اهم العالقات التي توفر لإلنسان الشع

النفسیة، كما أنها تترجم أثر التبادل بین االفراد والمجتمع، فبنیة العالقات االجتماعیة في التعلیم ال 

تعّود التالمیذ وتمرسهم على النظام واالنضباط، ولكنها تنمي لدیهم أنواعا من السلوكیات الشخصیة 

ت واشكاال من الهویات االجتماعیة، كما ان لها أهمیة كبیرة وانماط الوقایة الذاتیة وصورا عن الذا

بالنسبة للمجتمع والفرد على حد سواء، كان ال بد من وضع قواعد سلیمة وبذل جهود جبارة 

  .لتنمیتها وهذا من اجل بلوغ مستویات مرتفعة من التحصیل الدراسي
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لیاءهم، كما أنه مظهرا من مظاهر فالتحصیل الدراسي یعتبر ذو أهمیة كبیرة في حیاة التالمیذ واو 

نجاح العملیة التعلیمیة والتربویة ونتیجة من نتائجها المرغوبة، ویعتبر في الوقت نفسه هدفا من 

األهداف المقصودة لكل من الفرد والمجتمع، فلتحقیق التحصیل الدراسي یستوجب توفیر عالقات 

  :ه یمكن طرح التساؤالت التالیة اجتماعیة مناسبة، تشجع على بذل المزید من الجهد، وعلی

 : تساؤالت الدراسة -2

 : العامة 

تالمیذ الالتحصیل الدراسي لدى  كیف تؤثر العالقات االجتماعیة في الوسط المدرسي على -

 ؟

  : جزئیة 

 ؟ما طبیعة العالقات االجتماعیة السائدة لدى التالمیذ داخل المدرسة -

 الجتماعیة لدى التالمیذ داخل المدرسة؟كیف یتأثر التحصیل الدراسي بتغیر العالقات ا -

 :فرضیات الدراسة -3

 العامة

تؤثر العالقات االجتماعیة في الوسط المدرسي على التحصیل الدراسي لدى التالمیذ بشكل  -

 .إیجابي

 :الجزئیة

تختلف العالقات االجتماعیة السائدة لدى التالمیذ داخل المدرسة باختالف الجنس  -

 .وباختالف المستوى الدراسي

یتأثر التحصیل الدراسي بتغیر العالقات االجتماعیة لدى التالمیذ داخل المدرسة بشكل  -

 .سلبي
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 :أسباب اختیار الموضوع -4

  :ان اختیار هذا الموضوع كان نتیجة السباب ودوافع، ویمكن تقسیمها الى جانبین وهما كاآلتي

  األسباب الذاتیة: 

ة انه یتناول الحدیث عن موضوع موضوع البحث یندرج ضمن اختصاصي وتكویني وخاص -

 .مهم وهو العالقات االجتماعیة وعالقتها بالتحصیل الدراسي

الرغبة الشخصیة في التحكم والتعمق أكثر في موضوع العالقات االجتماعیة في الوسط  -

 .المدرسي

الفضول نحو تحدید الصعوبات والعوائق التي تحول دون تحقیق التحصیل الدراسي لدى  -

 .التالمیذ

 سباب الموضوعیةاأل: 

 .األهمیة البالغة التي تكتسبها العالقات االجتماعیة داخل المدرسة  -

محاولة معرفة دور العالقات االجتماعیة في الوسط الدراسي وهل لها من تاثیر على  -

 .التحصیل الدراسي بصفته الهدف األول للتلمیذ 

  .ته الدراسات محاولة مد المكتبة الجزائریة خصوصا والعربیة عموما بمثل ها -

 : أهمیة الدراسة -5

التعرف على مدى العالقة بین العالقات االجتماعیة في الوسط المدرسي و التحصیل  -

 .الدراسي 

 .معرفة واكتشاف العوامل االجتماعیة التي تؤدي الى رفع التحصیل الدراسي -

 : أهداف الدراسة -6

 .دراسي لدى التالمیذالتحقق من وجود عالقة بین العالقات االجتماعیة والتحصیل ال -

 .الكشف عن الفروق بین مستوى التحصیل الدراسي العالقات االجتماعیة لدى التالمیذ -

تحدید تاثیر العالقات االجتماعیة في الوسط المدرسي وتاثیرها على سلوك التالمیذ ورفع  -

 .مستوى تحصیلهم الدراسي وكفاءتهم داخل المدرسة وخارجها
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 :التعاریف اإلجرائیة  -7

 : قات االجتماعیة العال  .أ 

حلقة او رباط بین االفراد وبین الجماعات، وتشمل الروابط :" تعرف العالقات االجتماعیة بأنها

) الخ...كالمصانع والمدارس والجوامع( العائلیة والعالقات في كل المنظمات االجتماعیة األخرى

معن خلیل عمر، ( االجتماعي  وهذه العالقات االجتماعیة بین االفراد تكون جزءا أساسیا من البناء

  ).71م، ص 1981

  .هي تلك العالقات التي تنشأ في سیاق التنظیم االجتماعي داخل المدرسة  :التعریف االجرائي

 : الوسط المدرسي   .ب 

هو ذلك الكل المركب من مسؤولین في اإلدارة المدرسیة ومعلمین ومناهج دراسیة، وانشطة تربویة 

وترفیهیة، وغیرها من المكونات المدرسیة حیث یعمل الكل في  صفیة وال صفیة، وبرامج صحیة

تساند وتكامل من أجل بلوغ األهداف التربویة، ومن بینها األهداف المتعلقة بترسیخ أبعاد التربیة 

حنان ( البیئیة لدى التالمیذ من خالل العمل على تنمیة المعارف والقیم والسلوكات اإلیجابیة لدیهم 

 ).39م، ص 2019/2020مساعدیة، 

هو ذلك الفضاء المدرسي الذي یوفر مناخ مدرسي وعالقات بین معلمین  :التعریف االجرائي

  وتالمیذ وٕادارة، والطرق المتبعة داخل القسم ومنهج التدریس المتبع

 :التحصیل الدراسي  .ج 

یعرف التحصیل الدراسي على بانه یعني ان یحقق الفرد لنفسه في جمیع مراحل حیاته أعلى 

ى من العلم او المعرفة في كل مرحلة حتى یستطیع االنتقال الى المرحلة التي تلیها، مستو 

 ).15م، ص2004عمر عبد الرحیم نصر اهللا، ( االستمرار في الحصول على العلم والمعرفة 
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هو الدرجة التي یحصل علیها التلمیذ من خالل االختبار الى التحصیلیة التي  :التعریف االجرائي

  .رسة تجریها المد

 :الدراسات السابقة -8

تقتضي طبیعة التراكم النظري للبحث العلمي ضرورة وقوف الباحث على التراث العلمي والجهود 

المجسدة في شكل دراسات سابقة، سواء كانت میدانیة او مكتبیة او غیرها، وهي اما ان تكون 

سة او تكون دراسات متشابهة مطابقة للدراسة التي یتم إنجازها وعندما یشترط اختالف میادین الدرا

  وعندئذ یدرس الباحث الجانب الذي یختص دراسته

 :ومن الدراسات السابقة التي وجدناها هي كاآلتي 

العالقات االجتماعیة داخل " بعنوان " دیلمي راویة" هي مذكرة من اعداد الطالبة  :الدراسة األولى 

الثانوي دراسة میدانیة بثانویتي محمد بعجي  المؤسسة وعالقتها باالداء التدریسي الساتذة التعلیم

لنیل شهادة الماستر في علم االجتماع تخصص تربوي جامعة محمد " وحمیدي عیسى بأوالد دراج

 .بوضیاف، المسیلة

هدفت الدراسة الحالیة الى تسلیط الضوء على الدور الذي یمكن ان تلعبه العالقات االجتماعیة 

لألساتذة والتحصیل الدراسي للتالمیذ قصد اشعارهم باهمیتها التي  الجیدة في رفع األداء التدریسي

  : ال غنى لهم عنها، طرح الجل ذلك التساؤالت التالیة 

 هل العالقات االجتماعیة في البیئة المدرسیة توفر ظروفا لالداء التدریسي الجید لألساتذة؟ -

وتحقیق االبداع في  هل هناك عالقة بین العمل الجماعي التشاركي فیما بین األساتذة -

 طریقة التدریس لدیهم؟

هل هناك عالقة بین ممارسة مدیر الثانویة لمهارات االتصال مع األساتذة وكفاءة اإلنجاز  -

 لدیهم؟

هل هناك عالقة بین طبیعة التفاعل الصفي بین األساتذة والتالمیذ وجودة النتائج المدرسیة  -

 لدى التالمیذ؟
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  : الفرضیات هي 

ماعیة في البیئة المدرسیة توفر ظروفا مالئمة لالداء التدریسي الجید العالقات االجت -

 .لألساتذة

هناك عالقة بین العمل الجماعي التشركي فیما بین األساتذة وتحقیق االبداع في طریقة  -

 .التدریس لدیهم

هناك عالقة بین ممارسة مدیر الثانویة المهارات االتصال مع األساتذة وكفاءة اإلنجاز  -

 .لدیهم

استعمل االستبیان كوسیلة في جمع البیانات، وبعد تحلیل البیانات و  ،وقد استخدم المنهج الوصفي

  :وتفسیرها فوصل في النهایة الى مجموعة من النتائج أهمها 

تبادل األساتذة في المؤسستین محل الدراسة الطراف الحدیث مع زمالئهم بصفة دائمة یعبر  -

تمیزة التي تؤثر بدورها في أداء واجباتهم على اكمل الى حد بعید عن عالقات اجتماعیة م

 .وجه وبالتالي على تحصیل التالمیذ

تعامل اإلدارة الجید مع افراد العینة، طریقة اتصال اإلدارة وتعزیزه للدافعیة لالنجاز الجید،  -

كل هذا ینعكس على أداء األساتذة التدریسي، وهذا كله من خالل ممارسة مدیر الثانویة 

ت االتصال مع األساتذة، كل هذه العوامل تعبر عن عالقات اجتماعیة متمیزة تؤثر لمهارا

 .في أداء واجباتهم على اكمل وجه

یوجد ارتباط بین طبیعة التفاعل الصفي بین األساتذة والتالمیذ وجودة النتائج الدراسیة، ومن  -

ا لقدرات التالمیذ، على تحصیلهم الدراسي، ویتمثل هذا من خالل اختیار طریقة التدریس تبع

وكذلك دفع التالمیذ اثناء حصة الدرس للتعاون بینهم لزیادة االستیعاب منه وجوة النتائج 

 .الدراسیة

اثر العالقات االجتماعیة " بعنوان " عباسة لمیاء" هي مذكرة من اعداد الطالبة : الدراسة الثانیة

دائرة ) العجال بلطرس( سة االستشفائیة دراسة میدانیة بالمؤس –على أداء العاملین داخل المؤسسة 

لنیل شهادة الماسر في علم االجتماع تنظیم وعمل، جامعة عبد الحمید بن " عین تادلس مستغانم

  .بادیس، مستغانم
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هدفت هذه الدراسة الى معرفة العالقة االجتماعیة داخل المؤسسة وتاثیرها على أداء العاملین، 

  : طرح الجل ذلك التساؤالت 

 ؤثر العالقات االجتماعیة على أداء العاملین داخل المؤسسة االستشفائیة؟كیف ت -

 ما طبیعة العالقات االجتماعیة السائدة لدى عینة من العاملین داخل المؤسسة االستشفائیة؟ -

 كیف یتأثر األداء بتغیر العالقات االجتماعیة لدى العاملین داخل المؤسسة االستشفائیة؟ -

 لى العالقات االجتماعیة السائدة داخل المؤسسة االستشفائیة؟ماهي العوامل المؤثرة ع -

  : الفرضیات هي 

 .یؤثر نوع العالقات االجتماعیة السائدة في المؤسسة االستشفائیة على األداء لدى العاملین -

تختلف طبیعة العالقات االجتماعیة باختالف الجنس واالقدمیة لدى عمال المؤسسة  -

 .االستشفائیة عین تادلس

بالمؤسسة االستشفائیة، )  ة(عامل59أما عینة البحث فبلغ عددها استخدم المنهج الوصفي ،  وقد

استعمل االستبیان كوسیلة في جمع البیانات، وبعد تحلیل البیانات وتفسیرها فوصل في النهایة الى 

  :مجموعة من النتائج أهمها 

یة على األداء لدى العاملین یؤثر نوع العالقات االجتماعیة السائدة في المؤسسة االستشفائ -

 .بالمؤسسة االستشفائیة

تختلف طبیعة العالقات االجتماعیة باختالف الجنس والخبرة لدى عمال بالمؤسسة  -

 .االستشفائیة

عالقة الصالبة النفسیة " بعنوان " الشایب خالد" هي مذكرة من اعداد الطالب  :الدراسة الثالثة

لنیل شهادة ماستر تخصص التربیة الحركیة " دنیة والریاضیةبالتحصیل الدراسي لطالب التربیة الب

  .لى الطفل والمراهق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

هدفت هذه الدراسة الى معرفة عالقة الصالبة النفسیة بالتحصیل الدراسي لدى طلبة معهد علوم 

  : اؤالت التالیة وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة في جامعة ورقلة، وقد طرح الجل ذلك التس

هل توجد عالقة بین الصالبة النفسیة والتحصیل الدراسي لدى طلبة التربیة البدنیة  -

 والریاضیة؟

 ؟)ماستر/ لیسانس( هل توجد فروق في الصالبة النفسیة تعزي للمستوى الدراسي  -

 ؟)ماستر/ لیسانس( هل توجد فروق في التحصیل الدراسي تعزى للمستوى الدراسي  -
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  :يالفرضیات ه

توجد عالقة دالة احصائیا بین الصالبة النفسیة والتحصیل الدراسي لدى طلبة التربیة  -

 .البدنیة

 )ماستر/ لیسانس( توجد فروق دالة احصائیا في الصالبة النفسیة تعزى للمستوى الدراسي  -

/ لیسانس( توجد فروق دالة احصائیا في التحصیل الدراسي تعزى للمستوى الدراسي  -

 ).ماستر

  طالبا، 140ستخدم المنهج الوصفي التحلیلي، أما عینة البحث فبلغ عددها وقد ا

استعمل االستبیان كوسیلة في جمع البیانات، وبعد تحلیل البیانات وتفسیرها فوصل في النهایة الى 

  :مجموعة من النتائج أهمها 

وى عدم جود فروق دالة في الصالبة النفسیة والتحصیل الدراسي باختالف متغیر المست -

 .الدراسي وتم تفسیر هذه النتائج انطالقا من الدراسات السابقة والواقع المعیش

 :صعوبات الدراسة-9

 التحفظ في تقدیم المعلومات التي نحتاجها للدراسة -

 صعوبة التنقل بین المنطقة التي أقطن بها والمؤسسة  -

 .عناء السفر والجو  -

  



  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  فصل الثانيال
  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

  

  

 

  

  

  

 

  ولمبحث األال
  

  



  

 
 

  العالقات االجتماعیة: المبحث األول

تعد العالقات االجتماعیة بمثابة منبهات اجتماعیة متفاعلة، تقدمها البیئة االجتماعیة ألبنائها، 

  .وتؤدي تلك المنبهات الى استثارة استجابات اجتماعیة لدى المشاركین في هذا الموقف

االجتماعیة من خالل تناولنا الى مفهوم  ولقد حاولنا في هذا المبحث تناول موضوع العالقات

  .وأنواع وأهمیة العالقات االجتماعیة 

  مفهوم العالقات االجتماعیة: المطلب األول

یحتل موضوع العالقات االجتماعیة مكانة هامة في علم االجتماع العام، بل أن معظم المؤلفین 

، وقد عرفت العالقات االجتماعیة والعلماء یرون ان العالقات االجتماعیة هي أساس علم االجتماع

الروابط واآلثار المتبادلة بین االفراد والمجتمع وهي تنشأ من طبیعة اجتماعهم وتبادل " بأنها 

، وتعتبر العالقات "مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم البعض ومن تفاعلهم في بوتقة المجتمع

مع بعضهم البعض من أهم  االجتماعیة التي تنشأ بین األفراد في مجتمع ما نتیجة تفاعلهم

ضروریات الحیاة، وال یمكن تصور أیة هیئة او مؤسسة ان تسیر في طریقها بنجاح ما لم تسعى 

  ).159م، ص 2016نبیل عبد الهادي، ( جاهدة في تنظیم عالقاتها االجتماعیة 

فیه  هي أحد أنماط السلوك االجتماعي، وهو عبارة عن التفاعل بین االفراد او الجماعات وتظهر

أوضاع التباعد المكاني بینها أكثر وضوحا من التتابع الزمني، كما یظهر السكون أكثر وضوحا 

بدوي، أحمد ( من الحركة، ووضع العالقة االجتماعیة الطویلة المدى نسبیا یسمى عالقة اجتماعیة 

  ).394م، ص 1993زكي، 

خل شخصان او اكثر في یشیر مصطلح العالقات االجتماعیة الى الموقف الذي من خالله ید

سلوك معین واضعا كل منهم في اهتمامه سلوك اآلخر، بحیث یتوجه سلوكه على هذا األساس، 
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وعلى هذا تشمل العالقة االجتماعیة إمكانیة تجدید سلوك األفراد بطرق خاصة، وتعد خاصیة 

داوة او عامة للعالقات االجتماعیة، فربما یختلف محتوى العالقة على أساس الصراع او الع

  ).260م، ص 2019عثمان محمد الدلیمي، ( الصداقة او الشهرة 

وتعرف على انها أحد صور التفاعل االجتماعي بین طرفین او اكثر بحیث تكون لدى كل طرف 

صورة عن اآلخر والتي تؤثر إیجابا او سلبا على حكم كل منهما على اآلخر، ومن صورها 

( ت القرابة ورفاق الحي والمدرسة وزمالة العمل والمعارف عالقات الصداقة الروابط األسریة وصال

  ).656م، ص2020وارم العید وقرین العید، 

وتعرف أیضا على انها هي في األصل عالقات تتمیز بطابع انساني، رغم ان هناك ما یؤخذ على 

لدرجة هذا االتجاه، لن بعض العملیات االجتماعیة لتحقق المصلحة العامة للجماعات، بل تعمل با

األولى على تحقیق المصلحة الفردیة، ورغم ذلك یبقى الطابع اإلنساني الرشید هو أساس هذه 

  ).14م، ص 2016ریم محمد رسمي أبو الریش، ( العالقات 

كما تتمیز العالقات االجتماعیة بثالث خصائص وهي أنها مركبة ومتعددة ومتشابكة، وهذه 

مة بین عدد كبیر من االفراد وانما تظهر أیضا ولو الخصائص ال تظهر فقط في العالقات القائ

