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"

شكر وعرفان
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم"«من لم يشكر الناس،لم يشكر
اهلل».
هلل الفضل من قبل و بعد،فالحمد هلل و الشكر هلل،حمدا يليق بجاللته و
سلطانه،الذي منحنا القدرة على إنجاز هدا العمل المتواضع ،ولرسوله
الذي غرس في قلوبنا حب العلم واإليمان.
إنه لشرف لنا بعد أن أتممنا هدا البحث المتواضع ،أن نتقدم بعظيم
شكرنا إلى الذكورة مسعودي لويزة" على مساعدتنا في إنجاز هدا
العمل و على جميل صبرها وجهوده ا و نصائحه ا الصائبة ،و حسن
تعاملها معنا،كما نتوجه بشكرنا إلى بعض طالبات الماستر الذين
ساعدي بحثنا هذا  ،و ال ننسى أيضا أن نخص بالذكر " سارة " التي
ساعدتنا هي األخرى في إعداد بحثنا و لم تبخل علينا بتوجيهاتها
ونصائحها ا لقيمة
كما نتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى كل من أعاننا على إنجاز
هذا العمل من األصدقاء و األهل من قريب أو بعيد.

ملخص الدراسة
يتمحور موضوع دراستنا تحت عنوان":التفاعل الصفي وتأثيره عمى التحصيل الدراسي لدى تالميذ
الطور المتوسط"
وتهدف هذه الدراسة عمى محاولة معرفة طبيعة العالقة القائمة بين التفاعل الصفي والتحصيل
الدراسي.
واعتمدت دراستنا عمى األسئمة التالية:
التساؤل الرئيسي :هل توجد عالقة بين التفاعل الصفي والتحصيل الدراسي.
وقد تفرع التساؤل الرئيسي إلى أسئمة الفرعية التالية:
 هل التفاعل المفظي بين المعمم والمتعمم يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذالطور المتوسط.
هل التفاعل غير المفظي بين المعمم والمتعمم يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي.ولإلجابة عمى هذه األسئمة استخدمنا المنهج الوصفي ،ومن أدوات الدراسة التي استخدمناها
االستمارة حين اعتمدنا عمى  80استمارة ووزعناها عمى عينة من تالميذ السنوات الرابعة لمطور
المتوسط ،وقد تم اختيار العينة بطريقة عرضية ،وعولجت البيانات والمعطيات باألسموب اإلحصائي
وهو معامل ارتباط بيرسون ،ومعامل كرونباخ.
ومن ثم كانت نتائج البحث كالتالي:
 ال توجد عالقة بين التفاعل المفظي والتحصيل الدراسي. -ال توجد عالقة ارتباطية بين التفاعل غير المفظي والتحصيل الدراسي.
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مقدمة
مقدمة:
تمعب التربية دو ار بالغ األىمية في المجتمع من حيث إسياميا في عممية التنمية االجتماعية والثقافية
المينية ،وألجل ذلك فقد أعطيت األولوية
واالقتصادية ،حيث أنيا تزود المجتمع بمختمف الميارات الفكرّية و ّ

لممدرسة في استثمار الطاقات البشرية وذلك عن طريق ما تقوم بو من تعميم األفراد مختمف المفاىيم و البرامج
حيث تعتبر المدرسة الممجأ الثاني الذي يأوي إليو الطفل بعد البيت ،فبعد قضاءه مرحمة طفولتو المبكرة بين
أحضان أسرتو يأتي دور المؤسسة التربوية كفضاء تنمو فييا العالقات بين التالميذ و المدرسين ويعتبر
التفاعل الذي يجري داخل القسم بين األستاذ والتالميذ عماد العممية التربوية ،حيث تتم من خالل شبكة من

االتصاالت والتبادل الرمزي بما فيو من إلقاء وتمقي وحوار داخل القسم.
ويعتبر التفاعل الذي يجري داخل القسم بين األستاذ والتالميذ عماد العممية التربوية ،حيث تتم من
خالل شبكة االتصاالت والتبادل الرمزي بما فيو من إلقاء وتمقي وحوار داخل القسم.
انطالقا من الدور الفاعل الذي يضطمع بو المعمم في أي نظام تربوي وايمان بفعالية التأثير الذي
يحدثو في نوعية التعميم ومستواه ،يستطيع األستاذ أن يخمق نوع من االنضباط والتفاعل بينو وبين تالميذه.
ومن ىذا سعت المنظومة التربوية الجزائرية إلى محاولة تحقيق مرمى التواصل بين األستاذ وتالميذه
داخل الحجرة الدراسية باعتباره لو تأثير عمى تحصيل التالميذ وضرورة االعتماد عمى األستاذ الكفء المتمتع
بقدرات خالقة.
منا كباحثين بأىمية التفاعل الصفي بين األستاذ والتالميذ تولدت لدينا رغبة أكيدة لمبحث في
إيمانا ّ
ً

ىذا الموضوع وحقيقة ما إذا كان لو تأثير عمى التحصيل الدراسي من خالل التطرق إلى أىم العوامل
والمشكالت التي تواجو التمميذ وتعرقل تحصيمو.
ومن ىذا انطمقت دراستنا التي تناولناىا من خالل خطة البحث والتي تشمل ستة فصول وقد وزعت
عمى النحو التالي:
أوليما :الجانب النظري الذي يتضمن:

الفصل التمييدي والذي خصص لطرح اإلشكالية ثم تطرقنا إلى أىداف الدراسة وأىمية الدراسة وتحديد
المصطمحات إجرائيا وأخي ار فرضيات الدراسة.
أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيو التفاعل الصفي
ّ
أ

مقدمة
ومن خالل النظريات المفسرة لو  ،وأىميتو وأىدافو وأنماطو ثم توجينا إلى أنماطو وأساليب تحسينو وعممياتو
وأخي ار معيقاتو.
وفي حين تضمن الفصل الثالث عمى الجوانب الرئيسية التي تتعمق بالتحصيل الدراسي وذلك بالتطرق إلى
أخير
أيضا تطرقنا إلى أىميتو وشروطو وطرق قياسو و ًا
مفيومو والنظريات المفسرة لو والعوامل المؤثرة فيو و ً

اسي
معيقات التحصيل الدر .

ثانيا :الجانب الميداني ويضم الفصل الخامس :اإلجراءات المنيجية المتمثمة في اإلطار المنيجي والمنيج
المستخدم وكذا أدوات جمع البيانات إضافة إلى مجاالت الدراسة المتمثمة في المجال المكاني والزماني
والمجال البشري.
وفي حين تطرقنا في الفصل السادس واألخير إلى عرض وتحميل وتفسير البيانات ثم وضحنا النتائج
المتوصل إلييا.

ب

اإلطار المفاىيمي لمدراسة

فصل تمييدي
 .1اإلشكالية:

يعتبر التعمم إحدى القدرات األساسية وضرورة لإلنسان يكتسب من خاللو الخصائص والخبرات
التي تساعده في تحرير نفسو من الجيل والى تشكيل وتعديل سموكو بحيث يساعد عمى تحقيق ذاتو
وكيانو ،فالتعمم ال يأتي من العد بل البد من مصدر يستمد منو المعرفة وأساس يرتكز عميو بقاءه الفكري
واإلنساني ككل.
وألن التعميم ىو تمك العممية التي يقوم بيا المعمم والتي ييدف من خالليا إلى إحداث تغيرات عقمية
نفسية وجسمية لدى التالميذ وذلك قصد تنمية شخصيتيم بجميع أبعادىا وذلك عن طريق تمقييم مجموعة
من المعارف ،والحقائق ،وكذا المفاىيم ومختمف التعميمات والميارات المتنوعة وبيدف إكسابيم العديد من
السموكيات واالتجاىات والقيم االجتماعية واألخالقية ،فالتعميم نشاط يقوم بو المعمم أثناء العممية التعميمية
فال يتحقق ىذا النشاط إال بوجود عنصر مقابل وىو المتعمم ،ومستواه وخصائص نموه وطبيعة شخصيتو
حتى يتمكن من استيعاب المعمومات بشكل فعال وعمى ىذا األساس تم تقسيم المنظومة التربوية إلى ثالثة
أطوار إبتدائي ،ومتوسط ،وثانوي.
ومما ال شك فيو أن التمميذ في الطور المتوسط يكون في مرحمة انتقالية من الطفولة إلى الرشد وىي
مرحمة المراىقة والتي قد توصف بأنيا مرحمة جد حرجة في حياة الفرد لما ليا من انعكاسات عمى
شخصية التمميذ ناىيك عن سرعة التغير والتحور في كافة جوانبو الشخصية وىذا ما يؤثر عمى تفاعمو
الصفي بوجو الخصوص ،حيث يعتبر ىذا األخير من بين أكثر األمور الميمة التي ينبغي أن يحرص
عمييا المعمم والتي تعده المحرك األساسي في مختمف الممارسات التربوية تتضمن في طياتيا أدوات
التواصل المفظي الجسدي الى جانب اليات التفاعل الصفي المفظي وكذا وغير لفظي وعموما يمثل التفاعل
الصفي":مجموعة أشكال ومظاىر العالقات التواصمية بين المعمم وتالميذه ويتضمن نمط اإلرسال المفظي
والغير

المفظي"(نوال الغشي ،2008 ،ص .)80

ومن خالل ىذا المفيوم يبرز انعكاس التفاعل الصفي عمى التحصيل المدرسي لمتمميذ والذي يشير
إلى مقدار األبعاد المرجوة من ىذا األخير ،فالتحصيل الدراسي ىو نتاج العممية التعميمية والتي تتوقف
عميو نجاح العممية كما يعرف عمى أنو  ":درجة االكتساب التي يحققيا الفرد أو مستوى النجاح الذي
يحرزه أو يصل إليو في مادة دراسية أو مجال تعميمي أو تدريسي معين"

4

(أحمد حسن المقان،

 ،2003ص،)14

اإلطار المفاىيمي لمدراسة

فصل تمييدي

ومن خالل ما تم عرضو جاءت ىذه الدراسة في محاولة منيا الكشف عن عالقة التفاعل اصفي
بالتحصيل الدراسي من خالل التساؤل التالي؟
 ىل توجد عالقة ذات دالة إحصائية بين التفاعل الصفي والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الطور
المتوسط؟
ويندرج ضمن ىذا السؤال الرئيسي التساؤالت التالية:
 ىل التفاعل الصفي المفظي بين المعمم والمتعمم يرتبط بمستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ الطور
المتوسط؟
 ىل التفاعل الصفي غير المفظي بين المعمم والمتعمم يرتبط بمستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ
الطور المتوسط؟
 .2أىداف الدراسة:
إن وراء كل دراسة أو بحث عممي أىداف يعمل الباحث عمى تحقيقيا و ذلك بتقصي الحقائق و
وضع التساؤالت حتى يتمكن من إبراز الظاىرة و إزالة الغموض ،و نحن من خالل دراستنا ىذه نسعى
لتحقيق األىداف التالية:
 الكشف عن طبيعة العالقة بين التفاعل الصفي و التحصيل الدراسي لدى تالميذ الطور المتوسط.
 معرفة أنماط التفاعل الصفي بين المعمم و المتعمم في الطور المتوسط.
 الكشف عن طبيعة العالقة بين التفاعل الصفي المفظي ومستوى التحصيل الدراسي لتالميذ الطور
المتوسط.
 الكشف عن طبيعة العالقة بين التفاعل الصفي غير المفظي و مستوى التحصيل الدراسي لتالميذ
الطور المتوسط.
 لفت انتباه الجيات المعنية من أساتذة و مدرسين و إدارة إلى أىمية التفاعل الصفي ودوره في رفع
مستوى التحصيل الدراسي لتالميذ الطور المتوسط.
 الخروج ببعض الحمول و المقترحات التي من شأنيا أن تسيم و لو بشكل بسيط في معالجة مختمف
المشكالت األكاديمية .
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 .3أىمية الدراسة:

تكمن أىمية أي دراسة تحدد في ضوء نوع المشكمة المطروحة لمدراسة ،ومدى صبتيا باىتمامات
وقضايا المجتمع المعالجة فيو أي مدى إجابتيا عمى األسئمة المطروحة ،ونوع األىداف التي تسعى إلى
تحقيقيا وتكمن أىمية الدراسة في:
 تعد ىذه الدراسة ضمن إطار االىتمام بالتفاعل الصفي والتحصيل الدراسي ،والتفاعل المفظي والغيرالمفظي والتحصيل الدراسي.
 تحاول الدراسة تقديم معمومات أساسية عن عالقة التفاعل الصفي والتحصيل الدراسي ،والتفاعلالمفظي والغير المفظي والتحصيل الدراسي.
 تقدم ىذه الدراسة معمومات عن مرحمة الطور المتوسط في المنظومة التعميمية. تقدم ىذه الدراسات معمومات عن قدرات واستعدادات وسمات تالميذ الطور المتوسط. معرفة إيجابيات التفاعل المفظي والغير المفظي بين المعمم والتالميذ. معرفة أىمية التفاعل المفظي والخبرات التي يقدميا وينمييا بين المعمم والمتعممين. معرفة التفاعل الغير المفظي والمعاني واألفكار التي يتبادليا المعمم والمتعمم بدون لفظ ومحاولةالتعرف عن أدواتو.
 .4الدراسات السابقة:
إن الدراسات السابقة تعتبر سجال حافال بالمعمومات ،التي يمكن من خالليا رصد الظواىر وموقعيا
من التراث ،وكان ىدفنا من عرض ىذه الدراسات السابقة استنباط الفروق ،وموقع الدراسة الحالية من
الدراسات السابقة وتحديد بيان االتفاق واالختالف بينيما ،وفيما يمي سنستعرض مجموعة من الدراسات
حاولنا تقسيميا إلى:
الدراسات التي تناولت التفاعل الصفي:

أ.
.1

قام طالل بن حسين الحاري سنة  1991بدراسة تحت عنوان ":تحميل التفاعل الصفي في مراحل

التعميم العام في ضوء أدلّة فالندرز لمتفاعل المفظي في المممكة العربية السعودية" ،واعتمد عمى عينة
معمما من معممي الرياضيات في مراحل التعميم العام(االبتدائي ،المتوسط ،الثانوي)
تكونت من ً 45

والمنيج الذي اعتمده في ىذه الدراسة ىو المنيج التحميمي والوصفي ،والمنيج الوصفي اإلرتباطي ،وأدوات
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الدراسة التي اعتمدىا ىي المالحظة المباشرة ،والتحميل اإلحصائي ،واستخدم الباحث بطاقة فالندرز
بيدف رصد السموك التدريسي من خالل رصد ما يصدر من الكالم عن المتعمم ،بقصد مراجعة المعمم
ألسموبو وضبطو ،وقد توصل إلى النتائج التالية :نسبة حديث المعمم بمغت(
الطمبة بمغت( )%14.7و نسبة الصمت و الفوضى بمغت()%13.8
.2

 )%71.5و نسبة حديث

(قطامي يوسف ،1988 ،ص .)20

دراسة "عمي وطفة" سنة  1993بدمشق حول ":التفاعل التربوي بين أعضاء ىيئة التدريس في

الجامعة" ،وقد أعتمد عمى عينة  245طالب و طالبة استطمع فييا رأييم ،اعتمد عمى المنيج الوصفي ،و
من أدوات الدراسة التي استخدميا االستمارة و المقابمة ،و قد توصل إلى النتائج أن كال من جامعيتي
دمشق و الكويت تعانيان من انخفاض في وتيرة التفاعل التربوي و أن العالقات الديمقراطية المتوازنة بين
المدرسين والطالب مفقودة ،حسب أنو يستطيع المدرس الجامعي في كمتا الجامعتين أن يتحرر من الصورة
األبوية التقميدية السائدة لممعمم التقميدي(األسمر منى الحسن ،2005 ،ص .)114
.3

دراسة القرشي سنة  1988بالكويت حول ":التفاعل المفظي داخل حجرة الدراسة ،وعالقتيا

باتجاىات المعمم نحو الطمبة "وتتكون العينة من  36معمما ومعممة بالمرحمة االبتدائية نصفيم من الذكور،
واآلخر من اإلناث ،يقومون بتدريس المغة العربية والتربية اإلسالمية والرياضيات والعموم ،موزعين عمى
الصفوف الدراسية من الصف األول إلى الصف الرابع ،وقد اعتمد عمى المنيج التحميمي والوصفي ومن
أدوات الدراسة التي اعتمدىا االستمارة والمقابمة و التحميل اإلحصائي وقد توصل إلى النتائج التالية :وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0,05عند مجموعة المعممين ذوي االتجاىات الموجبة نحو
الطمبة ،ومجموعة من المعممين ذوي االتجاىات السمبية نحو الطمبة في الفئة الخاصة ،بأسئمة المعمم
لصالح المعممين ذوي االتجاىات الموجبة (عياصرة عمي ،2006 ،ص .)23
 .4دراسة حميمة قادري سنة  2009بمدينة وىران الجزائر تناولت ىذه الدراسة ":التفاعل الصفي بين
األستاذ و التمميذ في المرحمة الثانوية" ،اعتمدت عمى عينتان األولى

 56تمميذ و  30أستاذ في

العالقة بين سموك التمميذ في القسم ومعاممة األستاذ ،اعتمدت عمى المنيج الوصفي اإلرتباطي و من
أدوات الدراسة التي استخدمتيا المقابمة و االستمارة و قد توصمت إلى النتائج التالية :بوجود ارتباط
دال إحصائي بين سموك التمميذ و معاممة األستاذ ليم حيث أن ىناك ارتباط موجب بين ىذين
البعدين ،إذن أن "ر" المسحوبة و المقدرة  0.93أكبر من "ر" الجدولية والبالغة  0.44عند مستوى
الداللة  0.01و درجة الحرية  ،33ويوجد ارتباط دال إحصائيا بين الجو العام في القسم ،و إدارة
األستاذ لمقسم حيث اتضح أن قيمة "ر" المحسوبة و المقدرة ب
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تساوي  0,35عند درجة الحرية  55و مستوى داللة 0.01

