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 شكر وتقدير 

 

وعظیم   تحصي   ال تعد وال  الحمد اهللا رب العالمین أحمده حمد الشاكرین على فیض نعمھ التي  

 التقدیر  متعھ اهللا بالصحة والعافیة وجزاه عني خیر الجزاء

جالل بودبوس    :الفاضل   بأسمى آیات الشكر والتقدیر وبكل معاني الوفاء إلى األستاذ    كما أتقدم

 على توجیھاتھ الرشیدة التي كان لھا ابلغ األثر في انجاز ھذا البحث 

ومن الوفاء إن أتقدم بخالص شكري وتقدیري إلى أعضاء ھیئھ التدریس بقسم التربیة وعلم            

  في انجاز ھذا البحث  النفس لما قدموه من مساعد ه وتوجیھات فعالھ كان لھا ابلغ  األثر

ویسرني إن أتقدم بشكري إلى زمیالتي بقسم التربیة وعلم النفس و أخصص أسمي آیات الشكر    

عائشة الشارف ما قدمتھ للباحثة من عون صادق وتشجیع مستمر  والصدیقة األخت إليوالتقدیر 

 وتذلیل للعدید من الصعوبات التي واجھت الباحثة

الذین كان لھم     وأخواتي  وإخوتي  وأمي متمثلة في شخص أبي الغالیة أسرتيإلي  والشكر أیضا

  .الفضل في انجاز ھذا البحث  اسأل اهللا عز وجل إن یوفقني في تعویضھم عما بذلوه من جھد 

  أخي إليوإذا كنت أتقدم بشكري لجمیع أفراد أسرتي فأني اخصص شكري وتقدیري وامتناني 

  .أنور سالم الرویعي لما قدمھ من عون ومساعده وتشجیع مستمر 

  الء من ذكرتھم أما من سھوت عنھم بغیر قصد فھم أولى الناس بالشكر والتقدیر ھؤ

اللھم إن كنت قد وفقت فالحمد هللا وشكرًا لكل من ساعدني وان كانت األخرى فحسبي اجر   

  .المجتھد 

  ج



 ملخص الدراسة

الشخصیة و  العالقات  (  دھا استھدفت الدراسة الحالیة التعرف على عالقة البیئة الصفیة و أبعا    

بالدافع لإلنجاز والتحصیل الدراسي لدى  )النظام والترتیب و المنافسة والتوجھ نحو المھمة  

الدراسة معرفة الفروق بین الذكور واإلناث   كما شملت أھداف. الذكور واإلناث كلیھما على حدا

  . في متغیرات الدراسة 

والثانیة من الشق الثاني من     األولىطالبًا وطالبة من السنتین )  370(الدراسة من  تكونت عینة

  )  2009ـ  2008( التعلیم األساسي بمدینة بنغازي للفصل الدراسي خریف 

ماجدة  ( ترجمة )  1974تریكت وموس   (الصفیة من إعداد   الدراسة مقیاس البیئة شملت أدوات

ترجمة  ) 1970ھیرمانز ( ومقیاس الدافع لإلنجاز لألطفال والراشدین من إعداد )  1998شلبي 

الدراسة القیام بدراسة استطالعیة تضمنت     تضمنت إجراءات ) 2003فاروق عبد الفتاح   (

  . طالبًا وطالبة اتضح من تحلیل بیاناتھا صالحیة المقاییس لالستخدام في الدراسة ) 100(

الصفیة  كان مرتفعًا مقارنة     للبیئة الدراسة أفراد عینة  إدراك أظھرت النتائج أن مستوى  

  الفرضي  بالمتوسط

 الصفیة والدافع لإلنجاز وعدم وجود عالقة بین أبعاد     كما تبین وجود عالقة ارتباطیة بین البیئة

 و الصفیة  وعدم وجود عالقة ارتباطیة بین البیئة     . الصفیة  والدافع لإلنجاز لدى الذكور  البیئة

  . اإلناث  أبعادھا والدافع لإلنجاز لدى

 وأبعادھا والتحصیل الدراسي لدى الصفیة ارتباطیة بین البیئةكذلك تبین عدم وجود عالقة 

بین البیئة الصفیة ككل والتحصیل       إحصائیا كما تبین وجود عالقة ارتباطیة سالبة دالة. الذكور

اإلناث ووجود عالقة ارتباطیة سالبة بین بعدي النظام والترتیب والمنافسة        الدراسي لدى 

كما  ’القة بین بعد العالقات الشخصیة والتحصیل الدراسي    وعدم وجود ع. والتوجھ نحو المھمة

 دلت نتائج الدراسة على وجود فروق بین الذكور واإلناث المشمولین في عینة الدراسة في البیئة

النظري  طاراإلوقد تم تفسیر النتائج ونقاشھا داخل سیاق  .أبعادھا لصالح اإلناث و الصفیة

  ة في المجال وفى ضوء ھذا استخلصت الباحثة بعض للدراسة ومحدداتھا والدراسات السابق

  

 د



تتوفر فیھا   التيالتوصیات العملیة والمقترحات ومن ھذه التوصیات  تحدید البیئة المناسبة للتعلم 

المادیة واالجتماعیة والنفسیة للبیئة الصفیة ومحاولة توفیرھا من اجل زیادة فاعلیة     األبعاد

باحثة بضرورة توعیة المعلمین بأھمیة تقدیم أنشطة تعاونیة         ال أوصت كما ’ العملیة التعلیمیة  

  .التعاون والمنافسة بین التالمیذ  لخلق روح
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  متهيد
ر سلوكھم بما یضمن نمو     ی اجتماعیا وتغی  المجتمع في تشكیل أفراده     ةالتربیة وسیلتعتبر 

كیانھ واستمراره في طریق      ىعل  وھي وسیلة المجتمع أیضا للحفاظ البیئةقدراتھم وتكیفھم مع 

ھیئات االجتماعیة األساسیة التي  والمدرسة ھي احد ال،نقل ثقافتھ وتناولھا بالتنقیة واإلضافة

ومن  وھي مؤسسة بنائيفي العملیة التربویة   وعھد إلیھا استكمال دور األسرة،مع المجت أنشاھا

نسان وبناء المجتمع وإعادة     تشكیل اإل  ىثم تحول دورھا الوظیفي من عملیة تعلیم اإلنسان إل     

  )  7:2007،ةوطف(حضاریا وإیدیولوجیا  إنتاجھ

نظام تعلیمي   أيفي  التعلیمیةإن نجاح العملیة  ىلإویشیر العدید من الباحثین وعلماء النفس 

 الدراسة  ةداخل قاع   واالجتماعیة  النفسیة  البیئة وتمثل  ،مدي مدخالت ھذا النظام      ىیعتمد عل 

قد تسھم إسھاما كبیرا في رفع   إذباعتبارھا المتغیر الرئیسي لھا ؛مدخالت ھذا النظام  أھم إحدى

فاعلیة ھذه العملیة وتحریكھا ودفعھا إلي اإلمام كما قد تسھم في الحد من فاعلیة ھذه العملیة            

تعطیلھا تماما وتسرب     ھا وربما تؤدي في حاالت معینة إلى   وتعرقل مسارھا وتضعف مردود

فالبیئة الصفیة بما  )   65: 2006میخائیل ،(خارج المجتمع المدرسي   ىعدد من الطلبة إل 

تتآلل ب  تتآلل بالمنافسة ك،آلیلدافعیة والتحالتنطوي علیة من عوامل ومتغیرات عدیدة  ما 

فع ھائلة د ةتكون قو العمل المدرسي یمكن أن في)أو االندماج (خر واالنخراط والتواصل مع اآل

القصوى واالستغالل األمثل لقدراتھم وطاقاتھم  ي للمتعلمین وتحفیزھم على اإلفادةللنشاط الدراس

كما یمكن إن تثبط ھمة الدارسین وتضعف دافعیتھم وتخفف منجذوة حماسھم للدراسة   .ومیولھم 

  )141: 1993،الحریقي(والعمل المدرسي 

ازدادت مھمة المعلم ،كانت مھمة محصورة في     ساع مفھوم التعلیم و التربیة فقدتونتیجة ال

المعلم الحدیث فھو معلم لھ ادوار متعددة ویفترض انھ قادر على أدائھا    أماالبدایة على التعلیم ، 

وخاصة من حیث تفاعلھ مع طلبتھ في داخل الصف وخارجھ ، فالمعلم قدوة ومنظم للمناخ              

  )2005:13القطامى،(النفسي و االجتماعي

إلي إن تالمیذ الفصل األكثر     نقال عن حسنین     ) Bath .1976.باث (دراسة  فقد أشارت  

حب  و االبتكار  في سمات   قل ضبطا من قبل المعلم یحصلون على درجات أعلى         تفاعال واأل

 األقل عن تالمیذ الفصل     .االستطالع  و المثابرة  واالتجاھات نحو المدرسة  والدافعیة للتعلم   
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وقد ظھرت العدید من     )85: 2002حسنین ،( معلمیھم   ضبطا من قبل  واألكثر تفاعال  

ومن بین ھذه النظریات ،والمادیة واالجتماعیة النفسیة الصفیة البیئة أبعادالنظریات التي تناولت 

 أھم من   القیادة  ةعملی  وتوقعات الدور التي تعتبر   القیادة ةنظری االجتماعیة األبعادالتي تناولت 

المؤثر في    باعتباره دور المعلم داخل الفصل الدراسي   ىظواھر التفاعل االجتماعي وتركز عل

 ستة) Doyle1986(وقد حدد دویل  الجماعة ألفراد المختلفةوفي تنمیھ الجوانب  الجماعةنشاط 

  : للصف الدراسي وھي  أبعادعناصر أو 

 العلنیةو األحداثتوقع  على ةلقدراعدم و الحالیةوالتالزم  والصف  أبعاد غرفة تعدد 

تنظیمھ من األمور ذات    ترتیب الصف و   أشارت نتائج البحوث إلى أن    كما  السابقة األحداثو

یجابیة  إتنمیة اتجاھات    إلى  ية حسنة التنظیم والترتیب تؤد  ن البیئالتأثیر على سلوك المتعلم وا

مثابرة  التؤدى إلى زیادة     نحو المدرسة كما أنھا تعود التالمیذ على حسن التذوق للجمال وقد       

فقد .وإصرار التلمیذ على ممارسة التعلم وھذا عكس الحال في حجرة الصف غیر المرتبة           

أظھرت الدراسات أن البیئة غیر المرتبة ارتبطت بتواتر الغیاب والتعب والقلق وقد توصل    

دراسي  إلى أن للنظام والترتیب داخل الفصل ال     )  Brookover 1979(بروكوفر في دراستھ 

:  2004مردان وآخرون ،  (تأثیرا على التحصیل الدراسي ومفھوم الذات واالعتماد على النفس 

إن العالقة بین الدافعیة لإلنجاز و التحصیل الدراسي      إليفقد أشارت بعض الدراسات ) . 445

لیست بالبساطة التي یعتقدھا بعض الباحثین وان ھناك عالقة ایجابیة بین الدافعیة لإلنجاز    

والتحصیل الدراسي ،و انھ كلما زادت الدافعیة لإلنجاز زاد التحصیل الدراسي عند المتعلم من     

) 1978(ودراسة محمد عبد القادر      1976  )Mcclelland(ھذه الدراسات دراسة ماكلیالند     

ودراسة العمران )   1990(ودراسة سید الطواب ) 1989(الحمید جابر عبد ودراسة جابر

أن التحصیل الدراسي یرتبط بنوعین من المتغیرات األول ذاتي   1995العرابي ویرى )2005(

یتمثل في الذكاء والدافعیة ومستوى الطموح ومستوى النضج الجسمي والعقلي واالنفعالي      

للطالب ،واآلخر غیر ذاتي یتضمن البیئة المدرسیة بكل ما یؤثر فیھا من تفاعالت اجتماعیة بین 

طالب بعضھم البعض وطرق تدریس وإمكانات مادیة ھذا إلى جانب           المعلم وطالبھ وبین ال  

فعلي الرغم من أن  )    37: 2007موسى،(توافر األمن النفسي واالستقرار االجتماعي للطالب 

القدرة العقلیة شرط أساسي لحدوث التعلم  فأنھا لیست العامل الوحید فالمتغیرات االنفعالیة مثل    

المعلم والمناھج والوسائل   ( مثل  البیئیةو العوامل )الخ .... االتجاھات و الدوافع والقلق  (

 والكیفیة  ةالتعلم واستجابات الفرد الكمی ةعملیتؤثر على  وسیطةھي متغیرات ) الخ ... التعلیمیة
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 البیئة أن التحصیل الدراسي یعتمد على ") Marton1976(مارتون  دراسة أشارتفقد 

نموذج لوریالرد التفاعلي   أشاركذلك " التلمیذ  ىبقدر ما یعتمد عل  المدرسیة

)laurillardsinteractionist model( الفصل الدراسي بما یتضمنھ من  بیئةالذي یوضح  إن

افع التالمیذ   المتمثلة في دو   الشخصیة تقویم والعوامل   ال وأسالیب تدریس  التعلم وطرق  ال مھام 

في )  ( Biggs 1985كما یشیر نموذج بیجز  تبني التلمیذ ألسلوب تعلم معین تؤثر على للدراسة

  .نوعین من العوامل  أساس أسلوب التعلم یتحدد على المطورة إلى أنصورتھ 

 العقلیةالقدرات و،   السابقة الخبرةوالقلق ،  خاصیة( مثل   بالشخصیةـ عوامل ترتبط 

  )  مركز التحكم و

   )المنھج محتوى التدریس،المعلم،طریقة ( تبط بالموقف التعلیمي مثل ـ عوامل تر

 ةالتي قد تكون وراء استثار     البیئیةالفصل الدراسي من العوامل  بیئةذلك تعتبر  ىوبناء عل

فریزر  دراسةتشیر العدید من الدراسات مثل   وزیادة تحصیلھم الدراسي إذ الطالب  ةدافعی

Fraser( 1982) كوستیلوCostello(1985)    إلى أن   2002وحسنین   1990ممدوح الكناني 

  .تعلم التلمیذ  ل الھامة واألساسیة التي تؤثر علىالعوام إحدىالفصل تمثل  بیئة

ھناك تداخال بین الباحثین في استخدام     الدراسة الحالیة أن  أثناء الباحثةھذا والحظت  