كانت العالقات القائمة بین شخصین فقط، وقد تكون هذه العالقات وقتیة تبدأ او تنتهي مع 

( الحدیث الذي یحقق هذه العالقة مثل التحیة العابرة في الطریق او العالقة بین البائع والمشتري 

  ).93م، ص 1991فاروق محمد العادلي، 

ا تعرف على أنها الروابط المتبادلة بین أفراد وجماعات المجتمع، التي تنشأ عن اتصال بعضهم كم

ببعض، وتفاعل بعضهم مع بعض، مثل روابط القرابة، والروابط التي تقوم بین أعضاء الجمعیات 

  ).901م، ص 1981شاكر مصطفى سلیم، ( السریة 

ثر أو بین فرد وجماعة، وقد تقوم هذه الصلة وتعرف على أنها صلة بین فردین او جماعتین أو أك

  ).449م، ص 1999مصلح الصالح، ( على التعاون أو عدمه وتكون مباشرة أو غیر مباشرة 
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  : أنواع العالقات االجتماعیة : المطلب الثاني

  : یمكن ان تصنف العالقات االجتماعیة الى اربع أنواع او اشكال وهي 

  :العالقات االجتماعیة العمودیة -1

وهي االتصال والتفاعل الذي یقع بین شخصین او أكثر یحتلون مراكز اجتماعیة وظیفیة مختلفة 

من حیث المنزلة والمراكز وطبیعة الخدمة كالعالقة االجتماعیة بین المهندس والعامل والعالقة بین 

  ) .28م، ص 2006/2007بن سعید سعاد، ( رئیس العمل والعامل 

 : قیة العالقات االجتماعیة االف-2

وهي االتصال او التفاعل الذي یقع بین شخصین أو أكثر یحتلون مراكز اجتماعیة وظیفیة 

متساویة كإتصال مدیر اإلنتاج بمدیر البحوث والدراسات حول ضرورة القیام بدراسة حول معرفة 

مهنیة  انخفاض إنتاجیة العمال، والعالقة االجتماعیة االفقیة یمكن ان تقع بین الذین یشغلون مراكز

م، ص 2014بوذراع فوزي، ( متساویة في قسم او مصلحة واحدة، او أقسام ومصالح مختلفة 

55.(  

 :العالقات االجتماعیة الرسمیة-3

وهي العالقة التي یحدد أسسها ومفاهیمها القانون والنظام الداخلي الرسمي للمؤسسة الصناعیة، 

أهدافها التي تصب في أداء العمل،  ویهدف الى ضمان المؤسسة بأعمالها، كما ینص على تحقیق

وتحقیق اهداف األفراد و إستمراریة المؤسسة في أنشطتها، والقانون الرسمي للمؤسسة یحدد األدوار 

م، ص 2013/2014بوذراع فوزي، ( الوظیفیة ألفرادها، ویكرس واجباتها وحقوقها االجتماعیة 

55.(  
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 :العالقات االجتماعیة غیر الرسمیة-4

ت او التفاعالت التي تقع بین شخصین او أكثر وتدور حول األغراض الشخصیة هي االتصاال

  ).117م، ص2005احسان محمد حسن، ( لالفراد الذین یكونونها 

  : ومن جهة ثانیة نرى ان هناك أنواع أخرى من العالقات االجتماعیة هي 

 :عالقة اجتماعیة طویلة األجل -1

فترة معینة من الزمن تؤدي الى ظهور مجموعة توقعات وهي نموذج التفاعل المتبادل الذي یستمر 

اجتماعیة ثابتة، وتعتبر عالقة الدور المتبادل بین الزوج والزوجة، والعالقة بین المحلل النفسي 

  .والمریض أمثلة على العالقات االجتماعیة 

 : عالقة اجتماعیة محدودة -2

لنموذج أبسط وحدة من وحدات نموذج للتفاعل االجتماعي بین شخصین أو أكثر ویمثل هذا ا

التحلیل السوسیولوجي، كما أنه ینطوي على االتصال الهادف، والمعرفة المسبقة سلوك الشخص 

  ).437م، ص 1979محمد عاطف غیث، ( اآلخر 

م، ص 1954فؤاد البهي السید، (ویمكن ان نعدد أنواع أخرى من العالقات االجتماعیة وهي 

81:(  

 : تأثر الفرد بفرد آخر -1

من أمثلة ذلك ان یخفي الطفل لعبته حینما یرى اخاه، او كأن تصاحب شخصا ما من اقرانك وال و 

  .تمیل الى صحبة شخص آخر، فهناك عالقة اجتماعیة قائمة بین شخص وآخر

 :تأثر الفرد بالجماعة -2



  العالقات �ج�عیة :                                                                                  املبحث أ�ول 
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وهو عندما یهتف الفرد مع الجمهرة الثائرة صائحا بحیاة او سقوط نظام ما، وعندما یدفعه التنافس 

یعمل مع رفاقه الى ان یزید من انتاجه لیتفوق علیهم جمیعا، فهو یسفر بذلك عن اثر الجماعة في 

  .سلوكه وعن مدى تاثره هو بتلك العوامل الجماعیة

 :تاثر الجماعة بالفرد-3

حینما تنقاد وراء زعیم ما یدعو الى فكرة خاصة، ) وتؤثر فیه الى حد ما( تتأثر الجماعة بالفرد 

  .ؤمن برسالة هذا الزعیم فتنفع وراءه لتحقیق هذه األهداف وتلك المثل العلیاوحینما ت

 : شبكة العالقات االجتماعیة-4

  .یمكن تمثیل عالقات الفرد بالفرد، والفرد بالجماعة بشبكة من الخطوط تمتد بین افراد الجماعة

 : تأثر الفرد بجماعة أخرى-5

بین جماعة وجماعة أخرى، كثیرا من عوامل السلم تفسر لنا العالقات المختلفة المتعددة القائمة 

  .والحرب والتعصب الجماعي

 : تاثر الفرد بالثقافة وتأثیره فیها -6

الثقافة بمعناها الدقیق تشمل كل مقومات المجتمع من أنظمة اقتصادیة وقوانین وادیان وفن وخلق 

آلخر، وهي في  وغیر ذلك من المقومات، هذا وتختلف درجة تكامل هذه العناصر من مجتمع

تكاملها تنحو نحو انشاء قیم ومعاییر واضحة الحدود قویة اآلثار، وتلك القیم والمعاییر في سلوك 

 .الفرد وفي حیاة الجماعات، وتتاثر بهما

  :أهمیة العالقات االجتماعیة: المطلب الثالث 

ء بوسع اآلخرین القیام ال یوجد ذلك االنسان الذي یتمتع باالكتفاء الذاتي، فكل فرد بحاجة الى أشیا

  .بتقدیمها، والشخص اآلخر بالمقابل یقدم لآلخرین ما یحتاجون الیه
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واالنسان اجتماعي بطبعه یحب تكوین العالقات وبناء الصداقات، والفطرة السلیمة تمج االنعزال 

فإنه  التام وتستهجن االنطواء وترفض االنقطاع عن اآلخرین، والمالحظ ان الفرد مهما كان انطوائیا

یسعى الى تكوین عالقات مع اآلخرین وان كانت محدودة ویصعب بل ربما یستحیل علیه االنكفاء 

  ).170م، ص 2016نبیل عبد الهادي، ( على الذات واالستغناء عن اآلخرین 

) 19 – 16م، ص 2000هدى السبیعي، ( ویمكن ان نبرز أهمیة العالقات االجتماعیة فیما یلي 

 :  

كل منا تتلخص في مودة اآلخرین وصداقتهم، وان ما نحتاج الیه هو هناك حاجة داخل  -

 .تقبلهم لنا واعترافهم بنا ویصنفها ماسلو عالم النفس الشهیر أنها المرتبة الثالثة

لنكن صادقین وصریحین یعرف البعض أننا : یجب ان نتعلم ان نسعى وراء ما نحتاج الیه -

لون من ذلك خوفا من التصاق صفة االنانیة بحاجة الى أشیاء أخرى من الناس ولكنهم یخج

 .بهم او المصلحة وهذا غیر صحیح ألنهم أیضا یحتاجوننا مثل ما نحتاجهم

قد قیل ان المعرفة قوة ومعرفة الطبیعة اإلنسانیة على ماهي علیه قوة وأحد الطرق  -

لكتب الكتسابها االحتكاك المباشر مع الناس فمنهم نتعلم الكثیر الذي قد ال تجده في ا

 .المتخصصة والمتعمقة

ان إقامة العالقة مع اآلخرین مصدر من مصادر األجر والثواب باذن اهللا اذا احتسبت  -

االجر ال ینبغي لعاقل ان یفوته، فحق المسلم على المسلم له أبواب مخصصة في العدید 

 .من كتب الحدیث وفي المصحف الشریف

ذاتي فكل منا بحاجة الى أشیاء بوسع اآلخرین ال یوجد ذلك االنسان الذي یتمتع باالكتفاء ال -

 .القیام بتقدیمها

إنك ال تستطیع ان تفجر الكرة األرضیة وتتخلص من كل هؤالء البشر لتعیش وحدك، كن  -

واقعیا، وجدت الناس لتبقى وال تستطیع ان تحقق أي نجاح او سعادة دون ان تضع 

 .اآلخرین في حیاتنا
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ى ان تنشء جمهورا مشجعا من اآلخرین ألنه عمل شاق إذا أردت ان تنجح فأنت تحتاج ال -

 .ان تكون انسانا وحیدا مهما كان لدیك هدفا هاما للغایة

ان ما یسمى بمشاكل الشخصیة مثل التخوف والخجل والشعور بانخفاض تقدیر الذات هي  -

في األساس مشاكل في التعامل مع الناس فمعرفة اساسیات وطرق تحسین بناء جسورا مع 

 .ین یحل كثیر من هذه المشاكل ویزیل عقبات ویجعل الدنیا اكثر جماالاآلخر 

  مستویات العالقات االجتماعیة: المطلب الرابع

  : من أهم مستویات العالقات االجتماعیة ما یلي

 : العالقات الالتبادلیة : المستوى األول -

) أ(، وال یؤثر )ب(ود الفرد مع وج) أ(في هذا النوع من العالقات الالتبادلیة ال یتزامن وجد الفرد 

وال ) ب(ویوجد ) أ(، ومعنى هذا ان یوجد )ب(وال یتأثر به، وكذلك الحال بالنسبة ل ) ب(في 

ان یحكم ) أ(ویطلب من ) ب(وتوجد بیانات عن ) أ(یوجد بینهما تفاعل اجتماعي حقیقي، أو یوجد 

  .من تلك البیانات) ب(على سلوك 

تبعه الباحثون قدیما في دراساتهم لعملیة االدارك االجتماعي، لقد كان ذلك هو األسلوب الذي ا

والغریب ان بعض الباحثین مازالوا یستخدمون هذه الطریقة في أبحاثهم المعاصرة بالرغم من 

فؤاد البهي السید و سعد ( عجزها عن اإلحاطة بأي جانب من جوانب التفاعل االجتماعي التبادلي

  ).148م، ص 1999عبد الرحمان، 

 : عالقات االتجاه الواحد : لمستوى الثانيا -

، ویتم ذلك خاصة في )أ(بسلوك ) ب(دون تاثر ) ب(في سلوك الفرد ) أ(ویكون ذلك بتأثیر 

السلوكات النمطیة التي ال تحتاج الى اتصاالت مباشرة، مثل ذلك مشاهدة برنامج تلفزیوني تدریبي 

ل حقیقي، او قراءة سیرة شخصیة معینة، او دون تفاع) ب(في المشاهد ) أ(وتاثیر صاحب البرنام 

  ).21 – 20م، ص 2005خواجة عبد العزیز، ( صور الشخصیات 
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 : العالقات شبة التبادلیة : المستوى الثالث -

تتم العالقة في هذا المستوى بین الشخصین وفق خطة مرسومة او حوار مكتوب، حیث یواجهان 

ام دقیق ال یحید عنه فهنا یبدو ان هناك تفاعل بعضهما البعض، ویتخذ منه سلوكا محددا وفق نظ

اجتماعي بینهما ولكن في الحقیقة ما هو اال قیام الفردین بدورهما المنوط بهما، تبعا لتوجیهات 

ریم محمد رسمي أبو ( اإلدارة او المسئول عنهما، أي ان التاثیر یمتد وفق نظام دقیق ال یحید عنه 

  ) . 18م، ص2016الریش، 

 : العالقات المتوازنة : رابعالمستوى ال -

) أ(، ویجمعهما موقف واحد، ویتحدث )ب(مع وجود ) أ(یتزامن في هذا النوع من العالقات وجود 

وال ینصت ) أ(فانه أیضا یتحدث الى ) ب(الیه، وكذلك الحال بالنسبة ل ) ب(وال ینصت ) ب(الى 

  .الیه) أ(

 : ة العالقات المتبادلة غیر المتناسق: المستوى الخامس -

) ب(وال تعتمد استجابات ) ب(على سلوك ) أ(وتعتمد استجابات ) ب(مع وجود ) أ(یتزامن وجود 

  ) .150م، ص 1999فؤاد البهي السید و سعد عبد الرحمان، ) ( أ(على سلوك 

 العالقات التبادلیة: المستوى السادس -

ى من العالقات یتزامن یعتبر هذا المستوى أفضل صور العالقات االجتماعیة، حیث ان هذا المستو 

مع وجود الفردین او األفراد أثناء عملیة التفاعل االجتماعي، ویعني التبادل تحول اتجاه التأثیر من 

فرد آلخر، فكما یؤثر فرد ما في غیره فانه أیضا یتأثر بهم، فیصبح بذلك مؤثرا و مستجیبا معا، 

ن العالقات المتبادلة تعتبر من أهم ویمكن ان یكون التبادل بین فردین او بین جماعتین وبما ا

ریم محمد ( أنواع العالقات االجتماعیة فانها تمثل الصرح الذي یقوم علیه علم النفس االجتماعي 

  ) . 19-18م، ص 2016رسمي أبو الریش، 
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  :قیاس العالقات االجتماعیة بالطریقة السوسیومتریة: المطلب الخامس

  :قات االجتماعیةتعریف االختبار السوسیومتري للعال-1

القیاس السوسیومتري هو طریقة وأداة قیاس تهدف الى معرفة وفهم طبیعة العالقات االجتماعیة 

بین افراد الجماعة بطریقة موضوعیة، من خالل استخدام األسالیب العلمیة الدقیقة التي تسمح 

كریم بن ( الجماعة  باكتشاف مواطن التجاذب والتنافر، والتعرف على المعزولین والمنبوذین داخل

  ) .123م، ص 2018صفیر، 

االختبار السوسیومتري في ابسط تعریف له هو مجموعة من األسئلة تطرح على المفحوص لمعرفة 

اختیاره او رفضه ألعضاء الجماعة التي ینتمي الیها بالنسبة لمواقف اجتماعیة محددة، وبطبیعة 

بلقاسم سالطنیة ( ب اختیاره او رفضه الحال فإن ذلك یتطلب بالضرورة ترتیب األعضاء حس

  ). 105م، ص2012وحسان الجیالني، 

" وشریكته " Morenoمورینو " یرجع الفضل في ابتكار هذا النوع من االختبارات الى العالم 

، وقد بدأ مورینو بتطبیق األسالیب السوسیومتریة في المدارس وأشار عدة مرات الى "هیلیف جینجز

تقدیرات المدرسین للمكانات والتفاعالت السوسیومتریة للطلبة، فبدأ بتطویر صعوبة االعتماد على 

  : المقاییس السوسیومتریة ووضع شروطا یجب توفرها في االختبار السوسیومتري هي 

بمعنى ان یفهم األشخاص الذین سیقومون باالختیار تكوین  :تعیین حدود الجماعة -

 و رفضهم، من الصف او من المدرسة؟الجماعة، فیعرفوا من این سیكون اختیارهم ا
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بمعنى النشاط الذي یود ان یشارك به او ال یشارك فیه  :تحدید معیار االختیار او الرفض -

 .اللعب، العمل، الدراسة، الترفیه: األشخاص اآلخرین مثل

 .ان یكون الموقف االجتماعي حقیقي متصل بالحیاة الیومیة لالفراد ولیس افتراضي -

 .امة في االختیاركفالة السریة الت -

 .منح االفراد حریة االختیار او الرفض -

ادراك أهمیة االختیارات السوسیومتریة، أي اخبار الجماعة بان نتائج هذه االختبارات سوف  -

 .تستخدم في إعادة تنظیم وتكوین الجماعة

 .مالئمة األسئلة لمستوى فهم الجماعة -

م، ص 2009عبد اهللا أبو زعیزع، ( توافر شروط التفاعل االجتماعي بین افراد الجماعة  -

209 – 210.(  

  : من أهم مجاالت استخدام الطریقة السوسیومتریة -2

یستخدم السوسیومتري او القیاس االجتماعي في تحلیل البنیة الداخلیة للجماعة الصغیرة، وذلك عن 

طریق الكشف عن مظاهر االلفة والنفور، والحب والكره، وغیر ذلك من المظاهر النفسیة 

االجتماعیة المختلفة التي تحدد نوع العالقة بین كل فردین من أفراد الجماعة الصغیرة التي ینتمي 

  ) .186م، ص 1999فؤاد البهي السید و سعد عبد الرحمان، ( لها الفرد 

 :إجراءات بناء االختبار السوسیومتري  -3

  ): 127م، ص 2018كریم بن صفیر، ( یتطلب بناء االختبار السوسیومتري المراحل التالیة 

 :اختیار المعاییر والموقف االجتماعي -

یتم اختیار المعاییر والمواقف االجتماعیة التي تتضمنها االستمارة انطالقا من النشاط الفعلي 

  .للجماعة وتسمى هذه النشاطات مقاییس المشاركة وهي متنوعة بسبب تنوع الجماعات

 :اختیار أسئلة االختبار -
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ستمارة، وتدل على البنیة االجتماعیة للجماعات، وقد یكون لها طابعا وهي أسئلة تتضمنها اال

  .إیجابیا او سلبیا او اختیار او نبذ

 : اختیار أسئلة التوقعات واالدارك السوسیومتري -

) االختیار( وهي أسئلة تدل على البنیة النفسیة لألفراد وتتضمن التنبؤ بالتوقعات بوجهیها اإلیجابي 

، أي األسئلة التي یجیب علیها المفحوس بإعطاء أسماء األفراد الذین یتوقع )الرفض( او السلبي 

  .ان یحتاروه او ینبذوه 

 :إعداد تعلیمات االختبار السوسیومتري -

تعتبر التعلیمات بالنسبة لالختبار السوسیومتري أكثر من هامة وذلك ألن الفرد المفحوص یعتمد 

  .على كل سؤال كثیرا على هذه التعلیمات في إعداد إجابته
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  المبحث الثاني
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  الوسط المدرسي: المبحث الثاني