(قطامي يوسف ،1988 ،ص .)35

ب .الدراسات التي تناولت التحصيل الدراسي:
 .1دراسة سباع صميحة سنة  2000/1999بواليتي سطيف و مسيمة حول ":المعمم و التحصيل
الدراسي لتالميذ المدرسة األساسية لمطور الثالث" ،اعتمدت عمى عينة مقصودة منتظمة طبقية ،ضمت
كل أساتذة السنة التاسعة أي  35أستاذ اعتمدت عمى المنيج المقارن ومن أدوات الدراسة التي استخدميا
االستمارة و المقابمة و المالحظة بالمشاركة وقد توصمت الباحثة صميحة إلى النتائج التالية :إن
المواصفات الجيدة التي يتصف بيا المعمم ،تؤثر إيجابيا في تحصيل تالميذه ،و إن دور المعمم يمكن أن
يتسع ليشمل تحقيق أىدف تربوية ممموسة ،وأيضا تفاعل المعمم مع تالميذه يؤدي حتما إلى مستوى مرتفع
من التحصيل

الدراسي(قطامي يوسف ،1988 ،ص .)40

 .2دراسة نبيل حميد شو سنة  1995بوالية سكيكدة التي تناولت بعض ":الظروف المؤثرة في التحصيل
الدراسي لمتمميذ واألداء البداغوجي لألستاذ" ،اعتمد عمى عينتين من  3مؤسسات تربوية عينة خاصة
بالمعممين و حجم العينة  %50من مجموع أساتذة كل مؤسسة ،وعينة خاصة بالتالميذ ومجموع
العينة  %15من مجموع تالميذ السنة التاسعة في كل مؤسسة ،والمنيج الذي اعتمده ىو المنيج
الوصفي ،ومن أدوات الدراسة التي اعتمدىا المالحظة والمقابمة واالستمارة ،ومن نتائج الدراسة التي
توصل إلييا :توصمت الدراسة إلى جممة من الظروف والعوامل التي تمعب دور المحفز عمى
التحصيل الدراسي الجيد لمتمميذ ،إضافة إلى بعض الظروف األخرى التي تعرقل التمميذ عمى
المحفزة في مذاكرة التمميذ لدروسو في البيت،قبل أن تتراكم
التحصيل الدراسي الجيد ،وتتمثل الظروف
ّ
مستعدا لالختبارات الفجائية،أما بالنسبة لمظروف المعرقمة لمتمميذ،فتمثل التالميذ
عميو ،حيث تجعمو
ً

داخل الفصول الدراسية،طرائق التدريس و معاممة المعمم،و غيرىا من الظروف

(منصوري عبد الحق،

 ،1993ص .)30

 .3دراسة عبد العزيز سييوب الوحش سنة  1998بجميورية اليمن تناول "قمق االمتحان و أثره عمى
التحصيل الدراسي لدى طالب المرحمة الثانوية" حيث شممت عينة الدراسة  180طالب و طالبة من
الشعب العممية و األدبية في الصف الثالث ثانوي ،طبق عمييم مقياس قمق االمتحان بعد أن تم
تطبيقو عمى البيئة اليمنية و قد تم تقسيم العينة إلى  12مجموعة ،أخذت في عين االعتبار متغير
الجنس و التخصص و ثالث مستويات لقمق االمتحان مرتفع متوسط منخفض اعتمد عمى المنيج
اإلحصائي،و من أدوات الدراسة التي استخدميا المالحظة و المقابمة ،ومن نتائج الدراسة :توجد
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فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطمبة ذوي قمق االمتحان المرتفع عممي أدبي وبين
متوسط درجة الطالب ذوي قمق االمتحان منخفض،عممي أدبي في التحصيل الدراسي لصالح طالب
و طالبات ذوي قمق االمتحان

المنخفض(منصوري عبد الحق ،1993 ،ص .)40

 .4دراسة ىنودة عمي سنة  2012ببسكرة الجزائر،تناولت ىذه الدراسة "التفاعل االجتماعي وعالقتو
 115تمميذ توجد عالقة إرتباطية بين التفاعل

بالتحصيل الدراسي" حيث شممت عينة الدراسة

االجتماعي المدرسي و التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي ،اعتمدت ىذه الدراسة عمى
المنيج الوصفي اإلرتباطي و من أدوات الدراسة المقابمة و االستمارة و من نتائج الدراسة ال توجد
عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين التفاعل المدرسي(تمميذ ،إدارة) و التحصيل الدراسي من
جية و بين التفاعل االجتماعي المدرسي(تمميذ ،زمالء) و التحصيل الدراسي من جية ثانية لدى
تالميذ السنة الثالثة ثانوي عند مستوى داللة  0,05و توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين
التفاعل المدرسي (تمميذ ،أستاذ) و التحصيل الدراسي من جية و بين التفاعل االجتماعي المدرسي
(تمميذ ،مستشار التوجيو و اإلرشاد المدرسي) و التحصيل الدراسي من جية ثانية لدى تالميذ السنة
الثالثة ثانوي عند مستوى داللة  0,05أي توجد عالقة إرتباطية بين التفاعل االجتماعي المدرسي و
التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة

ثانوي( منصوري عبد الحق ،1993 ،ص .)60

ج .الدراسات األجنبية التي تناولت التحصيل الدراسي:
 .1دراسة  schneeسنة  1972تحت عنوان عالقة مفيوم الذات في التحصيل الدراسي ،مكان الدراسة
أمريكا ،تناولت عينة من  478تمميذ من الصف الخامس و  388تمميذ من الصف الثالث المنيج
الذي اعتمده المنيج الوصفي و من أدوات الدراسة المقابمة ،االستمارة و من نتائج ىذه الدراسة توجد
عالقة داللة إحصائية بين مفيوم الذات و التحصيل الدراسي لدى أفراد العينة.
 .2دراسة راج ودولي سنة  1984تناولت الدراسة بطاقة مالحظة توتينجيام إلدارة الفصل لتحميل 204
حصة دراسية في مختمف التخصصات لدى

 34من طالب التربية العممية في المرحمة الثانوية،

اعتمدت عمى المنيج الوصفي اإلرتباطي و من أدوات الدراسة المالحظة،و من نتائج الدراسة معظم
اإلنحرافات السموكية من النوع الخفيف والقمة من النوع الحاد،سموك المنحرف يقل في الفصل دو
اإلعداد الجيد التالميذ ذو التحصيل المرتفع و ضبط الفصل ليعتمد عمى شخصية المعمم و كفايتو
التدريسية المصاحبة(.أحمد إبراىيم ،2003 ،ص .)12
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الدراسات األجنبية التي تناولت التفاعل الصفي:

 .1د ار سة فرانسون وامير.سنة  1982بأمريكا،تناولت ىده الدراسة" إدارة فاعمية الصف عند بداية العمل
الدراسي من خالل دراسة اجريت عمى عدد من معممي الرياضيات و المغة األجنبية بالمدرسة
اإلعدادية و قد تم فييا تحديد المعممين األكثر فاعمية في إدارة الصف في  3أسابيع أولى من بداية
العام الدراسي ،و حتى نتعرف عمى األنشطة الموجودة في الصف أثناء تمك الفترة و سموك المعمم
المسبق أعتمد ىنا المنيج الوصفي ،و من أدوات الدراسة المقابمة واالستمارة ،ومن نتائج ىذه الدراسة
وجود فروق من حيث إدارة الصف مثل وضع نيج و قواعد ثنائية لمتعامل مع الصف و التركيز عمى
قيام الطالب بميام محددة؛ مثل توزيع المسؤوليات عمى التالميذ في الصف التعميمي لمعممية
التعميمية ودلك لصالح مجموعة من

المعممين (.أحمد إبراىيم ،2003 ،

ص .)14

 -5تحديد المفاىيم إجرائيا:
تعتبر عممية تحديد المفاىيم من أىم خطوات البحث االجتماعي ،و ىذا ما يسمح بالحصول عمى
نظرة شاممة عن محتوياتو قبل الدخول في التفاصيل،كما أن االنطالق من مفاىيم صحيحة و متفق عمييا
يعتبر عمى قدر كبير من األىمية لفيم و استيعاب محتوى البحث،و فيما يمي سنحاول تحديد المفاىيم
المستخدمة
 .1التفاعل الصفي :المقصود بالتفاعل الصفي في ىذه الدراسة:
ىو مجموعة من األداءات التدريسية التي تحدث داخل الصف المدرسي بين المعمم و تالميذه و بين
التالميذ فيما بينيم بيدف إثارة دافعية التالميذ نحو الدرس و رفع كفاية العممية التدريسية التي يمكن
مالحظتيا و تسجيميا(.

جابر عبد الحميد جابر،

 ،1986ص  .)30وىو الدرجة التي يحصل عمييا التمميد في

استبيان الدراسة الحالية.
التحصيل الدراسي :المقصود بالتحصيل الدراسي في ىذه الدراسة:
ىو عممية اكتساب المعمومات و الميارات العممية و التي تساعد المتعمم عمى النجاح و االنتقال من
مرحمة إلى أخرى ،و يتم قياس التحصيل الدراسي باستخدام عدة وسائل و منيا مالحظات المعمم،
االختبارات التحصيمية ...و غيرىا(.جابر عبد الحميد جابر ،1986 ،ص  .) 45وىو الدرجة الكمية التي
يحصل عمييا التمميذ في امتحان الفصل الثاني .
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الطور المتوسط :ىي المرحمة التي تقع في السمم التعميمي بين المرحمة االبتدائية و المرحمة الثانوية،
و يكون عمر التالميذ محصو ار بين  11سنة و  15سنة و تكون مرحمة التدريس لمدة  4سنوات.
(محمد عوض التربوي ، 2006 ،ص.) 20
 .5فرضيات الدراسة
الفرضية العامة لمدراسة
 ىناك عالقة دالة إحصائيا بين التفاعل الصفي و التحصيل الدراسي لدى تالميذ الطور المتوسط. التفاعل المفظي بين المعمم و المتعمم يساىم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لتالميذ الطور المتوسط. التفاعل الغير المفظي بين المعمم و المتعمم يساىم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لتالميذ الطورالمتوسط.
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التفاعل الصفي

الفصل الثاني:
تمهيد:

أصبحت الغرفة الصفية فضاء تربوي تمتقي فيو اآلراء ،وتتبمور فيو االتجاىات ،وتغير فيو
السموكات ىذا الفضاء ،لم يعد تقميديا نمطيا بل صار تفاعميا حيويا ،صار التفاعل الصفي سمة مميزة
لكل غرفة صفية ولذلك ،فالمعمم الناجح والمتميز ىو الذي يتمكن من إثارة الجو التفاعمي داخل الغرفة
جيدة ،وليذا صارت اإلدارة الصفية
الصفية ،ولن يتمكن من ذلك إال إذا تمكن من إدارة فصمو بطريقة ّ

الناجحة ىي المؤدية لمتفاعل الصفي الناجح وعمى ىذا ينبغي توفر جممة من المعايير في المعمم حتى

يتمكن من إدارة فصمو بطريقة محكمة وحتى يتمكن من إثارة جو تفاعمي داخل الصف.

13

التفاعل الصفي

الفصل الثاني:
 -1تعريف التفاعل الصفي:

 « حسب الكسواني  :التفاعل الصفي بأنو ما يجري داخل الصف من أفعال سموكية لفظية أو غير
لفظية بيدف زيادة فاعمية المتعمم لتحقيق تعمم أفضل وىو ما يسود الصف من منافسة وحوار ،وتبادل
أراء بطريقة ىادفة لمساعدة الطمبة عمى اإلستمرار في التعمم بدافعية حقيقية»
 تعريف التفاعل الصفي بيداغوجيا «:كما جاء في المعجم المصطمحات عموم التربية بأنو «:تفاعل
داخل القسم ،تبادل بين أفراد الجماعة أو بين فرد وجماعة بكامميا يقوم عمى نشاط متبادل ،ومبادرة
األفراد ومبادرة األفراد وتدخالتيم وأفعاليم وردود

أفعاليم»(.العربي فرحاتي ،دس ،ص .)20

 -2النظريات المفسرة لمتفاعل الصفي:
ثمة نظريات عدة مفسرة لمتفاعل كموضوع عام من مواضيع عمم النفس التربوي ونذكر منيا نظرية
بيمز ونظرية فمدمان  Feldmanونظرية التمرد النفسي عند جاك برىم  J.Brehmوبالتالي نذكر أىم
النظريات المفسرة لمتفاعل الصفي:
أ.

نظرية التحميل النفسي:
تفسر نظرية التحميل النفسي السموك داخل القسم ،أو العالقات الوجدانية وىو مفيوم يتجمى في

إكتشاف الشخص لمسمات المشتركة بينو وبين الشخص اآلخر ،فالتمميذ يتفاعل مع المدرس كمما أحس
بسمات مشتركة بينو وبين المعمم ،وكمما تمكن المعمم بذلك من تعزيز طموح التمميذ ورفع مستواه وبذلك
يحدث تماثل بين الجياز النفسي لدى الجماعة ،ومن ىذا المنطمق إستطاع ريدال(

 ،)Reedlأن يرصد

طبيعة العالقات الوجدانية داخل القسم بين المدرس والتالميذ عمى فكرة " الشخص المركزي" الذي
يستقطب وجدانو أفراد الجماعة سواء تمثل ذلك في شخص المدرس أو تمميذ ،وحدد لمشخص المركزي
سمات في عدة أنماط أوردىا محمد آيت موح كالتالي:

( العربي فرحاتي ،د س ،ص .)22

 العامل األبوي  :وينطبق عمى نمط من المدرسين ذوي مالمح الصرامة والعمل ،ويتمتعون باحترامالتالميذ وتجاوبيم معيم ،كما يمثمون األنا األعمى لتالميذىم
 القائد :وينطبق عمى المدرس المثير إلعجاب التالميذ وتقمص شخصيتو المستبد :وينطبق عمى المدرس الموىوم باالنضباط والنظام العالي ،ويستخدم ميوالت التالميذورغباتيم في إشباع ميوالتو السادية ،وتقل بين التالميذ في ضوء تسيره
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التفاعل الصفي

الفصل الثاني:

 موضوع الحب  :وينطبق عمى المدرسين موضوع حب وميل التالميذ الذي يجعل منو الشخصالمركزي بالنسبة لجماعة القسم.
 موضوع العدوانية  :وينطبق عمى المدرسين ذوي السادية المرنة ،فالتالميذ ال يميمون إليو ولكنيميحافظون عمى عالقات الصداقة بينو وبينيم لتحاشي العقوبات.
-

المنظم :وينطبق عمى التالميذ الذين يعممون إلتاحة الفرصة لألخرين إلشباع حاجاتيم المكبوتة كتييئة
فرص الغش بدون اإلحساس بالذنب ،فيم أشخاص مركزيين ألنيم يحققون إشباعا جماعيا لرغبة،المذة
 ،ففي ضوء ىذه المواصفات لمشخص المركزي يتحدد نمط التفاعل والعالقات الوجدانية في القسم
الدراسي ،فقد يكون تعاونيا ،أو سمطويا حسب نظرية التحميل النفسي.

(العربي فرحاتي ،د س ،ص .)33

ب .النظرية السموكية:
تعد مقولة "الحدث النفسي ىو السموك" لواطسن ) (jolia.watsonأي أن سموك الفرد مؤش ار عمى
حالتو النفسية الداخمية ،بمثابة االتجاه العام لممدرسة السموكية في تفسيرىا لمتفاعل الصفي ،وال يكفي عند
بعض السموكيين لفيم الظاىرة السموكية" ،كيال" "تولمان" المذين يركزان عمى بعد ثالث يتعمق بالحالة
النفسية لمفرد لحدوث االستجابة وكذلك أن اإلشراط االستجابي الذي يقوم عمى حتمية االستجابة عند
حدوث المثير كما ىي عند واطسون يختمف عن االشتراط اإلجرائي عند سكنر

أن
) (skinnerفي ّ

اإلستجابة عنده ليست قسرية ،ويمكن أن تحدث دون مثيل وعن طواعية والتعمم الفعال ىو ما ينتج عن
إرادة الفرد الذاتية واختياره.