 الصفیة  للبیئة البعد االجتماعي   فبعض الباحثین استخدمھ لإلشارة إلى) البیئةالصفیة ( مصطلح 

واستخدمھ بعض الباحثین  1975برودي /فریستون ( ) 2002خالد حسنین ( دراسةكما في 

 والمادیة  والنفسیة  االجتماعیة األبعاد دي وھناك من استخدمھ لإلشارة إلىلي البعد الماإ لإلشارة

 الدراسةوھذا ما یتفق مع )  1998شلبي (  ودراسة) 1973تریكت موس ( دراسةكما في 

  .الحالیة

لإلنجاز والتحصیل   والدافع   الصفیة  البیئةبین  العالقة بدراسة الحالیة الدراسةومن ثم تقوم 

  .) 2009/ 2008(بنغازي  ةبمدین األساسيالشق الثاني من التعلیم  ةطلب الدراسي لدى

  

  

  : حتديد مشكلة الدراسة
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 الدراسة  السیما أن مشكلة   بتا وإحساسھا   الباحثة من شعور   الحالیة الدراسة ةتتحدد مشكل

ي إكساب  لمدرسة دور كبیر ف   ا المھتمین بقضایا التعلیم إذ تؤدي   تثیر اھتمام الكثیر من  الحالیة

الذي یعیش فیھ ألنھ یتعلم ذلك في األماكن التي یكون فیھا  وأسلوبھ وطریقتھ المجتمعالفرد حیاة 

        2004وطفھ (ا ھي المدرسة  وأوسعھا انتشارا وأكثرھا تنظیم   األماكن ھذه جماعة وأكثر 

الجانب العملي    الدراسةتعتبر ھذه  مؤتمرات وندوات إذى ھذه الرسالة بناء علوتحددت ) 106:

في المؤتمر الوطني   1996عومر  أشار فقدلیبیا العمل التي تم مناقشتھا داخل  أوراقللعدید من 

داخل الصف الدراسي والتفاعل الصفي والعالقات        االجتماعیة  البیئة دور  إلى  لیبیاللتعلیم في 

بین المعلم والطالب في رفع مستوي التحصیل الدراسي وكذلك المؤتمر الثوري األول  الشخصیة

حول العمل   أوراقالذي نوقشت فیھ العدید من    1985جتمع الجماھیري  حول التعلیم في الم  

ومادیة   ةاجتماعی  بیئة توفیر   یاتھاأساس التحصیل الدراسي والتي من      ىالرفع من مستو  ةكیفی

التقدم في التحصیل     مالئمة للتعلم وتساعد على  المدرسیة البیئةفقد تكون .للتعلم  مالئمة ونفسیة

 أفرادھا بین   المسئولیة وروح التعاون وتحمل    والمحبةیسود الود  اإلنجاز إذ زیادة ىوتعمل عل

المجتمع  أفرادبین  واإلخاءینعدم فیھا التعاون  إذ،مالئمة تعرقل  التقدم غیر  البیئةوقد تكون ھذه 

ھذا المجتمع                                                              أعضاءبین  السلبیة إليالمدرسي مما یؤدي  

 الصفیة  البیئة الصف وتتبع تفاعالتھا وتداخلھا یسھم في فھم   ةمكونات غرف فدراسةلذا   

 ؛الطلبة الصف وتعلم    إدارةفي   أثرا التي تحدث    المتداخلة  األخرى والعوامل   والمادیة النفسیة

ویري  المتعددةالفصل ومفاھیمھا ومتغیراتھا   بیئةلذلك تزایدت دراسات  

یقاوم  كبرى للتربویین إذ ةإن تنظیم الفصل یمثل مشكل"نقال عن القطامىPurkey1971بیركي"

ضرورة التركیز على    الحركة ویرى  حریة  ھمیعطی ألنھ ال؛التالمیذ النظام واالنضباط   

         75: 2005القطامي ،(البعض وكذلك نحو المدرسین     نحو بعضھم اتجاھات التالمیذ  

انعكاسًا للممارسات التي تحدث      الصفیة  البیئة باعتبار   أیضا الدراسةولعل ما یدعم ھذه ) 76ـ

نطاق   من أن تناول المتغیرات على" 1992أندرسون كارولین "تذكره  ما الدراسة ةداخل حجر

 إلیھ  أشار وھذا ما   . ن یدرس ھو الفصل الدراسي     أ وما یجبةأھمیبدون  عادة یكون المدرسة

من   الواسعة نتائج حول االختالفات     إلى الذي توصل فیھ   و 1981كولمان في بحثھ عام  أیضا

مدرسي  والمناخ ال  المدرسیة  البیئة بحوث   أناقتراح   إلى وانتھى بھ ذلك     خر آلفصل دراسي  

 1998شلبي ، (یحدث فیھ      الدراسي وما الفصل  ن تركز علىأوالجو المدرسي وغیرھا یجب 

مین في غرفة الصف     المشاكل التي تواجھ المعل    مشكلة من  الدافعیة للتعلم تعتبر  كما أن) 40:
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الحضاري والثقافي    ىیرتبط بمتغیرات عدیدة منھا المستو      لإلنجازالدافع  الرغم من أن ىوعل

فضال عما تحتویھ بیئة الفصل الدراسي من متغیرات ھذه المتغیرات     واالقتصادي واالجتماعي

والعالقات التي تسود الفصل الدراسي       منھجیةال غیرفي النشاطات المنھجیة ویمكن أن تتمثل  

تنظیم بیئة    ىل عل واألدوات والمعدات والوسائل التعلیمیة والقواعد التربویة والنفسیة التي تعم   

فضال   الدافعیة للتعلم   ىتؤثر بعضھا أو  جمیعھا عل العوامل التي یمكن أنھذه الصف الدراسي 

 المشكلة ولعل.التحصیل الدراسي الذي یعد من أھم مخرجات العملیة التعلیمیة  على اعن تأثیرھ

وبالتالي اختالف الفصول     المدرسیة ھي تنوع البیئات     الحالیة  الدراسة في  الباحثةالتي تواجھ 

 جیدة التي   ةلھا فھناك بیئات مدرسی     الطلبة  إدراكواختالف   أخرى  إلى  ةالدراسیة من مدرس  

وھناك بیئات غیر  البیئةتلك  أفرادسود روح التعاون بین تساعد على التقدم باستمرار إذ ت 

السلبیة بین أفرادھا     ىفیھا التعاون األمر الذي یؤدي إلینعدم  على عرقلة العمل إذ تعمل مالئمة

الدراسي  ومن خالل     التحصیل  ىالطالب وبالتالي تدني مستو     بما یؤثر بالسلب على دافعیة    

الدراسات في ھذا المجال وھو       ةفي ھذا المجال الحظت ندر      السابقةللدراسات  تناول الباحثة

ینھم في حدود    ب العالقة تناولت   دراسة وجود   ةوالتحصیل الدراسي وندر واإلنجاز البیئةمجال 

 البیئة في التراث النفسي العربي وان وجدت دراسات وجھت اھتمامھا نحو  وخاصة الباحثةعلم 

ولم تولي الفصل الدراسي االھتمام    "ومعلمین ،وتالمیذ  إدارة مدرسیة"المدرسیة بما تحویھ من 

جتماعي ،مادي ا" الصفیة البیئةبعد واحد من  سات عربیة وجھت اھتمامھا إلىالكافي وكذلك درا

  :  باإلجابة عن التساؤالت اآلتیةتحدد  الحالیة الدراسة وبالتالي فان مشكلة" ،نفسي 

الشق الثاني    نجاز لدى طلبة  إلالطلبة والدافع لكما یدركھا  الصفیة البیئةبین  عالقةھل توجد /1

  ؟  األساسيمن التعلیم 

الشق   نجاز لدى طلبة   إللطلبة والدافع ل  اكما یدركھا   الصفیة أبعاد البیئةبین  عالقةھل توجد /2

  ؟  األساسيالثاني من التعلیم 

ھل توجد عالقة بین البیئة الصفیة كما یدركھا الطلبة والتحصیل الدراسي للشق الثاني من          /3

  التعلیم األساسي ؟

 الطلبة والتحصیل الدراسي  لدى طلبة     كما یدركھا   الصفیة البیئة أبعادبین  عالقةھل توجد / 4

  ؟ األساسيالشق الثاني من التعلیم 
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  ؟  وأبعادھا الصفیة للبیئة إدراكھمفي  الطلبة والطالباتھل توجد فروق بین /5

  :الدراسة ةأهمي

 الذي ترى   )الصفیة  البیئة (بھا وھو    األساسي المتغیر ةأھمیمن  الدراسةھذه  ةأھمیتكمن 

التعلیمة  في رفع العملیة     عامل مھم  المجال   في الباحثة من خالل االطالع على الدراسات   فیھ

المادیة ضمن    و واالجتماعیة  النفسیة البیئة ةأھمی إلى 2004شیر میخائیل یو األمام ودفعھا إلى

التعلم المدرسي والمجال أو المحیط الذي       صفھا المناخ الذي تتحقق فیھ عملیة بو الدراسة قاعة

من خالل  الدراسةھذه  ةأھمیكذلك تنبثق ،یشھد انطالق ھذه العملیة ونموھا واستمرارھا   

داخل لیبیا  أجریتالتي  األولى الدراسةحیث تعتبر ھذه  الصفیة البیئةاھتمامھا بمتغیر جدید وھو 

   .للعدید من الدراسات التي تطرق ھذا المجال  جدیدة عد نواةتویمكن أن 

فالدراسات ؛الوطن العربي ى مستو قلیلة علىالباحثة علم  الدراسات في حدود كما أن

وبالتالي یصبح   )  والنفسیة  واالجتماعیة المادیة(  الصفیة البیئةمن  العربیة اھتمت بجانب واحد

التحصیل الدراسي في   و لإلنجازوالدافع  وأبعادھا الصفیة البیئةبین  العالقةندرس  من المفید أن

 بیئة  مدرسي من تركیز االھتمام على     م الالتعل  عملیة  بدراسة فالبد لمن یھتم  ؛ المجتمع اللیبي 

نشھد في الوقت الحاضر تدفقا لم نشھد لھ مثیل           السیما إنناوالبحث  للدراسة وإخضاعھالتعلم 

وأثار  ا انعكاسات  م كون لھ قد ی  الدراسة وتزاحما في قاعات    ،المدارس والجامعات   إلى للطلبة

یدعم ھذه    ولعل ما  ،التحصیل الدراسي    وتدني مستوى  التالمیذ نحو التعلم     سلبیة على دافعیة 

 البیئة فكلما كانت    التعلیمیة  العملیة الفصل الدراسي متغیر ھام في      بیئةباعتبار  أیضا الدراسة

نجاز والتحصیل الدراسي إلوالدافع ل التعلیمیةكانت العملیة  للتعلم  ومناسبة مشجعة الصفیة

مدارس ال للقائمین على التعلیم من مدیري ةأھمیذات  الدراسةنتائج ھذه ربما كذلك  ،أفضل

ووجھات نظر    الصفیة للبیئة الطلبة إدراكسوف تعكس  الدراسةفنتائج ھذه ؛ والطلبةمعلمین الو

 والمادیة  االجتماعیة  البیئة وسوف تعطي مؤشر عن      وقوانینھم  معلمیھم  حول تعلیمات  الطلبة

  .ألساسيافي فصول الشق الثاني من التعلیم  الموجودة والنفسیة
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العالقة في محاولھ توضیح نوع  الحالیة الدراسةلموضوع  النظریة لذا تتمثل األھمیة  

 جھةمن "التحصیل الدراسي  ونجاز إلالدافع لو الصفیة البیئة " الدراسةلمتغیرات  االرتباطیة 

  . اللیبیة البیئةمن  ةعین أنھا ستجري على جھة أخرىومن 

  :الدراسة أهداف

  :  إلى الحالیةالدراسة تھدف 

  .وأبعادھا الصفیة للبیئة الدراسة ةعین أفراد إدراك ىمستو التعرف علىـ 3

من  الدراسة لإلنجاز لدى عینةوالدافع  وأبعادھا الصفیة البیئةبین  العالقة التعرف علىـ 2

  .الذكور

من   الدراسة  نجاز لدى عینة   إللدافع ل وا وأبعادھا  الصفیة  البیئة بین   العالقة  التعرف على  ـ 3

  .اإلناث

الدراسة من    وأبعادھا والتحصیل الدراسي لدى عینة   الصفیة البیئةبین  العالقة ـ التعرف على4

  الذكور 

من   الدراسة  لدى عینة  والتحصیل الدراسي  وأبعادھا الصفیة البیئةبین  العالقة ـ التعرف على5

  اإلناث

  .وأبعادھا البیئة الصفیةفي  الدراسة أفراد عینةالفروق بین  ـ التعرف على6

  : الدراسةحدود 

 طلبة الشق الثاني من التعلیم      الدراسة بمشكلة الدراسة وعینتھا المتمثلة في      ھذه   تتمثل حدود 

 2008(للفصل الدراسي  وإناثٌا ذكورٌا"  الثامنالصف و السابع الصف" بنغازياألساسي بمدینة 

   /2009  (  

  وھو من   مقیاس البیئة الصفیة   ( في   المتمثلةكما تتحدد ھذه الدراسة بالمقاییس المستخدمة فیھا 

للراشدین  لإلنجازومقیاس الدافع ( 1998شلبي  ماجدة ، ترجمة 1974إعداد تریكت وموس
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ي المتمثل  واختبار التحصیل الدراس   )  2003فاروق عبد الفتاح   ترجمة 1970إعداد ھیرمانز 

  )  2009/  2008(الخریف  الدراسيللفصل  الدراسیةفي جمیع المواد  الطلبةفي درجات 

  :حتديد املصطلحات 

تھیئ   التيتلك البیئة بأنھا ( الصفیة البیئة نمرة أبویعرف "التعریف النظري للبیئة الصفیة – 1

التوافق الداخلي بین دوافعھم ونوازعھم المختلفة وفى التوافق   فيطالب الفرصة الكامنة لنجاح ال

  )  66:2001نمرة ، أبو(عالقتھم ببیئتھم المحیطة  فيالخارجي 

مقیاس البیئة    لدرجة التي یحصل علیھا الطالب على      ھي ا.  للبیئة الصفیة اإلجرائيالتعریف 