یلعب الوسط المدرسي دورا هاما في تكریس القیم واالتجاهات البیئیة وأشكال السلوك البیئي السلیم 

  .لدى التالمیذ، وهذا من خالل العناصر الفعالة المكونة للبیئة المدرسیة

ث التطرق الى ماهیة المدرسة والوسط الدراسي إضافة الى أهداف وأنماط وقد حاولنا في هذا المبح

  .الوسط الدراسي وصوال الى كیفیة تحسین الوسط الدراسي 

  :ماهیة المدرسة: المطلب األول

 :مفهوم المدرسة-1

 :سنحاول إعطاء تعریف للمدرسة في اللغة واالصطالح

  :لغة

دروسا، والدرس اثر الدارس، ودرس الكتاب یعني درس الشيء والرسم یدرس " درس" من الفعل 

  .یدرسه درسا ودراسة ودارسهُ 

  .والمْدراس المضع الذي یدرس فیه

ابن منظور، ( البیت الذي یدرس فیه القرآن، وكذلك مدارس الیهود ): المدرسة( والمْدَراُس 

  ).330م، ص1999

 :اصطالحا

ت مكانا إلكساب التالمیذ المعرفة تلعب المدرسة دورا مهما في تربیة أبنائنا، فالمدرسة لیس

والمعلومات فقط، بل هي مكان لصقل شخصیة التلمیذ وتزویده بالخبرات الحیاتیة المختلفة، 

وتزویده بالقدرات الخاصة لمواجهة الحیاة، ومشاكلها بشكل إیجابي، ولكي تكون المدرسة قادرة 
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میذ ال مكانا ینتظر التلمیذ كل على أداء دورها یجب ان تكون أوال مكانا محببا للطالب والتال

  ).23م، ص2017مدحت أبو النصر، ( فرصة لالبتعاد عنها 

مؤسسة اجتماعیة رسمیة تهتم بوظیفة التربیة، ونقل التراث الثقافي، وتوفر " تعرف المدرسة بأنها 

 بسام محمد أبو علیان،( الظروف المناسبة لنمو التالمیذ جسمیا، عقلیا، اجتماعیا وانفعالیا 

  ).104م، ص2016

وتعرف بأنها المؤسسة التربویة التي لها دور مهم في تربیة الطفل وسد حاجاته ورغباته ونقل 

التراث الثقافي وتكیفه مع الحیاة الجدیدة، ألنها المیدان الذي یكمل دور األسرة فضال عن أهمیتها 

( دني والنفسي واالجتماعي بتربیة الجیل وفق مناهج تعلیمیة تتناسب مع نمو األفراد العقلي والب

  ).45م، ص2020سمیر عبد القادر حجازي وٕابراهیم السید، 

مؤسسة اجتماعیة تتكون من عناصر أساسیة ممثلة في الهیكل :" وتعرف أیضا على انها 

المدرسي، والمعلمین والمناهج التعلیمیة، والتالمیذ، أنشأها المجتمع لتحقیق أهدافه ومرامیه، حیث 

في تكامل وتآزر من أجل الوصول الى األهداف المسطرة التي خطها النظام التربوي یتعاون الكل 

عزي " ( للمجتمع، وبخاصة التحصیل العلمي، وتشكیل منظومة القیم التربویة لدى التالمیذ

  ).114تا، ص.الحسین، د

وتعرف أیضا على أنها هي مؤسسة وتنظیم اجتماعي، أنشاها المجتمع خاصة لتربیة وتعلیم 

غاره، وكالة عن الكبار المشغولین في مشاغل الحیاة، ونیابة عن المجتمع في نقل تراثه الثقافي ص

الى الضغار، وللمدرسة الهامة في المجتمع، اذ یوجد فیها المتخصصون في مجاالت العلم 

صالح ( والمعرفة لتقوم بتلك الوظائف، ومن ثم فهي تبلور اتجاهات المجتمع وتعكس إطار حیاته 

  ).175م، ص 1998عبد اهللا وعبد الرحمن بن محمد، بن 
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 :وظائف المدرسة -2

الوظیفة التكمیلیة والوظیفة التصحیحة : للمدرسة ثالثة وظائف أساسیة تظهر لنا على النحو التالي

  .والوظیفة التنسیقیة، طبعا هذه األدوار تتكامل مع بقیة أدوار مؤسسات التنشئة االجتماعیة

 : ال المدرسة أداة استكم -

إذ تقوم هذه األخیرة باستكمال ما بدأته المؤسسات االجتماعیة األخرى وفي مقدمتها االسرة من 

  .أعمال وتوجیهات تربویة، تتعلق بالبیئة وتشكیل الوعي البیئي الحسي لدى الطفل

 : المدرسة أداة تصحیح  -

تماعیة األخرى، فإن تقوم بتصحیح األخطاء التربویة التي قد ترتكبها المؤسسات والهیئات االج

هناك نقص تالفته، وان كان هناك فراغ مألته، وفي هذا اإلطار تقوم المدرسة بزرع السلوكیات 

البیئیة اإلیجابیة من خالل المناهج الدراسیة، وتصحیح المفاهیم الخاطئة لدى الطفل التي یكون قد 

  .اكتسبها من خالل احتكاكه بأسرته وتقلیده لها

 : ق المدرسة أداة تنسی -

تنسق الجهود التي تبذلها شائر المؤسسات والهیئات االجتماعیة في سبیل تربیة النشء وتظل على 

اتصال دائم بها لترشدها الى أفضل األسالیب التربویة، ومما ال شك فیه ان المدرسة هي المرجع 

هري شفیقة، م( األساسي في كل ما یتعلق بعملیة التربیة بكل مضامینها وخصوصا التربیة البیئیة 

  ).163م، ص 2019

ان وظیفة المدرسة ال تقف عند حدود نقل المعارف الموجودة في بطون " جویل روسني" یرى 

" جون دیوي" ، وینظر " الكتب فحسب، وٕانما في عملیة دمج هذه المعارف في أوساط المعنیین بها

عیة واختزالها في صور مؤسسة اجتماعیة تعمل على تبسیط الحیاة االجتما" الى المدرسة بأنها 

ان المدرسة هي قبل كل شيء مؤسسة أوجدها المجتمع " دیوي"وفي مكان آخر یقول " أولیة بسیطة
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علي اسعد وطفة وعلي جاسم ( إلنجاز عمل خاص، هو الحافظ على الحیاة االجتماعیة وتحسینها 

  ).33م، ص 2003الشهاب، 

  ) : 100م، ص 2011ب سبیتان، فتحي ذیا( كما ان للمدرسة وظائف أخرى نذكر منها 

فاالجیال السابقة تقوم بتجمیع تراثها : نقل تراث األجیال السابقة الى األجیال الحاضرة -

ومخلفاتها الفكریة والحضاریة المتعددة في سجالت مكتوبة، وعلى كل مجتمع بشري یرید 

 .ان یحتفظ بصلة بماضیه وتاریخه ان ینقل تراث الماضي الى األجیال الناشئة

من وظائف المدرسة انها تقوم باالحتفاظ بالتراث الثقافي لألجیال : اإلحتفاظ بالتراث الثقافي -

السابقة وتضیف الیه كل جدید، فالمدرسة باعتبارها عامال رئیسا من عوامل التربیة، تحتفظ 

بالتراث الثقافي، وفي الوقت نفسه ترصد وتون كل ما تبتكره األجیال الحاضرة من معارف 

 .وتضیفه الى تراث األمة وعلوم

تقوم المدرسة بعرض المشكالت وٕاتاحة الفرص أمام الطالب من : عرض المشكالت العامة -

خالل المناهج الدراسیة، كي یعیشوا هذه المشكالت وان یشعروا في إمكانیة حلها، لذا 

 .تساهم المدرسة بتغیر المجتمع وتطوره

  :مفهوم الوسط المدرسي: المطلب الثاني

  :من بینها ) المناخ المدرسي( ددت التعاریف المرتبطة بالوسط المدرسي لقد تع

كل مایتعلق بالمدرسة كمؤسسة تعلیمیة ومناخ مدرسي وصحة : " یعرف الوسط المدرسي على أنه 

عقلیة وتحصیل أكادیمیوعالقات بین أطراف المدرسة كعالقة التلمیذ والمعلم، والتلمیذ واإلدارة، 

تالمیذ معا، وكذلك أشكال المناخ المدرسي من حیث السیطرة، أسالیب الثواب والمعلمین معا، وال

  ) .34م، ص 2012باشرة كمال، " ( والعقاب، وطرق التدریس وأنشطة المدرسة

مجموعة العناصر التي یدركها المعلم ویتكون منها الموقف المدرسي داخل : " ویعرف على انه 

  ).86م، ص2020حنان مساعدیة، " ( حجرة الدراسة، وتؤثر في سلوك التالمیذ



  الوسط ا�رايس                                                                                                   : ثاينال  املبحث

28 
 

الطابع االجتماعي النفسي السائد في المدرسة، اذ قد یبدو للشخص العادي " ویعرف أیضا بأنه 

بأن المدارس عبارة عن أماكن یتواجد فیها التالمیذ والمعلمون من اجل تعلیم الطلبة، ولذلك فهي ال 

ضها عن بعض من حیث طابعها تختلف بعضها عن بعض، والحقیقة ان المدارس تختلف بع

وجوها الذي یمیزها عن غیرها، وهذه االختالفات تبدو واضحة لالفراد داخل المدرسة كالعاملین، 

  ).16م، ص 2007محمد عبد المحسن ضبیب العتیبي، ( والمعلمین، والطلبة 

اتذة وأعوان ویعرف على انه هو البیئة التربویة او فضاء المدرسة الذي یتواجد فیه التالمیذ، األس

المدرسة، وما تحتویه من هیاكل بیداغوجیة وتربویة ویشمل العالقات واإلدارة والموارد واألبنیة 

( والمرافق المدرسیة، وهو المكان الذي تتم فیه عملیة الكشف والفحص لفرق الصحة المدرسیة 

  ).5م، ص2019صافة امینة وكریمة عالق، 

م، 2015حلیمة  عكسة، ( رسة تحتوي على ثالثة ابعاد هي أن البیئة الداخلیة للمد Taguiriیرى 

  ):174ص 

ویتضمن الجوانب المادیة للمدرسة مثل حجم المدرسة وعمر  :البعد االیكولوجي او البیئي -

 .المبنى ومرافق المدرسة

ویتضمن خصائص األفراد داخل التنظیم المدرسي، كما یتضمن النمط  :البعد االجتماعي -

 .ن األفراد والمجموعات داخل المدرسة وخارجهاالسائد للعالقات بی

 .ویتضمن هذا البعد القیم والمعاني والمبادئ والبناء االدراكي في المدرسة  :البعد الثقافي -

والذي یتمثل في تلك المدركات واالحاسیس والمشاعر واالتجاهات التي  :البعد النفسي -

 .یحملها التلمیذ إزاء الوسط المدرسي

المدرسي على أنه الجو العام الذي یسود غرفة الصف، وبطبیعة الحال ال كما تعرف الوسط 

یقتصر على المناخ المادي، بل یتعدى ذلك الى المناخ االنفعالي النفسي الذي یسود غرفة الصف، 

نتیجة العالقات االجتماعیة الناشئة بین المدرس وطلبته، وبین الطلبة انفسهم في إطار المهمات 
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ایمان عباس الخفاف، ( جري داخل غرفة الصف، باتجاه تحقیق األهداف المنشودة التعلیمیة التي ت

  ).387م، ص 2013

كما یشمل الوسط المدرسي كل اإلمكانیات المادیة المتوفرة داخل البناء المدرسي، وعلى مدیر 

المدرسة ان یخطط لتوظیف اإلمكانات المادیة والبشریة المتاحة من أجل تحقیق أهداف المدرسة 

المشروعات التحسینیة في البیئة المدرسیة، : المنشودة، ویندرج تحت هذا المجال عدة أعمال منها 

نبیل محمود الصالحي، ( ویانة البناء المدرسي، وانشاء الحدائق المدرسیة والساحات والمالعب 

  ).84م، ص 2011

  :خصائص الوسط المدرسي: المطلب الثالث

  : الخصائص منها یتمیز الوسط المدرسي بالعدید من 

 :الوسط المدرسي بیئة واسعة ومتكاملة-1

حیث یشتمل على العدید من العوامل الطبیعیة واالجتماعیة من مباني ومرافق متنوعة وتجهیزات 

  .وشبكة متكاملة من العالقات االجتماعیة بین التالمیذ والمعلمین واإلدارة المدرسیة

 : الوسط المدرسي بیئة تفاعلیة-2

یجد األطفال مجموعات مختلفة ینتمون الى مستویات اجتماعیة واقتصادیة مختلفة، ففي المدرسة 

ففي البدایة یحدث بینهم نوع من التباعد، ولكن مع االختالط والتفاعل في اطار البیئة المدرسیة، 

سواء في حجرات الدراسة او الفناء او أثناء ممارسة األنشطة المدرسیة المختلفة، وفي ظل المناخ 

یشجع على االلفة والمودة یحدث التقارب والتقبل وتبادل اآلراء واألفكار، وتحدث عملیة  الذي

انصهار وتذوب الحواجز بین التالمیذ، ویكتسب التلمیذ قیم وعادات ومعاییر المجتمع التي تشجع 

  .على المساواة والتعاون والمشاركة واحترام حقوق اآلخرین

  



  الوسط ا�رايس                                                                                                   : ثاينال  املبحث

30 
 

 :الوسط المدرسي بیئة میسرة وبسیطة-3

حیث یعمل على تبسیط وتسهیل عملیة الفهم واالدراك لكل المعلومات التي تتضمنها المواد 

الدراسیة المتنوعة، والتي في بعض األحیان تكون متداخلة، وهناك طرق وأسالیب علمیة یتم 

التدرج من السهل الى الصعب واالنتقال من شرح المفاهیم : اتباعها في عملیة تسهیل وتبسیط مثل

  ).90- 89م، ص 2020حنان مساعدیة، ( یة المحسوسة الى المجردة واألكثر تعقیدا الماد

ست خصائص للوسط المدرسي تجعل الموقف التعلیمي موقفا معقدا ) Doyel( كما یقترح دویل 

  :وهي على النحو اآلتي

تمتاز غرفة الصف بأنها متعددة األبعاد والمحاور، فهي مزدحمة باألفراد  :تعدد المحاور -

 .المهمات وضغط الوقتو 

 .أي حدوث أشیاء كثیرة في نفس الوقت :التزامن -

تحدث األنشطة بسرعة داخل غرفة الصف ومن الصعب التخطیط المسبق لردة  :اللحظیة -

 .الفعل المناسبة

ان كثیر من األحداث التي تظهر داخل عرفة الصف ولیدة اللحظة  :صعوبة التوقع -

 .وقع او التنبؤومفاجئة، فانه یصعب على المعلم الت

ان الطلبة بالحظون الطریقة التي یعالج فیها المعلم المواقف الطارئة،  :انعدام الخصوصیة -

 ویالحظ مدى عدالة المعلم، وهل هناك تحیز؟

ان الصفوف لها تاریخ أو أحداث سابقة اذ تتوقف تصرفات المعلم او طالب معین  :التاریخ -

م، ص 2013ایمان عباس الخفاف، ( الصف  الى حد كبیر على األحداث السابقة مع ذلك

388. ( 
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  أهداف وأنماط الوسط المدرسي: المطلب الرابع

  :أهداف الوسط المدرسي-1

یمثل الوسط المدرسي البیئة االجتماعیة الثانیة في حیاة الطفل بعد البیئة االسریة، وهي تختلف 

تمع االسري، ولكن العالقات كمؤسسة تعلیمیة تربویة تثقیفیة، وكمجتمع أكثر تعقیدا من المج

  .االجتماعیة السائدة بداخل الوسط المدرسي لیست بالعمق واالستمراریة كالعالقات االسریة

فالطفل یجد نفسه في بیئة جدیدة علیه، وفي وسط وأنماط متعددة من الرفاق والمستویات 

ألصدقاء لقضاء أوقات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة المتباینة، مما یجعلهم في حاجة الى ا

  .الفراغ والشعور باألمن واالستقاللیة، وتنمیة المهارات والسلوكیات االجتماعیة كالتعاون والمشاركة

  :لذلك قام الباحثین بتحدید أهداف الوسط المدرسي من خالل بعیدن رئیسین متكاملین هما

 البعد األول اإلنتاجیة: 

التالمیذ ومدى اكتسابهم للمهارات االجتماعیة  وترتبط بمدى التحصیل واالنجاز الذي یحققه

واإلنسانیة واالتجاهات اإلیجابیة التي تدعم وتنمي قدراتهم العقلیة والمعرفیة من خالل مجموعة من 

  .الطرق واألسالیب في التعلم والبحث وحل المشكالت

 االشباع: البعد الثاني: 

ماء للمدرسة كمكان لالنجاز والتحصیل ویرتبط بدعم وتنمیة قیم الحب والتقدیر الضخصي واالنت

والتعلم والتعاون في جو من المودة واحترام القوانین مع االهتمام باشباع الحاجات النفسیة 

 – 93م، ص 2020حنان مساعدیة، ( واالجتماعیة المرتبطة بكل مرحلة عمریة یمر بها التالمیذ 

94.(  

  :أنماط الوسط المدرسي-2

  :مدرسي هيلعل من ابرز أنماط الوسط ال
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 :الوسط المدرسي المفتوح -1

یتحقق هذا المناخ تحت قیادة مدیر المدرسة ویتصف بسمتي الدفء والحیویة اللتین تساعدان على 

خلق روح التعاون بین أفراد مدرسته، وفي هذه الحالة یتمتع أعضاء المدرسة بروح معنویة عالیة 

  .هداف المدرسة وحاجات العاملین بهاوبعالقات اجتماعیة وثیقة، وفي ظل هذا الوسط تتكامل أ

  

 :الوسط المدرسي المغلق -2

ینتج هذا الوسط عن سلوك استبدادي من قبل مدیر المدرسة، وتكون الروح المعنویة للمعلمین 

منخفضة، ومستوى أدائهم ألعمالهم متدنیا، ویسو الفتور بین جمیع العاملین في المدرسة لعدم 

مال، وینصب اهتمام المدیر في هذا الوسط على األمور شعورهم بالرضا لما ینجزونه من أع

  ).144م، ص 2009فتحي درویش عشیبة، ( الشكلیة في العمل 

 :الوسط المدرسي المألوف -3

یسود فیه عالقات اسریة او عائلیة، فاالهتمام بالعالقات االجتماعیة بالدرجة األولى، ثم العمل 