في ضوء ىذا المفيوم العام لمسموك حاول السموكيون تفسير جميع ما يجري في القسم من سموكات
وتفاعالت بين المعمم والتالميذ بناء عمى مبادئ (التعزير ،تعميم اإلستجابة ،االنطفاء) ،وعميو فالتفاعل
بين التالميذ والمعمم إنما يفسر في ضوء تنظيم مثيرات الوسط التعميمي لمحصول عمى نمط إيجابي من
التفاعالت داخل القسم ،فاعتماد المعمم األساليب الحوار وتبادل الرأي وتعزيز السموك بنتائجو ،كالنجاح
وما يترك ذلك من شعور لدى التالميذ والمعمم بالرضى ،يفسر اتجاىات التالميذ اإليجابية نحو الدراسة
ومشاركتيم الواسعة في

الدرس(.العربي فرحاتي ،د س ،ص .)34

ج .النظرية الجشطالتية(Gestalt):
فإن السموكات التي تصدر داخل القسم من المعمم أو التمميذ اليمكن تفسيرىا أو
حسب)ّ « )Lewin

فيميا كسموكات منفصمة أو منتعزلة وانما ىي حصيمة مجموعة من العوامل المتداخمة كالمكان والزمان
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التفاعل الصفي

الفصل الثاني:

وحالة الطفل السيكولوجية ،الفزيولوجية واتجاىاتو نحو المعمم والمادة الدراسية وجماعة التالميذ ،والظروف
الفيزيقية والخمفية األسرية»
وبناء عمى ىذه القاعدة ومايراه "الجشطالتيون" حدد لوين مجموعة من المفاىيم بيا في فيم التفاعل
الصفي منيا :القوة  la forceويعني بيا مجموعة الرغبات والميوالت التي تتفاعل داخل جماعة ما إيجابيا
في حالة التكامل بين رغبات الفرد والجماعة .
الموقع :la positionويعني بو إدراك الشخص لحالتو السيكولوجية كحالة تعب وعدم
التفاعل(.العربي فرحات  ،د س ،ص ص )36-35 ،

موقع األخرين) (Laposition des autresداخل القسم بترك التمميذ يتفاعل بعالقاتو مع اآلخرين
( التالميذ والمعمم)
وفي ضوء ىذه المفاىيم تحمل وتفسر جميع أنماط التفاعل بين التالميذ والمعمم داخل القسم ،وىي
مفاىيم يمكن تمخيصيا في« سيكولوجية جماعة القسم» وقام لوين ) (Lewinبدراسة ىذه التفاعالت
في ضوء نمط القيادة والتفاعل بين جماعة القسم.
د .النظرية التفاعمية البنائية:
تنظر البنائية التفاعمية لمتعمم عمى ّأنو ذو بعدين :أحدىما خاص واآلخر عام ،ويؤكد الكثيرون عمى

فإن
ىذا الرأي ومنيم  Appleton Asko, burry,stok-buckworth yoreوغيرىم ووفقا ليذا الرأي ّ

المتعممين يبنون معرفتيم(يتعممون) عندما يكونون قادرين عمى التفاعل مع العالم الفيزيقي من حوليم ومع
غيرىم من األفراد ويمثل ىذا المممح العام ليذا النموذج.
أما المعنى فيبقى عندما يتأمل المتعممون في تفاعالتيم وىذا ما يمثل المممح الذاتي (الخاص)
فإن ذلك يتيح ليم ربط األفكار القديمة بخبرتيم الجديدة
وعندما يتوفر لممتعممين الوقت لمتفاعل و التأمل ّ
ومن سمات البنائية التفاعمية أنيا تتطمب من المتعممين أن يكتسبوا القدرة عمى بناء التركيبات والتفكير

النقدي والتبرير والتدعيم والدعم وخمق التفاعل بين القديم والجديد إضافة إلى الميارة في تطبيق المعرفة
أما المعمم فيي تتطمب منو أن يتعرف أوال عمى ما يعرفو المتعممون بالفعل وماىم في حاجة إلى
ّ

أما معرفة المتعمم وأفكاره
معرفتو ،فيكون ىو مرشد لممتعممين في الموقف التعميمي ،كما يتحدى أفكارىمّ ،
المبدئية عن الموضوع فتمثل نقطة البداية وبناء عمييا يقوم المعمم بغرس المعرفة عن طريق مختمف

األنشطة(حسن كمال زيتون ،2003 ،ص ص )56- 54 ،
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التفاعل الصفي

الفصل الثاني:
ه .النظرية البرغماتية:

سارعت المقاربة البرغماتية لنقد ومواجية الطرق التربوية القديمة باعتبارىا غير مفيدة وغير ناجحة
لتكوين النشأ وتحديد مالمح المجتمع مستقبال فقد كان ليا أثارىا العميقة عمى الفكر التربوي الفي الو.م.أ.
فقط بل في شرق وغرب البالد ،ىذا وقد حممت النظرية البرغماتية العديد من المبادئ والمفاىيم،
وكان"جون ديوي" من أىم روادىا وممثال لتمك الفمسفة التربوية القائمة عمى التغيير العممية التجريبية حيث
دعى إلى ضرورة الربط بين المدرسة والمجتمع باعتبار النظم التربوية التقميدية لم تعد صالحة لمستجدات
العصر ،وتعزيز حركة التغيير والتطور االجتماعي من خالل خمق المواقف االجتماعية الحية داخل
حجرات الدراسة وقد تبنى "ديوي" البرامج التعميمية الواقعية حيث قام بدراسة عممية تجريبية ىدف من
ورائيا تحديد اإلطار المرجعي لمتفاعل الصفي وقد كتب "ديوي" العديد من الكتب ،كان أوليا كتاب
المدرسة والمجتمع ،والذي خمص "ديدوي" أن المدرسة ىي المجتمع وكذلك ربط "ديوي" بين التربية
والديمقراطية من خالل مؤلفو الديمقراطية والتربية والذي يوضح فيو أن التربية ىي أن ننشئ الناشئ عمى
سرعة المواد بين بيئتو ،فالمتعمم ينبغي أن يكون ح ار الختيار أفكاره ومعتقداتو وقيمو .والينبغي أن تفرض
قيودا ممثمة في تقاليد قديمة ميما كانت أثارىا عمى العممية الجديدة.
عميو ً

وعمى ىذا األساس سعت البرغماتية لتوضيح صورة المدرسة فيي تدريب وتكوين لممتعممين عمى

التعاون والتأثر

والتأثير(حسن كما زيتون ،2003 ،ص )57

 .3أهمية التفاعل الصفي:
يعتمد نجاح العممية التعميمية بدرجة كبيرة عمى طبيعة التفاعل بين المعمم وتالميذه ،وبين التالميذ
والمعمم ،وبين التالميذ أنفسيم أيضا ففي بعض األحيان يحدث ىذا التفاعل بطريقة طبيعية وفي أحيان
البد من إجراء التعديالت لتوفيره.
أخرى ّ
ويعتبر كثير من التربويين موضوع التفاعل الصفي في العممية التربوية من أىم الموضوعات التي
يجب أن يعييا كل من الموجو التربوي والمعمم حيث تتمثل أىميتو فيمايمي:
 يعتمد عمى التفاعل الصفي في التخطيط لمتعميم والتعمم وفي تنفيذ وتقويم ما خطط لو. لمتفاعل الصفي أىمية في عمل المعمم فبعد أن كان ممقنا صاحب الموقف التعميمي عمى عاتقو تقعأما التمميذ فقد أصبح مشاركا بعد أن كان متمقيا فقط.
ميمة التعميم أصبح موجيا ومنظما
ً
ومرشدا ّ

17

التفاعل الصفي

الفصل الثاني:

 يطور التالميذ في عممية التفاعل الصفي أفكارىم وآرائيم بعناية المعمم الذي يحرص عمى رفعمستواىم وارتقائيم.
 يزيد حيوية التالميذ في الموقف التعميمي ،إذ يعمل عمى تحريرىم من حالة الصمت والسمبيةواالنسحابية إلى حالة البحث والمناقشة وتبادل وجيات النظر في القضايا التي تيميم وتمبي
حاجاتيم.
 يساعد التالميذ عمى تطوير اتجاىات إيجابية نحو األخرين ومواقفيم ،وأرائيم فيستمعون لرأي اآلخرويحترمونو.
-

يتيح التفاعل الصفي فرصا أمام التالميذ لمتعبير عن أبنيتيم المعرفية والمفاىيم التي يمتمكونيا من
خالل اإلدالء بآرائيم وعرض أفكار حول أي موضوع أو قضية

صفية( .عبد العزيز  ،د س ،ص )659

 يتيح لمتمميذ فرصا لمتدريب عمى االنتقال والتخمص تدريجيا من تمركز تفكيره حول ذاتو والسير نحوالفرص التي تمارس فييا استقالليو في الرأي ويسيم ذلك في نياية المطاف في تطوير شخصيتو
وتكامميا.
 يساعد عمى تطوير مفيوم إيجابي نحو ذواتيم وقدراتيم وامكاناتيم ،وتقبل ذواتيم وخصائصيمالجسمية واالجتماعية واالنفعالية والذىنية.
 قدرتو عمى توظيف التغذية الرجعية يتميز بشخصية جذابة ،عادل وحازم ،واسع الصدر ،متفتح الذىن ،خموق ،متفائل وبسيط ،رزين،محافظ عمى مواعيده ،يتميز بنكران الذات( .عبد العزيز ،د س ،ص )660

 .4أهداف التفاعل الصفي:
ييدف التفاعل الصفي إلى:
 تحقيق أكبر قدر من التعاون بين التالميذ ومعممييم. تعويذ التالميذ عمى حسن اإلصغاء والتفاعل. إفساح المجال لممعمم لكي يختار الطرف واألساليب واألنشطة التي تييء فرص مناسبة لمتعمم. تدريب التالميذ عمى التفاعل والمناقشة وخمق جو من الحوار داخل القسم. تدريب التالميذ عمى حل المشكالت. -يساعد عمى تييئة المناخ اإلجتماعي واالنفعالي الفعال
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التفاعل الصفي

الفصل الثاني:
يساعد عمى التواصل وتبادل األفكار بين الطمبة مما يساعد عمى نمو

تفكيرىم (.حمدلن ،2008 ،ص )18

 -5أنماط التفاعل الصفي:
األنماط األربعة األساسية لمتفاعل الصفي ىي:
أ.

نمط وحيد اإلتجاه(أحادي)  :وىو نمط يرسم المعمم وما يود قولو أو نقمو إلى التالميذ وال يستقبل
منيم ،وىذا النمط من االتصال ىو أقل األنماط من حيث الفعالية ،ففيو يأخذ التالميذ موقفا سمبيا
مطمقا ،بينما يتخذ المعمم موقفا إيجابيا ،ويشير ىذا النمط إلى األسموب التقميدي في عممية التدريس
والذي يعتبر المتعمم فيو مجرد ذاكرة يجب أن تردد ما يقولو المعمم والذي يجيد فن اإللقاء ويجعل من
مصدر وحيدا لممعرفة دون أن يكون لممتعمم أي دور سوى االستقبال التمقائي ،كما يشير ىذا
ًا
نفسو
النمط إلى حصيمة التعمم التي تتم فيو مجرد حقائق ومعارف يستوعبيا التالميذ.

شكل :1نمط وحيد االتجاه(األحادي)
معلـــــم

تمميذ

تمميذ

تمميذ

تمميذ

ب .نمط تفاعل ثنائي االتجاه  :ىذا النمط أكثر فعالية من النمط األول فيو يسمح المعمم بأن ترد إليو
إستجابات من التالميذ ،ويسعى إلى معرفة صدى ما قالو أو محاولة نقمو إلى عقول التالميذ ،ويشعر
في الكثير من األحيان بأن ما يقولو ربما ال يكون قد وصل إلى عقول تالميذه عمى النحو
المطموب ،ولذلك يسأل التالميذ أسئمة تساعده عمى إكتشاف ما الفائدة التي حققوىا ،ومع ذلك يظل
المعمم في الخط الذي حدده عند البداية وىو نقل الحقائق والمعارف إلى عقول تالميذه ،وأن ما سمح
بو من وقت لتمقي استجابات التالميذ ليس مراده رغبتو في زيادة التفاعل معيم وانما لمتأكد من أن ما
قالو كان لو الصدى المرغوب فيو لدييم ،ويؤخذ عمى ىذا النمط أنو ال يسمح باالتصال بين تمميذ
أن المعمم فيو محور اإلتصال وأن استجابات التالميذ ىي الوسائل لتدعيم المعمم في األداء
وآخر و ّ

التدريسي

التقميدي(.فارغة حسين محمد ،1994 ،ص )59
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الفصل الثاني:
الشكل :02نمط التفاعل ثنائي االتجاه
معلـــــم

تمميذ

تمميذ

تمميذ

تمميذ

ج .نمط التفاعل ثالثي االتجاه  :ىذا النمط أكثر تطو ار من سابقاتيا ،ففيو يسمح المعمم بأن يجري
اتصال بين تالميذ الصف ،وأن يتم تبادل الخبرات واألراء ووجيات النظر بينيم ،وبالتالي فإن المعمم
أن ىذا النمط يتيح لمجميع فرص التعبير عن النفس والتدرب
فيو اليكون المصدر الوحيد لمتعمم ،كما ّ

عمى كيفية عرض وجيات النظر باختصار وسيولة ،وىي كميا ميارات يحتاج إلييا األبناء في مجرى

حياتيم

اليومية(.فارغة حسين محمد ،1994 ،ص )60

شكل  :03نمط التفاعل ثالثي االتجاه
معلـــــم

تمميذ

د.

تمميذ

تمميذ

تمميذ

نمط التفاعل متعدد االتجاهات :وىذا النمط يمتاز عن غيره من األنماط السابقة وبخاصة النمط
الثالث الذي كان يجري فيو التفاعل بين المعمم وبين عدد من التالميذ ،ولكن فييذا النمط تتسع فرص
التفاعل وتعدد بين المعمم وتالميذه أو بين التالميذ بعضيم البعض ،كما تتوافر فيو أفضل الفرص
مما يساعد كل تمميذ عمى نقل فكرة وخبراتو إلى األخرين.
لمتفاعل وتبادل الخبراتّ ،

 ،1994ص )61
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الفصل الثاني:

مما يؤثر عمى ما يرسمونو من رسائل إلى المعمم ،وما يستقبمون
ومن جية أخرى فإن تفاعل التالميذ ّ

من رسائل منو ،مما ساعد عمى زيادة إيجابياتيم في الموقف التعميمي في الموقف التعميمي إزاء ىذا

الموقف ذاتو ،وىذا النمط ىو أكثر األنماط تتالءم مع اإلتجاىات الحديثة( .فارغة حسين محمد ،1994
ص.)62
شكل 4نمط التفاعل متعدد االتجاهات.
معلـــــم

تمميذ

تمميذ
تمميذ

تمميذ

تمميذ

 .6أساليب تحسين التفاعل الصفي:
ينطوي التدريس الفعال عمى إتصال فعال ،وال يمكن التفريق بين الغرض من تحسين التدريس،
والغرض من تحسين (االتصال) ،التفاعل وفيما يمي بعض األساليب الرامية إلى تحسين التفاعل الصفي:
 بدل المجيود في تحسين القدرة عمى التفاعل (الميارة الكالمية) ويكون ذلك باستخدام الحركاتعما إذا كان متحمسا لمادتو التي يدرسيا وأن
واالشارات
ّ
المعبرة والمناسبة فصوت المعمم يكشف ّ

يكون كالمو واضح وبشكل مسموع دون المجوء إلى الصراخ.القدرة عمى إقناع األخرين ويكون ذلك
بطريقة منطقية وسيمة الفيم واستعمال االقتراحات وتجزئة الموضوع المناقش إلى ثالثة أجزاء واضحة

ألن القدرة عمى
مقدمة عن الموضوع المطروح ومناقشتو أي طريقة العرض ثم مراجعتو بالتذكير ّ
التكرار و التذكير بالنقاط الرئيسية ،تكزن مفيدة وحتى

ضرورية (.السفاسفة ،2005 ،ص .)201

البناء والتي تتمثل باستخدامو
 اإلبتعاد قدر االمكان عن الممارسات السمبية التي تعرقل التفاعل ّعبارات التوبيخ والتيديد ،واىمالو ألسئمة الطمبة ،ومحاولتو فرض أرائو عمى الطمبة ،إستخدام

اإلستيزاء والسخرية من طمبتو وأفكارىم ،تركيزه عمى إستخدام األسئمة الصفية ،ومحاولة إحتكار
الموقف التعميمي.
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الفصل الثاني:

 توفير مناخ مادي ونفسي وتحقيق التفاعل مع تحديد الحاجات والقدرات واالىتمامات الممكنة داخلالصف.
 باستثارة دافعية المتعممين واالىتمام ألسئمتيم واجاباتيم وتعميقاتيم ألنيم يصبحون أكثر إىتماماودافعية لخمق جو من التفاعل
 -تطوير وتطبيق أساليب التعزيز(السفاسفة ،2005،ص.)202

 .7عمميات التفاعل المفظي:
أ.

تعريف التفاعل المفظي :التفاعل المفظي ىو نمط من التفاعل يمارس بين المعمم والطالب
 التدريس عممية إنسانية تتوافر فييا عناصر الموقف االتصالي المعروفة في النموذج الكالسيكيالمشيور(مرسل

رسالة

مستقبل).

إدارة إتصال

التفاعل المفظي في التدريس يستيدف إلى دراسة السموك التدريسي من خالل رصد ما يصدر من
الكالم عن المعمم والطمبة بقصد مساعدة المعمم عن مراجعة أسموبو التدريسي وضبطو ويعد نظام
"فالندرز" في تحميل التفاعل المفظي من أكثر األنظمة في ىذا المجال شيوعا ونجاحا ،وقد أعد أداة
اشتيرت في ىذا المجال سوف نعرضيا فيما يمي:

(القضاة ،الدويري ،2012 ،ص )184

ب .عناصر أداة التفاعل المفظي:
ولقد ضمت ىذه األداة خمفية تربوية تتمخص في أن المعمم الناجح ىو المعمم الديمقراطي الذي يتيح
المجال لمطمبة لمتحدث والمشاركة أثناء عممية التدريس ولذا فإن السموك الذي ترصده ىذه األداة ىو كالم
المعمم وكالم الطمبة والصمت باعتباره أحد المتغيرات في التفاعل المفظي ،وفي ما يمي أنواع السموك ىذه:
 .1تقبل مشاعر الطمبة.
 .2الثناء والتشجيع الذي يصدر عن المعمم
.3

تقبل أفكار الطمبة.

 .4طرح األسئمة عمى الطمبة.
.5

المحاضرة واعطاء المعمومات واآلراء.

.6

إصدار التعميمات والتوجييات
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الفصل الثاني:
.7
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النقد الموجو لمطمبة لتأكيد سمطة المعمم.

 .8إجابات الطالبة.
.9

مبادرات الطمبة.