  ..في الدراسة  المستخدمالصفیة 

  )  1980: حطب  أبو(یعرفھ  نجازلإلالتعریف النظري للدافع  -2

نجاز یتمثل  في التحكم في الموضوعات الفیزیقیة أو الكائنات البشریة أو األفكار  إلالدافع ل إن" 

وتحقیق العقبات  السرعة واالستقاللیة والتغلب على  وتناولھا وتنظیمھا وأداء ذلك بقدر من 

" الذات ومنافسة اآلخرین والتفوق علیھم وزیادة تقدیر الذات          مستوى مرتفع من التفوق على 

  )  336:  1980،أبو حطب (

مقیاس الدافع    لدرجة التي یحصل علیھا الطالب على ھو ا: لإلنجازللدافع  اإلجرائيالتعریف _ 

  المستخدم في الدراسة  لإلنجاز

  ) 1980عالم (یعرفھ : التعریف النظري للتحصیل الدراسي -3

ویقاس  ما تعلموه من خبرات معینة في مادة دراسیة مقررة   مدى استیعاب التالمیذ ل بأنھ "

ام الدراسي أو  بالدرجة التي یحصل علیھا التلمیذ في االختبارات المدرسیة العادیة في نھایة الع   

  ) 36:  1980,النجار (ة االختبارات التحصیلی

  :للتحصیل الدراسي  اإلجرائيالتعریف 

)  2009/ 2008الخریف  (في نھایة الفصل الدراسي       التلمیذ حصل علیھا   الدرجة التي ی ھي

  الدراسیةوفقا لنتائج جمیع المواد 



 

 

 

 

  
  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  



   

  

9 
 

  :الصفية البيئة:األولاحملور 

  :تعريف البيئة الصفية 
تمارس الضغط    التي المقصود بالبیئة مجموعة من االستثارات المعقدة       إنSternیرى ستیرن

تجمع من الظروف والمؤثرات   ھيالبیئة  أن(( على الفرد وتشكل سلوكھ بینما یرى سیلز  

ویعرف راجح البیئة    )9:2002حسنین، )) ( حي كائن   التي تؤثر على حیاة ونمو أي الخارجیة 

 في تؤثر   أنیمكن  والتيتؤثر خارج وحدات الوارثة  التيمجموعة من العوامل الخارجیة  بأنھا

  )14:1976راجح،( حیاتھ  آلخر تكوینھامنذ  شاطھ الحیوانالكائن  نمو

 األحداثمثیرات وتشمل  أو من مواقف ومركبات    تتألفالبیئة  أن حطب إلى  أبوویشیر 

  )70:1984حطب،أبو (  اإلنسان فيتؤثر  التيوالعالقات 

من خالل تفاعل الفرد مع       خواصھ معقد تتحدد    ھي مجال استثاري  البیئة  أن: الصادقویرى 

       ھيبھم وتتضمن ثالث جوانب     تتأثر وبدورھا   اإلفراد تشكیل سلوك   في البیئة وتوثر البیئة    

وتشكل   األفراد تفاعل   في جوانب تؤثر    ثالثة البیئة   أن أي) النفسیة الطبیعیة ، االجتماعیة ،( 

  )7:1984الصادق ،( سلوكھم 

  : ھي أبعاد أربعھا البیئة لھ أنTagyri  ویذكر تاجورى

 اإلمكانات  و المباني ویشمل المتغیرات الفیزیائیة والمادیة مثل      :  االیكولوجي الجانب  -1

  المادیة 

  والجماعات  األشخاصالمختص بوجود  االجتماعيویشمل البعد  :الوسط -2

وغیر  الرسمیةوالقواعد  األنماطالمتغیرات التي تمثل  تشمل: المنظومة االجتماعیة -3

 األشخاصوھي البعد االجتماعي الذي یھتم بالعالقات بین    المنظمةداخل  الرسمیة

 والجماعات 

وھذا البعد یھتم بالنظم والقیم واألبنیة المعرفیة والمعاني السائدة بین األشخاص   : الثقافة -4

 )15:1985بدر،( داخل المنظمة 
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 باألیكولوجیة" قدمھ ذيالللبیئة وقد سمى ھذا النظام  آخر ًاینظاما تصنیف Mossوقد اقترح موس

مع األبعاد االجتماعیة والفیزیقیة ووفقا لھذا المدخل فأنھ  اإلنسانیةویشمل التفاعالت "االجتماعیة 

  : ھيللبیئة  أبعادیوجد ستة 

  الخصائص النفسیة االجتماعیة  أوالمناخ  -1

  تشمل الجوانب الجغرافیة والبنائیة  التيالعوامل االیكولوجیة  -2

 مواقف السلوك وتشمل المكونات المادیة والسلوكیة  -3

 البناء والتركیب التنظیمي ویشمل حجم الضبط ومداه  -4

 االقتصاديداخل البیئة مثل العمر والقدرة والمستوى  لألفرادالخصائص الشخصیة  -5

 واالجتماعي

 إلى التي تؤدي البیئيالوظیفیة للمواقف الخاصة وتشمل ظروف التعزیز   األبعادـ  6

 ) 10:2002حسنین ،( مرار سلوك معین است

استخدمت مفھوم البیئة     التي معظم الدراسات    أھمیة مفھوم البیئة الصفیة فان   وبالرغم من 

تتصل بالبیئة الصفیة مفھوم المناخ       التيالمفاھیم  أھمومن  أخرىالصفیة اعتمدت على مفاھیم 

تتصل بالبیئة الصفیة مفھوم المناخ  التي ،ویرى بیرس أن أھم العواملوالمجال والموقف والجو 

لمتصلة بمفھوم بیئة    اھیم اأھم المفمفھوم المناخ من  أنوالمجال والموقف والجو ،ویرى بیرس 

البیئة وتفاعلھا مع السمات    أن  أوضحعندما 1939مناخ الفصل عام  فيالبحث  الفصل وقد بدا

  )38:1991السعید،(  رد كانتا محددات للسلوك اإلنسانيالممیزة للف

مصطلح الجو واستخدم  أیضابیئة حجرة الدراسة بارتبطت  التيمن المفاھیم  أنویرى بدر 

  )16:1985بدر،(تالمیذ الداخل حجرة الدراسة من عالقات بین المعلم و یحدثللتعبیر عما 

فیرى راجح أن الموقف التربوي ھو الظروف المحیطة بالعملیة التعلیمیة والتي تتضمن          

رئیسیة ھي المدرس ، الطالب، المنھج، المكان، وتوجد مفاھیم اقل شموال وأكثر    أربعة عوامل 

نوعیة مثل المجال وقد عرفھ راجح بأنھ ینشا من تفاعل الفرد مع بیئتھ         

  )                                                                                27:1976راجح،(الواقعیة

والتي )االجتماعیة ،النفسیة ،المادیة (فھوم البیئة الصفیة وفقا ألبعادھا وسوف یتم عرض م  

  ستطرق إلیھا الباحثة الحقا   
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حجرة الدراسة قدمھ جود بأنھ البیئة التعلیمیة وھو یعنى مناًخا    بیئةي للاالصطالحفالمفھوم 

  )13:1998،شلبي( .ما تعلیميموقف  في لإلسھامالمعلم والتلمیذ  یھیئھ وعقلیا ومعرفیاانفعالیًا 

نمره أن البیئة الصفیة ھي تلك البیئة التي تھیئ الفرصة الكامنة لنجاح الطالب        یرى: ثانیا

في التوافق الداخلي بین دوافعھم ونوازعھم المختلفة وفي التوافق الخارجي في عالقتھم ببیئتھم     

  ) 66: 2001أبو نمره ،(المحیطة 

فیة بأنھا ھي المؤثرات النفسیة واالجتماعیة والمادیة التي  ویقدم العمر تعریفا للبیئة الص    

جوانب الطالب العقلیة واالنفعالیة والحركیة  ىعل ةیمكن أن تؤثر بصوره مباشره أو غیر مباشر

  ) 116: 2005رفعت ،(وھي تمثل كل جوانب العالقات التي تسود داخل الصف الدراسي 

العوامل الفیزیقیة واالجتماعیة     أيثرات  مجموع المؤ   بأنھا بیئة الفصل    الحبشي ویعرف 

سلوك التالمیذ    فيتألف منھا حجرة الدراسة وتؤثر     تیدركھا التالمیذ و  التي

إطار دینامیات حجرة   في  الدراسي وتناول كورسین مفھوم بیئة الفصل    )13:2002حسنین، (

 في  األفعال مجموعة من العملیات والتفاعالت بین المعلم والطالب وردود    أنھایرى  الدراسة إذ

نواتج التعلم مثل التحصیل      الفصل وتوثر ھذه المكونات على  أفرادبین  والتأثر التأثیرعالقات 

  )118:2006عمر،( واالتجاھات ومفھوم الذات 

فقط على یشمل  ال دینامي اجتماعينظام  بأنھا الدراسيویعرف تریكت وموس بیئة الفصل 

التفاعالت بین التالمیذ بعضھم   أیضا تشمل سلوك المعلم والتفاعالت بین المعلم والتالمیذ ولكن 

ھو   الدراسي مناخ بیئة الفصل   أن إلى وآخرونویشیر سترومن )29:1993،الحریقي( البعض 

ویرى  بھ ، الفصل المكلف    مع التالمیذ داخل    تفاعلھ في المعلم   یخلقھ  الذي  االجتماعي الجو  

المجموعة   أفرادقیادة المدرس للمجموعة بحیث یوجد تفاعال بین  ھيبیئة الفصل  أن موریسون

 بأنھا الدراسيویعرف جوالدر بیئة الفصل    والبیئة المحیطة بھم  المجموعة  أفرادبین أو 

        تحسین االتجاھات والمیول نحو التعلم   إلى التي تؤديالخصائص الطبیعیة واالنفعالیة والجمالیة 

  )30:1998،شلبي( 

حجرة الدراسة من     في السائد   االجتماعي المناخ   بأنھا ویقدم بخیت تعریفا للبیئة الصفیة     

المدرسة ،ویتفق ھذا التعریف     فيعالقة المعلم بالتلمیذ وعالقة التلمیذ بزمیلھ تبعا للنظم السائدة 
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 في المناخ السائد    ھي الدراسيبیئة الفصل  أنینص على  الذيریزر فإلى حد كبیر مع تعریف 

  )14:2002حسنین،( الطالب أو بین الطالب حجرة الدراسة من عالقات سواء بین المعلم و

المواصفات  والھدوء وتشملالصفي الذي یشعر الطالب فیھ بالراحة  المناخ ویقصد بھا

المتوافرة في البناء المدرسي والغرف الصفیة وشكل البناء وطبیعتھ  والنواحي الجمالیة فیھ            

والظروف وما یتوافر في      واإلمكانیات والمختبرات والمالعب والساحات والممرات والحدائق 

الكسواني  (ومقاعد وطاوالت ولوحات ورسومات ووسائل والعاب        أدواتالغرف الصفیة من 

إطار البیئة المدرسیة فمثال      في بینما قام بعض الباحثین بتعریف البیئة الصفیة   ) 44:  2005,

مجموعة العوامل  ھيالبیئة المدرسیة  أن، 2004الغنى، ،عبد1994رجب 1985رى بدری

ونشاط  مدرسيمدرسیة ومعلمین ومتعلمین ومناخ   إدارةالطبیعیة االجتماعیة والنفسیة من  

  .سلوكھ وانجازه فيطالب وتوثر یتفاعل معھا ال مدرسي

بطة بھ الحظت الباحثة     ومن خالل العرض السابق لمفھوم البیئة الصفیة والمفاھیم المرت      

ھذه المفاھیم ارتباطا ھو    أكثر  وتداخلھا ولعل  المفاھیم المرتبطة بمفھوم البیئة الصفیة    تعدد  

اقل ارتباطا  فھيوالجو مثل المجال والموقف  األخرىالمفاھیم  أما المدرسيمفھوم المناخ 

مفاھیم البیئة الصفیة فمن خالل عرضھا الحظت الباحثة  أمابمفھوم البیئة الصفیة واقل استخداما 

ھذا الجانب  وتأثیرجانب العالقة داخل الفصل  أھمیةاختالف ھذه المفاھیم وان اتفق اغلبھا على 

التعریف  إلىت الباحثة جوانبھا المختلفة ، وقد توصل في شخصیتھسلوك الطالب ونمو  في

مجموع المواقف والمثیرات داخل      ھي الدراسة الحالیة البیئة الصفیة      في یستخدم  الذي التالي

كما   تالمیذ وبین التالمیذ تتضمن العالقات والتفاعالت بین المعلم وال  الدراسي التيالفصل 

  . الجوانب المختلفة لشخصیة الطالب تؤثر على والتي یمكن أن والنفسیة المادیة البیئةتتضمن  

  :الصفية البيئة أبعاد

في   لألدبیات  الباحثة الصفیة من خالل مراجعة البیئة بأبعاد الخاصةوجھات النظر  تعددت 

تتحدد من خالل     الصفیة  البیئة اغلب الباحثین وعلماء النفس علي أنالمجال الحظت اتفاق 

  :ھي أساسیھ أبعاد ثالثة

وكثافة  والحرارة والتھویة واإلضاءةواألدوات  األجھزة( وفیزیقیة وتشمل أبعاد مادیة  -1

  )الطالب
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  القیادة في أبعاد ذات صلة بسلطة المعلم وأسلوبھ -2

 )20:2002،حسنین( االجتماعیة  األبعاد -3

  : لھذه الجوانب تفصیليعرض  یلي وفیما

   :األبعاد املادية والفيزيقية للبيئة الصفية - 1
تحیط بغرفة الفصل وتمثل      التي تعنى البیئة المادیة للصف مجموعة الشروط والظروف      

من  صحة الطالب وتضم عدداٌ   فيتخلفھا  أنیمكن  التي اآلثارمن حیث   ةمكانة ھام

بنائھ ،ونظامھ ونظافتھ وطریقھ    ولونھ وشكلتقسیماتھ ، ،العناصر منھا بناء الصف مساحتھ

فیھ للمعلم    الحركة وسھولھ  الضجةوبعده عن  المستخدمة یمیةالتعلترتیب مقاعده والوسائل 