  .واالنجاز

 :الوسط المدرسي الوالدي -4

درسة بانعدام تفویض السلطة، مما یحول دون ظهور قیادات من بین أعضاء المدرسة، وتتمیز الم

  .وتكون سلطة الرقابة أعلى من سلطة التوجیه

 :وسط الحكم الذاتي-5

یتیح فیه المدیر للعاملین حریة شبه كاملة في أداء واجباتهم، ویساعد هذا الوسط على ظهور 

یة عالیة من العاملین، وان كان بصورة أقل من قیادات من أعضاء المدرسة، وتسود روح معنو 

 ).39م، ص 2013عایش صباح، ( الوسط المدرسي المفتوح 
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  :كیفیة تحسین الوسط المدرسي: المطلب الخامس

مثل زیادة ( بعد ان یتم قیاس الوسط المدرسي وتحدید الجوانب التي ینبغي العمل على تحسینها 

مدرسة، او تنمیة القدرات المهنیة لدى العاملین بالمدرسة االشراف على الممرات والساحات داخل ال

یحتاج التربویون الى التفكیر في طرق لتغییر القیم والمبادئ ) الخ...حول قضیة التنوع الثقافي 

والتوقعات السائدة بین أعضاء المجتمع المدرسي، وعلى الرغم من عدم وجود حل واحد یناسب 

اقات التعلیمیة، فهناك بعض الممارسات والحلول الشائعة جمیع المدارس وینطبق على كل السی

مستقبلیات تربویة، ( التي یمكن تبنیها من أجل تحسین الوسط المدرسي نوضحها فیما یلي 

  ):39م، ص 2016

 :االعتماد على المقاربات الشاملة-1

العنف (  على الرغم من إمكانیة استخدام برنامج واحد لمواجهة مشكلة سلوكیة محددة في المدرسة

یفضل كثیر من التربویین استخدام المقاربات الشاملة ذات األبعاد والبرامج المتعددة ) او العدوانیة

من أجل مواجهة المشكالت السلوكیة، والعمل أیضا على تحسین الوسط االجتماعي والثقافي 

  .للمدرسة بصورة عامة

 :إشراك األطراف المختلفة في تحسین الوسط المدرسي-2

بحاث العلمیة الى أن برامج الوقایة لیست فقط فعالة في تقلیل المشكالت السلوكیة داخل تشیر األ

المدرسة، ولكنها تؤدي أیضا الى تحسین الوسط المدرسي على المدى البعید، ومن أجل تحقیق 

الطلبة ( هذه البرامج أهدافها بالصورة المطلوبة، تنصح هذه األبحاث بإشراك كل األطراف المعنیة 

  .في إعداد هذه البرامج وتطبیقها) ولیاء األمور، المعلمین، واإلدارة المدرسیةوأ

 :أخذ وجهات النظر المختلفة بعین االعتبار-3

عادة ما تختلف وجهات نظر الطلبة وأولیاء األمور والمعلمین بشأن طبیعة المناخ السائد في 

خ المدرسي، ینبغي أخذ جمیع المدرسة، وبغض النظر عن الفئة التي تعبر بدقة عن حقیقة المنا
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اآلراء ووجهات النظر في الحسبان عند تقییم المناخ المدرسي، وتحدید جوانب االتفاق واالختالف 

  .بینها، ومراعاة ذلك عند وضع الخطط الالزمة لتحسین الوسط المدرسي

 :اتخاذ القرار بناء على نتائج الدراسات المیدانیة-4

یعة السلوكیة واالجتماعیة والنفسیة والثقافیة في المدرسة من أجل مواجهة المشكالت ذات الطب

بصورة فعالة، یجب االعتماد على بیانات میدانیة دقیقة حول طبیعة المجتمع المدرسي، وحجم 

المشكالت التي یعاني منها، ویمكن الحصول على هذه البیانات من خالل الدراسات والمسوح 

لمین وأولیاء األمور، الى جانب البیانات الخاصة باالنضباط العلمیة التي تستطلع آراء الطلبة والمع

  .المدرسي واالشراف، وتغیب الطلبة والبیانات الخاصة بالخلفیات االجتماعیة والثقافیة للطلبة 
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  التحصیل الدراسي: المبحث الثالث

التعلیمیة التي تسعى كل منظموة یعتبر التحصیل الدراسي إحدى العملیات الهامة في العملیة 

تربویة تحقیقها والوصول الى أعلى درجاتها، إذ أولى التربویون والمدرسون والباحثون اهتماما 

متزایدا بدراسة ظاهرة التحصیل الدراسي، یظهر في ما یتضمن علم النفس وعلم االجتماع التربوي 

سباب تفوقه وتدنیه، فإن عملیة انتقال من دراسات تناولت كیفیة قیاسه والعوامل المؤثرة فیه وأ

المتعلم من مستوى دراسي الى آخر مرهون بتحصیله الدراسي الذي توصله للنجاح، ففي دراستنا 

  .یعتبر التحصیل الدراسي متغیرا تابعا 

  :التحصیل الدراسي  وأنواع مفهوم: المطلب األول

  :مفهوم التحصیل الدراسي-1

اإلنجاز التحصیلي للتلمیذ في مادة دراسیة او مجموعة  یعرف التحصیل الدراسي على أنه هو

المواد مقدرا بالدرجات طبقا لالمتحانات المحلیة التي تجریها المدرسة آخر العام، او نهایة الفصل 

الدراسي، فالتحصیل الدراسي یرتبط مباشرة باألداء الدراسي للتلمیذ لتوضیح المدى الذي تحققت فیه 

ونجن سمیرة، ( اكتسبه من معرفة او مهارة معینة نتیجة التعلم والتدریب األهداف التعلیمیة لما 

  ) .52م، ص 2004

یرى عبد الرحمن بن سلیمان الطریري التحصیل الدراسي یرتبط ارتباطا مباشرا في األداء الدراسي 

للطالب حیث تستخدم لإلشارة الى المدى الذي تحققت فیه األهداف التعلیمیة لدى الطالب، فهو 

و معنى شمولي یدخل فیه المعرفة واالتجاهات التي تم اكتسابها وكذا یدخل فیه السلوك واألداء ذ

عبد ( أي أن األهداف التعلیمیة او التربویة قد تكون هي مجال التحصیل بل هي مرتكزة أساسه 

  ). 287م، ص 1997الرحمن الطریري، 
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ئج المحققة من العملیة التربویة یعرف التحصیل الدراسي بأنه مصطلح تربوي یطلق على النتا

سالم عبد اهللا الفاخري، ( والتعلیمیة هو محصلة الجهد المبذول من الطالب خالل تعلمه بالمدرسة 

  ).10م، ص 2018

ویعرف على انه یستخدم لیشیر الى القدرة على متطلبات النجاح المدرسي، سواء في التحصیل 

ة، ویستخدم لقیاس التحصیل الدراسي بطاریات من بمعناه العام او النوعي لمادة دراسیة معین

االختبارات التي صممت لقیاس مستوى المهارة او المعرفة التي حصلها الفرد في جوانب نشاطه 

التعلیمي، وتهدف اختبارات التحصیل الى تقدیر مستوى الكفایة من خالل القیاس لالداء الفعلي في 

فرج ( ي صورة أداء لتحدید جوانب االمتیاز والتفوق مجال معین، فهو اذن قیاس للقدرة متمثلة ف

  ) .93تا، ص .عبد القادر طه، د

ویعرف أیضا على أنه مستوى من اإلنجاز او الكفاءة او األداء في التعلیم والعمل المدرسي او 

الجامعي یصل الیه المتعلم خالل العملیة التعلیمیة التي یشترك فیها مجموعة من الطالب والمعلم 

ي تقدیر هذا التحصیل بواسطة المدرسین بصورة شفویة او عن طریق اسنخدام االختبارات ویجر 

  ).401م، ص 2010عمر عبد الرحیم نصر اهللا، ( المختلفة المخصصة لذلك 

كما عرف على انه مقدار ما حققه المتعلم من أهداف تعلیمیة في مادة دراسیة معینة بعد مروره 

  ).56م، ص 2020م شفیق الناشري، أحال( بخبرات ومواقف تعلیمیة 

ویعتبر التحصیل الدراسي هو عیارة عن النتیجة العامة التي یحصل علیها الطالب في نهایة العام 

الدراسي والتي تضم جمیع النتائج التي حصل علیها في كل یوم وفي كل شهر وكل فصل ونهایة 

ضوع الواحد مستوى الطالب السنة وفي كل موضوع وموضوع، حیث یحدد التحصیل الدراسي للمو 

في هذا الموضوع نقاط الضعف والقوة لدیه، والتحصیل اإلجمالي الذي یصل الیه الفرد في جمیع 

المواد عن طریق تقییم المعلم الشفهي او الكتابي الیومي او الشهري الذي یعتمد على اجراء 

  ).401ص  م،2010عمر عبد الرحیم نصر اهللا، ( االختبارات واالمتحانات الخاصة 
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ان التحصیل الدراسي هو مستوى محدد من األداء او الكفاءة في العمل الدراسي، " جابلن" ویرى 

كما یقیم من قبل المعلمین او عن طریق االختبارات المقننة او كلیهما معا، ویركز هذا المفهوم 

طریقة التقویم  للتحصیل الدراسي على جانبین، األول على مستوى األداء او الكفاءة، والثاني عن

والتي یقوم بها المدرس وهي عادة عملیة غیر مقننة وتخضع للمشكلة الذاتیة او عن طریق 

  ). 176م، ص2018عبد المنعم حسین، ( اختبارات مقننة موضوعیة 

ویعرف أیضا على انه مقدار المعرفة او المهارة التي حصلها الفرد نتیجة التدریب والمرور بخبرات 

كلمة التحصیل غالبا لتشیر الى التحصیل الدراسي او التعلم او تحصیل العامل  سابقة، وتستخدم

من الدراسات التدریبیة التي یلتحق بها، ویفضل بعض علماء النفس استخدام كلمة الكفایة للتعبیر 

عبد الرحمن ( عن التحصیل المهني او الحرفي بینما تخص كلمة تحصیل بالتحصیل الدراسي 

 ) .129صم، 1999العیسوي، 

من خالل التعاریف السابقة یمكن ان نعرف التحصیل الدراسي على أنه األداء المحقق في العمل 

المدرسي من خالل ما اكتسب من معارف ومهارات في موضوع معین او عدة موضوعات التي 

یمكن قیاسها باالختبارات التحصیلیة من خالل العالمات المتحصل علیها في هذه االختبارات قد 

كون متدنیة او مرتفعة نهایة السنة او الفصل الدراسي، وقد تكون هذه االختبارات شفویة او ت

  .كتابیة

 : أنواع التحصیل الدراسي -2

  : یمكن تقسیم التحصیل الدراسي الى ثالث مستویات وهي 

یكون فیه أداء الطالب مرتفع عن معدل زمالئه في نفس المستوى وفي  :التحصیل الجید  .أ 

یتم باستخدام جمیع القدرات واالمكانیات التي تكفل للطالب الحصول على نفس القسم، و 

مستوى أعلى لالداء التحصیلي المرتقب منه، بحیث یكون في قمة االنحراف المعیاري من 

 .الناحیة اإلیجابیة، مما یمنحه التفوق على بقیة زمالئه 
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یتحصل علیها الطالب في هذا النوع من التحصیل تكون الدرجة التي  :التحصیل المتوسط  .ب 

تمثل نصف اإلمكانیات التي یملكها، ویكون اداءه متوسط ودرجة احتفاظه واستفادته من 

 .المعلومات متوسطة

یعرف هذا النوع من األداء بالتحصیل الدراسي الضعیف  :التحصیل الدراسي المنخفض  .ج 

الئه فنسبة حیث یكون فیه أداء الطالب أقل من المستوى العادي بالمقارنة مع بقیة زم

استغالله واستفادته مما تقدم من المقرر الدراسي ضعیفة الى درجة االنعدام، وفي هذا النوع 

من التحصیل یكون استغالل المتعلم لقدراته العقلیة والفكریة ضعیفا على الرغم من تواجد 

ق نسبة ال بأس بها من القدرات، ویمكن ان یكون هذا التأخر في جمیع المواد وهو ما یطل

علیه بالفشل الدراسي العام وألن الطالب یجد نفسه عاجزا عن فهم ومتابعة البرنامج الدراسي 

رغم محاولته التفوق على هذا العجز، وقد یكون في مادة واحدة او اثنین فیكون نوعي، 

م، ص 2019مرزوك الجنابي وأبو خمرة، ( ویعود هذا الى قدرات الطالب وامكانیاته 

126.( 

 : شروط التحصیل الدراسي الجید : نيالمطلب الثا

 :من الشروط التي تساعد على التحصیل الجید لدى األطفال مایلي 

رد یحتاج الى التكرار لتعلم خبرة، وحتى یتمكن من اتقان من المعروف ان الف: شرط التكرار   .أ 

هذه الخبرة یجب علیه تكرارها، ال نقصد بذلك التكرار اآللي األعمى، بل ذلك التكرار 

الموجه الذي یؤدي الى نمو الخبرات واالرتقاء بها بحیث یستطیع االنسان ان تقوم باالداء 

المطلوب بطریقة آلیة، وفي نفس الوقت بطریقة سریعة ودقیقة، فالتكرار اآللي المحض هو 

مضیعة للوقت اذا ما لم یقوم على أساس الفهم، التركیز، واالنتباه، والمالحظة الدقیقة 

 ).57م، ص2012بودربالة شهرزاد، ( ما یتعلمه الفرد ومعرفة معنى 

تتوقف القدرة على حصر االنتباه وكذلك النشاط الذاتي الذي یبذله المتعلم  :شرط االهتمام  .ب 

على مدى اهتمامه بما یدرس، وان حصر االنتباه یستلزم بذل الجهد االرادي وتوفر االهتمام 

التي یتعلمها وتستقر عناصرها في تنظیم  لدى المتعلم حتى یستطیع االحتفاظ بالمعلومات
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معین فما ننساه هو غالبا مال یهتم به والشيء الذي الحظناه بادئ االمر خطأ سوف نتذكره 

خطأ ان اثارة اهتمام الطالب وضمان استمرار هذا االهتمام من الصعوبات التي تعترض 

تغل المعلم نشاط الطلبة المعلم في الفصل الدراسي، ویمكن التغلب على هذه المشكلة لو اس

 .اإلیجابي واهتم بطریقة االستكشاف والتساؤل اكثر من اهتمامه بالتلقین وحشو االذهان

في حالة دراسة مادتین او اكثر في یوم واحد بینت نتائج  :فترات الرجوع وتنوع المواد  .ج 

فالطالب التجارب أهمیة فترة الراحة عقب دراسة كل مادة من أجل تثبیتها واالحتفاظ بها، 

یجب ان یراعي اختیار مادتین مختلفتین في المعنى والمحتوى والشكل، فكلما زاد التشابه 

بین المادتین المدروستین بطریقة متعاقبة كلما زادت درجة تداخلهما، أي طمس إحداهما 

لالخرى، وكلما اختلفت المادتان قلت درجة التداخل بینهما وبالتالي أصبحت أقل عرضة 

 ).127م، ص 2019مرزوك الجنابي وأبو خمرة، ( للنسیان 

تفضل الطریقة اللیة عن الطریقة الجزئیة، عندما تكون  :الطریقة الكلیة والطریقة الجزئیة  .د 

المادة المراد تعلمها سهلة، و قصیرة ومتسلسلة تسلسال منطقیا او طبیعیا، حیث ان 

یقة الكلیة، في حین ان الموضوع الذي یكون ذا وحدة طبیعیة یكون سهال في تعلمه بالطر 

المواضیع المكونة من أجزاء ال رابط بینهما، او صعبة او مسرفة في الطول یفضل 

 . )58م، ص 2012بودربالة شهرزاد، ( استخدام الطریقة الجزئیة في تعلمها 

وفیه یسترجع الفرد ما حصله من معرفة وعالج ما یبدو من مواطن  :مبدأ التسمیع الذاتي  .ه 

 .یل الضعف في التحص

ال شك ان التحصیل القائم على أساس االرشاد والتوجیه أفضل من :  االرشاد والتوجیه  .و 

التحصیل الذي ال یستفید فیه الفرد من إرشادات المعلم، فاالرشاد یؤدي الى حدوث التعلم 

مرزوك الجنابي وأبو ( بمجهود أقل وفي مدة زمنیة أقصر مما لو كان التعلم دون ارشاد 

 ) .128ص م، 2019خمرة، 
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 : العوامل المؤثرة على التحصیل الدراسي : لمطلب الثالثا

هناك العدید من العوامل التي تؤثر في التحصیل الدراسي، منها الخاصة بالتلمیذ وأخرى خاصة 

  :بالمحیط 

 : عوامل متعلقة بالتلمیذ نفسه  . أ

  القدرات العقلیة : 

اء وغیرهم على عملیة التحصیل الدراسي، تؤثر العوامل العقلیة المختلفة من ادراك، تذكر، ذك

واكثر هذه العوامل تأثیرا هو الذكاء، فیبدوا ان عامل الذكاء كما تقیسه المقاییس المتخصصة 

یمتلك قدرة عالیة في مجال التنبؤ باالنجاز التربوي، والمذهب الذي یدین به جل علماء النفس 

وي بین الذكاء والتحصیل الدراسیس، وهو الذین ال یكادون یختلفون حول مسألة وجود ارتباط ق

وایما كان فان مفهوم الذكاء یتصل اتصاال " عندما یقول " فاخر عقال" االرتباط الذي یشیر الیه 

وثیقا بالقدرة على التعلم، وكل روائز الذكاء من متاهات او علب معضلة او روائز لفضیة تؤكد ان 

( هكذا یكون معیار الذكاء السرعة في التعلم والدقة  التعلم كان للذكاء دورا هاما أساسیا فیه، و

  ) .74م، ص 2008/2009مغار عبد الوهاب، 

 العوامل النفسیة: 

العوامل النفسیة لها تاثیر على التحصیل الدراسي، أي نجاح ولو كان بسیطا یعزز اإلحساس 

ا بها وال نحملهم بالثقة، لذا من الضروري ان نعطي األبناء فرصا عدیدة وأعماال بسیطة لینجحو 

أبدا ما ال طاقة لهم به، ونعرضهم لفشل متكرر، یجب ان نجزئ األعمال الصعبة ونواظب على 

الثاب بعد كل نجاح، ونواظب على الثناء علیهم، خاصة أمام الوالد عندما یعود من العمل ال نذكر 

( ن االستهزاء والسخریة ابدا عیوبهم او هفواتهم او أي فشل أمام اآلخرین أیا كان، ونبتعد كلیا ع

  ) .314م، ص 2009عبلة بساط جمعة، 

  العوامل الجسمیة: 
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تلعب العوامل الجسمیة دورا هاما في عملیة التحصیل الدراسي، اذ ال یمكن فصل العامل 