 .10الصمت أو الفوضى

(القضاة ،الدويري ،2012 ،ص .)184

ج .طريقة إستخدام األداة:
عند استخدام أداة "فالندرز" يقوم المالحظ بتدوين السموك مدة كل ثالث ثوان عمى مصفوفو أو
شبكة matvixتكون معدة سمفا أمامو ،وتكون عمى مائة خانة وكل خانة في ىذه المصفوفة تحتل نوعا من
السموك سواء كانت الطالب أم المعمم وعمى المالحظ أن يحفظ أن تقبل مشاعر الطمبة يشير إلى رقم

1

وأن ثناء المعمم وتشجيعو يشير إلى رقم  2وىكذا ،ومن المعتاد أن يبدأ التسجيل إنطالقا من رقم  10أي
الصمت وينيي برقم 10أي الصمت أيضا ،فإذا بدأ المعمم بإعطاء التوجييات فإن المالحظ بدون االشارة
في المربع الذي يصل بين  10أي الصمت وبين  6أي إصدار التعميمات أو التوجييات وىكذا ....وفي
نياية ىذه المالحظة يستطيع المالحظ أن يحسب عدد إشارات التدوين التي أدرجت ضمن كل سموك من
خالل فترة المالحظة وبالتالي احتساب الوقت الذي خصص لكل نوع من أنواع السموك

 (.القضاة ،الدويري،

 ،2012ص.)186

 .8معيقات التفاعل الصفي:
قد تعاق عممية االتصال لعوائق منيا:
 المعيقات ( الجدبة) لالتصال ،كما يكون أحد األطراف مصابا بصداع أو األلم في المعدة أو يكونأصما.
 المعيقات الفزيولوجية :كأن يكون أحد األطرف غير قادر عمى النطق بوضوح. المعيقات الصوتية  :كأن يكون أحد األطراف كممتو ذات معاني متعددة وال يستطيع المستقبل فيممعاني لتمك الكممة.
 المعيقات الخاصة بالدالالت :كأن يختار أحد األطراف كممتو ذات معاني متعددة. المعيقات البالغية  :كأن تكون الصيغة المستخدمة من أحد األطراف توحي بالتيديد أواالحتكار(السفاسفة ،2005 ،ص .)24

 -المعيقات النفسية :كأن يقوم أحد الطرفين يخرق القوانين والقواعد المتفق عمييا في عممية االتصال.
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الفصل الثاني:

 المعيقات االجتماعية  :كأن يقوم أحد األطراف باالعتداء عمى ما يسمى باإلطار المرجعي لمطرفاآلخر كالمعايير الخمقية والعادات

والتقاليد (.السفاسفة  ،2005 ،ص .)25
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الفصل الثاني:
خالصة الفصل:
ومن خالل ما تم التطرق إليو في ىذا الفصل استخمصنا النتائج التالية:

إن عممية التربوية في الوقت الراىن لم تعد ترتكز عمى المعمم وحده بل صارت ترتكز عمييما معا،
ّ 

وأصبحت الغرفة الصفية مكان تمتقي فيو اآلراء والتوجييات وتقل فيو السموكات أو تغير كل ما يقوم
عمى التفاعل بين المعمم والمتعمم ،حتى يتم تحقيق األىداف التربوية ،ىذا التفاعل الذي يتميز

باإلستم اررية والذي يحقق أىداف لع ّل أبرزىا ىي تمك التي تعود بالمنفعة عمى الطالب ،إذ ّأنو يمكنو

الجيد مع
من االندماج والمشاركة الفعالة بين المعمم والزمالء داخل الصف ،ويمكنو من التواصل ّ
غيره من الطالب.

فإنو يتمكن من إيصال رسالة اتصالية إلى طالبو متضمنة القيم
 فالمعمم أثناء تفاعمو مع طالبو ّ

اإلنسانية و القيم القابمة لمتعمم ،إلى جانب الوظيفة اإلجتماعية التي من خالليا يقوم المعمم بنقل

الخبرات والمعمومات بيدف إثراء السموك.
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الفصل الثالث
تمييد:

تعد العممية التعميمية لمتحصيؿ الدراسي ركيزة ميمة مف الركائز التي تقوـ بيا ىذه العممية ،حيث
تطرقت إليو العديد مف الدراسات بمختمؼ فروعيا مف عمـ النفس التربوي،

و عمـ اجتماع تربوي ،لذلؾ

وجب االىتماـ بالمتعمميف و بنوعية أدائيـ ،ىذا لكونيـ محور العممية التعميمية ،فاالىتماـ بالمتعمـ يمكف
مف تحديد الظروؼ المحيطة بو و التي يمكف أف تؤثر عمى تحصيمو لممواد و تظير نتائجيا أثناء
االختبارات بحيث أف المعمـ يقيـ ما حصمو الطالب مف معارؼ في المواد الدراسية في صفو الدراسي.
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الفصل الثالث
 .1تعريف التحصيل الدراسي

«ىو مقدار المعرفة أو الميارة التي يتـ تحصيميا مف الفرد نتيجة التدريب و المرور بخبرات سابقة،
وتستخدـ كممة التحصيؿ في الغالب لإلشارة إلى التحصيؿ الدراسي أو التعميمي

و

»( يامنة عبد القادر إ سماعيمي،

 ، 2010ص.)60،

*يعرفو" جابمف" بأنو :مستوى محدد مف األداء و الكفاءة في العمؿ المدرسي،كما يقاـ مف طرؼ
المعمميف،عف طريؽ االختبارات المقننة.
*يعرفو معجـ المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج و طرؽ التدريس بأنو « :مدى استيعاب الطالب
لما مروا بو مف خبرات معينة مف خالؿ مقررات دراسية وتقاس بالدرجة األولى التي يحصؿ عمييا في
االختبارات التحصيمية المعدة ليذا

الغرض»( أحمد حسف المقاف ،الحمؿ  ،2003،ص)84

*يعرفو عباد حسيف محمد عمي« :بأنو قياس قدرة الطالب عمى استيعاب المواد الدراسية المقررة و مدى
قدرتو عمى تطبيقيا،مف خالؿ وسائؿ قياس يجرييا المدرس عف طريؽ االمتحانات التجريبية التي تتـ في
أوقات مختمفة فضال عف االمتحانات اليومية و الفصمية»

(جميؿ صميب  ،1982،ص.)39

 .2النظريات المفسرة لمتحصيل الدراسي:
مف أىـ النظريات التي يمكننا االستفادة منيا لتفسير التحميؿ الدراسي بيف التالميذ يمكف أف تستمد
منو نظريات عمـ اجتماع التربية في مجاؿ عالقة التعميـ بالمجتمع،و في ىذا الغرض يمكننا التركيز عمى
اتجاىيف ىما:
أ.

االتجاه البنائي الوظيفي « :يرى أنصار ىذا االتجاه أف النظاـ التعميمي باعتباره نسقا مف األنساؽ
الفرعية لممجتمع بمغت دو ار أساسيا في البناء االجتماعي ككؿ ،و يؤثر في جميع النظـ االجتماعية
فيو يؤثر في النظاـ االقتصادي ،و يزداد تأثيره كمما تعقد مستوى الميارات التي تتطمبيا التكنولوجيا
الحديثة في المجتمع الرأسمالي مف خالؿ مؤسسات التعميـ ،و التي اعتبرت و ما زالت تعتبر أىـ
المؤسسات االجتماعية ،فيي أػساس التنمية و تقدـ و تطور و رقي المجتمعات فمف خالؿ المدرسة
يتـ نقؿ قيـ،و أخالؽ و ثقافة و تراث المجتمع و استم ارره و عدـ زوالو مف خالؿ االعتماد عمى
أسموب التنشئة االجتماعية و ىو ما يسعى لتحقيؽ التجانس و الحفاظ عمى المجتمع و ىذا ما أكد
عميو «دور كايـ» عالوة عمى تأكيده لدور المدرسة في تغيير أفراد المجتمع عف طريؽ التربية الخمقية
التي تعمـ النظاـ و الضبط النفسي و كذلؾ ركز«دور كايـ» عمى سوسيولوجية التدريس و تحميؿ نظـ
التربية المقارنة في دوؿ مختمفة و العالقة المتبادلة بيف تحديد المناىج و المقررات الدراسية،إضافة
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الفصل الثالث

إلى اىتمامو بقضية العالقة بيف التمميذ و األستاذ في المدرسة مستخدما في ذلؾ مدخمو
السوسيولوجي التربوي المميز مف خالؿ تحميمو لموظيفة النقدية لمتربية و العمميات التعميمية ( .إحساف

محمد الحسف ،عدناف سمماف الحمد ،2005،ص .)24
ىذا وأكد «دوركايـ» عمى دور التربية في مرحمة الطفولة التي تمتد نتائجيا إلى المراحؿ النمائية
لمطفؿ حيث تحدد أبعاد شخصيتو في دراستو المستقبمية،و فرص نجاحو المدرسي في الحياة»
مف جية أخرى تناوؿ«تالكوت بارسونز» وظيفة المدرسة في المجتمع باعتبارىا عممية أساسية
لمتنشئة االجتماعية ،فيي تقوـ بعمميةَ "االنتقاء و االختيار" حيث مف خالليا يتـ التمييز بيف األفراد وذوي
القدرات و االستعدادات الستكماؿ التعميـ خاصة منو الجامعي و التخصص الميني و إعدادىـ لشغؿ
المناصب التي تتناسب و مستواىـ التعميمي،فالمدرسة أداة لوضع الفرد المناسب في المكاف المناسب ،و
تقوـ عممية االختيار عمى أساس أو مبدأ التحصيؿ الدراسي الذي يرتبط بمفيوـ الجدارة و االستحقاؽ
حسب القدرات و االستعدادات لكؿ فرد و التحصيؿ ىو المبدأ المعتمد عميو في المجتمعات الرأسمالية في
العصر

الحديث(.سمير أحمد

السيد،2004،ص .)26

ب .االتجاه الصراعي «:بعد أف اىتمت النظرية الوظيفية اىتماما شديدا بدراسة عممية انتقاء و توزيع
التالميذ عمى أنواع التعميـ المختمفة و أىممت البحث و دراسة محتوى العممية التربوية ظيرت نظريات
الصراع منطمقة مف نفس فكرة البنائييف األخيرة حيث أكد الصراعيوف في دراساتيـ عمى أف المجتمع
اإلنساني يقوـ عمى صراع و تناقض بيف قواه االجتماعية و أي قوة اجتماعية مسيطرة في المجتمع
تحاوؿ دائما أف تفرض مصمحتيا عمى بقية القوى االجتماعية و قد اعتبر الصراعيوف التربية مؤسسة
اجتماعية تعكس األوضاع القائمة في المجتمع».
« و قد ركز " وجينتز"في كتابو "التعميـ في أمريكا الرأسمالية" عمى التعميـ العاـ في الو.ـ.أ
مستعرضيف دور المدرسة و أىـ ما ركز عميو ما يمي:
ازدىار التعميـ العاـ في الو.ـ.أ صاحب التقدـ الرأسمالي و الرأسمالية تتطمب قوى عاممة تمتاز
بالميارة،و الحصوؿ عمى تمؾ القوى ال يأتي عف طريؽ المؤسسات التربوية التقميدية كاألسرة و الكنيسة؛
فإف النظاـ الرأسمالي اىتـ بنشر المدارس و الجامعات التي تخرج تمؾ القوى العاممة ،كذلؾ نجد"كارنوي"
شرح العالقة الجوىرية بيف التعميـ و المجتمع ،بأف الطبقة المسيطرة تنظر لمتعميـ كمصدر ىاـ لممكانة و
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المستوى االجتماعي و االقتصادي لمفرد ،و لذلؾ حرصت الطبقة المسيطرة عمى ضرورة السيطرة عمى
النظاـ التعميمي و إتاحتو ألبنائيا(إحساف محمد الحسف  ،عدناف سمماف الحمد،2005 ،ص .)27
 .3العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي:
مف خالؿ التجربة العممية في التدريس واإلطالع عمى بعض ما كتب في التحصيؿ الدراسي يتبيف
أف ىناؾ مجموعة متداخمة مف العوامؿ العقمية و االنفعالية و االجتماعية ،تؤثر فيو بدرجات متفاوتة و
منيا:
أ.

عوامل مدرسية:

 .1المنياج الدراسي ،مف حيث مناسبتو لسيكولوجية التعمـ و مستوى الطالب المتعمميف،قدرتو عمى
إشباع حاجاتيـ و ميوليـ.
 .2توفر المعمـ الكؼء ،و اإلدارة المدرسية الواعية ،فمقدار ما يكوف المعمـ مؤىال،و منتميا لممينة يكوف
عطائو،و نتاجو التربوي،أما إدارة المدرسة فيقع عمى عاتقيا ،تنفيذ السياسة التربوية السميمة،و العمؿ
بالتعاوف مع أفراد الييئة التعميمية عمى تحقيؽ األىداؼ التربوية.
 .3إيجاد األنشطة المدرسية :يؤدي خمو الجدوؿ المدرسي مف األنشطة الرياضية أو الفنية أو العممية،أو
األدبية ،إلى انخفاض الحافز لمتعمـ،أو االتجاه السمبي نحو المدرسة ،فقد يقتصر الجدوؿ المدرسي عمى
النشاط ،مثال األدبي ،أو العممي دوف النشاط الرياضي ،أو الفني ،مما يؤدي إلى عدـ التوفيؽ بيف ميوؿ
و اىتمامات بعض الطالب دوف البعض،مما يزيد في حدة الفروؽ في التحصيؿ.
 .4استقرار النظاـ التربوي مند بداية العاـ الدراسي ،مف حيث توزيع األساتذة عمى األقساـ ،و عدـ التنقؿ مف
قسـ آلخر ،باإلضافة إلى ضبط البرنامج التعميمي و توفير الكتب المدرسية و حسف طباعتيا.
 .5أسموب األستاذ نحو التمميذ ،أي أسموبو في المعاممة،ذلؾ أف التجارب و البحوث الميدانية أثبثت أف
التدريس القائـ عمى الشرح،و الفيـ و السؤاؿ و المناقشة،و الحوار بيف التمميذ و المعمـ،يمكف التمميذ
مف الفيـ و االستيعاب لتمؾ المادة و تحسيف تحصيمو الدراسي.

( إحساف محمد الحسف عدناف سمماف

الحامد ،1996 ،ص.)65
ب .عوامل أسرية:
األسرة حسب تعريؼ" عاطؼ غيت" ىي جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكوف مف رجؿ و امرأة
وأبنائيا،و نحف نرى أف األسرة ىي الوحدة االجتماعية القاعدية في المجتمع فمف خالليا يكتسب الطفؿ قيـ

30

التحصيل الدراسي

الفصل الثالث

و عادات مجتمعية،ليستطيع التكيؼ و التأقمـ مع األفراد في المجتمع ،و يكتسب شخصيتو وخبراتو،التي
تستمر معو طواؿ حياتو ،و بالتالي فالنظاـ األسري ىو المسؤوؿ عف تكويف الطفؿ و إخراجو إلى العالـ
الخارجي،ليحتؾ ببقية األفراد ،و لذلؾ فإف أي تغيير في النظاـ األسري ،البد و أف ينعكس بدوره عمى
النظـ االجتماعية األخرى و ىذا ما ينطبؽ عمى عالقة و تأثير األسرة عمى المدرسة،فدور التمميذ تحدده
أىداؼ المدرسة ،و توقعات المعمـ ،و قدرات المتعمـ و إمكانياتو ،و لكف أيضا كؿ ما اكتسبو في أسرتو
مف خبرات و اتجاىات و أنماط سموكية و مفردات و أساليب لغوية ،كما تؤثر نظرة األسرة و فمسفتيا
االجتماعية والقيمية اتجاه التعميـ و توقعاتيا منو كتمميذ عمى قيامو بيذا الدور ،و إمكانية نجاحو في
أدائو.
و يشير"بموـ" في ىذا الصدد أف الطفؿ يكتسب  %33مف معارفو و خبراتو و مياراتو في السادسة
مف العمر ،و يحقؽ  %75مف خبراتو في الثالثة عشر مف العمر و يشير عمماء البيولوجيا أيضا ،أف
دماغ الطفؿ يصؿ إلى  %90مف وزنو في السنة الخامسة مف العمر ،و إلى

 %95في العاشرة،و أثر

األسرة عمى حياة الطفؿ المدرسية يتوقؼ عمى عوامؿ متنوعة يمكف حصرىا فيما يمي:
 الوضع االجتماعي:
 بيئة المنزل  :تمعب البيئة األسرية أو الوضعية دو ار كبي ار في التحصيؿ الدراسي لألبناء،فالبيت
األسري لو دور ىاـ في تعزيز قدرات الطفؿ عمى التعمـ و اكتساب المغة؛ و يتـ ذلؾ مف خالليا حرص
اآلباء و تشجيعيـ لألبناء عمى القراءة و التنافس و التحاور حوؿ مواضيع تمتقي بالمستوى العمري ليـ
وىو ما يساعدىـ عمى حسف استخداـ المغة و زيادة حصيمتيـ المغوية ،و ىناؾ البحوث المختمفة التي
أجريت ،والتي تشير إلى أىمية الشعور باالطمئناف في المراحؿ المبكرة ،مف حياة الطفؿ ليستطيع الوقوؼ
في مواجية المثبطات و السمبيات في مراحؿ الحقة مف العمر،فالتعامؿ مع الطفؿ بإجابية و محبة و
احتراـ ،يساىـ في تفتح شخصيتو ،و تنمية قدراتو اإلبداعية ،و ىذا كمو لألسرة التي تستطيع أف تييئ لو
فرصة التعبير عف أفكار جديدة و إيجابية ،و توفر لو فرصة القراءة و المناقشة و طرح األسئمة فمف
الضروري إذف أف يعيش الطفؿ في أسرة تزوده بالحناف و العطؼ الالزـ لتكويف شخصية سميمة ،فالجو
الذي تييئو األسرة ألبنائيا لو دور كبير في التحصيؿ الدراسي(عطوؼ محمد ياسيف،1982،ص.)23
 التركيبة السرية  :إف النسؼ األسري لو دور كبير في مستوى التحصيؿ لدى الطفؿ  ،فالتفكؾ
األسري أو انفصاؿ أحد الوالديف ،وسمبية العالقة بينيما تؤثر بشكؿ واضح وصريح عمى التحصيؿ فقد
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لوحظ أف األطفاؿ الذيف يعانوف مف المشاكؿ األسرية السالفة الذكر يكوف تحصيميـ ضعيؼ ولوحظ عمييـ
بعض االضطرابات.
 نوع وطبيعة عمل الوالدين :لو تأثير ولو بشكؿ طفيؼ ،فنوع وطبيعة عمؿ األب واألـ لو تأثير
عمى التحصيؿ الدراسي لمطفؿ مف حيث ارتباطو بالناحية العممية والتربوية.
 عمل األم :لو تأثير ولو بقميؿ عمى التحصيؿ الدراسي ،حيث أف عمميا خارج البيت لساعات
طويمة ،تساىـ في إضعاؼ عالقتيا بأوالدىا ومراقبة سيرىـ الدراسي بانتظاـ ،كما أف ابتعادىا عف أبنائيا
يحذ مف قدرات وامكانيات الطفؿ (انعداـ أسموب الحوار والناقشة والمحادثة) وىذا العامؿ لو تأثير كبير
عمى التنشئة االجتماعية مستقبال لطفؿ.
 ترتيب األبناء في األسرة :إف ترتيب األبناء في األسرة والتمييز بينيـ لو تأثير كبير في التحصيؿ
الدراسي  ،فاالبف البكر يحضا باالىتماـ والرعاية الكبيرة مف قبؿ الوالديف وكؿ األسرة .
ويرى آخروف أف األىؿ يعامموف البكر بصورة مختمفة مف الصغير  ،إذ أف ضغوطات ثقيمة عميو،
ويتوقعوف منو الكثير ،ليذا يبدي سعيا ذؤوبا لمتحصيؿ  ،ىذا عمى العكس الغبف األوسط الذي يكوف
عادة عمى اليامش بيف اىتماـ الوالديف بالبكر والصغير ،ويقؿ تفاعمو مع والديو معتمدا عمى قدراتو
وامكانياتو أما االبف الصغير  ،فعادة ما يناؿ القسط األكبر مف الدالؿ وتتـ مساعدتو بكؿ األمور
المتعمقة بالدراسة وىو ما يؤدي إلى ضعفو التعميمي ولتحصيمي لعدـ اعتماده عمى