  )444:2004مردان،(والطالب  

نواتج التعلم المرغوبة     زیادة  إلى  األكثر تنظیما تؤدي   بیئة الفصل    أن إلى ناش  دراسةتشیر  

 الصفيالجو  فيالعوامل الھامة  إحدىترتیب بیئة الفصل تعتبر   أنSliavinویؤكد سلیفان 

  )12:2005رفعت،( تسوده  التيوالعالقات 

جل تقلیل المشكالت  ألترتیب بیئة الفصل من   مبادئ ثالثةالمجال  فيولقد حدد الباحثون  

   -:والعالقات العدوانیة بین التالمیذ داخل الفصل كما یلي

عن طریق الباب ویوجد متسع  خالیة من االزدحام والمقاعد بعیدةتكون مساحات المرور  أنـ 1

  .مكتب المعلم إلى الذي یؤديیغلب فیھا تردد التالمیذ علیھا والطریق  يالتللمناطق 

  منطقة یتحرك فیھا المعلم  رؤیة جمیع التالمیذ من كلیستطیع المعلم  أنـ 2

على  أمامھم وما یعرض التدریسیةیستطیعون مشاھده العروض   التالمیذ أنالتأكد من ـ 3

 )64:1998، شلبي(  السبورة

 بیئة  أنإلى  Blair et alشیر بلیر ما یحتویھ الفصل من تالمیذ ، یبسعة الفصل أي وفیما یتعلق 

 أكثر ةجعل التالمیذ یشعرون بحریة الحجم من حیث عدد التالمیذ تصغیر الدراسيالفصل 

مھام الفصل ومن    أداء في أكثروتكون مشاركتھم  الجماعيالعمل  في ایجابيویكون لدیھم دور 

عندما تكون    أما التعلم  ة عملی  أثناء فاعلیة وایجابیة    أكثر المعلم والتالمیذ  ثم یكون التفاعل بین
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في  المعلم   ةومن ثم تقل قدر  ةمحدد تكون التلمیذ ن مشاركةإة الحجم فكبیر الدراسيبیئة الفصل 

  )35:2007لویس ،(  إدارتھ

  :ھما  الدراسيالفصل  لبیئةنھ یوجد نمطان أ إلى وفى ھذا الصدد تجدر اإلشارة

 في الشيءصفوف ویتعلمون نفس  فيعلى مقاعد  التالمیذا یجلس ھوفی:  التقلیدیةالفصول  -

تتیح لھم  فھيیمكن الخروج منھا ومن ثم  معینة ال تدریسیة ةنفس الوقت من خالل خط

  .الشخصيوالنمو  لإلبداع ةقلیل ةفرص

في التعلم التعلم طبقا لطریقتھم الخاصة  حریةتتیح لتالمیذھا  التي وھي: المفتوحة الفصول  -

بحیث  الدراسة إذ تصمم حجرة ؛ مواد واالستخدام المرن للمكانوال وفیھا تتنوع األنشطة

البیئة تتطور  في وأیضا والحركةللتغیر ة قابل الحجرة وأقسامكون فیھا المقاعد والمناضد ت

في صنع لتالمیذ مع المعلم ھتمامات كما یشترك الالطبقا  التعلیمیةوالمواد  األنشطة

  ) 227:1991جابر،( اآلخرینوالتفاعل مع  القرارات واختیار األنشطة وتتیح لھم الحریة

 Shapiro and Zimihes1969شابیرووزیملس دراسةالدراسات مثل   أوضحتوقد 

وجد   إذ، الدراسيان طبیعة المھام المتعلمة تحدد طبیعة بیئة الفصل Stallings 1975وستالنجز

 القراءةتصلح لتعلم   فھي تصلح ألخرى  تصلح لبعض المواد وال  التقلیدیةالفصل  بیئة أن

 في  أفضل والتعاون تكون  واالستقاللیة اللغویةوالریاضیات بینما تعلم مھام حل المشكالت غیر 

عدم استخدام المدرسین  إلى أن 1998أشارت شلبي وقد )58:1985بدر،(  المفتوحةالفصل  بیئة

 التقلیدیة الطریقة تجعلھم یتعلمون بالفھم واستخدامتجذب انتباه التالمیذ و مناسبةیس ألسالیب تدر

  )123 :1998شلبي ،(للمعلومات دون فھم لھا  ًاسلبی ًافي التدریس تجعل التلمیذ متلقی

تحافظ على  التيالھامة  األمورمن  الصفیةللغرفة  الجیدةتوفر شروط البیئة المادیة  أنكما 

یجابیة عند الطالب من إتوفر اتجاھات  أنھاكما  التحصیلي و الفكريونجاح نموه صحة الطالب 

        الصف وتعزیز االستقالل واالعتماد على النفس  ليإبنسبة عالیة  على حضورھم اإلبقاءنھا أش

  ) 62:2001نمرة ،أبو ( 

 :القيادة  يف بسلطة املعلم وأسلوبهالبعد املتصل  - 2

على مدى فاعلیة مدخالت ھذا النظام   تعلیمي نظام  في أيیعتمد نجاح العملیة التعلیمیة   

باعتباره العنصر الفعال للعملیة التعلیمیة  ؛تلك المدخالت  أھم إحدىوتمثل مواصفات المعلم 
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على تلقین المعلومات     مقصورة لم تعد مھمتھ   إذ)2:2000األزرق،( لھا الرئیسي والمتغیر

وسیطا ذا فاعلیات وادوار متنوعة مثل تفاعلھ مع التالمیذ داخل   أصبحالتالمیذ بل  إلى

وخارجھ وبالرغم من تطور مستحدثات التربیة وما تقدمھ تكنولوجیا التعلیم  الدراسيالفصل 

یزال العامل الحاسم     ووسائل مبتكره تستھدف تیسیر عملیھ التعلیم فان المعلم ال أسالیبمن 

 واآلراءاالتجاھات  فيویختلف المعلمون )396:2001،الشافعي( ھذا المجال في

القیام   أثناءالتدریس  فيیتبنونھ  الذي واألسلوبواالھتمامات مما قد ینعكس على سلوكیاتھم 

 خر آلافیتسم بعض المعلمین بالدیمقراطیة والبعض   الدراسيداخل الفصل  التعلیمیة بالعملیة

  ملیة التعلیمیةالقیام بالع أثناءیتسم بالتسلطیة 

نمطین  إلىالفصول تتمایز  أن إلىBlair et alوآخرونویشیر بلیر )320:2003،النجدي(

  -:ھما 

صالبة حیث یكون  أكثر بأنھیتمیز  الذيالمتمركز حول المعلم  المدرسينمط الفصل  -

 أنیمكن  التيالتفاعالت  بندرةویتمیز  التعلیمیة العملیة فيالمعلم ھو المسیطر والمتحكم 

  المناقشة عملیة  أثناءتحدث 

وفیھ  ) تساھل (نمط الفصل المدرسي المتمركز حول التلمیذ الذي یتمیز بأنھ أكثر مرونة     -

        مناخ الفصل أكثر متعة؛ إذ یتمیز بروح المرح والفكاھة والتفاعل بین المعلم والتلمیذ       

  )51:1991السعید،( 

المعلم   ةبشخصی  یتأثر  الدراسي على مستوى الفصل    أن المناخ المدرسي إلىویشیر حافظ 

المناخ   أنواع التدریس ویمكن تصنیف     والتربوي واتجاھھ نحو مھنة     التخصصي وإعداده

   -:التاليداخل الفصل على النحو 

فرض النظم  ةوبناء علیھ یركز المعلم على ضبط سلوك التالمیذ بحج -:التسلطيالمناخ  -1

  .الدراسة  ةحجر فيمن الھدوء  جو وسیادة سيالدرابتدریس المقرر  واإلسراع

 بحیثللتالمیذ  الحریةدرجة من  أقصىوبناء علیھ یتیح المعلم  -: المناخ التسامحي  -2

لھم   وال یتیح یسبب لھم الضیق  أن جو الضبط إلىھذا  فيمستندا  الطبیعيیتحقق النمو 

  .حریة التعبیر 

الدراسة بطریقة  االجتماعي داخل حجرةالجو  .والتعلمویتجھ  -: االجتماعيالمناخ  -3

 حرة  نھم وبین المعلم بطریقة دیمقراطیة    حیث تتم المناقشات بین الطالب وبی      ایجابیة
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واالحترام  المحبة وبین المعلم جو  الزمالء وبینھمبحیث تسود بین   سلیمة

على دور   واألجنبیة الكثیر من الدراسات العربیة      وأكدت)279:2000حافظ،(المتبادل

 السیدودراسات صالح  فيوذلك  جماعةال فيوعضو  التعلیمیة العملیة فيالمعلم كموجھ 

 أھم ومن  Mcrenkoوماكر نكىKingكینيParrدراسات بار فيوكذلك  الرفاعي و حنا

  ھذه الدراسات  فيقوم بھا كما جاءت ی األدوار التي

  . واالجتماعیة النفسیةمن الناحیتین  تالمیذلدور الموجھ ل -

  .دور الموجھ لعملیھ التعلیم والتعلم  -

 . الجماعة فيدور العضو العامل  -

 )3:2000،األزرق.( إلیھ ینتمي الذيالمجتمع  فيدور المواطن  -

دوار المعلم التنظیم وحفظ النظام داخل الفصل بحیث یتمكن من تحقیق   أ أھمولعل من 

تنظیم   مراعاة صل من خالل    ویراعى فیھا تنظیم وتنسیق الف     المرغوبة التعلیمیة األھداف

 ةأھمی إلى)1994 إبراھیمالسید ،( دراسة،وتشیر  التعلیمیةوتنظیم بعض المھام   البیئة

المعلمین  أن سلوكحفظ النظام داخل الفصل حیث وجد   فيیتبعھا المعلم  التي السیاسة

 التمرد و يینم اإلذعانالصارم على  واإلصرار ةالمتسلطین الذین یستخدمون القو 

العقاب ویظھرون سلوك  سیاسة ال یستخدمونلدى تالمیذھم بینما المعلمون الذین  االنسحابیة

ویزید من تفاعالتھم داخل الفصل   االجتماعياالنضباط  تالمیذھملدى  يینم لتالمیذھمالقبول 

  )15:1995شفشق،الناشف،(

  :للبیئة الصفیة  البعد االجتماعي/  3

یجب تناول خصائص البیئة      الدراسيللصف  االجتماعیة البیئةقبل التحدث عن خصائص 

ولدراسة التنظیم   ،البیئة الصفیة جزء من البیئة المدرسیة       أن  أساساالجتماعیة للمدرسة على 

وقد یتم تحدید  ،للبیئة المدرسیة یجب تحدید الخصائص الشخصیة للجماعة وبرامجھا االجتماعي

مؤسسة  بأنھاالمدرسة  إلى ركین وینظر دیويحجمھا وعمر المشا سمات ھذه الجماعة من حیث

بسیطة                                 ةأولی ةصور فياالجتماعیة واختزالھا  الحیاةاجتماعیة تعمل على تبسیط  

المدرسة كبیئة   فيتؤثر  التيالعوامل  نأ ةسففللا أوضحولقد )33:2004شھاب،.وطفھ( 

  منھا  كثیرةاجتماعیة 
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حفظ النظام بدال  فيیترتب علیھ انشغال المسئولین  التالمیذعدد  ن كثرةإ المدرسة إذة سع -

  .علمیا  التالمیذمن العنایة بتوجیھ 

 أومن فئات تماثلھم اجتماعیا  ءھمأصدقا التالمیذیختار  التالمیذالفوارق االجتماعیة بین  -

  .منھم  أعلى

من حیث    للمدرسة  االجتماعي التكوین   في ھاما   ًاالمدرسة یمثل عنصر في التالمیذ أعمار -

 )244:2004السفاسفھ،( بعضھم  بین الطالب عالقة

من التالمیذ تم اختیارھم  فھي تتكون من مجموعة المدرسيللصف  االجتماعیة للبیئة بالنسبة أما

ولذلك یطلق    وأعمارھم حسب قدرتھم وتحصیلھم     التالمیذ وتم وضع  المدرسة إدارةمن خالل 

  )     21: 1995شف،شفشق،النا(مجتمع مصطفى ومخطط  الدراسيعلى مجتمع الفصل 

نفس العوامل    ھي اجتماعیھ   كبیئة المدرسيالصف  فيثر التي تؤالعوامل  أنالنیل  أبو أكدوقد 

جماعة الصف تتمیز بخصائص من      أن أیضا أكدالبیئة االجتماعیة للمدرسة وقد  فيثر التي تؤ

ویدرك   إلیھا ینتمي التي الجماعةكل تلمیذ یتقمص روح  نإ باالنتماء إذالشعور المشترك  أھمھا

لجماعھ الصف وجود میول      األخرى كثیر من الصفات ،ومن الخصائص   فيانھ متشابھ معھا 

لھم على التفاعل     األفراد فیما بینھم علیھا وتكون دافعة  یتفق  ةوقیم مشترك ةواھتمامات مشترك

 أویحدث سواء بین المعلم والتالمیذ    الذيویعتبر التفاعل  )518:1986النیل ، أبو(  االجتماعي

الفصل   بیئة داخل   االجتماعي تحدد المناخ    التي العوامل   أھم بین التالمیذ بعضھم البعض من  

یحدث فیھ مثل ھذه التفاعالت    الذي الرئیسيالمكان  ھي الدراسيالفصل  بیئةحیث تعتبر 

 الجماعة  أعضاء یرتبط بھا    التي العملیة بأنھ االجتماعيویعرف التفاعل )445:2004مردان،(

الحاجات والرغبات والوسائل والغایات والمعارف وما شابھ  فيبعضھم مع بعض عقلیا ودفاعیا 

والجماعات   اإلفراد بین   المتبادلة  التأثیرات داخل الفصل ھو     االجتماعيالتفاعل أن ذلك ،كما 

  )29:2005ت،رفع( المدرسةوبین المعلم والطالب وزمیلھ داخل 

 أوتحدید مكوناتھا    ال یسھل الدراسة عملیة معقدة في حجرة والتالمیذالتفاعل بین المعلم  أنكما 

 الدراسة حجره   بیئة السیاق بتحدید اثر متغیرات    دراسةفیھا وقد اھتمت  المؤثرةعزل العوامل 