اذ كیف یمكن للتلمیذ ان یركز " شارب" الفزیولوجي عن الجانب المعرفي للتلمیذ، فعلى حد تعبیر 

جري حوله في القسم من أنشطة مختلفة، و هو یعاني من الم الجوع مثال، وكیف انتباهه على ما ی

( له ان یستفید مما یسمعه او یراه، اذا لم تكن حاجته األساسیة قد تم اشباعها ولو بطریقة جزئیة 

  ) .74م، ص2008/2009مغار عبد الوهاب، 

 :العوامل االسریة  . ب

توى تحصیلهم الدراسي، فالوالدان یهتمان بحیاة تؤثر طریقة معاملة الوالدین البنائهم على مس

ابنائهما، وما یقدمانه لهم من إمكانات مادیة تلبي متطلباتهم الدراسیة یؤثر في استقرارهم النفسي 

  ).65م، ص 2020أحالم شفیق الناشري، ( واالجتماعي، ومن ثم على مستوى التحصیل لدیهم 

 : المعلم كعامل مؤثر في التحصیل الدراسي  . ت

جد دور أساسي ومباشر للمعلم المرتبط بمستوى الطلبة وتحصیله إما سلبا او إیجابیا، وذلك یو 

یكون من خالل قدرته على التنویع في أسالیب التدریب ومدى مراعاته للفروق الفردیة بین الطلبة، 

 وحالته المزاجیة العامة، ونمط الشخصیة، ومدى قدرته على تعمیم االختبارات التحصیلیة وذلك

بطریقة جیدة وموضوعیة، الى جانب عدم التساهل في توزیع العالمات بما ال یتناسب وما یستحقه 

الطلبة ولكي یقوم المعلم بدوره المنشود ویؤدي الى نتائج نظامیة ومقصودة لدى الطلبة یستوجب 

  : امتالكه ما یلي 

  او الكتاب التمكن من المادة العلمیة او الدراسیة التي هي خاصة بموضوع المنهج

 .المدرسي، ومن ثم المعرفة العامة المرتبطة به من الحقول االكادیمیة األخرى

  أي من حیث المهارات االكادیمیة ) التطبیقي( التمكن من التدریس من الجانب النظري

والمهنیة الوظیفیة وغیرها مما یدخل في الكفایات التعلیمیة للمعلم في التربیة المدرسیة، ان 

 .هارات والكفایات هي التي تجعل من الملم فردا منتجا في التربیةكل هذه الم
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  التمكن من المیول اإلیجابیة نحو التربیة والمربین أي نحو مهنة التعلیم والعمل بها وان

 .یمتلك إنسانیة خاصة نحو المتعلمین

 یات كما وأنه للمعلم المتمكن خاصة من مادته العلمیة والمزود بالمهارات التدریبیة وكفا

تربویة و المتمیز بمیول إیجابیة نحو مهنته حبا وحنانا في تعامله مع طلبته، له اثرا إیجابیا 

في تحصیلهم، أما اذا ما انتقت منه هذه الشروط فانه سوف یكون له دورا سلبیا في 

تحصیلهم، الن المعلم ال یجب ان یعلم بمادته فقط وانما بشخصیته أیضا وتعامله مع 

یقدمه لهم من مثل أعلى وقدوة حسنة، ولجهوده أثر كبیر لدى طلبته سواء  طلبته ومدى ما

 .على المدى القریب او البعید

  یجب ان یكون المعلم متمكن من اختصاصه، ملما بموضوع المنهج المدرسي، قادرا على

التدریس نظریا وتطبیقیا، فالمعلم دون المعرفة المتخصصة سیتحول الى الموظف جاهل 

التدریب یتحول الى موظف عاطل، ودون المیول اإلیجابیة نحو التربیة  ودون مهارة

سي عبد الهادي ( والمتعلمین یتحول الى موظف فاسد، فضرره التربوي أكثر من نفعه 

 ).72 – 71م، ص 2013فطیمة الزهراء، 

 : التحصیل الدراسي  وأهمیة خصائص: المطلب الرابع

  :خصائص التحصیل الدراسي-1

الدراسي غالبا أكادیمي، نظري عملي ویتمحور حول المعارف والممیزات التي یكون التحصیل 

تجسدها المواد الدراسیة المختلفة خاصة التربیة المدرسیة عامة كالعلوم والریاضیات والجغرافیا 

  : والتاریخ، ویتصف التحصیل الدراسي بجملة من الخصائص منها 

االمتحانات الفصلیة الدراسیة التحریریة یظهر التحصیل الدراسي عادة عبر اإلجابات عن  -

 .والشفهیة واالدائیة 

التحصیل الدراسي أسلوب جماعي یقوم على توظیف امتحانات وأسالیب ومعاییر جماعیة  -

 .موحدة في إصدار األحكام التقویمیة 
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التحصیل الدراسي یعتني بالتحصیل السائد لدى أغلبیة الطلبة العادیین داخل الصف وال  -

 .میزات الخاصةیهتم بال

یعمل التحصیل الدراسي على تحقیق التقدم واجتثاث رواسب التخلف منه، فإذا كانت  -

المجتمعات تستمد بناء تطلعاتها المختلفة من خالل ما توفره لها مخرجات التعلم بأنواعها 

 .فإن هذه المخرجات تقاس في إنجازها وكفاءتها بمقیاس التحصیل الدراسي 

هو أحد الجوانب المهمة في النشاط العقلي الذي یقوم به الطالب والذي یظهر فیه أثر  -

 .التفوق الدراسي

 .یعمل على معرفة مدى االستفادة التي یحصل علیها الطالب ومعرفة مستواه -

م، 2019مرزوك الجنابي وأبو خمرة، ( یساعد الطالب على معرفة نقاط القوة والضعف فیه  -

 ).129ص 

 : تحصیل الدراسي أهمیة ال-2

 : بالنسبة للطالب  . أ

ان التحصیل الدراسي هو هدف أساسي من اهداف التعلیم الفردیة یتوقف على تحقیقه نجاح 

الطالب في دراسته وحصوله على الشهادة الدراسیة التي یسعى الحصول علیها، وحصوله على 

له المرتفع في دراسته ویتوقف العمل، وتحقیقه لذاته، ولتكیفه النفسي، وشعوره بالرضا نتیجة لتحصی

على تحقیق هذا الهدف إشباه الطالب لكثیر من حاجاته النفسیة، واالجتماعیة التي من بینها 

حاجاته الى األمن والى النجاح، واالحترام، والتقدیر، وتحقیق المكانة االجتماعیة بین االهل والى 

عالیا في مادة دراسیة معینة في  تأكید الذات وتحقیقها ومن شأن الطالب الذي یحقق تحصیال

مرحلة من مراحل التعلیم ان یستمر معه هذا التحصیل العالي في هذه المادة في المرحلة الدراسیة 

المقبلة، اذا واصل الدراسة فیها بنفس النشاط، والجد فهذا یعني أنه یمكننا أن نتنبأ بمستوى الطالب 

التعلیمیة السابقة، والحاضرة ومما یزید من إمكانیة  في البرنامج الدراسي الذي سیدرسه في المرحلة

صدق التنبؤ جعل امتحانات التحصیل شاملة لكافة أجزاء المقرر، وٕاعداد واستخدام اختبارات 

  .تحصیلیة مقننة
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 : بالنسبة للمجتمع   . ب

یعد التحصیل مظهرا من مظاهر التحسن في معدالت التدفق واإلنتاج للنظام التعلیمي في المجتمع 

نخفاض في معدالت اإلهدار، والتدبیر في هذا النظام وضمان لمردود أكبر من النفقات التعلیمیة وا

وهو مؤشر هام من مؤشرات كفاءة النظام التعلیمي، وتیسیرا لتلبیة احتیاجات المجتمع من الطاقات 

ة للمجتمع من البشریة المدربة ولتحقیق التوافق بین مخرجات العملیة التعلیمیة وبین الحاجات الفعلی

الطاقات البشریة، ویعد التحصیل المرتفع بین الطالب خیر ضمان لتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص 

التعلیمیة الذي یعد من المبادئ األساسیة التي تقوم علیها الدیمقراطیة الحدیثة في مجال التعلیم 

دى ذلك الى تمكین والذي یقتصر تحقیقه على مجرد تأمین التحاق الفرد بمؤسسات التعلیم، بل یتع

فاطمة مسعود، ( هذا الفرد من متابعة المرحلة الدراسیة التي دخلها بنجاح وتحصیل مرتفع 

  ). 62م، ص2018

 :  وقیاس التحصیل األطر النظریة المفسرة للتحصیل الدراسي: خامسالمطلب ال

  :األطر النظریة المفسرة للتحصیل الدراسي-1

  :رة للتحصیل الدراسي ومنها هناك الكثیر من األطر النظریة المفس

 " : موراري" نظریة   .أ 

أول من قدم مفهوم الحاجة الى التحیل ضمن قائمة تشمل مجموعة من الحاجات " موراي" یعد 

ذات أصل نفسي، ومن بینها الحاجة الى التحصیل، كما أكد في تفسیره للسلوك على أهمیة 

  .اضره ومستقبلهالخبرات خاصة في مرحلة الطفولة وأهتم بماضي الفرد وح

ان الحاجة الى التحصیل تحدد الرغبة او المیل الى عمل األشیاء بسرعة على نحو جید وعلى وفق 

إن الحاجة الى التحصیل تعني تحقیق شيء والتغلب على المعوقات والحصول على " موراي" رأي 

اء المادیة والناس مستوى عال من المنافسة والتفوق على اآلخرین واستیعاب وتدبیر أو تنظیم األشی

  ).141 – 140م، ص 2019مرزوك الجنابي وأبو خمرة، ( واألفكار 
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 : نظریة توجه الهدف   .ب 

" بنتریتش" هذه النظریة هي احدى المحاوالت المعاصرة لشرح وتفسیر دافعیة التحصیل وعرفها 

فكار التي بأنه نمط من االعتقادات والتمثیالت المعرفیة، باإلضافة الى األسباب واألغراض واأل

تجعل األفراد یواصلون أداء المهام االجازیة المطلوبة منهم، كما تعرف على انها توجهات عامة 

نحو المهام االكادیمیة، ویتضمن اعتقادات الفرد للغرض من سلوك األداء، وان تبني األهداف 

  .الیة وسلوكیةالمختلفة یولد أنماط استجابات مختلفة وهذه األنماط تتضمن مكونات معرفیة وانفع

ترى هذه النظریة ان الدافعیة التحصیلیة هي مكون فرضي یفسر نشوء واتجاه وبقاء سلوك ما یتم 

توجیهه نحو أهداف أكادیمیة تشمل التعلم والقیم االجتماعیة وتجنب العمل والقیمة التي یضعها 

ى النظریة ان تفسیر الفرد الفرد ألهدافه، وأنماط العزو التي یفسر بها ردود أفعاله االنفعالیة، وتر 

لثمار إنجازاته وعائدیتها علیه هو الذي یحدد درجة المجهود الذي یمكن بذله التمام هذه اإلنجازات 

كما یحدد درجة تاثیر ذلك على عملیات التنظیم المعرفي الذاتیة كاألنشطة التعلیمیة والقدرة على 

  ).142م، ص 2019ابي وأبو خمرة، مرزوك الجن( تحلیل المهام المطلوبة إنجازها دراسیا 

 : نظریة الذات المستقبلیة   .ج 

أصحابها كل من ماركوس ونوریس، وتتضمن هذه النظریة الهداف والطموحات والتفاعل بین الفرد 

وبیئته وتمثل الذات المستقبلیة كل ما یتمنى الفرد ان یصبح علیه في المستقبل، وكل ما یخشى 

امعي قد تظهر علیه لدیه مجموعة من األهداف تؤدي الى تبني حدوثه في المستقبل، فالطالب الج

نمط معین من الذات المستقبلیة، ویتم عبر عملیة تعریف معرفیة لنمط الذات المستقبلیة المرغوبة 

  ).144-  143م، ص 2019مرزوك الجنابي وأبو خمرة، ( 
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 : قیاس التحصیل الدراسي -2

قصد به التقییم الذي یستند الى نتائج االختبارات التي ان تقییم وقیاس التحصیل معروف لدینا، وی

یعطیها المعلم في نهایة الشهر او نهایة الفصل او نهایة العام الدراسي، ثم یرصد نتائجها في دفتر 

  .او سجل العالمات، لیقیم تحصیل التلمیذ 

ف، كذلك وللتقییم اوقیاس التحصیل الدراسي أغراض عدة أهمها هو تحدید مدى تحقیق األهدا

  : لتحقیق األغراض التالیة 

  یوفر المعلومات التي على أساسها تتخذ قرارات النقل للصف األعلى. 

 یتیح الفرصة لمراجعة وٕاعادة النظر في العملیة التعلیمیة. 

 یمكن األستاذ من مراجعة خطط عمله. 

 یعد أساسا قویا یعتمد علیه في تحسین وتطویر األداء. 

  میذ واالفواجالتال( مقارنة النتائج.( 

 ضبط العملیة التعلیمیة وذلك بمقارنة نتائج الصفوف الالحقة بنتائج الصفوف السابقة. 

  في االمتحانات النهائیة كالبكالوریا او شهادة التعلیم المتوسط یساعد هذا االمتحان على

ان اكتشاف الخلل في المنهاج، فمثال اذا فشل اغلب التالمیذ في مادة ما، فان ذلك یعني 

المادة فوق مستوى التالمیذ، واذا فشل تالمیذ مدرسة معینة وكانوا ذو قدرات مماثلة 

 .لزمالئهم في المدارس األخرى، فان السبب مرده أسباب أخرى ولیس المنهاج

  التنبؤ بأداء التلمیذ مستقبال، فالممتاز في امتحان الریاضیات یمكن ان نتنبأ بأنه سیكون

  ) .84م، ص2009مغار عبد الوهاب، ( لمدنیة مثال ناجحا في تخصص الهندسة ا

  

  

  

  



  

 
 

  

  

  

  

  

  الجانب الميداني

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثالفصل ال
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 :منهج الدراسة -1

وضح واستبان وصار نهجا : بین واضح، وهو النهج، وأنهج الطریق: هو طریق نهج:  المنهج لغة

صار نهجا ونهجت الطریق ابنته : یقالطریق الواضح واستنهج الطر : واضحا بینا، والمنهاج

  ).4554تا، ص .ابن منظور، د( واوضحته 

هو الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسته الكتشاف الحقیقة وان العلم الذي یبحث في  :اصطالحا

هذه الطرق هو علم مناهج البحث، وان هذا العلم قد تكون على ید بعض من العلماء 

م، 2011أحمد بدر، ( یقطعان طریقا واحدا متكامال الى المعرفة  المتخصصین والفالسفة اذ هما

  ) .36ص 

یفرضعلینا " العالقات االجتماعیة في الوسط الدراسي وعالقته بالتحصیل الدراسي" وموضوع بحثنا 

المنهج الوصفي الذي یعد من أحسن طرق البحث حیث یتصف بالموضوعیة، وذلك أن 

  .لتطرق آلرائهم المستجوبین یجدون كل الحریة في ا

یعرف المنهج الوصفي على انه طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي منظم من اجل 

الوصول الى أغراض محددة لوضعیة اجتماعیة او مشكلة اجتماعیة او سكان معینین، كما أنه 

یعتبر طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا عن طریق جمع معلومات مقننة عن 

 ). 139م، ص 2007بوحوش والذنیبات، (شكلة وتصنیفها وتحلیلها وٕاخضاعها للدراسة الدقیقةالم

 :أداة الدراسة -

لقد تم االعتماد في هذه الدراسة على استمارة االستبیان كأدة أساسیة والتي تعتبر تقنیة اختبار 

ومات یتم یطرح من خاللها الباحث مجموعة من األسئلة على افراد العینة للحصول على معل

  .معالجتها كمیا ونقارن بها ماتم اقتراحه من فرضیات، باإلضافة الى المقارنة
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  :الستبیانا -

یعرف بأنه مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معین، یتم وضعها في استمارة، ترسل 

ارة، ألشخاص معینینالبرید أو تسلم بالید وهذا بهدف الحصول على أجوبة لألسئلة المدونة باالستم

وهو أكثر أدوات البحث استعماال في معظم أنواع البحوث التربویة والنفسیة واالجتماعیة، لذا 

  .استعملناه لكي یفیدنا بمعلومات وافرة في وقت قصیر

وقد اعتمدنا على االستبیان الذي تم اعداده اعدادا جیدا حتى یغطي جوانب الموضوع من خالل 

على هذه المؤشرات وضعت أسئلة استمارتنا تتضمن سؤاال موزعة  التنوع والتعدد في األسئلة وبناءا

  : على الشكل التالي

خصص للبیانات الشخصیة، استعملنا فیها مؤشرات لفهم مجتمع البحث : المحور األول -

 3الى  1وضم األسئلة من ) الجنس، التخصص العلمي، مكان اإلقامة( والتي تمثلت في 

 سؤاال 12جتماعیة لدى تالمیذ الثانویة وضم خصص للعالقات اال :المحور الثاني -

 سؤاال 11تاثر العالقات االجتماعیة یؤدي الى التحصیل الدراسي وضم  :المحور الثالث -

تلمیذ  40وقد تم تبني هذا االستبیان واالعتماد علیه وتوزیعه على عینة من التالمیذ، والتي شملت 

  .)یانا، نادرا، أبداغالبا، أح( وتلمیذة، وقد تضمن البدائل التالیة 

 :ابلةالمق -

المقابلة هي وسیلة لجمع البیانات وهي تستخدم بكثرة في البحوث االجتماعیة، تتمثل في إیجاد 

موقف مواجهة بین فردین او بین الباحث والمبحوث، یرتكز على التفاعل اللفظي بینهما، فیه 

ل خبرته وآرائه ومعتقداته، یحاول الباحث الحصول على بعض المعلومات لدى المبحوث تدور حو 

  .الستغاللها في البحث العلمي أي كانت طبیعته



إالجراءات املیدانیة ��راسة                                :                                                                           الفصل الثالث

52 
  

قمنا باستعمال تقنیة المقابلة في المجال المیداني المراد دراسته، وكان الهدف من استعمالها متمثال 

  : في 

 لفهم الموضوع المراد دراسته :استكشافیة 

 ستهاتقنیة مساعدة لتحلیل البیانات والمعطیات المراد درا. 