نفسو (.عطوؼ محمد

ياسيف  1982،ص.)26
 المستوى االقتصادي:
تؤدي الحالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة دو ار كبي ار في مستوى تحصيؿ التالميذ ،وتوضح
الدراسة التي قاـ بيا "مكمويد" أف مستوى تحصيؿ التالميذ القادميف مف األسرة ذات مستوى متوسط كاف
أعمى مف مستوى تحصيؿ التالميذ القادميف مف أسرة ذات مستوى متدني مف الناحية االقتصادية ،وذؿ
عمى ذلؾ مف خالؿ الزيادة في عدد الكممات ،التي تعمميا التالميذ مف األسرة المتوسطة بالمقارنة مع
االنخفاض في عدد الكممات التي تعمميا تالميذ المستوى االقتصادي المنخفض.
ومما ال ينبغي إغفالو بالنسبة ليذا الموضوع أف الضعؼ التربوي الذي يعاني منو المحروميف
االقتصادييف ،يكوف شامال لكؿ ما يدرسو التمميذ ،وبالتالي فالوضع االقتصادي لألسرة ،يرتبط بشكؿ
مباشر لحاالت التعمـ التربوية.
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 المستوى الثقافي:

يمعب المستوى الثقافي والتعميمي ،وما يمتمكو األبويف مف معارؼ دو ار ىاما في اتجاه الطفؿ نحو
التعميـ  ،واىتمامو بالمعرفة والنجاح المدرسي ،فاألسرة التي تيتـ بالعموـ والمعارؼ المتنوعة تنعكس
اىتماماتيا بطريقة غير مباشرة ،عمى أبنائيا ذلؾ ألف األطفاؿ يميموف دائما لتقميد اآلباء في كؿ شيء ،بما
فييا القراءة والمطالعة ،وحتى أساليبيـ ومفرداتيـ المغوية ،فالوالديف المتعمميف يساعدوف أبنائيـ عمى
التمدرس والتحصيؿ الجيد ويعممونيـ أىمية الدعـ والتحفيز والمكافئة ،وغيرىا لتحقيؽ التقدـ والنجاح
الدراسي فخبرات ومعارؼ الوالديف تحدد طرؽ تفاعميما مع أبنائيا (.عطوؼ محمد ياسيف ،1982،ص.)30
 العوامل العقمية:
 الذكاء :يعتبر الذكاء مف أىـ العوامؿ المؤثرة في التحصيؿ الدراسي ودلؾ لوجود ارتباط بينيـ كأي
نشاط عقمي يتأثر بالقدرة العقمية العامة ،واف كاف ىذا التأثير يختمؼ مداه ،بحسب المرحمة الدراسية
ونوع الدراسة.
 القدرات الخاصة :لقد كشفت بعض الدراسات عف وجود عالقة بيف القدرات الخاصة والتحصيؿ
الدراسي والتي تتمثؿ في القدرة عمى االستدالؿ العاـ ،باإلضافة إلى القدرة المكانية.
 الذاكرة  :الشؾ أف قدرة الطالب عمى أف يتذكر عددا كبي ار مف األلفاظ واألفكار والمعمومات والصور
الذىنية يؤثر مباشرة وبسيولة في التحصيؿ الدراسي لذا يجب االىتماـ بما يقدـ لو مف الحقائؽ
والمعارؼ العممية ،حتى يتمكف مف فيميا وحفظيا واستدعائيا عند الحاجة .
 التفكير :إف قرة الطالب عمى تفسير وجية نظره إلى المشكمة التي يعالجيا بالنظر إلييا مف زوايا
مختمفة ،يعتبر مف العوامؿ التي تؤثر دوف شؾ في تحصيمو الدراسي(.

عطوؼ محمد ياسيف،1982 ،

ص.)33
- 4العالقة التربوية بين المعمم والتمميذ:
تعريؼ العالقة التربوية :قد عرؼ مارسيؿ بوشيؾ :العالقة التربوية بأنيا« الروابط االجتماعية التي
تنشأ بيف المربي وبيف مف يقوـ بتربيتيـ ،بغرض تحقيؽ أىداؼ تربوية داخؿ بنية مؤسساتية معينة ،حيث
تتميز تمؾ الروابط اإلجتماعية بخصائص معرفية وعاطفية وتكوف ليا سيرورة وتاريخ».
كما يعرفيا أسعد وطفو بأنيا ":نمط معياري لمسموؾ الذي يحقؽ التواصؿ التربوي بيف التالميذ
والمعمميف والمقررات واإلدارة والمعايير والقيـ لوصفيا عوامؿ مكونة لمنظاـ المدرسي.
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ومف ىذه التعاريؼ فالعالقة التربوية اجتماعية تنشأ بيف مربي ومتربي داخؿ مؤسسة تربوية وفؽ
أىداؼ مسطرة تسعى لتحقيقيا.
- 5أشكال العالقات التربوية بين المعمم والتمميذ:
بما أف المعمـ يمارس دور القائد والتمميذ في موقؼ التابع خالؿ العممية التربوية داخؿ القسـ،
نالحظ أف ىناؾ تدرجا مف حيث النوع في الشدة والميف وعمى أساس كؿ ىذا فالعالقة التربوية داخؿ القسـ
تندرج عمى النحو التالي:
أ -العالقة الديمقراطية:
العالقة الديمقراطية ىي العالقة التي تقوـ عمى أسس ديمقراطية وتيدؼ إلى تحقيؽ التوازف
والتكامؿ في شخص المتعمـ بناء عمى معطيات العموـ اإلنسانية كعمـ النفس والتربية ،وتجسد ىذه العالقة
المبادئ التربوية و النفسية الحديثة التي تكرس قيـ التربية الحرة وتشكؿ األجواء (نجيب يوسؼ ديوي،
 1965ص.)100
الديمقراطية المناخ المناسب لبناء عالقات تربوية تفاعمية ذات إتجاه إيجابي ،مما يسمح بتحقيؽ
التواصؿ اإليجابي وىذا مف خالؿ فعالية الحوار والمناقشة وابداء الرأي المخالؼ والنقد اإليجابي
والبد في ىذا الشأف مف تحديد معنى وداللة السموؾ الديمقراطي في العمؿ التربوي فالسموؾ الذي
ينطمؽ مف األسس التالية:
 المشاركة االجتماعية والمساواة في ىذه المشاركة. فيـ مشاعر األخريف واىتماماتيـ. عدـ المجوء إلى العنؼ أو الصراع واإلعتماد عمى لغة الحوار واإلقناع.فالعالقة الديمقراطية ّتنمي مشاعر الحب والتقدير بيف أطراؼ العممية التربوية ويؤدي السموؾ إلى

جممة مف النتائج التربوية اليامة فالسموؾ الديمقراطي في مجاؿ التربية يؤدي إلى نتائج التالية:
-نمو القدرات اإلبداعية عند الطالب والمتعمميف عامة

نمو الجوانب االجتماعية وتكامميا في شخص المتعمميف ،نمو الثقة بالنفس واالحساس باإلستقالليةواإلتزاف.
-نمو الجوانب المعرفية بصورة مشارعة

ومتكاممة(نجيب يوسؼ ،ديوي ،1965،ص)100
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 العالقة التسمطية:

تظير ىذه العالقة عندما يفرض المعمـ عمى التالميذ نظاما جامدا دوف سبب معقوؿ ،وىنا ال
يعبر التمميذ عف رأيو وال يكوف ىناؾ مجاؿ لممناقشة واالعتراض ويصبح التالميذ أشبو بقطع الشطرنج
يتحكـ فييا المعمـ ويحركيا كيفما شاء ،وفي ىذا المجاؿ يقوؿ":دوركايـ"« الصالت بيف المدرس والتالميذ
ِِ
المستعمريف ،وتتوطد بعنؽ سمطوي أحيانا بدوف أىداؼ.
الم ْستَعمريف و ُ
شبيية بتمؾ التي يقيميا ُ

ومف مميزات العالقة السمطوية ىو ترمز السمطة بيد المعمـ وحده ،إذ يعتبر نفسو صاحب الحؽ

المطمؽ فيحكـ الفصؿ وتسيير أموره التربوية أموره التربوية والتعميمية وضبط العالقات التي تتـ داخمو.
ويمكف أف يطمؽ عمى التسمطية بالتسمط المعرفي الذي يمكف تعريفو بأنو فرض اآلراء واألفكار عمى
األخريف ،ويمكف تحديد العالقة التسمطية بالتسمط المعرفي الذي يمكف تعريفو بأنو فرض األراء واألفكار
عمى األخريف ويمكف تحديد العالقة التسمطية في المحاور التالية:
 يقوـ السموؾ التسمطي عمى أساس التبايف والالمساواة يتـ المجوء إلى العنؼ بأشكالو الماديةوالرمزية المختمفة ،ويتجمى ذلؾ في شكؿ عقوبات مثؿ التيديد والتوبيخ.
 يقوـ عمى المجافاة اإلنفعالية والعاطفية بيف المدرسيف والطالب وىذا يعني غياب العالقات الوديةالتي تجمع بيف

الطرفيف (.نجيب يوسؼ ديوي ،1965ص.)243

ومف أشكاؿ السموؾ التسمطي يمكف االشارة إلى السخرية والتيكـ والتخجيؿ واالىماؿ وعدـ االحتراـ
وعدـ التقدير لمطالب.
ومما الشؾ فيو أف ىذه العالقة التسمطية تؤدي إلى نتائج سمبية عمى المستوى التعميمي ويظير ذلؾ
مف خالؿ:
ىدـ شخصية الطالب وتكويف عقدة النقص والقصور والسمبية في نفوس المتعمميف والسيما فيالمراحؿ األولى مف التعميـ.
فقداف اإلتزاف مف الناحية االنفعالية وتكويف شخصية سمبيةنقص وفقداف الطالب لمتفكير والنقد ،حيث تنخفض بدرجة واضحة في األجواء التي تسيطر فيياأجواء الخوؼ واالكراه ،كره المادة العممية التي تنقؿ إلييـ مف طرؼ المعمميف المتسمطيف في أساليب
تعامميـ
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تعطيؿ القدرة العقمية عند الطالب مثؿ اإلنتباه والتفكير والقدرة عمى التحميؿ والتركيب نتيجةالخوؼ الناجـ عف تسمط المعمـ (.نجيب يوسؼ ديوي ،1965،ص.)244
- 6دور المعمم وميامو داخل الصف الدراسي:
يعد قوة فعالة في تنمية القوة البشرية ،وا ّف فعاليتو تشيد مف نشاط المعمّـ
إف التدريس أصبح ّ
ّ

خاصة وعزيمتو عمى مواجية مشاكؿ التعميـ اليومية فالمعمـ ىو المسؤوؿ المباشر عف العممية التعميمية،
مقتصر عمى مجرد تمقيف الموضوعات
ًا
وكونو عمى إتصاؿ دائـ ومستمر عمى التالميذ ولـ يعد دور المعمـ

ومرشدا المعرفي البحث عف المعارؼ.
العممية واألدبية ،بؿ أصبح زيادة عمى ىذا موجيًا
ً
ّ
ومف أبرز األدوار التي يقوـ بيا المعمـ:

أ -التدريس :وىو الدور األوؿ الذي يقوـ بو المعمـ ويتبع ىذا الدور أدور فرعية تتمثؿ في:
أ -أ :التخطيط :تخطيط لما سيتـ تنفيذه لبموغ األىداؼ التدريسية التي حددىا ومع توفير الوسائؿ
الالزمة لذلؾ.
العممية والممارسات التي يقوـ بيا المعمـ أثناء األداء
أ -ب :التنفيذ  :ويعني مجموعة اإلجراءات
ّ

الفعمي داخؿ الفصؿ

قادر عمى:
والتنفيذ عمى مستوى الدرس يتطمب أف يكوف المعمـ ًا
التمييد لمدرس بطريقة تثير إىتماـ المتعمميف.إستخداـ الوسائؿ المعينة والمناسبة.تشجيع التالميذ عمى المشاركة في الدرس.مراعاة الفروؽ الفردية واستعماؿ التعمـ الجماعي داخؿ الدرس.االلتزاـ بالوقت المخصص لمحصة( عبد الرحماف صالح األزرؽ،2000،ص.)30أ-ج :اإلشراؼ والمتابعة :ىي كؿ اإلجراءات والسبؿ التي يتخذىا المعمـ في غرفة اصؼ مف أجؿ
المحافظة عمى النظاـ وضبط حضور وغياب التالميذ وتوجيو التالميذ وارشادىـ.
الصفية  :حيث يتحقؽ التدريس بتوفر المناخ الصفي الذي يشعر المتعمـ بالراحة واليدوء
ب -تنظيم البيئة
ّ
والطمأنينة.
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ج -توفير المناخ النفسي واإلجتماعي  :ويقصد بيذا الدور ىو توفير الجو الصفي الذي يتـ بالمودة
األساسية لمتعمـ
والتعاوف بيف التالميذ مع بعضيـ البعض وىو مف الشروط
ّ

( عبد الرحماف صالح

األزرؽ،2000،ص.)30
- 3المتعمم:

وىو المحور األوؿ واليدؼ األخير مف كؿ عمميات التربية والتعميـ فيو الذي مف أجمو تنشأ المدرسة
وتجيز بكافة اإلمكانيات ومف خصائص تالميذ مرحمة التعميـ المتوسط فيذه األخيرة ىي مرحمة المراىقة
المبكرة ،مرحمة تتميز بسرعة التغير و التحوؿ ،وتوصؼ بأنيا مرحمة االنتقاؿ مف مرحمة الطفولة إلى
النضخ ،فيذه المرحمة ليا إنعاكسات عمى شخصية المتعمـ.
 -4ومن أبرز أدوار المتعمم:
 يتدرب المتعمـ عمى ممارسة تكويف صورة أولية شاممة في المحتوى الذي يعرض لو ،واستخداـ المقدمةالشاممة وبدؿ التي يريد المتعمـ إستجابيا.
 يتدرب عمى بناء مخططات مفاىيمية تساعده عمى تنظيـ المعرفة قبؿ إستدخاليا وادماجيا في بناءهالمعرفي.
 يتدرب المتعمـ عمى بناء عالقة مفاىيمو لتطوير بنية مفاىيمية متضمنة عالقة رئيسية ومتوسطة وثانويةضمف األفكار التي يتفاعؿ معيا والتي تقدـ والتي تقدـ لو وفؽ تنظيـ محدد.
 يتدرب المتعمـ عمى بناء ممخصات داخمية وممخصات األفكار المتضمنة في مجموعة الدروس ،تعكسبوضوح البنية والعالقات.
 -يتدرب المتعمـ عمى ممارسة الفيـ المتعمؽ األفكار المجزأة خالؿ عمميات المقارنة والمقابمة(

عبد الرحماف

صالح األزرؽ ،2000،ص.)30
- 7مبادئ التحصيل الدراسي:
تقوـ عممية التحصيؿ الدراسي كغيرىا مف العمميات األخرى عمى جممة مف األسس والقواعد
والمبادئ والتي تسيؿ أداء ىذه العممية ،وبموغ اليدؼ المرجو منيا ،سواءا بالنسبة لممعمـ ،أو األستاذ
الذي يمارس العممية التربوية ،أو التمميذ الذي يمارس عميو ىذه العممية لتحقيؽ أكبر قدر مف االستفادة
منيا ،ومف أبرز ىذه المبادئ ما يمي:
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الجزاء:
تعتبر المدرسة المحيط األوؿ الذي يحتؾ إليو الطفؿ بعد األسرة ،فيي تحمؿ عمى عاتقيا العديد مف