التفاعل بین المعلم والتلمیذ ولكن لم تلق         أنماط الخ ،على   ......،طرق التدریس   التالمیذ كثافة

من  الدرجةوھما المعلم والتلمیذ نفس    ،التفاعل في األساسیینبالطرفین  المتصلةالعوامل 

 أوثر ؤسلوك المعلم ی    أنعلى افتراض    الدراسة  في حجرة  وقد قامت بحوث التفاعل   االھتمام
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 الدراسة ةحجر فينشاطا  أكثردورا  یؤديالمعلم  أن أساسعلى  التلمیذیحدد سلوك  

  )31:1991السعید،(

بین  التفاعلیةن العالقات أو والتالمیذمتبادل بین المعلم  لتأثیر أنا ليإولكن بعض الباحثین ذھبوا 

 ھما یؤثر كال  تكاملیة عالقات  إنھابعضھا عن بعض بل  منفصلةلیست عالقات  والتالمیذالمعلم 

  )234:2003،النجدي( بھ اآلخر ویتأثر في

الفصل   بیئة داخل   التالمیذالتفاعل بین  متعددة اھناك طرق أن إلىMorrison ویشیر موریسون

مع المدرس ویستطیع المعلم ضبط  أو بأكملھمثل تحدت التلمیذ مع زمالئھ ومع الفصل  الدراسي

للقیام   واضحة تعلیمات   إعطائھم من خالل    إلیھا  التالمیذمثل ھذه التفاعالت عن طریق توجیھ 

ویضیف )39:1998، شلبي(التوقف عنھا دون اعتراضات من جانبھم    وأبھا 

كالم المعلم وكالم التالمیذ     إلىالصف  ةغرف فيتدور  التي الكالمیة األنماطFlandersفالندرز

الذي  فالكالم المباشر ھو الكالم     ؛ كالم مباشر وكالم غیر مباشر       إلى كما صنف كالم المعلم 

 ًافالمعلم یمارس دور؛ رأیھمالتالمیذ للتعبیر عن  الفرصة أمام یصدر من المعلم دون إتاحة

 الفرصة تتیح   التي  األنماط كالم المعلم غیر المباشر فینظم تلك     أماویكون التلمیذ سلبیا  ایجابیًا

  )36:2001الزبیدى،( الفصل  لالستجابة والكالم بحریة داخل غرفةالتلمیذ  أمام

قسمین فقد یكون كالمھم استجابة لسؤال یطرحھ علیھم المعلم  وقد قسم فالندرز كالم التالمیذ إلى

وقد یكون صادرا من التالمیذ وھناك حالھ یطلق علیھا فالندرز حالھ التشویش والفوضى ؛إذ         

وتتضمن  ) 370:2004الفالسفة، ( ینقطع االتصال بین األطراف المتعددة داخل غرفھ الصف    

لتالمیذ یسمعون ویناقشون ویقرؤون ویلعبون   بیئة الفصل الدراسي العدید من األنشطة ؛فا   

ویبنون ویرسمون وھناك أوقات ینفذون فیھا األنشطة االستقاللیة وأوقات أخرى یعمل بعضھم     

مع البعض اآلخر في مجموعات صغیرة وأوقات أخرى تتضمن نشاط الفصل الكلي     

  )449:2004مردان،(

اما وفعاال في النمو االجتماعي    فالتفاعل بین الزمالء داخل بیئة الفصل یعتبر مصدرا ھ     

األسئلة وإظھار  وإثارةوالمعرفي ؛حیث یتم تبادل المعلومات وتقدیم المساعدة والشرح 

الى أن عالقات التلمیذ الناجحة داخل بیئة الفصل        2002التوضیحات المختلفة ویشیر حسنین   

 Fouts andرفوتیسومایز2المدرسي تزید من تحصیلھ وتوافقھ الشخصي  وقد أوضحت دراسة 

Myers  أن عالقات الزمالء التي یسودھا مشاعر االنتماء والقبول واالھتمام تجعل التالمیذ أكثر
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قدرة على االستفادة من قدراتھم أثناء مواقف التعلم مما یؤدي إلى ارتفاع نواتج التعلم لدیھم على 

ك یؤثر سلبًا على نواتج النقیض من ذلك عندما توجد عزلة بین التالمیذ داخل بیئة الفصل فأن ذل

  .)41:1998شلبي،( التعلم المعرفیة والوجدانیة 

 یتفاعل بھا   التي  للطریقة  أنماط  ثالثة  Gonson and Johnsonویحدد جونسون وجونسون   

  وھى  تدریسیة أھدافنجاز إلالعمل معا  أثناءمع المعلم التالمیذ 

  . ةمشترك أھدافنجاز إلیعمل فیھا التالمیذ معا  ةتعاونی -1

  .یستطیعون تحقیقھا  أھدافنجاز إل المنافسةیعمل فیھا التالمیذ بدافع  ةتنافسی -2

بنفس  اآلخرون بما ینجزه   عالقة  أن تربطھ أیة ینجز فیھا التلمیذ الھدف دون     ةفردی  -3

 )34:2002حسنین،( الھدف

  الصفیة البیئةطرق قیاس  -
یوجھ امبیریقیا وتجریبیا  واالجتماعیة النفسیةالصف  بیئة فيالبحث  أالخمسینات بد أوائل في

 في  لھناك تحو   أصبح التعلم   بیئة  بدراسة االھتمام   نتیجةانھ  إلىWalberg ویلبرج أشاروقد 

لھذا فان المتخصصین قاموا ببناء ؛التعلم  بیئةقیاس خصائص  إلى األفرادقیاس خصائص 

  )24:2002حسنین،(  المختلفة التعلیمیةللمراحل  مالئمةالتعلم تكون  ةلقیاس بنی خاصة أدوات

 انتھاجھا یمكن   التي  واألسالیب الضوء على المداخل  إلقاءوقد استھدفت كثیر من الدراسات 

ومن ابرز ھذه المداخل المدخل المعروف بتحلیل       الدراسة ةداخل قاع الصفیة البیئة دراسة في

انتشر على   الذي الطبیعيومدخل التاریخ  المباشرة المالحظةیعتمد على  الذي،  الصفيالتفاعل 

 أومثل السؤال  یات عدةنالذي یعتمد على تق الماضيات القرن ینطاق واسع بدءا من ستین 

 القیاسيالمدخل   إلى  المشتركة ھذا باإلضافة   والمالحظة  الحالة دراسة ، الطبیعي االستجواب  

  .الصفیة للبیئةتھم ادراكإو أنفسھم الطلبةیعتمد على تقدیر  الذي

واجھا بعض الصعوبات    الطبیعيومدخل التاریخ  الصفي التفاعل مدخل تحلیل   إال أن

 القیاسي وضعفت مكانتھ بمرور الوقت مما مھد للمدخل         التي حدت من فاعلیتھما   والعراقیل 

 ةعلى مدى فتر المشتركة الطلبةتعتمد على خبرات  الصفیة البیئةمقاییس  إنحیث  نشأتھوعزز 

على مجھودات عدد من المالحظین الخارجیین الذین یكونوا غالبا      وال تعتمدنسبیا  طویلة

  )66:2004،میخائیل( دورھم  أداءمدربین لیتمكنوا من 
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 واالستخدام  الواسعة األدواتالعدید من الدراسات انھ یوجد العدید من       أوضحتكما 

والمفضلة  الواقعیةالفصل  ألبعادتحدید ادراكات التلمیذ  فيیمكن استخدامھا  والتيفیھا  الموثوقة

من   الدراسي الفصل   بیئةحیث یحدد Walberrgeولیبیرجھ أعد الذيالتعلم  بیئة مثل استبیانات

 لبیئة بعدا   15مفرده تقیس   105ومقیاس التعلم الندرسون وھو یتكون من        أبعادخالل عشره 

  )43:2006، شلبي( الفصل من خالل مقیاس فرعى بكل منھا سبع مفردات 

لواقع   الطلبة استعمال ادراكات    أن إلى Walberg and Haertelوھایرتل ولبرغویشیر  

روابط قویھ بین     تأسیس  أتاح ھا متغیرات تنبؤیھ عدیدة من العالم بوصفبلدان  في الصفیة البیئة

من   المعرفیة والوجدانیة المتنوعة لدى الطلبة     وبین نواتج التعلم   جھةمن  الصفیة البیئة طبیعة

صفا دراسیا    116 في الصفیة البیئةواقع  دراسةثانیھ وقد استطاع فریزروفیشر من خالل  جھة

یدرس العلوم الكشف عن ترابطات قویھ بین الكثیر من مھارات االستقصاء واالتجاھات        

 جھة من   الصفیة  البیئة كما تقیسھا مقاییس     الصفیة  البیئة  أبعادوبین  جھةبالعلوم من  المتصلة

استخدمت فیھا   عدیدةدراسات  أجریت ما سبق  إلى باإلضافة )446:1991جابر،( أخرى

ما كشفت عنھ     أھم بوصفھا متغیرات محكیھ ولعل من  الواقعیةبصورتھا  الصفیة البیئةمقاییس 

تختلف باختالف نوع المدارس كما تختلف باختالف حجم    الصفیة البیئة أنھذه الدراسات 

بصورھا   الصفیة  البیئة  مقاییس استخدام   إلى، كما اتجھت بعض الدراسات  الدراسیةالصفوف 

 البیئة  دراسة الوقت نفسھ وعملت على الجمع بینھما ولم تقتصر على           في والمفضلة الواقعیة

  )69:2004میخائیل،(   Fraserفریزر ودراسةMossموس دراسةواقعھا فقط مثل  في الصفیة

 التقلیدیة الدراسةالتمییز بین فصول   فيھو یستخدم ف الفرديالفصل  بیئةاستبیان  أما

من خالل خمسھ مقاییس      أبعادوھو یتكون من خمسین مفرده تقیس  المفتوحة الدارسةوفصول 

یجاب عنھا من خالل اختیار بدیل من خمسھ بدائل كما انھ             عشر مفردات  فرعیھ بكل منھا  

وقد استخدامھا  والمفضلة الواقعیة البیئةوالمعلمین لكل من  التالمیذیستخدم لقیاس ادراكات 

 المطولةمقاییس الفصل  أنرانتول وفریزر ،وبرغم من   دراسةالعدید من الدراسات مثل  

 أداهالباحثین یفضلون استخدام  إال أنكثیر من الدراسات  في متنوعة أغراض فيتستخدم بنجاح 

التطبیق  فيتستغرق وقتا طویال  دواتاأللھذه  المطولة األشكال أن إذالفصل  بیئةتقییم  في أسھل

 فيیسرا   أكثرومن ثم تقلیل عدد المفردات لتكون      قصیرة نماذج  إعداد والتصحیح لذلك تم   

  )151:1993،الحریقي( التطبیق وكسب الوقت 
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القیاس التي استخدمھا الباحثون في قیاس البیئة الصفیة یمكن مالحظة  أدواتومن خالل عرض 

ربیة تقیس البیئة الصفیة ـوذلك في حدود علم الباحثة وان وجدت بعض عدم وجود أداة قیاس ع

التي استھدفت تقنین مقیاس البیئة  2002دراسة امطانیوس میخائیل "األدوات المقننة مثل 

كذلك تالحظ الباحثة  مجموعة متعددة من "البیئة السوریة  ىعل 1974الصفیة لتریكت وموس 

   : األبعاد تحدد البیئة الصفیة وھذه األبعاد یمكن تصنیفھا في ثالثة جوانب رئیسیة ھي

  .جوانب التوجھ نحو الھدف  -1

  .جوانب الحفاظ على النظام وتغییر النظام -2

 . ةونفسی ةجوانب اجتماعی -3

 الحالیة الدراسة في لباحثةا تركز علیھا التي ھي األبعادوھذه 

  : الصفية بالبيئة الصلةالنظريات ذات  - 
ھذه  أھمالفصل على شخصیھ التلمیذ ومن  بیئةفاعلیھ  النفسیةالعدید من النظریات  أوضحت

  النظریات 

  : وتوقعات الدور القیادة ةنظری/   1

یصعب نسبة نظریة الدور إلى شخص واحد رئیسي إذ أن نظریة الدور نتاج جھود         

أشخاص عدیدین ومنھم الرواد األوائل الذین كان لھم الفضل األول في وضع مفھوم الذات              

موضع االختبار االمبریقي مثل جیمس بالدرین وولیم جیمس    

تغیرات الشخصیة ویرى ملیكة أنھ یتضح التكامل بین م)15:2005حسنین،(وجوندیوى

والجماعة في مفھوم الدور فأعمال الجماعة ابتداء  من الجماعة التي تقوم على أساس التفاعل      

الجماعات المنظمة في المجتمعات لھا مجموعة من األدوار  إليوجھا لوجھ مثل جماعة الفصل 

یة ھي   المترابطة  رغم أن الدور عمل فردي یقوم بھ الفرد في موقف معین ، ووحدات النظر     

  ) وحدة الشخصیة( والذات) وحدة المجتمع( والمركز )  وحدة الثقافة(  الدور

وتقوم النظریة على محور ھو الذات والدور في التفاعل أي أن أفعال األشخاص تنتظم في      

مع  Sarbinویتفق ساربین  )893:1986ملیكھ،( ادوار ویتفاعل الدور مع الذات   

في تعریفھ للثقافة بأنھا تنظیم للسلوك المتعلم ولنتاج ھذا السلوك المشترك    Lentonلینتون

والمنقول  فإذا حلل ھذا السلوك فإنھ یكون أفعال مطلوبة من األشخاص واألشخاص دائما   
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أعضاء في مجتمع ویتكون بناء المجتمع من مراكز أو أمكنة وھذه المراكز ھي مجموعة من       

 أفعالوتنظیم ) الخ.....األم، المدیر، المدرسة(في لفظ  واحد مثل  الحقوق والواجبات یعبر عنھا

  )58:1998،شلبي( ة كز متالزماوالدور والمراألدوار حول ھذه المراكز لتكون  األشخاص

والشخص یتمیز بتنظیم    ،احتاللھ المركز    لیؤكد یقوم بھا الشخص  التي األفعال والدور ھو

وفى  الثقافة  في وصفھ مشاركا   الفرد ب  ةخبر  یلةحص االتجاھات وھى    أومن الصفات    داخلي 