 :األسالیب اإلحصائیة -1

یلعب اإلحصاء دورا هاما في البحوث النفسیة والتربویة واالجتماعیة حیث تطبق االختبارات 

والمقاییس النفسیة والتربویة وتعالج نتائجها معالجة إحصائیة، فنعرف حدود الظاهرة التي نقسیها 

  ).5م، ص2000ي، العیسو (ونحسن عرضها ووصفها ونعرف صلتها بغیرها من الظواهر 

قصد التأكد من صالحیة األداة  SPSSولقد اعتمدنا في هذه الدراسة على البرنامج االحصائي 

المستخدمة في جمع المعلومات من حیث صدقها وثباتها، وكذلك من أجل التحقق من صدق 

  : فرضیات الدراسة، ولقد تم االعتماد في معالجة البیانات على األسالیب اإلحصائیة التالیة

وهذا من أجل تحلیل وترجمة النتائج المتحصل  :اعتمدنا على اإلحصاء بالنسبة المئویة -

 : علیها بعد اإلجابة عن األسئلة المطروحة على المبحوث 

%  

لمعرفة مدى تواجد فروق  2كاحساب قیمة  ) :كاف تربیعي (  2واعتمدنا على قانون كا -

 .ئیة للنتائج المحصل علیها بین النتائج حتى نعطي داللة إحصا

  =    2كا -

  القیمة المحسوبة=  2كا -

  عدد التكرارات المشاهدة= ت ح  -
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  .عدد التكرارات المتوقعة =  ت ن -

   0.05 :مستوى الداللة  -

   1 -هـ  = ن  : درجة الحریة  -

ائیة توجد فروق ذات داللة احص :المحسوبیة إذا كانت أكبر من قیمة المجدولة نقول  2كا -

.  

  : التعریف بالجداول المستعملة لعرض البیانات : ثانیا  -

اعتمدت في عرض البیانات على الجداول البسیطة، فالبسیطة لعرض االجابات ذات  -

  .المتغیر الواحد 
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  :تحلیل نتائج الدراسة واختبار الفرضیات  -1

 وصف تحلیل خصائص عینة الدراسة  -

 توزیع أفراد العینة حسب الجنس):1(م جدول رق -

 

  

  

  

  

  

أعاله وبالنظر الى تكرارا افراد عینة الدراسة والبالغ ) 01(والشكل رقم ) 01(من خالل الجدول رقم 

، في حین % 47.5فرد أي بنسبة  19فردا، نالحظ ان عدد الذكور قدر ب  40 حجمهم اجماال

  . % 52.5فردا أي ما نسبته  21ان عدد االناث قدر ب 

  

  

  التكرار  العبارة
النسبة 

  المئویة

   % 47.5  19  ذكر

 % 52.5  21  أنثى 

  % 100  40  المجموع
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  :توزیع أفراد العینة حسب التخصص العلمي):2(جدول رقم  -

  

  

  

  

  

  

  

أعاله وبالنظر الى تكرارا افراد عینة الدراسة والبالغ ) 02(والشكل رقم ) 02(من خالل الجدول 

فرد أي  12فردا، نالحظ ان فئة االفراد ذو تخصص علوم التجریبیة قدر ب  40حجمهم اجماال 

، أما فئة التسییر % 27.5فرد، أي بنسبة  11، أما فئة اآلداب والفلسفة قدر ب % 30نسبة ب

أفراد أي  7، أما فئة لغات االجنبیة م فقدر ب % 25أفراد أي بنسبة  10واالقتصاد فقد قدر ب 

 .  %17.5بنسبة 

  النسبة المئویة  التكرار  العبارة

 %30  12  علوم تجریبیة

 %27.5  11  آداب وفلسفة

 %25  10  دتسییر واقتصا

 %17.5  7  لغات أجنبیة

   % 100  40  المجموع
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  :توزیع أفراد العینة حسب مكان االقامة):3(جدول رقم  -

  

  

أعاله وبالنظر الى تكرارا افراد عینة الدراسة والبالغ ) 03(والشكل رقم ) 03(من خالل الجدول 

فرد، أي  35فرد، نالحظ ان فئة االفراد الذي یقیمون في األریاف قدر ب  40حجمهم اجماال 

  . %12.5أفراد أي بنسبة  5، أما فئة االفراد الذین یقیمون في المدن فقدر ب % 87.5بنسبة 

  

  

  التكرار  العبارة
النسبة 

  المئویة

 %87.5  35  ریف

 %12.5  5  مدینة

  %100  40  المجموع



حتلیل النتاجئ وم�اقش�هتا                                             :                                                                                الفصل الرابع 

58 
  

  وصف وتحلیل محاور الدراسة -

  العالقات االجتماعیة السائدة لدى تالمیذ الثانویة:المحور الثاني

 یوضح استخدام أسلوب الحوار أثناء حل المشكلة داخل المدرسة  ):4(جدول رقم  -

  كرارالت  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   47.5%  19  غالبا

18,600  3    000، 

   35%  14  أحیانا

  5%  2  نادرا

   12.5%  5  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40عددهم اجماال  أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ) 4(من خالل الجدول رقم 

مجموعات، تمثلت المجموعة األولى في االفراد الذین تمحورت اجاباتهم  4فردا قد انقسمت الى 

، أما المجموعة %47.5فردا بنسبة مئویة بلغت  19وقد بلغ عددهم " غالبا" على السؤال بالبدیل 

فردا  14والبالغ عددهم " أحیانا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

، أما المجموعة الثالثة فتمثل االفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا %35بنسبة مئویة قدرت ب 

، أما المجموعة الرابعة %5والبالغ عددهم فردین بنسبة مئویة قدرت ب " نادرا" السؤال بالبدیل 

افراد  5والبالغ عددهم " أبدا" السؤال بالبدیل واألخیرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا 

 % .12.5بنسبة مئویة قدرت ب 
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حیث ) 2كا( وللتاكد من داللة الفروق في التكرارات تم اللجوء الى اختیار الداللة اإلحصائیة 

وهي قیمة دالة  18,600قدرت ب  3نالحظ من الجدول أعاله ان قیمتها عند درجة الحریة 

وبالتالي فان هناك فرق دال احصائیا بین المجموعات ولصالح ) α= 0.01(احصائیا عند الفا 

 .المجموعة األولى

  یوضح حب االبتعاد عن التجمعات خالل االستراحة  ):5(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   12.5%  5  غالبا

7,600  3    055، 

   42.5%  17  أحیانا

  22.5%  9  نادرا

   22.5%  9  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجماال ) 5(من خالل الجدول رقم 

مجموعات، تمثلت المجموعة األولى في االفراد الذین تمحورت اجاباتهم  4فردا قد انقسمت الى 

، أما المجموعة %12.5أفراد بنسبة مئویة بلغت  5وقد بلغ عددهم " غالبا" على السؤال بالبدیل 

فردا  17والبالغ عددهم " أحیانا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

اجاباتهم على هذا ، أما المجموعة الثالثة فتمثل االفراد الذین كانت %42.5بنسبة مئویة قدرت ب 

، أما المجموعة %22.5أفراد بنسبة مئویة قدرت ب  9والبالغ عددهم " نادرا" السؤال بالبدیل 
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 9والبالغ عددهم " أبدا" الرابعة واألخیرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

 % .22.5افراد بنسبة مئویة قدرت ب 

حیث ) 2كا( في التكرارات تم اللجوء الى اختیار الداللة اإلحصائیة  وللتاكد من داللة الفروق

وهي قیمة غیر دالة  7,600قدرت ب  3نالحظ من الجدول أعاله ان قیمتها عند درجة الحریة 

  ) .α= 0.01(احصائیا عند الفا 

  یوضح الخالفات بین الزمالء ):6(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  لحریةا

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   5%  2  غالبا

13,800  3    003، 

   17.5%  7  أحیانا

  42.5%  17  نادرا

   35%  14  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجماال ) 6(من خالل الجدول رقم 

مجموعات، تمثلت المجموعة األولى في االفراد الذین تمحورت اجاباتهم  4ت الى فردا قد انقسم

، أما المجموعة الثانیة %5وقد بلغ عددهم فردین بنسبة مئویة بلغت " غالبا" على السؤال بالبدیل 

 أفراد بنسبة 7والبالغ عددهم " أحیانا" فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

، أما المجموعة الثالثة فتمثل االفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا %17.5مئویة قدرت ب 
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، أما المجموعة %42.5فرد بنسبة مئویة قدرت ب  17والبالغ عددهم " نادرا" السؤال بالبدیل 

غ عددهم والبال" أبدا" الرابعة واألخیرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

 % .35فرد بنسبة مئویة قدرت ب  14

حیث ) 2كا( وللتاكد من داللة الفروق في التكرارات تم اللجوء الى اختیار الداللة اإلحصائیة 

وهي قیمة دالة  13,800قدرت ب  3نالحظ من الجدول أعاله ان قیمتها عند درجة الحریة 

ل احصائیا بین المجموعات ولصالح وبالتالي فان هناك فرق دا) α= 0.01(احصائیا عند الفا 

  .المجموعة الثالثة

 یوضح الشعور بالمتعة والفرحة بوجود الزمالء ):7(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   67.5%  27  غالبا

21,350  2    000، 

   20%  8  أحیانا

  12.5%  5  نادرا

   00%  0  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجماال ) 7(من خالل الجدول رقم 

مجموعات، تمثلت المجموعة األولى في االفراد الذین تمحورت اجاباتهم  4فردا قد انقسمت الى 

، أما المجموعة %67.5فردا بنسبة مئویة بلغت  27ددهم وقد بلغ ع" غالبا" على السؤال بالبدیل 
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أفراد  8والبالغ عددهم " أحیانا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

، أما المجموعة الثالثة فتمثل االفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا %20بنسبة مئویة قدرت ب 

، أما المجموعة الرابعة %12أفراد بنسبة مئویة قدرت ب  5والبالغ عددهم " نادرا" السؤال بالبدیل 

وال شيء بنسبة مئویة " أبدا" واألخیرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

 % .00قدرت ب 

حیث ) 2كا( وللتاكد من داللة الفروق في التكرارات تم اللجوء الى اختیار الداللة اإلحصائیة 

وهي قیمة دالة  21,350قدرت ب  2نالحظ من الجدول أعاله ان قیمتها عند درجة الحریة 

وبالتالي فان هناك فرق دال احصائیا بین المجموعات ولصالح ) α= 0.01(احصائیا عند الفا 

  .المجموعة األولى

 سریةیوضح كل الزمالء في القسم على درایة بالوضعیة االجتماعیة واال ):8(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

  7.5%  3  غالبا

17,400  3    001، 

   10%  4  أحیانا

  37.5%  15  نادرا

  45%  18  أبدا

 % 100  40  المجموع
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 40نة الدراسة والبالغ عددهم اجماال أعاله نالحظ ان إجابات افراد عی) 8(من خالل الجدول رقم 

مجموعات، تمثلت المجموعة األولى في االفراد الذین تمحورت اجاباتهم  4فردا قد انقسمت الى 

، أما المجموعة %7.5أفراد بنسبة مئویة بلغت  3وقد بلغ عددهم " غالبا" على السؤال بالبدیل 

أفراد  4والبالغ عددهم " أحیانا" السؤال بالبدیل الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا 

، أما المجموعة الثالثة فتمثل االفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا %10بنسبة مئویة قدرت ب 

، أما المجموعة %37.5فرد بنسبة مئویة قدرت ب  15والبالغ عددهم " نادرا" السؤال بالبدیل 

والبالغ عددهم " أبدا" انت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل الرابعة واألخیرة فتمثل األفراد الذین ك

 % .45فرد بنسبة مئویة قدرت ب  18

حیث ) 2كا( وللتاكد من داللة الفروق في التكرارات تم اللجوء الى اختیار الداللة اإلحصائیة 

وهي قیمة دالة  17,400قدرت ب  3نالحظ من الجدول أعاله ان قیمتها عند درجة الحریة 

وبالتالي فان هناك فرق دال احصائیا بین المجموعات ولصالح ) α= 0.01(حصائیا عند الفا ا

  .المجموعة الرابعة
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  یوضح اعتبار االساتذة بمثابة الوالدین في القسم ):9(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   30%  12  الباغ

800,  3    849، 

   20%  8  أحیانا

   25%  10  نادرا

   25%  10  أبدا

 % 100  40  المجموع

 70أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجماال ) 9(من خالل الجدول رقم 

الذین تمحورت اجاباتهم مجموعات، تمثلت المجموعة األولى في االفراد  4فردا قد انقسمت الى 

، أما المجموعة %30فردا بنسبة مئویة بلغت  12وقد بلغ عددهم " غالبا" على السؤال بالبدیل 

أفراد  8والبالغ عددهم " أحیانا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

الفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا ، أما المجموعة الثالثة فتمثل ا%20بنسبة مئویة قدرت ب 

، أما المجموعة الرابعة %25أفراد بنسبة مئویة قدرت ب  10والبالغ عددهم " نادرا" السؤال بالبدیل 

افراد  10والبالغ عددهم " أبدا" واألخیرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

 % .25بنسبة مئویة قدرت ب 

حیث ) 2كا( من داللة الفروق في التكرارات تم اللجوء الى اختیار الداللة اإلحصائیة  وللتاكد

وهي قیمة دالة  34,343قدرت ب  3نالحظ من الجدول أعاله ان قیمتها عند درجة الحریة 
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وبالتالي فان هناك فرق دال احصائیا بین المجموعات ولصالح ) α= 0.01(احصائیا عند الفا 

  .المجموعة األولى

 یوضح االسهامات في اإلعانات من اجل تزیین القسم ):10(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   20%  8  غالبا

800,  3    849، 

   30%  12  أحیانا

  25%  10  نادرا

   25%  10  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال ) 10(ن خالل الجدول رقم م

مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم  4فــردا قــد انقســمت الــى 

ة ، أمـــا المجموعـــ%20أفـــراد بنســـبة مئویـــة بلغـــت  8وقـــد بلـــغ عـــددهم " غالبـــا" علـــى الســـؤال بالبـــدیل 

فـردا  12والبـالغ عـددهم " أحیانا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

، أمــا المجموعــة الثالثــة فتمثــل االفــراد الــذین كانــت اجابــاتهم علــى هــذا %30بنســبة مئویــة قــدرت ب 

أما المجموعـة الرابعـة  ،%25أفراد بنسبة مئویة قدرت ب  10والبالغ عددهم " نادرا" السؤال بالبدیل 

افـراد  10والبـالغ عـددهم " أبدا" واألخیرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

 % .25بنسبة مئویة قدرت ب 
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حیـــث ) 2كـــا( وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة 

وهــي قیمــة غیــر دالــة ، 800قــدرت ب  3قیمتهــا عنــد درجــة الحریــة نالحــظ مــن الجــدول أعــاله ان 

  ) .α= 0.01(احصائیا عند الفا 

 یوضح االجتماع مع األصدقاء من أجل التعاون في مشروع دراسي ):11(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   32.5%  13  غالبا

9,000  3    029، 

   40%  16  أحیانا

  17.5%  7  نادرا

   10%  4  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال ) 11(من خالل الجدول رقم 

حــورت اجابــاتهم مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تم 4فــردا قــد انقســمت الــى 

، أمـا المجموعـة %32.5فـردا بنسـبة مئویـة بلغـت  13وقـد بلـغ عـددهم " غالبا" على السؤال بالبدیل 

فـردا  16والبـالغ عـددهم " أحیانا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

الــذین كانــت اجابــاتهم علــى هــذا  ، أمــا المجموعــة الثالثــة فتمثــل االفــراد%40بنســبة مئویــة قــدرت ب 

، أمـــا المجموعـــة %17.5أفـــراد بنســـبة مئویـــة قـــدرت ب  7والبـــالغ عـــددهم " نـــادرا" الســـؤال بالبـــدیل 
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 4والبـالغ عـددهم " أبدا" الرابعة واألخیرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

 % .10افراد بنسبة مئویة قدرت ب 

حیـــث ) 2كـــا( لـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة وللتاكـــد مـــن دال

وهــي قیمــة غیــر دالــة  9,000قــدرت ب  3نالحــظ مــن الجــدول أعــاله ان قیمتهــا عنــد درجــة الحریــة 

  ) α= 0.01(احصائیا عند الفا 

 یوضح حل المشاكل مع األصدقاء اآلخرین بكل االستطاعة ):12(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   22.5%  9  غالبا

3,400  3    334، 

   37.5%  15  أحیانا

  20%  8  نادرا

   20%  8  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40بالغ عددهم اجمـاال أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة وال) 12(من خالل الجدول رقم 

مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم  4فــردا قــد انقســمت الــى 

، أمــا المجموعــة %22.5أفــراد بنســبة مئویــة بلغــت  9وقــد بلــغ عــددهم " غالبــا" علــى الســؤال بالبــدیل 

فـردا  15والبـالغ عـددهم " أحیانا" ل الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدی

، أما المجموعة الثالثة فتمثل االفراد الـذین كانـت اجابـاتهم علـى هـذا %37.5بنسبة مئویة قدرت ب 
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، أمـا المجموعـة الرابعـة %20أفـراد بنسـبة مئویـة قـدرت ب  8والبـالغ عـددهم " نـادرا" السؤال بالبدیل 

افـراد  8والبـالغ عـددهم " أبـدا" علـى هـذا السـؤال بالبـدیل  واألخیرة فتمثل األفراد الـذین كانـت اجابـاتهم

 % .20بنسبة مئویة قدرت ب 

حیـــث ) 2كـــا( وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة 

وهــي قیمــة غیــر دالــة  3,400قــدرت ب  3نالحــظ مــن الجــدول أعــاله ان قیمتهــا عنــد درجــة الحریــة 

  ) .α= 0.01(ند الفا احصائیا ع

 یوضح السعادة في المؤسسة التي یدرس فیها): 13(جدول رقم   -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   27.5%  11  غالبا

4,200  3    241، 

   35%  14  أحیانا

  12.5%  5  نادرا

   25%  10  أبدا

 % 100  40  وعالمجم

 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال ) 13(من خالل الجدول رقم 

مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم  4فــردا قــد انقســمت الــى 

، أمـا المجموعـة %27.5ت فـردا بنسـبة مئویـة بلغـ 11وقـد بلـغ عـددهم " غالبا" على السؤال بالبدیل 

فـردا  14والبـالغ عـددهم " أحیانا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 
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، أمــا المجموعــة الثالثــة فتمثــل االفــراد الــذین كانــت اجابــاتهم علــى هــذا %35بنســبة مئویــة قــدرت ب 

، أمـــا المجموعـــة %12.5ة مئویـــة قـــدرت ب أفـــراد بنســـب 5والبـــالغ عـــددهم " نـــادرا" الســـؤال بالبـــدیل 

والبـالغ عــددهم " أبــدا" الرابعـة واألخیـرة فتمثــل األفـراد الـذین كانــت اجابـاتهم علـى هــذا السـؤال بالبـدیل 