المسؤوليات الحساسة ،ولعؿ أىميا تقويـ سموكيات التمميذ ،ومحاولة إدماجو االجتماعي ،فضال عف
السعي الدائـ لتحسيف مستوياتيـ الدراسية ،ولذلؾ فيي تبني العديد مف الوسائؿ التي ترمي مف خالليا إلى
تدعيـ سموكياتيـ االيجابية وتنميتيا والحمؿ عمى غرسيا في المحيط المدرسي لمطفؿ والحياة ككؿ ،وفي
المقابؿ مف ىذا ،فإننا نجدىا تتبع وتعتمد أساليبيا الخاصة في الحد مف السموكيات التي تصدر عف
التمميذ ،وذلؾ بيدؼ الردع الكمي ليا ،وابعاد التمميذ قدر المستطاع عف ممارستيا وىذا ما يبرز بعديف
ىاميف ،البد مف احتوائيا ضمانا لمسير الحسف لمقرراتيا ورفع مستوى تحصيؿ تالميذىا.
لكف يؤكد العديد مف عمماء النفس والتربية عمى عدـ فعالية أو جدوى العقاب كوسيمة تربوية
تعميمية بؿ العكس تماما ،ألف ذلؾ قد يؤدي إلى انتشار التمرد والسموكيات العدوانية بيف تالميذ الصؼ
الواحد ،بؿ في المدرسة ككؿ ،إضافة إلى ما يتركو مف آثار نفسية سمبية عمى التالميذ مما يدفعو إلى
التسرب أو االنقطاع عف المدرسة األمر الذي يقضي بالضرورة إلى الرسوب والفشؿ المدرسي ،في حيف
نجد ىؤالء العمماء يدعموف مسألة الجزاء كحافز يدفع التمميذ لإلقباؿ عمى الدراسة وأخذىا عمى محمؿ
الجد والمثابرة فييا ،خاصة إذا تمقى التمميذ مكافأة أماـ زمالئو أو أىمو ،فيذا يخمؽ فيو طابعا إيجابيا
ويتحوؿ ىذا التمميذ بدوره حاف از لزمالئو لبموغ ما حققو.
وبينت الدراسات التي أجريت في الميداف التربوي مدى األثر الفعاؿ لمبدئي العقاب والجزاء في دفع
التالميذ نحو الدراسة أو االمتناع عنيا إذ أف التمميذ يقوـ بسموكات معينة ،ويبدؿ جيودا مف أجؿ المشاركة
في النشاط التعميمي ،إذ كاف مدركا بأنو سيجازى جزاء حسف عميو فيكوف تحصيمو الدراسي حسف،
والعكس صحيح ،لذلؾ فإذا ما أريد تحصيال دراسيا فعاال فمف الواجب ترؾ في نفسية الطالب أث ار حسنا
وذلؾ لكي يكوف حاف از ودافعا عمى العمؿ والتحصيؿ ،وقد أدرؾ الجميع اف ،أف العقاب ليس ىو الحؿ
بالنسبة لمطمبة األشقياء ،وال طريقة في التحصيؿ بؿ ال يزيد إال تمردا وتيربا منيا
 1996ص.)104
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ب .الحداثة والتجديد:

يمعب المربي دو ار ىاما في إخضاع التمميذ م ار ار لمسائؿ جديدة وخبرات ومواقؼ متنوعة وتجارب
جديدة ،حيث يجد نفسو مضطرا ،لبدؿ جيد فكري ومحاوالت حتى ،واف كانت عشوائية لحؿ المسائؿ،
ويعتبر ذلؾ تدريبا لو ولجيازه العصبي عمى استعماؿ عقمو والتفكير في حؿ المشكالت التي تعترضو في
المدرسة أو خارجيا ،وابعاد الممؿ والروتيف اليومي الذي يخمؽ نوعا مف الركود والقمؽ والنفور مف المدرسة
لعدـ جاذبيتيا ،وىذا األمر الذي يستدعي إتباع أنماط حديثة ومتنوعة ،تثبت روح العمؿ والمثابرة ،وبالتالي
التحصيؿ الجيد بالضرورة فالمواضيع الجديدة مف شانيا أف تزيد مف شغؼ التعمـ ،وترفع مف نسب
النشاط داخؿ الصؼ ،فكمما نوع المدرس مف طرؽ إلقائو لمدرس كمما زاد حماس وشوؽ واقباؿ التالميذ
عميو ،وكمما حقؽ نسبة انتباه وفيـ ومشاركة في الصؼ ،واألكثر ذلؾ يستطيع اكتشاؼ ما يتمتع بو كؿ
تمميذ مف قدرات ومواىب معينة ،ولذلؾ فإف الحداثة والتجديد تعد الطريقة المثمى لمقضاء عمى الركود
التربوي (.محمد بف معجب الحامد ،1996 ،ص .)106
ج .المشاركة:
مف أىـ ما يعبر في العادة عف مستوى التحصيؿ الدراسي ،واستيعاب التالميذ لكؿ ما يقدـ ليـ
القسـ ،كثرة المشاركة ىذه األخيرة تعد مف العوامؿ اليامة التي تسيؿ عمى التالميذ عممية تحصيميـ
الدراسي واكتسابيـ لمختمؼ المعارؼ ،وتنمية خبراتيـ ،وىي مف شأنيا تنمية النسبة الدكائية والفكرية
لدييـ ،فضال عما تستطيع خمقو مف روح المنافسة ،التي ترفع بدورىا مستوى التالميذ ويتفوؽ وجود
المشاركة في الصؼ عمى تشجيع المعمـ ليا ،مف عدمو إذ عميو تحفيز تالميذه بصورة مستمرة عمى طرح
كؿ ما يدور في أذىانيـ مف أفكار و مدخالت مع إكسابيـ الثقة في النفس ،لمقياـ بأي تدخؿ دوف خوؼ،
أو كؿ مف رد الفعؿ مف المعمـ وزمالئيـ ،والمعمـ ىنا عميو ،إبداء الرضا أماـ كؿ ما يقدمو التمميذ مف
اجتيادات مما يرفع مف مكانتو أماـ زمالئو ويحفزىـ عمى تقميده ،وىذا ما يخمؽ جوا مناسبا لتحسيف
مستوى التحصيؿ الدراسي( .محمد بف معجب الحامد ،1996 ،ص .)110
د .الدوافع:
مف المعروؼ أنو ال يجب عمؿ دوف دوافع وحوافز ،تعمؿ كمحركات تدفع الفرد إلى تحقيؽ ىدؼ
خاص أو اكتساب دوافع وميارات معينة ولذلؾ فكمما كاف الدافع لمتعمـ واإلنجاز قويا ،كمما كاف التحصيؿ
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أقوى ،وىذه الدوافع بدورىا متنوعة منيا ،دوافع نفسية ذاتية كدافع اإلنجاز ،ودافع الفضوؿ ،ودافع التقوى،
وىناؾ دوافع خارجية اجتماعية كالحاجة إلى التقدير والنجاح ،ويجدر بالمدرسة استغالؿ ىذه الدوافع في
البناء التعميمي لمتمميذ ،واإلكثار مف الحوافز المدرسية لممتفوقيف ،كترسيخ لمبدأ المنافسة ،وقوة دافعية
التفوؽ (.محمد بف معجب الحامد، 1996،ص .)110
ه .االستعداد والميول:
لكؿ فرد قدرات سواءا كانت صغيرة أو كبيرة أي باختالؼ نسبيا ،تساعده عمى اكتساب مختمؼ
العموـ و المعارؼ والمعمومات وكمما كاف االرتباط بيف قدرات ىذا الفرد واستعداداتو العقمية والجسمية
والعاطفية وكذا االجتماعية ،كمما ارتفعت عممية التحصيؿ الدراسي.
واالستعداد كمفيوـ يشير إلى حالة أو مجموعة خصائص عقمية أو حركية دالة عمى قابمية الفرد،
لمقياـ بنشاط معيف ،والتحصيؿ الدراسي الجيد يتطمب مبدئي الميؿ واالستعداد ذلؾ ألف ميؿ التمميذ إلى
تخصص أو مادة دوف أخرى يرفع مف استعداده وقدرتو عمى التحصيؿ الجيد فييا ،فقياـ الفرد بما يميؿ
إليو يخمؽ لديو نوعا مف السيولة في ممارستو لو واجابتو

وتطويره (.محمد بف معجب الحامد ،1996 ،ص .)112

 .8أىمية التحصيل الدراسي:
أشار مصطفى فييـ إلى أف التحصيؿ الدراسي مف الظواىر التي شغمت فكر الكثير مف التربوييف
عامة والمتخصصيف بعمـ النفس التعميمي بصفة خاصة ،لما لو مف أىمية لحياة التالميذ وما يحيطوف بيـ
مف أباء ومعمميف ،ويضيؼ أف التحصيؿ الدراسي يحضى باالىتماـ المتزايد مف قبؿ ذوي الصمة بالنظاـ
التعميمي ألنو أحد المعايير الميمة في تقويـ تعميـ التمميذ والطالب في المستويات التعميمية المختمفة

(.

مصطفى فييـ ،1976 ،ص .)60
ييتـ عمماء النفس التربوي بدراسة موضوع التحصيؿ الدراسي مف جوانب متعددة فمنيـ مف يسعى
إلى توضيح العالقة بيف التحصيؿ الدراسي ومكونات الشخصية والعوامؿ المعرفية ،ومنيـ مف يبحث عف
العوامؿ البيئية المدرسية وغير المدرسية المؤثرة عمى التحصيؿ الدراسي لمتالميذ ،ومنيـ مف يدرس التفاعؿ
والتداخؿ بيف العوامؿ البيئية والعوامؿ الوراثية لتحديد ما يظيره الفرد مف تحصيؿ دراسي.
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أما اآلباء فييتموف بالتحصيؿ الدراسي باعتباره مؤثر لمتطور والرقي المعرفي ألبنائيـ أثناء تقدميـ
مف صؼ دراسي إلى آخر.
وييتـ الطالب بالتحصيؿ الدراسي باعتباره سبيال إلى تحقيؽ الذات وتقديرىا ،حيث أف التحصيؿ
الدراسي لو أثر كبير في شخصية التمميذ ،فالتحصيؿ الدراسي يجعؿ الطالب يتعرؼ عمى حقيقة قدراتو
وامكانياتو ،كما اف وصوؿ التمميذ إلى مستوى تحصيمي مناسب في دراستو لممواد المختمفة يبث الثقة في
نفسو ويبعده عف القمؽ والتوتر مما يقوي صحتو النفسية وعميو فأف التحصيؿ الدراسي بمختمؼ أشكالو مف
أىداؼ التربية والتعميـ نظ ار ألىمية التربوية في حياة المتعمـ ،ففي المجاؿ التربوي يعتبر التحصيؿ
الدراسي المعيار الوحيد الذي يتـ بموجبو قياس تقدـ الطمبة في الدراسة ونقميـ مف صؼ تعميمي آلخر،
وفي مجاؿ الحياة اليومية لمتحصيؿ الدراسي أىمية كبيرة لتكيؼ المتعمـ في الحياة ومواجية مشكمتيا ،الذي
قد يتمثؿ في استخداـ المتعمـ حصيمة معارفو في التفكير وحؿ المشكالت التي تواجيو واتخاذ الق اررات.
(مصطفى فييـ ،1976 ،ص .)61
 .9شروط التحصيل الدراسي:
أ.

النضج :يعرؼ بأنو عممية التطور ونمو داخمي يتتابع بشكؿ معيف مند بدأ الحياة ،وذلؾ باتحاد الخمية
الذكرية باألنثوية وال دخؿ لمفرد فييا ،وتشمؿ ىذه العممية تغيرات فيزيولوجية وتشريحية وكذلؾ تغيرات
عقمية وىي ضرورية والزمة سابقة الكتساب أي خبرة أو تعمـ معيف ،فالنضج شرط أساسي لمتعمـ ،فيو
يضع الحدود واإلطار التكويني النظري الذي يكوف لمممارسة أثرىا في داخميا لكي يحدث

التعمـ  (.يامنة

عبد القادر اسماعيمي ،2010 ،ص .)205

ب .الممارسة والتكرار :إف تكرار عمؿ معيف يسيؿ تعديمو وتنظيمو عند الشخص المتعمـ ،فتكرار وظيفة
معينة عدة مرات يكسبيا نوعا مف النمو والثبوت واالستقرار ،عند الشخص المتعمـ فالممارسة تتسير
نوعا مف اآللية وبالتالي تساعد عمى أداء األعماؿ بطريقة سريعة وصحيحة ،فالتكرار والممارسة عامؿ
مف العوامؿ التي تساعد عمى التعمـ الدقيؽ.
ج .الطريقة الكمية والجزئية :لقد أثبتت التجارب أف الطريقة الكمية أفضؿ الجزئية حتى تكوف المادة المراد
تعميميا سيمة وقصيرة ،وكمما كاف الموضوع المراد تعممو متسمسال تسمسال منطقيا كمما سيؿ تعممو
بالطريقة الكمية ،والموضوع الذي يكوف أسيؿ في تعممو بالطريقة الكمية مف الموضوعات المكونة مف
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أجزاء لرابطة بينيا مثؿ عممية اإلدراؾ تسير عمى مبدأ االنتقاؿ ومف إداراؾ الكميات المبيمة إلى
إدراكات الجزئيات (.

يامنة عبد القادر اسماعيمي ، 2010 ،ص. )205

النشاط الذاتي :فيو السبيؿ األمثؿ الكتساب الميارات والخبرات والمعممات والمعارؼ المختمفة ،فالتعمـ
الجيد ،ىو الذي يقوـ عمى النشاط الذاتي لمطالب فالمعمومات التي يحصؿ عمييا الفرد ،عف طريؽ جيده،
ونشاطو الذاتي يكوف أكثر ثبوتا ورسوخا ،أما التعمـ القائـ عمى التمقيف والسرد ،مف جانب الطالب ،فيو
نوع سيء.
التدريب الموزع :ويقصد بو التدريب الذي يقوـ عمى فترات متباعدة تتخمميا فترات مف الراحة ،ولقد وجد
أف التدريب المركز ،يؤدي إلى التعب والممؿ ،كما أف ما يتعممو الفرد بالطريقة المركزية يكوف عرضة
لمنسياف  ،وذلؾ ألف فترات الراحة التي تتخمؿ فترات التدريب الموزع تؤدي إلى تثبيت ما يتعممو.
التوجيو واإلرشاد :فالتحصيؿ القائـ عمى أساس التوجيو واإلرشاد أفضؿ مف غيره ال يستفيد منو التمميذ،
فاإلرشاد يؤدي إلى حدوث التعمـ بجد دوف إرشاد وتوجيو(.

يامنة عبد القادر

اسماعيمي ،2010،ص .)206

 .10قياس التحصيل الدراسي:
ييتـ رجاؿ التربية وغيرىـ مف المعنييف بالتعميـ وبالتحصيؿ الدراسي اىتماما كبي ار نظ ار ألىميتو في
حياة الفرد ،لما يترتب عمى نتائجو مف ق اررات تربوية حاسمة.
وتعتبر االختبارات التحصيمية التي يراد بيا قياس التحصيؿ الدراسي مف أىـ وسائؿ تقويـ
التحصيؿ الدراسي وتحديد مستوى التحصيمي لمطمبة في مقرر معيف أو في مجموعة مف المقررات
الدراسية ،وىي قديمة قدـ المعارؼ والعموـ المختمفة ،حيف ارتبطت دوما بالتعميـ وبمعرفة نتائجيا.
ومعموـ أف التحصيؿ الدراسي يقاس في المدرسة باختبارات تحصيمية يعدىا األستاذ بنفسو ،وذلؾ
نظ ار الختالؼ األىداؼ الخاصة المباشرة لمتعميـ مف قسـ إلى قسـ ،أو مف أستاذ إلى أستاذ ،ألنو
مطالب بمعرفة ما إذا كاف تالميذه قد أتقنوا المفاىيـ والخبرات والميارات التي قدمت ليـ في حجز
الدراسة أـ ال.
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واالختبارات التحصيمية عدة أنواع ومنيا الشفوية الموضوعية والمقالية( .

يامنة عبد القادر اسماعيمي،

 ،2010ص .)76
 االختبارات الشفوية :حيث تساعد عمى جعؿ التقويـ عممية مستمرة ،تدفع المتعمميف إلى متابعة
دروسيـ ،وتعطي المعمـ فرص تعرفو عمى نواحي القوة والضعؼ لدى المتعمميف ،وقدرة كؿ منيـ عمى
فيـ الموضوع ،وغالبا ما يستفاد مف االختبارات التحصيمية الشفوية ،في مجاؿ الدراسات المغوية حيث
تكوف مثؿ ىذه االختبارات ،مف أنسب الوسائؿ ،لمتعرؼ عمى النطؽ والتعبير لقدرة المتعمميف.
أ .االختبارات المقالية :وتتألؼ مف األسئمة تتطمب إجابة مستفيضة يشغؿ فييا المعمـ بالبحث
والموازنة والمناقشة والتحصيؿ واالستدالؿ ويذكر الحقائؽ والمبادئ التي درسيا خالؿ العاـ الماضي،
وتتأثر ىذه االختبارات بذاتية المصحح ،مما يفقدىا موضوعيتيا.
ب .االختبارات الموضوعية :وسميت بالموضوعية ألف تصحيحيا ال يتأثر بالعوامؿ الذاتية لممصحح وال
يحتمؿ كؿ سؤاؿ مف األسئمة إال إجابة واحدة صحيحة ،ويرفؽ عادة بكؿ اختبار ،طريقة التصحيح
تسمى دليؿ التصحيح.
وقد نشر ىذا النوع مف االختبارات في أمريكا وليا أشكاؿ منيا:
 اختبار الصواب والخطأ :يستيدؼ تنمية قدرة الطالب عمى القراءة النافدة والتميز وىي مف أسيؿ
االختبارات الموضوعية.
 اختبار االختيار من متعدد :مف حيث تذكر إجابات متعددة لكؿ سؤاؿ حيف يختار الطالب إجابة
واحدة صحيحة ،ويضع عمييا عالمة أو رقـ وىذا النوع مف أصعب االختبارات

الموضوعية (.يامنة عبد

القادر اسماعيمي ،2010 ،ص .)77
.11

معيقات التحصيل الدراسي:
الوضع الصحي الجسدي الذي يتأثر بسبب مرض أصاب الطفؿ وألحؽ بو أثا ار سمبية وأدى إلى