یطلق   الذي السمات واالتجاھات والعادات ھو  أوللصفات  الداخلين ھذا التنظیم إالدور ف ةنظری

 التي  األفعال وھو نظم    أوسع نھ یحتفظ لمفھوم   إف الشخصیةاصطالح  أماعلیھ اصطالح الذات 

الدور تقوم على  ةنظری أنوبالرغم من )84:2005رفعت،( عن تفاعل الذات والدور  أتنش

 الذي الفعل   أن أساس تقوم على    التي  التفاعلیةن المدارس عتختلف  فأنھامفھوم التفاعل  أساس

الشخص   یبادر حین   التالیة  العامة  المعادلة  أساس  ىعل  أيفعل متبادل    األشخاص یحدث بین 

الخ ).....أ(تعمل منبھا للشخص ) أ(للشخص )ب( استجابةفأن )ب(لشخص بعمل موجھ نحو ا)أ(

 العامة  الوحدة فأن الشخص یحتفظ بھ بوصفھ       نظریة الدور في  أماھي الشخص  فوحدة الفعل

)                                                                          17: 2002حسنین ،(ھي الدور أدق ةوحد إلیھللتفاعل ،ولكن تضاف 

تفاعلھ مع غیره من      أثناء)القائد( یقوم بھ الفرد  رئیسي اجتماعيدور  القیادة ان أنزھرویرى 

 اآلخرین  في  التأثیرعلى  والقدرة ةن من یقوم بھ یكون لھ القوأویتسم ھذا الدور ب الجماعة أفراد

  )269:1977،انزھر(  الجماعةسبیل بلوغ ھدف  فيوتوجیھ سلوكھم 

وظائف   ياالجتماع البشرى وتؤد    طبیعة عن  أتنش ظاھرة اجتماعیة القیادة أنویذكر حافظ 

                   والتعلیمي والسیاسي واالقتصادي االجتماعيتتناول جمیع میادین النشاط    ةفردی ةاجتماعی

  )188:2000حافظ،( 

  : والمغایرة المسایرة ةنظریـ 

 الدراسي لفھم المناخ داخل الفصل      الھامة من النظریات    والمغایرة المسایرة ةتعتبر نظری

  Arggrris1984ارج یرس یحدث داخلھا ویرى  أنیمكن  الذياالعتبار الصراع  في تأخذحیث 

الصراع وعدم ة المؤسسة لغرض تخفیف حد في األشخاصالمناخ یتحدد بعوامل التفاعل بین  أن

  )44:2005رفعت،( التوافق داخلھا 
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فھم  فيتساعد  فھي التربویة بالعملیة اتصاال وثیقا المغایرة و المسایرة دراسةوتتصل 

 مقصود عند  حداث تغیر منظم و    إلتعمل وتتفاعل  التي التربویة الجماعةجانب كبیر من نشاط 

  --:اآلتیةعلى الجوانب  النظریةھذه  أعضائھا، وتعتمد

ضمنا من  وأ صراحة الجماعةبما تحدده  التربویة الجماعة فيتتأثر دافعیھ المتعلم  -1

 إلى من خالل عملھا للوصول      التربویة  فالجماعة . والسلوك  لألداءمعاییر ومستویات 

الثواب  أسالیبمن  إلیھلما تتفق علیھ وبما تتوصل  أعضائھابین  المسایرةكبر قدر من أ

  . عضائھاأدافعیھ  فيوالعقاب تؤثر 

من خالل تفاعلھ مع  ومعاییر سلوكھتتشكل وتتغیر كثیر من اتجاھات المتعلم وقیمھ  -2

  .أعضائھابین  المسایرة إلىمواقف ضغطھا للوصول  في التربویة الجماعة

حاالت  فيتؤثر  أن التربویة للجماعةیمكن  وأسالیبھا المسایرةمن خالل ضغط    -3

 )16:2002،حسنین.( السلوك فياالنحراف واالضطراب 

وما یرتبط بھا من ضبط  الجماعةداخل  للمسایرة أنماطثالثھ Etizion1969وقد حدد اتزون

  -: التاليعلى النحو 

 ینتمي ي الت  المؤسسة یقوم الفرد بواجبھ نحو      أنبمعنى   الجبرياندماج یرتبط بالضبط ـ 1

تسود فیھا ولكن یتحتم علیھ       التي مرتاحا نفسیا لبعض العالقات    ال یكونرغم انھ قد  إلیھا

  . الجبريلما یخشاه من الضبط  المؤسسة أفرادالتفاعل مع  أواالندماج 

 أعمالھ  بأداء یقوم الفرد    أنبمعنى  : المكافأة إلىاندماج محسوب یقترن بالضبط المستند ـ 2

  أو مكافأةمحسوب  ماديمن اجل الحصول على عائد  والقوانینوفقا للوائح 

 أن أي:األفراد  یشبع تحقیق الذات لدى      الذي  المعیاري یرتبط بالضبط    يمعنو اندماج ـ 3

وقد صنف    ذاتي وحب نابعین من ضبط      برغبة  المؤسسة داخل   أعمالھ  بأداء یقوم الفرد  

طبقا لعوامل الضبط    المدرسیة البیئةداخل  السائدةالمناخ  وأنواعالمؤسسات Etizionاتزون

عضویتھا  إن القھري إذالمدارس مؤسسات قائمھ على الضبط     أنسابقھ الذكر ویرى   

والمدرسون بالمثل على     خلقي نظمھا بوازع  فيولكن كثیرا من التالمیذ یندمجون  إجباریة

درجھ   في یختلفون   األصل اندماجا محسوبا فإنھم     في اندماجھم ربما یكون     أنالرغم من 

  )46:2005رفعت،(التزامھم  

 



   

  

24 
 

  :نظريه اال 
بناء نظریتھ    في المجال واعتمد كیرت لیفین   ةنظری مؤسسيمن Lewin1939لیفین یعتبر

الخ، .....واألحالم واإلدراككالتفكیر  السیكولوجیة األحداث، فكل يجوعلى المجال السیكول 

تدرك على أنھا نتیجة المجال الذي یتكون من الفرد والبیئة والذي ینظر إلیھا على أنھا مجموعة 

العوامل التي یعتمد بعضھا على البعض فكل األحداث السیكولوجیة ینظر إلیھا على     واحدة من 

أنھا محددة لخصائص الفرد والبیئة والتأكید على العالقات المتفاعلة بین الشخص وبین بیئتھ          

  )105:1986ملیكھ،( ویعتبر احد االكتشافات الكبرى التي قدمھا لیفین للنظریة 

استخدام تكوینات منطقیھ لتوضح  إلىالنظریات  أصحابره من غی أولقد لجا لیفین كما لج

  : ةدینامی و ةوراء الظواھر وقد استخدم تكوینات توبولوجی الكامنة الدینامیات

   -: ھياستعان بھا لیفین  التيواھم التكوینات  التوبولوجیةالتكوینات  -1

وتختلف   االجتماعي المجال   في عنصر   أو االجتماعي قطاع من الحیز     المنطقة وھي  -1

 ثانویة مناطق   إلى  المنطقة وفى حدودھا ویمكن تقسیم      أشكالھا وفى  أحجامھا فيالمناطق 

  .الفرعیةیطلق علیھا اسم الجماعات 

 المشاركة وھو یعوق    األفراد بین   لالتصال  المقاومة الحاجز ،ویمثل الحاجز درجھ   - 2  

التي یكون عضوا فیھا       المنطقة بویعطل العمل الجماعي ویتأثر سلوك الشخص    الجماعیة

نھ ینشا نظام من العالقات وتؤدي عضویھ الفرد في       إحین یعملون معا ف األشخاص أي أن

  بناء سلوكھ  الجماعة إلى إعادة

لفھم التفاعل واالتصال     إلیھ نحتاج   ما  التوبولوجیة تقدم التكوینات  ال الدینامیةالتكوینات  -ب  

 في التغیر والنشاط یتعین   إذ إن النشاط  فيلنا التغییر  ال تفسروھى  األخرى السلوكیةللمظاھر 

الدینامیة استعان بالتكوینات  Lewinلیفین  فأن. السیكولوجیةبتكوینات توضح  االستعانة اوصفھ

   -:وأھمھا

فھو  الحركة ھي ن خاصیتھ األساسیةإف توبو لوجىنھ تكوین أبالرغم من ف: االجتماعيالمجال  -أ

فاعلة   ةجماع أيھو  االجتماعيمتفاعلین والمجال  أفرادانھ نمط متغیر من  أي) دینامي(جال م

  . اآلخرینینتظم بھا سلوك  ةمتغیر أو
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المتفاعلین الذین  واألفراد ةلجماعاالموجھة في سلوك  ةویستخدم مفھوم القو ةالموج ةالقو -ب

معینھ بكل  جھة فيیتحركون  أنھم أينحو ھدف مشترك  أفعالھمھ توجی مشكلة أویحاولون حل 

  . ةسیكولوجی ةمن طاق اللحظةتلك  فيما یوفره لھم المجال 

الفرد ویقصد بالتوتر     أو المنطقة  أوالمجال  ةحال إلىیشیر  آخر يوھو تكوین دینام: التوتر -ج

  )19:2002حسنین،( التھیؤ والتوقع والتقبل  النظریة المجالیة في

  : األسس ھيمن  ةعولنظریھ المجال عند لیفین مجمو

 أنوھذه العوامل البد  المتفاعلة المتداخلةكثیر من العوامل ة السلوك محصل أوالمواقف  -1

  الموقف تمثیال كامال في متمثلةتكون 

 فإما عملیتین مختلفتین    بإتباع لھ خصائص البد من تحدیدھا      ةمعین ةلحظ فيالموقف  -2

ویمثل   الراھنة  للحالة بأجراء اختبارات    وإما  السابقة لألحداثباالستناد  األحكام بإقامة

یمثل االعتماد على     التجریبي وعلم النفس    األولاالعتماد على االتجاه  النفسيالتحلیل 

  الثانياالتجاه 

 في فالمجال   ةمعین  ةلحظ  في  النفسي المجال   في  أجزاءوالحاضر والمستقبل  الماضي -3

 )48:2005رفعت،(الفرد عن ماضیھ ومستقبلھ  أفكاریشمل  ةمعین ةلحظ

 التي واستبعاد النظریات  الصفیة البیئةتناولت  التيللنظریات  الباحثةومن خالل عرض 

من  القیادة ةوتوقعات الدور تعتبر عملی القیادة ةنظری أن الباحثةترى  المدرسیة بالبیئةاھتمت 

) المعلم داخل الفصل   ( وتركز ھذه النظریات على القائد     االجتماعيظواھر التفاعل    أھم 

وتتفق  الجماعة ألفراد المختلفةالجوانب  ةوفى تنمی الجماعةنشاط  فيباعتباره المؤثر 

 یقل أھمیة داخل الفصل ال التالمیذ الجماعة أفراددور  أنولكنھا ترى  الرؤیةمع ھذه  الباحثة

  .والمعلم  المیذالتمتبادل بین  فالتأثیرعن دور المعلم 

التفاعل  أھمیة فيوتوقعات الدور  القیادةتتفق مع نظریھ  فھي والمغایرة المسایرةنظریھ  أما

تعدیل  فيودوره  الجماعة أعضاءالتفاعل بین  خاصة ألھمیةأھمیة  يداخل الفصل ، ولكنھا تول

    حددھا اتزون   التي  ألنماط  إنا  الباحثة وترى  الشخصیةوتعدیل بعض سمات  التالمیذسلوك 

Etizion تتفق مع الواقع الموجود داخل المدارس  ویري حسنین         ال المغایرة و للمسایرة

مع ھذا    الباحثةنضع لھا حدود ،وتتفق  أنیمكن  ال والمغایرة للمسایرة الثالثة األنماط أن2002

ثم من خالل اندماج الطالب داخل الفصل ینتقل       الدراسة بدایة في األولفقد یكون النمط  الرأي
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ن معیاري نابعا   معنوي اندماج  إلىالنمط الثالث وھو التحول  إلىالوصول  أما الثانيالنمط  إلى

داخل   عدیدة للطالب متعھ فھو یتوقف على عوامل   بالنسبة الدراسةبحیث تكون  ذاتيمن ضبط 

للجانب  خاصةتولى اھتماما  فھيالمجال نظریھ  أماثانیا ، الدراسيوالفصل  أوال المدرسة

وتوقعات   القیادة تتفق مع نظریھ     أنھا كما  والبیئةوتعتبره محددا لخصائص الفرد  السیكولوجي

  .الجماعة  أعضاءالتفاعل بین  أھمیھعلى  والمغایرة المسایرةالدور ونظریھ 

  : لإلجنازبالدافع  الصفية البيئة عالقة

التي تساعد بصوره مباشره علي   العوامل الرئیسیة الھامةیعتبر المبني المدرسي من 

النجاح في تحقیق األھداف المنشودة من التربیة ذلك أن المدرسة في تكاملھا العام تمثل البیئة أو  

الوسط الذي تدور فیھ العملیة التربویة وقد تغیرت الصورة التقلیدیة للمدرسة فأصبح المبني            

واصفات علمیھ من حیث اختیار الموقع والتنظیم العام المدرسي الحدیث یخضع لشروط وم 

للمبني وتوزیع اإلضاءة والفصول المدرسیة والكراسي المریحة وغیرھا من العناصر الھامة في 

 أھمیھ فإذا كانت تجھیزات المدرسة من الداخل تمثل      ) 32:  1975سمعان ،(تشكیل المدرسة 

كبیره بالنسبة لكفاءة المدرسة فان توفر شروط البیئة النفسیة واالجتماعیة والمادیة الجیدة للغرفة 

الصفیة من األمور الھامة التي تحافظ على صحة الطالب ونجاح نموه الفكري والتحصیلي 

ودافع من دوافعھ للتعلم فال یمكن تصور طالب مقبل علي التعلیم والتعلم في جو غیر صحي          

ر مریح فالبیئة تملي علیھ نوع السلوك المناسب لما ھو فیھ وھكذا فان بیئة غرفھ الصف         وغی

  السلوك غیر السوي  إليیمكن إن تدفع الطالب لالھتمام أو عدم االھتمام أو یمكن إن تدفعھ  