 % .25افراد بنسبة مئویة قدرت ب  10

حیـــث ) 2كـــا( وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة 

وهــي قیمــة غیــر دالــة  4,200قــدرت ب  3ظ مــن الجــدول أعــاله ان قیمتهــا عنــد درجــة الحریــة نالحــ

  ) .α= 0.01(احصائیا عند الفا 

 یوضح االحترام لكل األساتذة والعمال داخل المؤسسة ):14(دول رقم ج -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   82.5%  33  غالبا

70,800  3    000، 

   7.5%  3  أحیانا

  5%  2  نادرا

   5%  2  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال ) 14(من خالل الجدول رقم 

اد الــذین تمحــورت اجابــاتهم مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــر  4فــردا قــد انقســمت الــى 

، أمـا المجموعـة %82.5فـردا بنسـبة مئویـة بلغـت  33وقـد بلـغ عـددهم " غالبا" على السؤال بالبدیل 
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أفـراد  3والبـالغ عـددهم " أحیانـا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجابـاتهم علـى هـذا السـؤال بالبـدیل 

تمثـل االفـراد الــذین كانـت اجابـاتهم علـى هــذا ، أمـا المجموعــة الثالثـة ف%7.5بنسـبة مئویـة قـدرت ب 

، أمـــا المجموعــة الرابعـــة %5والبـــالغ عــددهم فـــردین بنســبة مئویـــة قــدرت ب " نــادرا" الســؤال بالبـــدیل 

والبــالغ عــددهم فــردین " أبــدا" واألخیــرة فتمثــل األفــراد الــذین كانــت اجابــاتهم علــى هــذا الســؤال بالبــدیل 

 % .5بنسبة مئویة قدرت ب 

حیـــث ) 2كـــا( ن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة وللتاكـــد مـــ

ـــة  ـــة  70,800قـــدرت ب  3نالحـــظ مـــن الجـــدول أعـــاله ان قیمتهـــا عنـــد درجـــة الحری وهـــي قیمـــة دال

وبالتــالي فــان هنــاك فــرق دال احصــائیا بــین المجموعــات ولصــالح ) α= 0.01(احصــائیا عنــد الفــا 

  .المجموعة األولى

 یوضح التفاعل بین التلمیذ واألساتذة): 15(دول رقم ج -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   32.5%  13  غالبا

6,200  3    102، 

   35%  14  أحیانا

  22.5%  9  نادرا

   10%  4  أبدا

 % 100  40  المجموع
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 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال ) 15(جدول رقم من خالل ال

مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم  4فــردا قــد انقســمت الــى 

، أمـا المجموعـة %32.5فـردا بنسـبة مئویـة بلغـت  13وقـد بلـغ عـددهم " غالبا" على السؤال بالبدیل 

فـردا  14والبـالغ عـددهم " أحیانا" یة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل الثان

، أمــا المجموعــة الثالثــة فتمثــل االفــراد الــذین كانــت اجابــاتهم علــى هــذا %35بنســبة مئویــة قــدرت ب 

لمجموعـــة ، أمـــا ا%22.5أفـــراد بنســـبة مئویـــة قـــدرت ب  9والبـــالغ عـــددهم " نـــادرا" الســـؤال بالبـــدیل 

 4والبـالغ عـددهم " أبدا" الرابعة واألخیرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

 % .10افراد بنسبة مئویة قدرت ب 

حیـــث ) 2كـــا( وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة 

وهــي قیمــة غیــر دالــة  6,200قــدرت ب  3عنــد درجــة الحریــة نالحــظ مــن الجــدول أعــاله ان قیمتهــا 

  ) .α= 0.01(احصائیا عند الفا 
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 تأثر العالقات االجتماعیة یؤدي الى التحصیل الدراسي: المحور الثالث -

 یوضح التنافس مع الزمالء یزید من المستوى التعلیمي  ):16(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

 درجة

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   45%  18  غالبا

23,000  3    000، 

   42.5%  17  أحیانا

   10%  4  نادرا

   2.5%  1  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال ) 16(من خالل الجدول رقم 

مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم  4نقســمت الــى فــردا قــد ا

، أمــا المجموعــة %45فــردا بنســبة مئویــة بلغــت  18وقــد بلــغ عــددهم " غالبــا" علــى الســؤال بالبــدیل 

ا فـرد 17والبـالغ عـددهم " أحیانا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

، أما المجموعة الثالثة فتمثل االفراد الـذین كانـت اجابـاتهم علـى هـذا %42.5بنسبة مئویة قدرت ب 

، أمـا المجموعـة الرابعـة %10أفـراد بنسـبة مئویـة قـدرت ب  4والبـالغ عـددهم " نـادرا" السؤال بالبدیل 

والبالغ عـددهم فـرد واحـد " أبدا" واألخیرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

 % .2.5بنسبة مئویة قدرت ب 
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حیـــث ) 2كـــا( وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة 

ـــة  ـــة  23,000قـــدرت ب  3نالحـــظ مـــن الجـــدول أعـــاله ان قیمتهـــا عنـــد درجـــة الحری وهـــي قیمـــة دال

اك فــرق دال احصــائیا بــین المجموعــات ولصــالح وبالتــالي فــان هنــ) α= 0.01(احصــائیا عنــد الفــا 

  .المجموعة األولى

 یوضح افضلیة بعض التالمیذ على البعض اآلخر بالنسبة لألستاذ ):17(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   15%  6  غالبا

9,000  3    029، 

   45%  18  أحیانا

  22.5%  9  نادرا

   17.5%  7  أبدا

 % 100  40  المجموع

  40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال ) 17(من خالل الجدول رقم 

مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم  4فــردا قــد انقســمت الــى 

، أمـــا المجموعـــة %15فـــردا بنســـبة مئویـــة بلغـــت  6وقـــد بلـــغ عـــددهم " غالبـــا" البـــدیل علـــى الســـؤال ب

فـردا  18والبـالغ عـددهم " أحیانا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

، أمــا المجموعــة الثالثــة فتمثــل االفــراد الــذین كانــت اجابــاتهم علــى هــذا %45بنســبة مئویــة قــدرت ب 

، أمـــا المجموعـــة %22.5أفـــراد بنســـبة مئویـــة قـــدرت ب  9والبـــالغ عـــددهم " نـــادرا" الســـؤال بالبـــدیل 
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 7والبـالغ عـددهم " أبدا" الرابعة واألخیرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

 % .17.5افراد بنسبة مئویة قدرت ب 

حیـــث ) 2كـــا( اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم 

وهـي قیمـة غیـر دالـة  34,343قـدرت ب  3نالحظ من الجدول أعـاله ان قیمتهـا عنـد درجـة الحریـة 

  ) .α= 0.01(احصائیا عند الفا 

 یوضح مبدأ المساواة بین التالمیذ یحفز على بذل جهد أكثر في الدراسة ):18(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
لنسبة ا

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   62.5%  25  غالبا

60,600  3    000، 

   15%  6  أحیانا

  15%  6  نادرا

   7.5%  3  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40اجمـاال  أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم) 18(من خالل الجدول رقم 

مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم  4فــردا قــد انقســمت الــى 

، أمـا المجموعـة % 62.5فردا بنسبة مئویـة بلغـت  25وقد بلغ عددهم " غالبا" على السؤال بالبدیل 

أفـراد  6والبـالغ عـددهم " اأحیانـ" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجابـاتهم علـى هـذا السـؤال بالبـدیل 

، أمــا المجموعــة الثالثــة فتمثــل االفــراد الــذین كانــت اجابــاتهم علــى هــذا %15بنســبة مئویــة قــدرت ب 
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، أمـا المجموعـة الرابعـة %15أفـراد بنسـبة مئویـة قـدرت ب  6والبـالغ عـددهم " نـادرا" السؤال بالبدیل 

افـراد  3والبـالغ عـددهم " أبـدا" سـؤال بالبـدیل واألخیرة فتمثل األفراد الـذین كانـت اجابـاتهم علـى هـذا ال

 % .7.5بنسبة مئویة قدرت ب 

حیـــث ) 2كـــا( وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة 

ـــة  ـــة  34,343قـــدرت ب  3نالحـــظ مـــن الجـــدول أعـــاله ان قیمتهـــا عنـــد درجـــة الحری وهـــي قیمـــة دال

وبالتــالي فــان هنــاك فــرق دال احصــائیا بــین المجموعــات ولصــالح ) α= 0.01(احصــائیا عنــد الفــا 

  .المجموعة األولى

 یوضح مناقشة الموضوعات والدروس التي تفهم مع الزمالء ):19(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   47.5%  19  غالبا

18,200  3    000، 

   35%  14  أحیانا

  10%  4  نادرا

   7.5%  3  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال ) 19(من خالل الجدول رقم 

م مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاته 4فــردا قــد انقســمت الــى 

، أمـا المجموعـة %47.5فـردا بنسـبة مئویـة بلغـت  19وقـد بلـغ عـددهم " غالبا" على السؤال بالبدیل 
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فـردا  14والبـالغ عـددهم " أحیانا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

اجابــاتهم علــى هــذا ، أمــا المجموعــة الثالثــة فتمثــل االفــراد الــذین كانــت %35بنســبة مئویــة قــدرت ب 

، أمـا المجموعـة الرابعـة %10أفـراد بنسـبة مئویـة قـدرت ب  4والبـالغ عـددهم " نـادرا" السؤال بالبدیل 

افـراد  3والبـالغ عـددهم " أبـدا" واألخیرة فتمثل األفراد الـذین كانـت اجابـاتهم علـى هـذا السـؤال بالبـدیل 

 % .7.5بنسبة مئویة قدرت ب 

حیـــث ) 2كـــا( التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة  وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي

ـــة  ـــة  18,200قـــدرت ب  3نالحـــظ مـــن الجـــدول أعـــاله ان قیمتهـــا عنـــد درجـــة الحری وهـــي قیمـــة دال

وبالتــالي فــان هنــاك فــرق دال احصــائیا بــین المجموعــات ولصــالح ) α= 0.01(احصــائیا عنــد الفــا 

  .المجموعة األولى

 ضح انضباط التلمیذ وقت الدراسةیو  ):20( جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   40%  16  غالبا

14,600  3    002، 

   40%  16  أحیانا

  12.5%  5  نادرا

   7.5%  3  أبدا

 % 100  40  المجموع
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 40نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال  أعاله) 20(من خالل الجدول رقم 

مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم  4فــردا قــد انقســمت الــى 

، أمــا المجموعــة %40فــردا بنســبة مئویــة بلغــت  16وقــد بلــغ عــددهم " غالبــا" علــى الســؤال بالبــدیل 

فـردا  16والبـالغ عـددهم " أحیانا" ن كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل الثانیة فتمثل األفراد الذی

، أمــا المجموعــة الثالثــة فتمثــل االفــراد الــذین كانــت اجابــاتهم علــى هــذا %40بنســبة مئویــة قــدرت ب 

، أمـــا المجموعـــة %12.5أفـــراد بنســـبة مئویـــة قـــدرت ب  5والبـــالغ عـــددهم " نـــادرا" الســـؤال بالبـــدیل 

 3والبـالغ عـددهم " أبدا" یرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل الرابعة واألخ

 % .7.5افراد بنسبة مئویة قدرت ب 

حیـــث ) 2كـــا( وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة 

ـــة  ـــة  14,600رت ب قـــد 3نالحـــظ مـــن الجـــدول أعـــاله ان قیمتهـــا عنـــد درجـــة الحری وهـــي قیمـــة دال

وبالتــالي فــان هنــاك فــرق دال احصــائیا بــین المجموعــات ولصــالح ) α= 0.01(احصــائیا عنــد الفــا 

  .المجموعتبن األولى والثانیة
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یوضــح ارتیــاح التلمیــذ لألســاتذة مــن األســباب التــي تشــجع علــى االجتهــاد  ):21(جــدول رقــم  -

  أكثر

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   75%  30  غالبا

53,600  3    000، 

   12.5%  5  أحیانا

  7.5%  3  نادرا

   5%  2  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال ) 21(من خالل الجدول رقم 

مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم  4ا قــد انقســمت الــى فــرد

، أمــا المجموعــة %75فــردا بنســبة مئویــة بلغــت  30وقــد بلــغ عــددهم " غالبــا" علــى الســؤال بالبــدیل 

أفـراد  5والبـالغ عـددهم " أحیانـا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجابـاتهم علـى هـذا السـؤال بالبـدیل 

، أما المجموعة الثالثة فتمثل االفراد الـذین كانـت اجابـاتهم علـى هـذا %12.5بنسبة مئویة قدرت ب 

، أمـا المجموعـة الرابعـة %7.5أفراد بنسبة مئویـة قـدرت ب  3والبالغ عددهم " نادرا" السؤال بالبدیل 

والبــالغ عــددهم فــردین " أبــدا "واألخیــرة فتمثــل األفــراد الــذین كانــت اجابــاتهم علــى هــذا الســؤال بالبــدیل 

 % .5بنسبة مئویة قدرت ب 
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حیـــث ) 2كـــا( وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة 

ـــة  ـــة  53,600قـــدرت ب  3نالحـــظ مـــن الجـــدول أعـــاله ان قیمتهـــا عنـــد درجـــة الحری وهـــي قیمـــة دال

هنــاك فــرق دال احصــائیا بــین المجموعــات ولصــالح وبالتــالي فــان ) α= 0.01(احصــائیا عنــد الفــا 

  .المجموعة األولى

 یوضح دور األستاذ في خلق وبعث روح التحدي بین التالمیذ ):22(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   55%  22  غالبا

27,000  3    000، 

   32.5%  13  أحیانا

  10%  4  نادرا

   2.5%  1  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال ) 22(من خالل الجدول رقم 

مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم  4فــردا قــد انقســمت الــى 

، أمــا المجموعــة %55فــردا بنســبة مئویــة بلغــت  22وقــد بلــغ عــددهم " غالبــا" بــدیل علــى الســؤال بال

فـردا  13والبـالغ عـددهم " أحیانا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

 ، أما المجموعة الثالثة فتمثل االفراد الـذین كانـت اجابـاتهم علـى هـذا%32.5بنسبة مئویة قدرت ب 

، أمـا المجموعـة الرابعـة %10أفـراد بنسـبة مئویـة قـدرت ب  4والبـالغ عـددهم " نـادرا" السؤال بالبدیل 
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والبالغ عـددهم فـرد واحـد " أبدا" واألخیرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

 % .2.5بنسبة مئویة قدرت ب 

حیـــث ) 2كـــا( للجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم ا

ـــة  ـــة  27,000قـــدرت ب  3نالحـــظ مـــن الجـــدول أعـــاله ان قیمتهـــا عنـــد درجـــة الحری وهـــي قیمـــة دال

وبالتــالي فــان هنــاك فــرق دال احصــائیا بــین المجموعــات ولصــالح ) α= 0.01(احصــائیا عنــد الفــا 

  .المجموعة األولى

 ء بضرورة الدراسة والنجاحیوضح التحدث والزمال ):23(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   40%  16  غالبا

12,200  3    007، 

   37.5%  15  أحیانا

  12.5%  5  نادرا

   10%  4  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40حظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال أعاله نال) 23(من خالل الجدول رقم 

مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم  4فــردا قــد انقســمت الــى 

، أمــا المجموعــة %40فــردا بنســبة مئویــة بلغــت  16وقــد بلــغ عــددهم " غالبــا" علــى الســؤال بالبــدیل 

فـردا  15والبـالغ عـددهم " أحیانا" انت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل الثانیة فتمثل األفراد الذین ك
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، أما المجموعة الثالثة فتمثل االفراد الـذین كانـت اجابـاتهم علـى هـذا %37.5بنسبة مئویة قدرت ب 

، أمـــا المجموعـــة %12.5أفـــراد بنســـبة مئویـــة قـــدرت ب  5والبـــالغ عـــددهم " نـــادرا" الســـؤال بالبـــدیل 

 4والبـالغ عـددهم " أبدا" رة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل الرابعة واألخی

 % .10افراد بنسبة مئویة قدرت ب 

حیـــث ) 2كـــا( وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة 

ـــة  ـــة  12,200ب  قـــدرت 3نالحـــظ مـــن الجـــدول أعـــاله ان قیمتهـــا عنـــد درجـــة الحری وهـــي قیمـــة دال

وبالتــالي فــان هنــاك فــرق دال احصــائیا بــین المجموعــات ولصــالح ) α= 0.01(احصــائیا عنــد الفــا 

  .المجموعة األولى

 یوضح الذهاب الى المدرسة مع الزمالء ):24(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   52.5%  21  غالبا

18,200  3    000، 

   12.5%  5  أحیانا

  25%  10  نادرا

   10%  4  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال ) 24(من خالل الجدول رقم 

فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى  4فــردا قــد انقســمت الــى 
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، أمـا المجموعـة %52.5فـردا بنسـبة مئویـة بلغـت  21وقـد بلـغ عـددهم " غالبا" على السؤال بالبدیل 

أفـراد  5والبـالغ عـددهم " أحیانـا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجابـاتهم علـى هـذا السـؤال بالبـدیل 

الثالثة فتمثل االفراد الـذین كانـت اجابـاتهم علـى هـذا ، أما المجموعة %12.5بنسبة مئویة قدرت ب 

، أما المجموعـة الرابعـة %25أفراد بنسبة مئویة قدرت ب  10والبالغ عددهم " نادرا" السؤال بالبدیل 

افـراد  4والبـالغ عـددهم " أبـدا" واألخیرة فتمثل األفراد الـذین كانـت اجابـاتهم علـى هـذا السـؤال بالبـدیل 

 % .10 بنسبة مئویة قدرت ب

حیـــث ) 2كـــا( وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة 

ـــة  ـــة  18,200قـــدرت ب  3نالحـــظ مـــن الجـــدول أعـــاله ان قیمتهـــا عنـــد درجـــة الحری وهـــي قیمـــة دال

وبالتــالي فــان هنــاك فــرق دال احصــائیا بــین المجموعــات ولصــالح ) α= 0.01(احصــائیا عنــد الفــا 

  .مجموعة األولىال

 یوضح توجیه التالمیذ األسئلة الى األساتذة ):25(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  الجدولیة

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   32.5%  13  غالبا

3,600  3    308، 

   32.5%  13  أحیانا

  17.5%  7  نادرا

   17.5%  7  أبدا

 % 100  40  عالمجمو 
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 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال ) 25(من خالل الجدول رقم 

مجموعــات، تمثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم  4فــردا قــد انقســمت الــى 

، أمـا المجموعـة %32.5 فـردا بنسـبة مئویـة بلغـت 13وقـد بلـغ عـددهم " غالبا" على السؤال بالبدیل 

فـردا  13والبـالغ عـددهم " أحیانا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