تأخره أو تدني تحصيمو الدراسي.
وتكوف األسرة السبب المباشر في ضعؼ التحصيؿ ،بسبب ضغطيا عمى االبف ليبدؿ جيده،
خاصة إلى رفع مستوى اإلنجاز دوف األخذ بعيف االعتبار قدراتو العقمية وميولو الشخصي مما يؤدي إلى
نتيجة عكسية لديو.
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وأيضا الظروؼ االجتماعية والمادية التي تمر بيا األسرة أو تعاني منيا وتؤثر عمى تحصيؿ
الطالب ،بحيث يبدأ بالتسرب أو التغيب عف المدرسة لكي يساعد أىمو لتحسيف وضعفيـ االقتصادي ،أو
يوفر المصروؼ الذي يأخذه.
وقد يكوف المنياج المتبع والنظاـ التعميمي واألساليب أو المعمـ وشخصيتو واعداده وقدراتو
واألسموب التدريسي الذي يستعممو وطريقة تعاممو مع الطالب بسبب تدني تحصيؿ الطالب الدراسي.
الظروؼ السياسية واألسباب األمنية تمعب دور في تدني التحصيؿ الدراسي بسبب الخوؼ والقمؽ
والتوتر الذي يمر بيا الطالب ،وعدـ االستقرار النفسي نتيجة األوضاع السياسية التي تمر بيا المنطقة،
والتي تؤدي إلى عدـ اإلحساس باألمف التي تعتبر مف الحاجات األساسية حتى تستطيع الطالب إنجاز
ما يطمب منو بأفضؿ مستوى ممكف( .مصطفى فييـ ،1976 ،ص .)70
 وسائؿ اإلعالـ المختمفة التي تمعب دو ار ال يستياف بو في إضاعة الوقت وعدـ االىتماـ بالتحصيؿالدراسي ،ألنو يقضي الوقت الطويؿ في مشاىدة البرامج التي يتعمـ منيا العنؼ وسوء الخمؽ
واالنحرافات عمى أنواعيا واىماؿ الجوانب اليامة في حياتو.
 عالقات الطالب مع الطالب اآلخريف التي تؤدي إلى ترؾ المدرسة ،كذلؾ بالنسبة عمى عالقتو معالمعمميف القائمة عمى العنؼ والقسوة والعقاب والذي يؤدي إلى ترؾ المدرسة بصورة دائمة أو
متقطعة وأيضا عالقة المعمميف فيما بينيـ إذا كانت سمبية فإف الطالب ىـ الذيف يدفعوف الثمف.
(مصطفى فييـ ،1976 ،ص .)71
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خالصة الفصل:
مف خالؿ ما تـ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ استخمصنا النتائج التالية:

 التحصيؿ الدراسي حضي بأىمية كبيرة مف قبؿ العمماء والمفكريف في مختمؼ المجاالت ،متناوليف
ىذا األخير تفسيراتيـ لبعض النظريات ،فالنظرية البنائية الوظيفية ركزت عمى التحصيؿ الدراسي
والنظاـ التعميمي كنسؽ مف األنساؽ الفرعية لممجتمع.
 والتحصيؿ الدراسي كغيره مف المجاالت فيو مرىوف بجممة مف العوامؿ المختمفة التي تؤثر بصورة
مباشرة في التمميذ ،فمف بيف ىذه العوامؿ :العوامؿ المدرسية فكما ىو معروؼ فالمدرسة ىي مؤسسة
اجتماعية رسمية تمعب دو ار بار از في عممية التنشئة االجتماعية ،حيث تعمؿ عمى نقؿ المعارؼ
والخبرات والميارات والقيـ التي يحتاجيا الفرد لفيـ بنيتو الطبيعية واالجتماعية والتعامؿ معيا بنجاح،
إذف فالتحصيؿ الدراسي لو مجموعة مف العوامؿ والمراحؿ.
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 .1منهج الدراسة:

بما أن ىذه الدراسة تعالج قضية تربوية ىي التفاعل الصفي وأثره في التحصيل الدراسي لدى طالب
الطور المتوسط ،فان أكثر المناىج المناسبة لو ىو المنيج الوصفي ،باعتبار أن الظاىرة تتطمب وصفا
دقيقا لمظاىرىا.
ويعرف المنيج الوصفي عمى انو أسموب من أساليب التحميل المرتكزة عمى معمومات كافية ودقيقة
عن ظاىرة أو موضوع محدد من خالل فترة أو فترات معمومة وذلك من أجل الحصول عمى النتائج عممية
ثم تفسيرىا ،بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعمية لمظاىرة.
وقد اعتمدت الدراسة الحالية المنيج الوصفي لدراسة ظاىرة التفاعل الصفي ،وعالقتو بالتحصيل
الدراسي لدى تالميذ الطور المتوسط وتشخيص أسبابيا وتفسير البيانات المتوصل إلييا ميدانيا ،كون
أىم ما يميز ىذا المنيج ىو توفير المعطيات مفصمة عمى الواقع الفعمي لمظاىرة أو الموضوع المدروس
كما انو يقدم في نفس الوقت تفسير لمعوامل المرتبطة بموضوع الدراسة.
 .2الدراسة االستطالعية:
إن من بين الخطوات التي يقود عمييا أي بحث عممي الدراسة االستطالعية لما ليا ،من أىمية فمن
خالليا يمكن لمباحث الحصول عمى معطيات مختمفة تمكنو من إدراك مختمف أبعاد المشكل المطروح
لدراستو ،كما تمكنو من القيام بالمعالجة الصحيحة لمشكمة بحثو،وتعتمد الدراسة عمى أدوات عممية
عالق التفاعل الصفي بالتحصيل الدراسي لتالميذ الطور المتوسط
ة
موضوعية وقد أتيحت لنا فرصة لمعرفة
في الفترة الممتدة من26افريل الى27افريل.
وما انتاب انتباىنا في تمك الفترة ىي معرفة العالقة بين المعمم والتمميذ في خمق جو من التفاعل داخل
الحجرة الصفية.
وقد الحظنا أن بعض األساتذة يحاولون توصيل الفكرة بمختمف األساليب قصد تبسيطيا كاستخدام
اإلشارات و االيماءات.
كما قمنا بطرح بعض األسئمة عمى المعممين لمعرفة الطريقة المعتمدة في كيفية توصيل الفكرة الى
التالميذ .
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 .1.2أهداف الدراسة االستطالعية:
تيدف دراستنا االستطالعية إلى :التعرف عمى مجتمع الدراسة-معرفة العالقة التي تدور بين المعمم والمتعمم داخل الحجرة الصفية.

وضع فرضيات البحث وتحديدىا بدقة واإلجابة عمى التساؤالت المطروحة في اإلشكالية التي تقوم أساساعمى محاولة معرفة عالقة التفاعل الصفي بالتحصيل الدراسي.
التعرف عمى الصعوبات التي تواجو الدراسة. .2.2إجراءات الدراسة االستطالعية:
لقد اعتمدنا في بحثنا عمى وسيمة واحدة في جمع البيانات وىي االستمارة ألنيا كانت مالئمة لبحثنا وىي
عبارة عن نموذج تضم مجموعة من األسئمة توجو إلى األفراد من اجل الحصول عمى معمومات حول
موضوع أو مشكمة أو موقف.
 .3.2حدود الدراسة االستطالعية:
حدودىا الزمانية :ويقصد بيا المجال الزماني التي امتدت من 26افريل إلى  27أفريل .2017
حيث تم توزيع االستمارة عمى المتعممين يوم  26افريل وتم جمعيا يوم  27أفريل .2017
حدودىا المكانية ويقصد بيا المجال الجغرافي لمدراسة الميدانية حيث قمنا بإجراء ىذه الدراسة في متوسطة
بوحالس مسعود الواقعة في والية جيجل بمنطقة تاسوست.
عينة الدراسة:استعممنا في دراستنا ىذه عينة عرضية ويقصد بيده العينة مجموعة المتعممين الذي أجريت
عمييم ىده الدراسة حيث بمغ عدد المتعممين  30متعمم موزعة عمى السنوات األربعة لمطور المتوسط.
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 .4.2نتائجها:
 .1طريقة ألفاكرومباخ:

ومن أكثر المقاييس شيوعا لتحديد بدرجة االتساق بين محتويات المقياس المستخدم ،طريقة معامل
االرتباط ألفا  ،alphaوالتي تنسب إلى كرونباخ ،والتي تتسم بدرجة عالية من الدقة في تحديد ثبات
المقياس المستخدم،من خالل اعتمادىا عمى حساب المعامل الكمي لالرتباط بين جميع بنود المقياس
المستخدم ،باإلضافة الى درجة ارتباط كل نبد مع المعامل الكمي لالرتباط ،والقاعدة ىنا معامل االرتباط
المنخفض يشير إلى أن السؤال أو العبارة المستخدمة في المقياس يعتبر ضعيفا من حيث قدرتو عمى
قياس الخاصية موضوع البحث والعكس صحيح.
وتجدر اإلشارة إلى إن ىذا المقياس ىو أنسب األدوات استخداما في حالة المقاييس المتصمة أي
التي تقبل قيما أكبر من مجزء الصفر والواحد ،وىناك شبو اتفاق بين الباحثين عمى أن معامل ألفا
كرونباخ لتقييم الثقة والثبات الذي تكون قيمتو أكبر من  0.06يعتبر كافي ومقبوال وان معامل ألفا الذي
تصل أو تفوق قيمة  0.80يعتبر ذو مستوى ممتاز من الثقة والثبات.
 .2حساب الثبات:
طريقة ألفا كرونباخ :تعتبر من أىم مقاييس االتساق الداخمي

لالختبار ،يرتبط الثبات االختبار

ببنوده ،وقد قمنا بحساب معامل االرتباط ألفا كرونباخ إلبعاد المقاييس ككل ،كما في الجدول التالي:
المحاور ككل

معامل ألفا كرونباخ

30

0.621

الجدول رقم ( :)1يمثل حساب معامل ألفا كرونباخ
التعميق :من خالل الجدول نالحظ أن معامالت ألفا كرونباخ دالة مما يؤكد ثبات المقياس.
 .3حساب الصدق:
حسب الصدق االتساق الداخمي وقد قمنا بحساب االرتباط بين أبعاد االستبيان
يمي:
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البعد األول :التفاعل الصفي والتحصيل الدراسي
البنود

1

معامل

0.70

**

2
0.47

3

**

0.40

4

*

0.53

**

5
0.43

*

6
0.39

*

7
0.50

**

8
0.49

**

9
0.44

*

10
0.54

االرتباط
الجدول رقم ( :)02يوضح معامالت االرتباط بين التفاعل الصفي والتحصيل الدراسي
**دال عند مستوى .0.01
*دال عند مستوى .0.05
التعميق:
من خالل الجدول أعاله يتضح أن البيانات الكمية في الجدول أن أعمى نسبة تقدر بـ  0.70عند
مستوى الداللة  0.01تمييا نسبة 0.54عند مستوى الداللة  0.01تأتي نسبة  0.53عند مستوى الداللة
 0.01لتمييا المرتبة الخامسة  0.49عند مستوى الداللة  0.01وبعدىا  0.44عند مستوى الداللة 0.01
تمييا  0.43عند مستوى الداللة  ،0.01ثم تأتي  0.40عند مستوى الداللة  0.01لتأتي أضعف نسبة
* 0.35والتي تتم

حذفيا ،ومنو نستنتج أن بنود االستبيان تتمتع بصدق مرتفع يتراوح بين

(.)0.40=0.70
الجدول رقم ( :)03يمثل توضيح معامالت االرتباط بين التفاعل الغير المفظي والتحصيل الدراسي.
البعد األول :التفاعل الصفي والتحصيل الدراسي
البنود

1

معامل

0.60

االرتباط

**

2

3

0.38 0.18

*

4

5

0.53 0.34

**

6
0.42

*

7

8

0.73 0.23

**

9
0.71

**

10
0.36

**دال عند مستوى .0.01
*دال عمى مستوى .0.05
التعميق:
من خالل المعطيات الكمية الواردة في الجدول يتضح أن أعمى نسبة تقدر بـ

 0.73عند مستوى

الداللة  ،0.01وتمييا  0.71عند مستوى الداللة  ،0.01وتمييا نسبة  0.60عند مستوى داللة  ،0.01ثم
50

*

**

الجانب الميداني لمد ار ة
س

الفصل الرابع

تمييا  0.53عند مستوى داللة  ،0.01وتمييا في المرتبة الخامسة  0.42عند مستوى الداللة  ،0.05ثم
تمييا في المرتبة السادسة والسابعة  0.38عند مستوى داللة  ، 0.05ثم  0.36عند مستوى داللة ،0.05
ثم تمييا  ،0.34و  ،0.23و  0.18غير دالتين وبالتالي تحذف.
ومنو نستنتج أن بنود االستبيان تتمتع بصدق مرتفع يتراوح بين  0.73و.0.36
 .3الدراسة األساسية:
 .1.3حدودها:
أ .المجال المكاني :ويقصد بو المكان الذي تمت فيو الدراسة ،وبما أن موضوعنا حول التفاعل الصفي
وأثره عمى التحصيل الدراسي لدى طالب الطور المتوسط ،فقد تم اجراء بحثنا في متوسطة بوحالس
مسعود بوالية جيجل وتقع بالتحديد في منطقة تاسوست ،وىي ذات نظام خارجي وعدد التالميذ يمثل
 617تمميذ و 318إناث و  299ذكور.
 عدد تالميذ السنة أولى متوسط ىو  158تمميذ. عدد تالميذ الثانية متوسط ىو  159تمميذ. عدد تالميذ الثالثة متوسط  159تمميذ. عدد تالميذ الرابعة متوسط  141تمميذ.ب .المجال الزمني :قمنا بزيارة لميدان الدراسة يوم 10ماي  2017عمى الساعة  9:30صباحا حيث
قابمنا مدير المتوسطة ،ووزعنا االستمارة عمى عينة من التالميذ السنوات األربعة.
ج .المجال البشري :أجريت دراستنا لبحثنا ىذا في والية جيجل ،وشممت متوسطة بوحالس مسعود ،حيث
تضم ىذه المتوسطة  617تمميذ مقسمة إلى  318عدد اإلناث و  299عدد الذكور ،حيث اخترنا
منيم عينة والمتمثمة في الجدول التالي:
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

الذكور

38

47.5%

األناث

42

52.5%

المجموع

80

100%

تعرف الدراسة بحدودىا والمتمثمة فيما يمي:
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 الحدود الزمانية :قد تمت الدارسة األساسية في الفترة الممتدة :من شير  2ماي إلى غاية
شير 20ماي .2017
 الحدود المكانية :أجريت الدراسة األساسية بوالية جيجل بمنطقة تاسوست بمتوسطة بوحالس
مسعود.
 عينة الدراسة األساسية وخصائصها  :تكونت عينة الدراسة  80تمميذ من مختمف السنوات األربعة.
 .2.3عينة الدراسة:
تعد إحدى األسس اليامة التي يعتمد عمييا تطبيق البحث ،كونيا تساعد في الحصول عمى
المعمومات اليامة والخاصة بالبحث بأقل جيد ممكن واقتصادي في الموارد البشرية ،دون أن يؤدي دلك
إلى الخروج عن مجتمع البحث ،بل يسمح أكثر باالتصال بو.
 كيفية اختيار عينة الدراسة:
ولما كان بحثنا ىذا ييدف

على الكشف والتعرف عمى تأثير التفاعل الصفي عمى التحصيل

الدراسي لدى طور المتوسط ،ولمعينة عدة أشكال ،واعتمدنا في دراستنا عمى العينة العرضية ألنيا مالئمة
لطبيعة موضوع دراستنا ،حيث يتم ىذا النوع من العينات انتقاء أفرادىا بشكل عرضي من قبل الباحث.
ومن ىذا المنطمق فقد اخترنا عينة تضم طالب السنة األولى والثانية والثالثة والرابعة متوسط ففي الدراسة
االستطالعية اتخذنا  30عينة .
 .3.3أدوات المستخدمة :
تتمثل أداوت الدراسة المستعممة فيما يمي:
 االستمارة :وىي تعد بالنسبة لدراستنا األداة الرئيسية لجمع البيانات وتعرف بأنيا :نموذج يضم
مجموعة أسئمة توجو إلى األفراد من أجل الحصول عمى معمومات حول موضوع أو مشكمة ،أو
موقف ،ويتم تنفيذ االستمارة إما عن طريق المقابمة الشخصية أو أن ترسل المبحوثين عن طريق
البريد(رشيد زرواتي ،2004 ،ص

 ،)108في بنائيا ليذه األداة ،قمنا بتحديد المحاور األساسية التي تخدم

52

الجانب الميداني لمد ار ة
س

الفصل الرابع

محتوى الموضوع ،والتي تربط بصفة مباشرة بالمشكمة المدروسة وقد تمت صياغتيا في شكل أسئمة
متعددة ،مستوحاة من صمب الظاىرة
 ثبات المقياس:
يقصد بالثبات أو االعتمادية مقدرة المقياس المستخدم عمى توليد نتائج متطابقة أو متقاربة نسبيا،
في كل مرة يتم استخدامو ،أو بتعبير اخر ىي الدرجة التي يتمتع بيا المقياس المستخدم في توفير نتائج
متسقة في ظل ظروف متنوعة السئمة متعددة ولكن لقياس نفس الخاصية او الموضوع محل الدراسة.
وباستخدام نفس مجموعة المستقصى منيم.
 .4.3طريقة التصحيح:
وضعت الدرجات في  3بدائل لإلجابة عن البنود( :نعم ،أحيانا ،ال) ،تتراوح من(

 )3-1في كل

االستبيانات أدوات الدراسة .
 .5.3األساليب اإلحصائية المستخدمة :
يعتبر اإلحصاء وسيمة ضرورية في أي بحث عممي ،إذ يساعد الباحث عمى تحميل ووصف
لمبيانات ،بمزيد من الدقة .وطبيعة الفرضية تتحكم في اختيار األدوات واألساليب اإلحصائية التي
يستعمميا الباحث لمتحقق من فرضيات الدراسة .والدراسة الحالية تتطمب استخدام االسموب اإلحصائي
التالي معامل االرتباط بيروسون
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- 1عرض النتائج :نبدأ أوال بعرض النتائج وىي كتالي:

الفرضية األولى " :توجد عالقة إرتباطية سالبة ،دالة إحصائيا بين مفيوم التفاعل المفظي والتحصيل
الدراسي"
ولتأكد من صحة ىذه الفرضية قمنا بحساب معامل اإلرتباط بين

التفاعل المفظي والتحصيل

الدراسي .كما ىو موضح في الجدول التالي:
80-2=78

Df : n-2

T(0.01. 78)=0.30
جدول رقم(  :)01يوضح نتائج ر لحساب التفاعل الصفي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ
الطور المتوسط
التفاعل الصفي