ویري الفالسفة إن الدافعیة للتعلم في البیئة المدرسیة تتأثر بعاملین ) 63: 2001نمره ، أبو(

یین ھما جو الغرفة الصفیة ثم المعلم بما یتمتع بھ من شخصیھ وأسالیب تفاعل اجتماعي         رئیس

فجو الغرفة الصفیة ھو عبارة عن تركیب اجتماعي متفاعل تنقل من خاللھ المعلومات عبر            

قنوات اتصال خاصة یحكم طبیعتھا وقوتھا عوامل عده مثل خلفیھ األقران المعرفیة واالجتماعیة 

وأدوارھم الصفیة وعالقات بعضھم ببعض ثم نظام المدرسة و روتینھا في التعامل  واالقتصادیة

تنمیھ شخصیھ الطالب من   إليوالعملیة التعلیمیة تھدف  )120: 2005السفاسفة ،(والتربیة 

النواحي العقلیة والجسمیة واالنفعالیة واالجتماعیة كافھ وحیث جل الممارسات الصفیة القائمة       

علم تمر من خالل الجانب النفسي واالجتماعي وعماد ھذه الممارسة التفاعل           بین المعلم والمت

خاصة ألن  أھمیھالنفسي بین قطبي العملیة فأن للبیئة الصفیة أسسا نفسیھ وأخرى اجتماعیھ ذات 
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طرفي االتصال یتسمان بأبعاد نفسیھ واجتماعیھ غایة في الخصوصیة فاألسس النفسیة التي تقوم 

أي معرفھ موضوع التعلم ومحتواه     " معرفھ طبیعة التعلم    : حصر ببعدین ھما علیھا التربیة تن

ومناسبتھ للمتعلم واالھتمام بأسالیب وبطرائق تدریسھ واختیار المناسب لكل موضوع من      

معرفھ المتعلم وسماتھ وقدراتھ ومیولھ    أي" المتعلم  طبیعةمعرفھ  .موضوعات التعلم 

  )  65: 2004نمره ، أبو( النفسیةاتھ ودوافعھ للتعلم وحاج واستعداداتھ

األقران  مظاھر لتركیب االجتماعي الصفي دیمقراطیا متعاونا حیث تسود عالقات    فا

قد  ینتج عنھ تعلم      مما  مرتفعة للتعلم  الدافعیةواالھتمام المتبادل فیكون عندئذ  الصداقةو  األلفة

 األسلوبارس خاللھ المعلم   یكون التركیب االجتماعي الصفي متسلطا یم     غني ومؤثر أو قد   

فیؤدي كل ذلك  والمقاومةوالتحكم فیسود جو الصف شعور بالخوف والنفور  القیادةالتسلطي في 

للتعلم عموما وتقلیل فرص التفاعل البناء خالل عملیتي التعلیم والتعلم    الدافعیةضعف  إلي

إن المعلم الذي  إلي والنفسیة التربویةالعدید من الدراسات  أشارتفقد )  99: 2005الكسواني ،(

والتسامح واالھتمام بمصالح طالبھ یحفز فیھم غالبا ھذه الصفات ویشجع الرغبة  بالمرونةیتمتع 

 أخرى دراسات   وأضافت . وأسرھم یھم م ومعل أقرانھم علي استعمالھا عند تعاملھم الیومي مع     

لھم یعتبر من العوامل     المعلم غیر المباشر في تفاعلھ مع طالبھ وتوجیھھ          أسلوب  أن,أیضا 

زیادة الدافعیة للتعلم في الغرف الصفیة وعلي العكس من ذلك فان المعلم     إليتؤدي  التيالھامة 

المتجھم الناقد غیر المھتم برغبات طالبھ والسلطوي المباشر في تفاعلھ معھم یثیر في نفوس         

وى الدافعیة للتعلم                           الطالب الشعور بالنفور ویزید من فرص المشكالت الصفیة والي ضعف مست

إن الدافع  )Andrews ,1975اندروز ( حیث تشیر دراسة   ) 120,  1995, عبد الحمید  (

بالمعلم الن الطالب یضع لنفسھ مستوي معینا من رضا المعلم      یتأثر بللتحصیل لدي الطال  

 ألنھمعملیة التعلیمیة كما إن مدراء المدارس یؤثرون بشكل فعال في ال إلیھینبغي الوصول 

انھ عندما یسود مناخ بیئة الفصل   إلي بعض الدراسات أشارتكما .مصدر السلطة في المدرسة 

والدكتاتوریة فان ذلك یؤثر سلبیا علي دافعیة التعلم بینما عندما یسود مناخ            من الصالبةجو 

  )  38: 2006,شلبي ( .التعلم علي دافعیة فان ذلك یؤثر ایجابیا  الدیمقراطیةبیئة الفصل جو من 

ویمكن للبیئة الصفیة إن تكون بیئة مناسبة للتعلم إن ینمو فیھا الدافع لإلنجاز أو یحفز     

  :الطالب للتعلم وذلك بان یراعي المعلم األدوار التالیة
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غیر المباشر واالھتمام بمصالح الطالب حیث تشجع  واألسلوبإن یتصف المعلم بالمرونة  -1

  .ھ عام الطالب اجتماعیا وتحصیلیا ھذه الصفات بوج

أن یساعد الطالب على تحدید أھدافھم الشخصیة وتخطیط أنشطة تنفیذیة لھا تقوم علي  -2

استثمار طاقاتھم الذاتیة والجماعیة المشتركة لزمالئھم فھذا العامل ال یشجع علي التحصیل 

 .ي مجموعتھالفردي للطالب فقط بل یحفزھم لیرى كل واحد نفسھ عضوا فعاال ھاما ف

 علىلھم جوًا من التفاعل المفتوح القائم  موفرا لي القبول االجتماعيإن یشجع الطالب ع -3

 ) 122:   2005, السفاسفة (.المتبادلالتعاون المستمر واالھتمام واالحترام 

 .شكل وأجمل إظھار غرفة الصف في أفضل صورةالعمل علي   -4

 الحاجات الخاصةوجھ الخصوص  ىالطالب بما یتناسب وحاجاتھم وعل تنظیم جلوس  -5

 .المعلم والسبورة  ع والبصر یجلسون اقرب ما یكون إلىفضعاف السم

 .العالقة بین البیئة المادیة لغرفة الصف وصحة الطالب الشخصیة  إیضاح -6

توضیحھا واستخدامھا كمصدر   وآرائھم التي تطرح والعمل على  الطالب  أفكارتقبل   -7

        .الصفالتي تطرح في غرفة  األمورتجاه  والموضوعیةللمعلومات وااللتزام باالنفتاح 

 : ) 2001, نمره  أبو(

  : بالتحصيل الدراسي الصفية البيئة عالقة
حد یصعب  إلي ومتداخلة متعددةالتي تؤثر علي التحصیل الدراسي   البیئیةإن العوامل 

الفصل الدراسي التي     بیئة  إلي ھذا البحث یمكننا إن نشیر    ألغراضحصرھا ومناقشتھا ولكن 

التحصیل الدراسي في مختلف      وطیدة بمستوى   عالقة نتائج الدراسات علي أنھا ذات     أجمعت

  .التربویة األنظمة

ماجوري  ھاأجرانتائج البحوث التي   وتعقدھا ھذه المتغیراتتداخل  ومما یدل على        

التي تشكل عده مجاالت منھا  البیئةبان عوامل  أشارتالتي  Magari andBanks1974بانكس

التحصیل فقط بل تشكل   تؤثر على ال" المدرسیة البیئة، االجتماعیة البیئة، البیئة األسریة"

 أن المدرسیة یمكن  البیئة أبعادفكل بعد من  )4: 1989العابد ،(وتوجھ سلوك الفرد بصفھ عامھ 

 المدرسیة البیئةتحصیل التلمیذ المدرسي ومن اقوي عناصر   وارتفاعیكون سببا في تدني 

ھو المعلم بما لھ من  وإیجابًافي تعلم التلمیذ وفي تحصیلھ الدراسي سلبا  تأثیراوالموقف التعلیمي 

لمعلم كمرشد وموجھ ومنظم     فل)  77: 1989، يالشیبان (وتصرفات   وأسالیب صفات وسمات  

وتعلما   أفضل لطالبھ التي ستتیح لھم تعلما    النفسیة الصحةفي تنمیھ  دور كبیر التعلیمیة یةللعمل
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 إلي لما یطلب منھم فالمعلم والتالمیذ  یحتاجان     واستجابةالتعلم  إقباال علىفاعلیھ وبالتالي  أكثر

یستطیع إن یجرب    بأنھ مناخ تربوي یشجع علي التعلم في جو ودي  متسامح یشعر معھ التلمیذ 

فیھ مثل ھذا الجو ویخشي       ال یتوافر الذيویتعلم منھا بعكس الصف  أخطاءهویخطي ویصحح 

 ةكما إن عملی  ) . 33:  2005, برھم  ( وأخرى بین لحظھ    ةالتلمیذ من وقوع عقاب المعلم علی

ة المناسبة  تفاعل مستمر بین المعلم والطلبة ولذلك البد إن تتوافر البیئ     ةالتعلم الصفي ھي عملی

الدافعیة للتعلم  ىلي درجة كبیرة علإن البیئة التي یتم فیھا ھذا التفاعل تؤثر أل للتفاعلوالمشجعة 

كبت رغباتھ    ىل إفالتلمیذ یضطر    وسیطرة  اإرھاب  أو كانت بیئة قسر   فإذاوالتحصیل الدراسي 

الدراسي فقد    عنھ من تدني مستوى تحصیلھ      أنفوره من التعلم وما ینش   إلى ومیولھ مما یؤدى 

تؤثر   والمشاركة التي تستوجب التعاون  التعلیمیةإن النشاطات  إليالعدید من الدراسات  أشارت

في حفظ النظام  الھامةالصف ومن العوامل   ةسلوك التالمیذ داخل غرف  ىبشكل كبیر عل

قود  قدرات التالمیذ وی   ىواالنضباط الصفي النشاط التعاوني المبني بشكل جید والذي یركز عل  

للتالمیذ جمیعا   ةایجابی أكثر المدرسةصداقات بینھم طوال الیوم الدراسي مما یجعل     ى لإ

وتوضیحھا ویساعد    أفكارھم  ةوالخوف والخجل من بلور     بالرھبةوبالتالي یقلل من شعورھم ،

 إدارة التحصیل المرتفع یحتاج إلى وقدراتھم ف أنفسھمنحو  تطویر المشاعر اإلیجابیة ىالطلبة عل

)  Slavin  :1986سلیفان   (  دراسة  إلیھ  أشارت وھذا ما    ةومعلمین لدیھم صفات معین واعیة

إذ .تسوده   التي الصفي والعالقات  ترتیب بیئة الفصل تعتبر احد العوامل الھامة في الجو من أن

وجود عالقة بین رضا الطالب والطالبات عن المعلم    إلى  1976دراسة الحطاب  أشارت

رضا   األكثر بین الطلبة والطالبات     إحصائیة  ةذات دالل  اجتماعي وان ھناك فروق وتوافقھم اال

رضا في المعاییر االجتماعیة والمھارات االجتماعیة والمیول االجتماعیة والعالقات   واألقل

من حیث البیئة المادیة فلنا إن نتصور    أمارضا  األكثروعالقاتھ بالبیئة المحلیة لصالح  األسریة

قدیم مھشم    وأثاثھا طالبا یقضي معظم یومھ الدراسي في غرفة صفیة الجو فیھا غیر مریح            

   غرفة الصف التي تتصف بالصفات السابقة ال تتسم بالنظام والترتیب أن وطالؤھا متساقط وال
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:  2005,القطامي(صحة النفسیة للطالب تدھور ال ون بیئة مناسبة  للتعلم وتؤدي إلىیمكن إن تك

298  .(  

  : الدافع لإلجناز : احملور الثاني

  : لإلجنازمفهوم الدافع 

 فالدافعیة وبیئتھ ولذا    الحي بین الكائن   الدینامیكیة العالقةعلى  للداللة أطلقالدافع مصطلح عام 

حالھ خاصة محدده بالذات بل نستدل علیھ من السلوك الظاھر   إلى ال یشیر فرضيتكوین 

  )42:1988تركى ،( الحيحالھ التوتر لدى الكائن  وإنقاصوتعمل الدوافع على خفض 

ویرجع استخدام مصطلح الدافعیة لإلنجاز في علم النفس من الناحیة التاریخیة إلى مفھوم ولیم      

ئز وعرفھا بأنھا قوى موروثة العقالنیة توجھ ماكدوجال الذي أطلق على الدوافع مصطلح الغرا

وھنري موراي الذي أكد أن الدافع لإلنجاز من   )10:2000دافیدوف،( السلوك نحو اتجاه معین 

الدوافع المھمة وعده واحد من الدوافع اإلنسانیة المكتسبة غیر أن ھذا المفھوم اخذ في االنتشار    

المتعمقة التي قام بھا  ماكلیالند، اتكنسون،  بدایة الخمسینات من خالل الدراسات المتسقة و 

  ) 170:1992النیال، عبد الخالق( وزمالؤھما وتالمیذھم    

وفى موسوعة علم النفس یعرف الدافع لإلنجاز على انھ الحافز للسعي إلى النجاح وتحقیق نھایة 

الحفني  (   مرغوبة والتغلب على العوائق واالنتھاء بسرعة من األعمال الصعبة على خیر وجھھ

ویعتبر موراي أول من قدم مفھوم الدافع لإلنجاز في دراسة دینامیات الشخصیة        )11:1975،

باعتبارھا إحدى متغیراتھا األساسیة كما یعزى إلیھ الفضل في تحدید مفھوم ھذا الدافع وفى            

          إرساء القواعد التي تستخدم في قیاسھ ،وقد عرف ھنري موراي الحاجة لإلنجاز بأنھا                

الرغبة أو المیل للتغلب على العقبات والى ممارسھ القوه والسعي إلى عمل شيء صعب  ( 

  )18:2002القاسمي ،( اإلمكانبسرعة قدر 

 في  الرغبةمجرد  أوضوء مستوى االمتیاز  في األداء یالند ھولوفق تصور ماك لإلنجازوالدافع 

تجاه   السعي  بأنھ  لإلنجاز قشقوش ومنصور فیعرفان الدافع      أما) 15:2005ضباشھ،( النجاح 