، أما المجموعة الثالثة فتمثل االفراد الـذین كانـت اجابـاتهم علـى هـذا %32.5بنسبة مئویة قدرت ب 

، أمـــا المجموعـــة %17.5بة مئویـــة قـــدرت ب أفـــراد بنســـ 7والبـــالغ عـــددهم " نـــادرا" الســـؤال بالبـــدیل 

 7والبـالغ عـددهم " أبدا" الرابعة واألخیرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

 % .17.5افراد بنسبة مئویة قدرت ب 

حیـــث ) 2كـــا( وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة 

وهــي قیمــة غیــر دالــة  3,600قــدرت ب  3حــظ مــن الجــدول أعــاله ان قیمتهــا عنــد درجــة الحریــة نال

  ) .α= 0.01(احصائیا عند الفا 
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  یوضح تزوید األصدقاء ببعض الكتب والمراجع التي تساعد على الدراسة ):26(جدول رقم  -

  التكرار  كل القیم
النسبة 

  المئویة
  2كا

درجة 

  الحریة

الداللة 

  یةالجدول

القیمة 

االحتمالیة 

Sig 

   20%  8  غالبا

1,800  3    618، 

   32.5%  13  أحیانا

  20%  8  نادرا

   27.5%  11  أبدا

 % 100  40  المجموع

 40أعاله نالحظ ان إجابات افراد عینة الدراسة والبالغ عددهم اجمـاال ) 26(من خالل الجدول رقم 

ثلــت المجموعــة األولــى فــي االفــراد الــذین تمحــورت اجابــاتهم مجموعــات، تم 4فــردا قــد انقســمت الــى 

، أمـــا المجموعـــة %20أفـــراد بنســـبة مئویـــة بلغـــت  8وقـــد بلـــغ عـــددهم " غالبـــا" علـــى الســـؤال بالبـــدیل 

فـردا  13والبـالغ عـددهم " أحیانا" الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل 

، أما المجموعة الثالثة فتمثل االفراد الـذین كانـت اجابـاتهم علـى هـذا %32.5بنسبة مئویة قدرت ب 

، أمـا المجموعـة الرابعـة %20أفـراد بنسـبة مئویـة قـدرت ب  8والبـالغ عـددهم " نـادرا" السؤال بالبدیل 

فـرد  11والبـالغ عـددهم " أبـدا" واألخیرة فتمثل األفراد الذین كانت اجاباتهم علـى هـذا السـؤال بالبـدیل 

 % .27.5سبة مئویة قدرت ب بن
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حیـــث ) 2كـــا( وللتاكـــد مـــن داللـــة الفـــروق فـــي التكـــرارات تـــم اللجـــوء الـــى اختیـــار الداللـــة اإلحصـــائیة 

وهــي قیمــة غیــر دالــة  1,800قــدرت ب  3نالحــظ مــن الجــدول أعــاله ان قیمتهــا عنــد درجــة الحریــة 

  ) .α= 0.01(احصائیا عند الفا 
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  :وء الفرضیات مناقشة النتائج على ض -

من خالل ما تم التوصل الي من نتائج مع الرجوع الى فرضیات دراستنا سنقوم بالتحقق من كل 

  : فرضیة على حدا 

 النتائج على ضوء الفرضیة األولى  مناقشة : 

من خالل االستبیان الذي قمنا بع وفرز النتائج المحصل علیها، یتبین لنا جلیا ومن خالل نتائج 

أن أسلوب الحوار، والخالفات بین الزمالء، الشعور بالمتعة والفرحة ) 4،6،7،8،14( األسئلة 

بوجود الزمالء، كل الزمالء على درایة بالوضعیة االجتماعیة واألسریة، االحترام لكل األساتذة 

  .والعمال داخل المؤسسة، یساعد على تطویر العالقات االجتماعیة

مناخ مالئم داخل وخارج القسم یساعده على تطویر  وعلیه یمكننا القول ان وجود التلمیذ في

  .عالقاته االجتماعیة وبالتالي تحسین مكتسباته

نستنتج أن التلمیذ ومن خالل حب االبتعاد ) 5،9،10،11،12،13،15(ومن خالل نتائج الجداول 

اإلعانات عن التجمعات خالل االستراحة، اعتبار األساتذة بمثابة الوالدین في القسم، واسهاماته في 

من أجل تزیین القسم، واجتماعه مع األصدقاء من أجل التعاون في مشروع دراسي، وحل المشاكل 

مع األصدقاء اآلخرین بكل االستطاعة، وسعادته في المؤسسة التي یدرس بها، وتفاعله مع 

  .، وهو ما یؤكد على تدهور عالقاته االجتماعیة مع اآلخرین األساتذة

بطبیعة العالقات بق ومن خالل نتائج جداول دراستنا ان الفرضیة المتعلقة نستنتج من خالل ما س

االجتماعیة السائدة بین التالمیذ داخل المدرسة تختلف باختالف الجنس وباختالف المستوى 

الدراسي فرضیة غیر محققة وهذا من أن العالقات بین التالمیذ تقوم على أساس االحترام فیما 

ت التالمیذ لبعضهم البعض یساعد على تطویر العالقات االجتماعیة، كون ، كما أن اختیارابینهم

هذه االختیارات تخلق للتلمیذ المناخ الجید للتفاعل مع زمالئه، كما أنه یضفي داخل القسم نوع من 

المتعة والفرحة، كما أن التعاون والتآزر وحل المشاكل مع األصدقاء اآلخرین غیر ممنهجة فیما 

یعكس العالقات االجتماعیة فیما بین التالمیذ كما أن تواجد التالمیذ مع زمالء  بینهم وهذا ما

یریدونهم في نفس القسم على اختالف مستواهم، ومن كل هذه النتائج یمكننا القول أن الفرضیة 

  .األولى لم تتحقق 
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  :مناقشةالنتائج على ضوء الفرضیة الثانیة -

نتائج المحصل علیها، یتبین لنا جلیا ومن خالل نتائج من خالل االستبیان الذي قمنا بع وفرز ال

أن التنافس مع الزمالء یزید من المستوى ) ،16،18،19،20،21،22،23،24( األسئلة 

التعلیمي، ومبدأ المساواة بین التالمیذ یحفز على بذل جهد أكثر في الدراسة، مناقشة الموضوعات 

ذ وقت التلمیذ، ارتیاح التلمیذ لألساتذة، دور األستاذ والدروس التي تفهم مع الزمالء، انضباط التلمی

في خلق روح التحدي، التحدث والزمالء بضرورة الدراسة والنجاح، الذهاب الى المدرسة مع 

الزمالء، كل هذه القیم والعالقات االجتماعیة بین التالمیذ تساعد على التحصیل الجید للتلمیذ وهذا 

  .سم و الوسط المدرسي الذي یدرس بهنتیجة الرتیاح التلمیذ داخل الق

.  

وعلیه یمكننا القول ان وجود التلمیذ في مناخ مالئم داخل وخارج القسم یساعد على تحصیل 

  .دراسي جید

نستنتج أن افضلیة بعض التالمیذ على البعض اآلخر ) 17،25،26(ومن خالل نتائج الجداول 

اتذة، تزوید األصدقاء بعض الكتب والمراجع التي بالنسبة لألستاذ، توجیه التالمیذ األسئلة الى األس

تساعد على الدراسة، نستنتج أن التالمیذ ال یجدون صعوبة في تلقي المعلومات وفهمها من طرف 

  .األستاذ 

  .ومن كل هذه النتائج یمكننا القول أن الفرضیة الثانیة تحققت

 مناقشة الفرضیة العامة:  

تؤثر " ى والثانیة ، نستنتج أن الفرضیة العامة القائلة من خالل نتائج الفرضیة الجزئیة األول

قد " العالقات االجتماعیة في الوسط المدرسي على التحصیل الدراسي لدى التالمذي بشكل إیجابي

  .تحققت

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة
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  :خاتمة

ماعیة ویهتم للوسط المدرسي دور كبیر في تقدم المجتمعات، وهذا لكونه ینمي العالقات االجت

بالمناخ السائد للتالمیذ، كما ان له أهمیة متمیزة في استراتیجیة التربیة والتعلیم، وذلك لدورها الفعال 

في تزوید التالمیذ بالعلم، وجذبهم للواجبات المطلوبة، وال یتحقق ذلك إال من خالل قدرة المدرسة 

الجتماعیة تتمثل في الرفع من التحصیل على توفیر احتیاجات التالمیذ، كما أنها تنمیة العالقات ا

  .الدراسي للتلمیذ والذي یبقى الهدف األسمى ألي تلمیذ

ان العالقات االجتماعیة بین األساتذة والتالمیذ تؤثر على التحصیل الدراسي إذ أن هناك نوعا من 

القات العالقات االجتماعیة هي التي تؤثر بشكل كبیر في التحصیل الدراسي، ونقد بها تلك الع

التي یسعى فیها التالمیذ الى محاولة إیجاد حل لمشاكل زمالئهم والتي یشعر فیها التالمیذ 

بالطمأنینة والراحة النفسیة، كما أن العالقة بین األساتذة تقف عند حدود تبادل االحترام بین التلمیذ 

درسي للمؤسسة، كما ال واألستاذ وهو ما یؤدي الى توفیر المناخ المدرسي الالزم لتحقیق النجاح الم

بد ان یتعان الجمیع على نوعیة األداء التربوي والتعلیمي وبالتالي یؤثر تأثیرا إیجابیا على مستوى 

  .التحصیل الدراسي للتلمیذ

 : االستنتاج العام -

  : من خالل ما تقدمنا به في الجانب التطبیقي لبحثنا هذا یمكننا ان نستنتج ما یلي 

 ة الجیدة بین التالمیذ داخل الوسط المدرسي تمثل حجر األساس ان العالقات االجتماعی

لتحصیله الدراسي الجید ونقطة ممیزة نحو ترسیخ المعارف، وهذا من خالل المساهمة 

 .الكبیرة التي یلعبها التالمیذ واألساتذة في توفیر البیئة التي تثري الرصید المعرفي للتالمیذ

  میذ إیجابیة العالقات االجتماعیة بین التالطبیعة. 

 تلعب المدرسة دورا ممیزا في تنمیة العالقات االجتماعیة بین تالمیذها. 

  تلعب العالقات االجتماعیة دورا هاما لدى التالمیذ وهذا من خالل رفع تحصیلهم الدراسي. 

 :التوصیاتأهم  -

  ):ة(من أهم التوصیات التي یوصي بها الباحث 

ارنة بین التالمیذ داخل المدرسة أو داخل إقلیم ضرورة اجراء المزید من الدراسات للمق -

 .معین
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اجراء وتنفي بحوث ودراسات مختلفة حول العالقات االجتماعیة وهذا من أجل معرفة  -

 .أسباب تدني مستوى التحصیل الدراسي

تنمیة العالقات االجتماعیة بین التالمیذ وهذا من خالل مشاركة التالمیذ ومحاولة التنافس  -

ما أن دور األولیاء یلعب دورا مهما في تنمیة العالقات االجتماعیة لتالمیذهم فیما بینهم، ك

 .وبالتالي تحصیل دراسي جید
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  :قائمة المصادر والمراجع
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. 
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أطروحة دكتوراه في علم االجتماع، تخصص علم اجتماع البیئة، كلیة العلوم  النبائل،

 .م 2019/2020د خیضر، بسكرة، اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة محم
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 .م 2004، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، 1ط
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  - أدرار  –جامعة احمد درایة 

  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

  ةقسم العلوم االجتماعی

  فرع علم االجتماع

  تخصص علم االجتماع التربوي

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تقبلوا منا فائق االحترام والتقدير 

  :  من اعداد الطالبة

 قطيب زهرة  -

  :أمام الخانة التي تناسب رأیك ) ×(اإلجابة بوضع عالمة 

  استمارة البحث المیداني

  أخي الفاضل، اختي الفاضلة

الســـالم علـــیكم ورحمـــة اهللا تعـــالى وبركاتـــه، اســـتكماال لمتطلبـــات  تحیـــة طیبـــه وبعـــد،

نضــع بــین ایــدیكم هــذه "  التربــويعلــم االجتمــاع "الحصــول علــى شــهادة الماســتر فــي 

  البیانات الالزمة الجراء دراسة بعنواناالستبانة والتي هي عبارة عن أداة لجمع 

  " العالقات االجتماعیة في الوسط الدراسي وعالقتها بالتحصیل الدراسي" 

مساهمتك في اثراء هذه الدراسة، نأمل منك التفضل علینا باالجابة  ونظرا ألهمیة

على هاته األسئلة بدقة، وذلك العتماد نتائج الدراسة بدرجة كبیرة على صحة 

  كما نرجو ان تولي اهتمامك بهذه االستبانة  اجاباتك،

  شاكرین لكم حسن تعاونكم



 

  

I-  البیانات الشخصیة : 

  انثىذكر        :جنسلا .1

آداب علوم تجریبیة :تخصص العلميلا .2

  تقني ریاضيلغات اجنبیة تسییر واقتصادوفلسفة

  مدینةریف:مكان االقامة .3

  

  :الثانویة  العالقات االجتماعیة السائدة لدى تالمیذ: نيالمحور الثا

  أبدا  نادرا  احیانا  غالبا  الفقرات  الرقم

هل تستخدم أسلوب الحوار أثناء حل مشكلتك   1

  داخل المدرسة ؟

        

          احب االبتعاد عن التجمعات خالل االستراحة  2

          توجد خالفات بیني وبین زمالئي  3

          اشعر بالمتعة والفرحة بوجود زمالئي  4

على درایة بوضعیتي  كل زمالئي في القسم  5

  االجتماعیة و االسریة ؟

        

          اعتبر اساتذتي بمثابة والدیا في القسم  6

          اساهم في اإلعانات من اجل تزیین القسم  7

أجتمع انا واصدقائي من اجل التعاون في   8

  مشروع دراسي

        

أحاول حل مشاكل أصدقائي اآلخرین بكل ما   9

  استطیع 

        

          في المؤسسة التي ادرس بهاانا سعید   10

احترم كل األساتذة والعمال داخل المؤسسة التي   11

  ادرس بها

        

          یوجد تفاعل بیني وبین األساتذة   12



 

  

  تاثر العالقات االجتماعیة یؤدي الى التحصیل الدراسي: المحور الثالث
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زاد من مستواك  تنافسك مع بعض زمالئك  1

  التعلیمي 

        

یفضل األستاذ بعض التالمیذ على البعض   2

  اآلخر داخل القسم

        

مبدأ المساواة بین التالمیذ یحفز على بذل جهد   3

  أكثر في الدراسة

        

اناقش الموضوعات والدروس التي افهمها مع   4

  الزمالء

        

          هل انت منضبط في أوقات الدراسة ؟  5

احك لألساتذة من األسباب التي تشجع على ارتی  6

  االجتهاد أكثر

        

لألستاذ دور في خلق وبعث روح التحي بین   7

  التالمیذ

        

          تتحدث انت وزمالءك بضرورة الدراسة والنجاح  8

          اذهب الى المؤسسة مع زمالئي  9

          سبق وان وجهت أسئلة لألساتذة   10

تب والمراجع التي یزودني أصدقائي ببعض الك  11

  تساعد على الدراسة

        

  

  

  

  

  

  



 

  

  :الدراســــــــــــة ملخـــــص

هـــدفت هـــذه الدراســـة الـــى معرفـــة مـــا اذا كـــان للعالقـــات االجتماعیـــة فـــي الوســـط الدراســـي 

عالقة بالتحصیل الدراسي لدى تالمیذ ثانویـة بوعلقـة عبـد القـادر بتسـابیت بـأدرار، وتـم االعتمـاد علـى 

في لمالئمتــه لطبیعــة الدراســة، كمــا تــم اختیــار عینــة بطریقــة عشــوائیة، حیــث تكونــت مــن المــنهج الوصــ

تلمیــذ وتلمیــذة مــن ثانویــة بوعلقــة عبــد القــادر بتســابیت بمختلــف التخصصــات وبــاختالف الجــنس،  40

ـــل اختبـــــار  ــــن أجــ ـــتبیان الخـــــاص بالعالقـــــات االجتماعیـــــة والتحصـــــیل الدراســـــي مـ ـــق االســ ــ وبعـــــد تطبی

  :النتائج المتحصل علیها كما یليالفرضیات، وكانت 

ان العالقــات اإلجتماعیــة داخــل القســم نــوع مــن المتعــة والفرحــة، كمــا أن التعــاون والتــآزر 

وحل المشاكل مـع األصـدقاء اآلخـرین غیـر ممنهجـة فیمـا بیـنهم وهـذا مـا یعكـس العالقـات االجتماعیـة 

ـــد التالمیــــذ مــــع زمــــالء یریــــدونهم  ــــین التالمیــــذ كمــــا أن تواجـ ــــس القســــم علــــى اخــــتالف فیمــــا ب فــــي نف

مستواهم،نســـتنتج أن افضـــلیة بعـــض التالمیـــذ علـــى الـــبعض اآلخـــر بالنســـبة لألســـتاذ، توجیـــه التالمیـــذ 

األسئلة الـى األسـاتذة، تزویـد األصـدقاء بعـض الكـت والمراجـع التـي تسـاعد علـى الدراسـة، نسـتنتج أن 

  .ألستاذ التالمیذ ال یجدون صعوبة في تلقي المعلومات وفهمها من طرف ا

  دراسيالوسط الدراسي، التحصیل ال العالقات االجتماعیة، األساتذة،: الكلمات المفتاحیة

Résumé: 

Cette étude visait à savoir si les relations sociales en milieu scolaire ont une relation avec la 

réussite scolaire des élèves du lycée Boualqa Abdelkader Betsabit à Adrar, et l'approche descriptive a 

été retenue pour son adéquation à la nature de l'étude, et un échantillon a été tiré au sort, composé de 40 

élèves garçons et filles du lycée de Boualqa Abdelkader Btsabet dans diverses disciplines et selon le 

genre, et après application du questionnaire sur les relations sociales et la réussite scolaire afin de tester 

les hypothèses, et les résultats obtenus étaient les suivantes : 

Les relations sociales au sein du département sont une sorte de plaisir et de joie, et la coopération, la 

synergie et la résolution de problèmes avec d'autres amis ne sont pas systématiques entre eux, et cela 

reflète les relations sociales entre les étudiants et la présence d'étudiants avec des collègues qu'ils 

souhaitent dans le même département à différents niveaux, nous concluons que la préférence de certains 

étudiants D'autres, pour le professeur, posent des questions aux étudiants aux professeurs, fournissent à 

des amis des livres et des références qui aident à l'étude, nous concluons que les étudiants ne trouvent 

pas cela difficile recevoir et comprendre les informations du professeur. 

Keywords: social relations, teachers, school environment, academic achievement 