المتوسط

القيمة

ن

35.53

0.28

الحسابي المحسوبة

الجدولية

درجة الحرية

df

مستوى

القيمة

0.30

78

غير دالة

من الجدول السابق نالحظ أن قيمة "ر" المحسوبة والتي تساوي

الداللة

 0.28أصغر من القيمة

الجدولية عند درجة حرية  ،78فيي إذا ليست دالة إحصائيا .ومنو لم تتحقق الفرضية  " :1ال توجد
عالقة دالة ونقبل بالفرضية البديمة ونرفض ىذه الفرضية .
الفرضية الجزئية الثانية" :ال توجد عالقة إرتباطية موجبة  ،ليست دالة إحصائية
ولتأكد من صحة ىذه الفرضية قمنا بحساب معامل اإلرتباط بين
الدراسي لدى تالميذ الطور المتوسط .كما ىو موضح في الجدول التالي:
80-2=78

n-2

T(0.01. 78)=0.30
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جدول رقم ( :)02يوضح نتائج ر حساب التفاعل اللفظي وعالقته بالتحصيل الدراسي
التفاعل

المتوسط القيمة

القيمة

درجة الحرية مستوى

المفظي

الحسابي المحسوبة

الجدولية

df

الداللة

ن

0.09 21.23

0.30

78

غير دالة

من الجدول السابق نالحظ أن قيمة "ر" المحسوبة والتي تساوي

 0.09أصغر من القيمة

الجدولية عند درجة حرية  ،78فيي إذا غير دالة إحصائيا .ومنو ال تتحقق الفرضية  " :2ومنو ال
توجد عالقة دالة ونقبل بالفرضية البديمة.
tالجدولية عند درجةdf
80-2=78

Df n-2

T(0.01. 78)=0.30
 =Tالمحسوبية عند درجة الحرية 78وىي قيمة دالة عند مستوى الداللة .0.01
الجدول رقم( :)03يوضح نتائج "ر" حساب التفاعل الغير اللفظي وعالقته بالتحصيل الدراسي
التفاعل الغير

المتوسط

المفظي

الحسابي المحسوبة

ن

14.36

القيمة
0.19

القيمة

درجة الحرية

مستوى

الجدولية

df

الداللة

0.30

78

غير دالة

من الجدول السابق نالحظ أن قيمة "ر" المحسوبة والتي تساوي  0.19أصغر من القيمة الجدولية عند
درجة حرية  ،78فيي إذا غير دالة إحصائيا .ومنو ال تتحقق الفرضية  " :2ومنو ال توجد عالقة دالة
ونقبل بالفرضية البديمة
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 .2تفسير النتائج:
 .1.2تفسير نتائج الفرضية األولى:

تفيد الفرضية األولى بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين التفاعل المّفظي والتحصيل الدراسي
ومن خالل نتائج الدراسة وما أفرزتو المعالجة اإلحصائية ليذه الفرضية في الجدول رقم(

 )1بأنو ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التفاعل المفظي والتحصيل الدراسي وتتعارض ىذه النتيجة مع
الصفي بين األستاذ و التمميذ في المرحمة
نتائج دراسة قادري(  )2009التي تناولت دراستيا :التفاعل ّ
بأنو يوجد ارتباط دال إحصائي بين سموك التمميذ
الثانوية وتوصمت الباحثة إلى النتائج التاليةّ :

ومعاممة األستاذ ليم حيث أن ىناك ارتباط موجب بين ىذين البعدين إذ أن ر المحسوبية والمقدرة

ب ،0.93أكبر من الجدولية والبالغة  0.44عند مستوى داللة  0.01ودرجة الحرية .33
 وتعارض ايضا مع نتائج القرشي الذي تناول دراسة التفاعل المفظي داخل حجرة الدراسة والذيتوصل إلى النتائج التالية وىي :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ،0.05عند
مجموعة من المعممين ذوي االتجاىات الموجبة نحو الطمبة ،ومجموعة من المعممين ذوي
االتجاىات السمبية نحو الطمبة في الفئة الخاصة.
ويعود السبب إلى عدم وجود عالقة بين التفاعل المفظي والتحصيل الدراسي إلى صعوبات
وعوامل مؤثرة في التحصيل الدراسي من بينيما العوامل األسرية كالتفكك األسري أو انفصال أحد
الوالدين تؤثر بشكل واضح عمى التحصيل وأيضا المستوى االقتصادي لألسرة وترتيب األبناء في
األسرة فاالبن البكر يحظى باالىتمام والرعاية من قبل الوالدين حيث يعاممون البكر بصورة مختمفة عن
الصغير ويمقون ضغوطات ثقيمة عميو ،لذلك يبدي سعيا دؤوبا في التحصيل وأيضا نجد العوامل
المدرسية تؤثر بشكل كبير عمى التحصيل ،فالمنياج الدراسي من حيث مناسبتو لسيكولوجية التعمم
ومستوى المتعممين وقدرتو عمى إشباع حاجاتيم وميوليم (عطوف محمد ياسين ،1982 ،ص ) 23-21

وأيضا من العوامل المؤثرة عمى التحصيل التي رأيناىا نحن

+الطالبات خالل الزيارة الميدانية

ىي خفة دم التالميذ وتشويشيم ومشاغبتيم في القسم وعدم االىتمام بالدرس وال المعمم حيث أن بعض
التالميذ اعتبروا االستمارة مجرد استيزاء والالمباالة ولم يكترثوا بمضمونيا ومحتواىا ،وىذا يعود إلى
الالوعي الذي يتعرض لو التالميذ ،وأيضا بما أنيم\ تالميذ الطور المتوسط فيم ضمن سن المراىقة
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وىذه المرحمة المعروفة بأصعب المراحل التي يمر بيا اإلنسان في حياتو ،فيذا كمو يؤثر عمى تحصيل
التالميذ.
 .2.2تفسير نتائج الفرضية الثانية:
تفيد الفرضية بعدم وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات التفاعل غير المفظي
ودرجات التحصيل الدراسي لدى تالميذ الطور المتوسط ولقد تم التحقق من صدق ىذه الفرضية
باستخدام معامل االرتباط بيرسون بين درجات في التفاعل غير المفظي ودرجات التالميذ في التحصيل
الدراسي وقد بمغ(  )0.19وىي قيمة غير دالة عند(  )0.01ودرجة حرية(  )78وتشير إلى انخفاض في
درجات التفاعل غير المفظي يصاحبو بعكس ذلك ارتفاع في درجات التحصيل الدراسي وىذه النتيجة
مع مجموعة من الدراسات التي يتم االطالع عمييا ومنيا دراسة ىنودة سنة  2012في ىذه الدراسة
أن التفاعل الغير لفظي أنو ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية
التي توصل فييا الباحث إلى ّ
بين التفاعل المدرسي والتحصيل الدراسي من جية وبين التفاعل االجتماعي المدرسي والتحصيل

الدراسي من جية ثانية لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي من جية ويعود السبب حسب رأي الطالبات إلى
عدم وجود عالقة بين التفاعل الغير لفظي والتحصيل الدراسي وقد يكون ىذا التباين راجع إلى عدم فيم
لغة اإلشارات أو التجاوب معيا باعتبارىا لغة صماء وغير مباشرة واحتمال التوافق بين الفكرة
واإلشارات التي يستعمميا األستاذ لتوصيل الفكرة لطمبتو وبالتالي ال يستوعب التمميذ الدرس بصفة
كاممة ومتكاممة ومن خالل زيارتنا الميدانية الحظنا غياب لمغة اإلشارات و إىمال من طرف التمميذ
وعدم التركيز عمى الدرس.
وقد تكون ىناك عوامل خفية ليده الالمباالة كالعوامل العقمية واإلدراكية مثل شرد الدىن وعدم
القدرة عمى االستيعاب والفيم وعوامل نفسية كالقمق والضجر من غرفة الصف وعوامل اجتماعية
األسرية كعالقة الطفل(التمميذ) بوالديو قد تكون مضطربة ،تفكك أسري ،يعاني من عدم االندماج
والتفاعل مع مجتمعو وعوامل زمانية كوقت زيارتنا غير مساعد لمجو الدراسي خاصة وقت التحضير
لالمتحانات ونياية العام الدراسي.
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 .3.2تفسير نتائج الفرضية العامة:

تفيد ىذه الفرضية بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات التفاعل الصفي ودرجات
التحصيل الدراسي لدى تالميذ الطور المتوسط ولقد تم التحقق من رفض ىذه الفرضية باستعمال
معامل االرتباط بيرسون بين درجات التالميذ في التفاعل الصفي ودرجات التالميذ في التحصيل
الدراسي وقد بمغت (  )0.28وىي أصغر من القيمة الجدولية (  )0.30عند درجة الحرية (  )78عند
مستوى الداللة ،)0.01 (-وتشير إلى أن التفاعل الصفي ليس لو عالقة بالتحصيل الدراسي،
وتعارضت ىذه النتيجة مع دراسة سباع( )1999،2000التي تناولت المعمم والتحصيل الدارس لتالميذ
أن التفاعل المعمم مع التالميذ
المرحمة األساسية لمطور الثالث حيث توصمت إلى النتائج التالية وىي ّ

أن دراستنا
يؤدي حتما إلى مستوى مرتفع من التحصيل الدراسي ،وقد يعود السبب حسب الطالبات في ّ
أن ىناك عوامل عديدة تختمف من وضعية إلى
غير متوافقة مع الدراسة السابقة ليذه الباحثة في كون ّ
أخرى وكذلك تختمف طريقة تدريس من معمم إلى معمم آخر ومن غرفة صفية إلى أخرى ومن درجة

إستعاب وتركيز تمميذ إلى أخر وىذه كميا تعتبر عوامل ممكنة التأثير في أحداث ىذا التباين باعتبار
أننا ال يمكن الحكم عمى التمميذ أنو غير ميتم أو ال يشارك داخل القسم فممكن أن التمميذ يحب
الظيور في القسم واثبات ذاتو وىناك تالميذ تكون الفكرة لدييم لكن عامل الخجل والخوف يسيطر عميو
بأن التفاعل الصفي بأنواعو ليس لو عالقة بالتحصيل الدراسي
فال يشارك في القسم ،ونستطيع القول ّ
لدى التالميذ الطور المتوسط.

 .3المناقشة العامة للدراسة:
مما تم عرضو في الجانب النظري لكل ما يتعمق بالتفاعل الصفي والتحصيل الدراسي
انطالقا ّ

اعتمادا عمى البيانات اإلحصائية وفي اإلطار اليدفي لمدراسة وىو التأكد من وجود عالقة التفاعل
و
ً
الصفي والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الطور المتوسط ،ومن خالل تحديد فرضيات الدراسة التي

مضمونيا ىناك عالقة دالة إحصائية بين التفاعل الصفّي والتحصيل الدراسي لدى أفراد العينة،
والتفاعل المفظي بين المعمم و المتعمم يساىم في رفع مستوى التحصيل الدراسي ،والتفاعل الغير لفظي
بين المعمم والمتعمم يساىم في رفع التحصيل الدراسي لدى أفراد العينة.
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وبعد إجراءنا لمدراسة الميدانية التي تتضمن تالميذ الطور المتوسط بمتوسطة بوحالس مسعود في
جيجل وبالتحديد في منطقة تاسوست والتي كان عددىا  80تمميذ ،وباستعمال االستمارة ،وبعد تحميل
النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا تم التوصل إلى االستنتاجات التالية:
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التفاعل الصفي والتحصيل الدراسي لدى أفراد العينة يعنيأن التفاعل الصفي ليس لو عالقة بالتحصيل الدراسي.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التفاعل المفظي والتحصيل الدراسي لدى أفراد العينة يعنيأن التفاعل المفظي ليس لو عالقة بالتحصيل الدراسي.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التفاعل غير المفظي والتحصيل الدراسي لدى أفراد
العينة يعني أن التفاعل المفظي ليس لو عالقة بالتحصيل الدراسي
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 .4االقتراحات :

خمصت الدراسة إلى مجموعة من االقتراحات نذكر منيا أىميا :
 االىتمام برغبات التالميذ وميوالتيم المتعمقة بمجاالت وميادين معينة وفقا لميولو وطموحاتو.
 االىتمام بعممية التفاعل داخل الصف الدراسي بين المعمم والتالميذ كعممية تربوية ىادفة.
 إتاحة فرص المشاركة لمتالميذ وذلك لخمق جو تفاعمي داخل الصف الدراسي ودلك لتحريرىم من
مشكمة الخجل.
 الحرص عمى تشجيع التالميذ وتعميميم مبادئ الحوار السميم واحترام أراء اآلخرين.
 العمل عمى أن يكون الجو داخل الصف يفسح المجال ويساىم في تحسين ورفع مستوى التحصيل
الدراسي.
 إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي وعالقتيا ببعض
المتغيرات األخرى.
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الخاتمة
من خالل دراستنا ىذه التي تناولت موضوع التفاعل الصفي وتأثيره عمى التحصيل الدراسي ،والتفاعل
الصفي تتحدد فعاليتو تبعا لمدى توفر البيئة الصفية المالئمة لحدوثو فالتفاعل بين أطراف العممية التعميمية
،ونقصد بيا المعمم والتمميذ أمر ميم لنجاحيا وماليا من تأثير نفسي وتربوي وتحصيمي لتالميذ وتوطيد في
العالقة بين التمميذ والمعمم ويعتبر ىذا األخير المسؤول األول عن توفيرىا ،فاألستاذ يوفر فرص المشاركة بينو
وبين تالميذه داخل حجرة الصف من خالل إعتماده ألساليب التدريس يفسح فييا المجال لتالميذ لمنقاش
والتحاور وتبادل األراء ،وىذا ماإكتشفناه من دراستنا الميدانية بالمؤسسة التربوية عند إطالعنا عمى مستويات
التحصيل الدراسي لعدد من التالميذ من مختمف المستويات الدراسية لمطور المتوسط أدركنا أىمية الموقف
التعميمي بما يحدده من نوعية وأنماط وأساليب ترسم واقع التعميم البيداغوجي  ،فالتفاعل الصفي عممية
ضرورية لتحقيق األىداف التعميمية المسطرة في مختمف األطوار خاصة الطور المتوسط ،ورغم النتائج
السمبية التي توصمنا إلييا في نتائج دراستنا إال اننا الحظنا وجود بعض النقائص وىذا ما دفعنا لتقديم بعض
اإلقتراحات والتوصيات التي تساعد عمى السيرالحسن لعممية التعمم داخل القسم والتي تؤثر بشكل كبير عمى
المردودية الجيدة لمتحصيل الدراسي.
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كمية العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية
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استمارة بحث بعنوان:

 التفاعل الصفي وتأثيره على التحصيل الدراسي لدىتالميذ الطور المتوسط بوالية جيجل -
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مالحظة :ضع عالمة (×) أما اإلجابة المناسبة.
السنة الجامعية.2017-2016 :

بيانات شخصية:
المعدل................... :

الجنس............... :
السن................ :
الصف الدراسي................. :
العبارات
 أتناقش مع أستاذي داخل القسم. يوجد تفاعل إيجابي بيني وبين معممي. -تساىم المناقشة في رفع نتائجي.

 التفاعل يحفزني عمى المشاركة اإليجابية داخل القسم تعمل المشاركة داخل القسم عمى تشجيعي أكثر عمىالدراسة.
 أبدي رأيي داخل القسم بصفة دائمة. يعتمد المعمم في تقويمي عمى مشاركتي داخل القسم. العالمات التي أتحصل عمييا ليا عالقة بالمشاركةداخل الصف.
 عممية المناقشة تساىم في فيمي داخل القسم. -التفاعل المفظي لو عالقة بتحصيمي الدراسي.
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العبارات
 يستعمل األستاذ إيماءات واشارات داخل الصف. أتفاعل مع أستاذي بيز الرأس. لمغة اإلشارات أىمية في التفاعل الصفي. أستمتع بالدرس عندما أتابع إشارات المعمم أثناء شرحالدرس.
 أستوعب الدرس من خالل إشارات اليدين. لغة اإلشارات تساىم في القدرة عمى المناقشة بشكلأفضل.
 التفاعل الحركي مؤشر وجداني انفعالي يعبر عنتفاعمي في الصف.
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60

15.56

11

61

17.09

15

62

10.91

15

63

17.02

15

64

15.30

16

65

10.174

15

66

67

14

9.75

68

14

17.12

69

16

16.60

70

15

11.10

71

15

14.23

72

13

16.18

73

14

15.27

74

14

13.12

75

16

17.60

76

14

15.03

77

12

15.25

78

18

17.50

79

15

10.80

80

14

18.05

المجموع

1149

1012.34

عدد التالميذ

الفرضية العامة

التحصيل الدراسي

1

34

18.05

2

39

17.50

3

29

9.85

4

29

9.56

5

28

10.89

6

46

17.02

14.45

43

7

10.66

34

8

12.06

36

9

10.86

36

10

15.27

35

11

15.03

35

12

10.25

36

13

13.21

33

14

13.24

31

15

12.15

35

16

17.09

37

17

10.91

36

18

17.02

35

19

15.30

39

20

9.75

34

21

16.60

36

22

11.30

36

23

9.11

38

24

9.82

36

25

9.88

36

26

11

35

27

10.98

34

28

9.93

37

29

11.20

35

30

18.21

33

31

17.31

35

32

10.93

33

33

12.89

37

34

14.22

36

35

10.87

42

36

10.70

38

374

12.34

39

38

10.80

37

39

10.13

37

40

11.60

29

41

11.01

32

42

14.15

35

43

7.10

26

44

16.03

42

45

15.95

40

46

12.16

35

47

8.02

31

48

11.23

29

49

11.89

35

50

15.05

35

51

16.69

34

52

11.89

35

53

13.38

41

54

14.45

35

55

11.56

36

56

57

46

13.34

58

37

17.13

59

34

18.85

60

33

14.30

61

39

8.99

62

36

13.33

63

35

9.20

64

36

10.55

65

34

10.01

66

35

8.30

67

32

11.02

68

32

9.90

69

43

8.90

70

35

9.50

71

33

14.50

72

41

15.56

73

38

10.17

74

34

17.12

75

36

11.10

76

36

14.23

77

33

16.18

78

33

13.12

79

42

17.60

80

36

11.25

المجموع

2843

1012.34