  االنجاز في دافعیة أساسیاتمثل مكونا  النزعةمستوى من التفوق والتمیز وھذه  إلىالوصول 
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 فيالتحكم  فيدافع االنجاز یمثل    أن حطب أبوویرى ) 15:1979قشقوش، منصور ، ( 

ذلك بقدر من     وأداءوتناولھا وتنظیمھا    اراألفك  أو البشریة الكائنات   أو الفیزیقیة الموضوعات 

والتغلب على العقبات وتحقیق مستوى مرتفع من التفوق على الذات      واالستقاللیة السرعة

  )356:1980حطب، أبو( تقدیر الذات  وزیادةوالتفوق علیھم  اآلخرینومنافسھ 

  -:ھما أساسیتینمن زاویتین  لإلنجازوتناول وجیھ تعریف الدافع 

نحو موضوع    العضویة  النواحي  و الداخلیة الغالب المثیرات    في الحوافز وھى تعنى   -1

  البعد عن موضوع معین  أو الخارجیة البیئة فيمعین 

ویوجھ استجاباتھ سواء   الحيالكائن  إلیھایھدف  التيالبواعث وھى الموضوعات   -2

الضیق  أن تعمل على إزالةبعیدا عنھا ومن شانھا   أوتجاھھا 

  )135:2005جیھ،و(والتوتر

 أن أساس على   والدافعیة بین مفھوم الدافع   ھناك من میز أن إلىولعل من المالئم التعرض 

ھدف معین    إشباع أوسبیل تحقیق  في السعي أوبذل الجھد لعن استعداد الفرد  عبارةالدافع 

الصریح فان ذلك یعنى      أو الفعلي المیل حیز التحقیق    أوحالھ دخول ھذا االستعداد  في أما

التمییز بین المصطلحین الدافع  أنصارباعتبارھا عملیھ نشطھ ،ویعتبر اتكنسون من  الدافعیة

یستخدم احدھما كمرادف     إذبین المصطلحین    مبرر للفصل   ثمة ومع ذلك فلیس   والدافعیة

 )419:1990السید،( للسلوك المدفوع  أن كالھما من المالمح األساسیةویعتبر لآلخر 

  یتكون من ثالث خصائص أساسیة تعریفا الشرقاويوقد قدم 

 التي  الفسیولوجیةویشمل ذلك بعض التغیرات  الحينشاط الكائن  فيبتغیر  الدافعیة تبدأ -1

  ترتبط بالدافع

توجھ  التي ھي االستثارةعن ھذا التغیر وھذه  وناشئةبحالھ استثاره فعالھ  الدافعیةتتمیز  -2

 سلوك الفرد 

 )63:1987،الشرقاوي(توجھ السلوك نحو تحقیق الھدف بأنھا الدافعیةتتمیز  -3

والقدرة على   والتمیز   اإلتقان نحو   السعي لدى الفرد    لإلنجاز انھ ینمي   ومن خصائص الدافع  

على التنافس   والقدرة البیئةعلى استكشاف  والقدرةعلى تحدید الھدف  القدرة و تحمل المسؤولیة

على التخطیط لتحقیق الھدف                                                والقدرةعلى تعدیل المسار    والقدرةمع الذات  

الذي الشخص المنجز ھو     أن مورايیرى   اإلطار وفى ھذا  )69:1992الخالق،  عبد .النیال ( 
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 األفراد أو األشیاءصعب ینظم  شیئاوینجز  لإلنجازاختبار الدافع  في مرتفعة یحصل على درجة

ذلك وان یتغلب على العواقب وان یتنافس      أمكنواستقالل ما  بسرعةوان یفعل ذلك  األفكار أو

یقوم بھ وان یملك العزم      سبیل انجاز ما    في وان یبذل مجھودا مستمرا   اآلخرینویتفوق على 

  )159:1988،تركي(  المنافسة فيوالتصمیم على الفوز 

على   واإلصرار ز، الطموح ،الحماس   االنجا  ھي  أبعاد  أربعھ في الدافعیة أبعاد حدد كوھنوقد 

 الدافعیة  أن إلى  باستخدام التحلیل العاملي   1988حسن  ،بینما توصل   المرجوة  األھداف تحقیق 

العمل ،التفوق    في  التفاني االنجاز ، في المستمرة والرغبة، المثابرة(ھيعوامل  ستةتتكون من 

  )31:2005جادو،أبو (  ) تحقیق الذات في والرغبةوالظھور، والطموح ،

  : اآلتیة األبعادعن  أسفرتعاملیھ  بدراسةوفى نفس االتجاه قام جاكسون 

 بمعنى  باالمتیاز، اإلنجاز   التنافسیة، االھتمام   التملك، الخبراء،  بین  األنداد، المكانةبین  المكانة

  )67:1999كاشف، أبو( االستقالل

 األخرى وك نحو وجھھ معینھ دون  تحرك وتنشط وتوجھ السل ھي ثالثة أساسیھوللدافع وظائف 

  )199:2003عدس،(السلوك استدامةعلى  والمحافظة

 للدافعیة  أنعلى 2005وضباشھ2003وعدس1993والزیود1986وھندى 1979ویتفق قشقوش 

  أھمھاعده وظائف من 

 الحي أيالكائن  فيوجود دافع من شانھ تنشیط السلوك وتحریكھ  وظیفة التنشیط وتعني -1

  لألداء لالزمةا الطاقةیبعث فیھ 

 االستجابةتتبع صدور  التي المعینةالمثیرات  أنتفترض  وظیفةوھى  الوظیفة التدعیمیة -2

  االستجابةبتلك  اإلتیاننقصان احتمالیھ  أو زیادةقد تعمل على 

 النشاط سوف یستمر بقدر ما  أنطالما   التنشیطیة بالوظیفةقد ترتبط جزئیا   المثابرة  -3

 موجودة الدافعیةتكون المحددات 

تعمل   التي العالمات   أو اإلمارات تعمل على توفیر     الوظیفة وھذه   التوجیھیة  الوظیفة -4

 .الحيكموجھات لسلوك الكائن 
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 اآلتي یتحدد في للدافعیةان المستوى المناسب 2004وكوافحھ1981ویرى خیر اهللا 

  إن التعلم یصل إلى أقصى درجات الكفایة حین تكون الدوافع بدرجات متوسطة  -1

من   المتطرفة ولكن الدرجات    األداءتسھیل   إلى  معین یؤدي   حد  إلىالدوافع  زیادة أن -2

  األداء فينوع من التدھور والتعطیل  إلىضعفا قد تؤدى  أوقوه  الدافعیة

 العمل  صعوبةللتعلم یتناقص كلما زادت  الدافعیةلتسھیل  الدافعیةالحد المناسب من  -3

مفھوم تناولھ العلماء والباحثون بدرجھ كبیره من االتفاق  الدافعیة أنویتضح من العرض السابق 

بعض الباحثین ركز على محددات ھذا المفھوم         أن إلى فیما بینھم وان تعدد التعریفات یرجع   

جمیعھا تتفق  إال أنھاانھ رغم تعدد التعریفات  الباحثةوترى  المترتبةعلى النتائج  اآلخروالبعض 

یوجھ وینشط السلوك لبلوغ معاییر االمتیاز        ذاتي وھدف  رضيفدافعیھ االنجاز تكوین  أن في

یتخطى ما    أنتساعد الفرد على    الشخصیة فيوھى استعداد ثابت نسبیا  اآلخرینوالتفوق على 

  . الھامة للنجاح األكادیميیواجھھ من العقبات وتعتبر من المكونات 

  الدافعیةطرق قیاس 

أما   الموضوعیة انتشارا الطرق    أكثرھا بعده طرق كان    لإلنجازلقد قام الباحثون بقیاس الدافع 

األولى لقیاس ھذا الدافع  الطریقةلم تكن  لإلنجازوضعت لقیاس الدافع  التياالستخبارات  طریقة

  )73:1999ابوكاشف،(  اإلسقاطیةالطریقة  ھي أخرىفقد سبقتھا طریقھ 

 وللشخص ثم جاء مالكیالند     یةالداخلاختبار تفھم الموضوع لقیاس الحاجات  مورايفقد استخدم 

حیث  لإلنجازاستخدام اختبار تفھم الموضوع لقیاس حاجھ الفرد  مورایفيطریقھ  واتبعوا أعوانھ

بطاقات ویطلب من  6 إلى 4كان مالكیالند یعرض على المفحوص عدد من صور االختبار من 

 درجة كل قصة علىیحصل المفحوص  أن یقص قصھ من خالل اإلجابة عن األسئلةالمفحوص 

بكل القصص  الكلیة الدرجةلدیھ في حین تمثل   لإلنجازمستوى الدافع  الدرجةوتمثل ھذه 

  )170:2000دافیدوف،( لإلنجازالمؤشر العام لحاجھ الفرد  المكتوبة

تكشف عن  أنتعكس اتجاھات الفرد ومیولھ ویمكن  اإلسقاطیةالطرق  أنوعلى الرغم من 

  .ك مشاكل منھجیھ تواجھھا شخصیتھ فان ھنا في مھمةجوانب 

السیما فیما یخص اختبار تفھم الموضوع ولعل ابسطھا مشكلھ الثبات إال أن ما لكیالند یرد    -

على ذلك بأنھ لیس من الضروري أن نتوقع لسمھ دافعیھ ودینامیة كالحاجة لإلنجاز          
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این واالستقرار والثبات كما ھو الحال في سمات الشخصیة وذلك الن مستویاتھا سوف تتب     

  )170:1992عبدالخالق،.النیال(وتتذبذب وفقا للموقف المعین  

  : اآلتي اإلسقاطیةومن مأخذ الطرق 

  في االختبار االسقاطيغیاب محك للثبات والصدق  -1

  تطبیقھا  فيتستغرق وقتا طویال  -2

 تطلب قدرا كبیرا من التدریب لتعلم استخدامھا  -3

 )168:1988،تركي( تصحیحھا  فيتستغرق وقتا طویال ومجھودا شاقا  -4

أما السامرائي فیرى أن قیاس متغیر الدافع لإلنجاز یتطلب توفیر أداة قیاسیھ مقننھ فھناك           

اتجاھات في تطویر المقاییس األجنبیة التي تقیس الدافع لإلنجاز تبنى االتجاه األول األسلوب         

ت حول صدق   االسقاطي ومن ھذه المقاییس المقیاس الصوري لما كلیالند لكن تتابع الدراسا        

وثبات األداء متناقضة حیث توصل البعض إلى صدق وثبات عالیین وتوصل البعض اآلخر إلى 

العكس من ذلك ھذا التناقض دفع بعض الباحثین إلى االھتمام باألسالیب غیر اإلسقاطیة في             

  )68:1988السامرائي،(تطویر أداة قیاس الدافع اإلنجازي وھذا یمثل أصحاب االتجاه الثاني  

  :ھما اإلسقاطیةغیر  األسالیبمن  أنواع ثالثةھناك و

 ،ویعتبر مقیاس انتویسل مثاال الستخدام     االختبار اإلجباري –العاملي التحلیل  –االستفتاء 

 في التي اھتمت بطریقھ االختبار اإلجباري التصمیم ومن الدراسات  في كأسلوباالستفتاء 

المتغیر لطلبھ    بناء مقیاسین لتقدیر    إلى ھدفت  والتيسینج  دراسة لإلنجازتطویر مقیاس الدافع 

 لإلنجاز تناولت قیاس الدافع   التي العربیةالدراسات  أما)19:2005حسنین،( المدارس اإلعدادیة

عربیھ لقیاس الدافع     أول من صمم أداة   ویعتبر قشقوش   االسقاطي غیر   باألسلوباھتمت فقط 

مقیاس 1987االنجاز ،وقد استخدم العمر  مفھوم مالكیالند عن دافع إلىاستند فیھا  لإلنجاز

  )74:1979قشقوش،(صممھ كوفرین  الذيللكلیات والجامعات  الدافعیة

تحدید وقیاس الدافع     في تستخدم   التي الطرق   أفضل  أنویتفق عبد الغفار مع عبد القادر على  

  :یلي ما لإلنجاز 

  الحالة ودراسةمالحظھ سلوك الفرد  -1
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 وتأخذ على تقریر الفرد عن دوافعھ كما یشعر بھا       الطریقةوتعتمد ھذه  الذاتيالتقریر  -2

  القائمة  تأخذ صورة أوصوره االستبیان  تأخذصور فقد  الطریقة عدةھذه 

وغیر ذلك من نتائج التخیل استجابات       وأحالم الیقظة األوھامالفرد تعتبر  أوھامتحلیل  -3

 أھدافبات تحول دون تحقیق الفرد حینما یواجھ عق إلیھایلجا  الواقعیةبدیلھ لالستجابات 

وقد استخدم تحلیل    الواقعیةحیاتھ  فيدوافعھ فیحقق فیھا ما عجز عن تحقیقھ  إشباع ھو

 القلق  وأنواع الشخصیة دراسة فيالفرد  أوھام

 ھي تسلیمنا بان ھذه المواقف      أساس على   السابقة للدافع تقوم الطرق    لتجربیھ اإلثارة -4

مثیر لدوافع الفرد فعندما نالحظ سلوك الفرد نحن نالحظ دالئل فعندما نعطى الفرد             

 حقیقةاختبار موقفیا نحن نسلم بان الفرد سیعتبر ھذا الموقف موقفا 

  لإلجنازنظريات الدافع 

  Murray 1938 ىمورا هنرينظريه  - :أوال

 دراسة ومنھا الدوافع وفى     النفسیة تصوره للظواھر  في البیولوجیة النظریة مورایب تأثر

حل مالئم    إلى للتحرك خطوه بخطوه نحو الوصول       المثابرة  ضرورةاكد على 1959 أجراھا

على تجارب البیولوجیین ومنھم مكدوجل ودارین                        خاصةوقد اعتمد بصفھ  السلوكیةللمشكالت 

  )23:1979قشقوش منصور،(

شرین حاجھ ذات أصل نفسي وتتضمن ھذه قائمھ من ع Murray1938ولقد وضع موراي

القائمة الدافعیة لإلنجاز التي حدد مفھومھا بأنھا تحقق األشیاء التي یراھا اآلخرون صعبھ مما       

تتضمن السیطرة على البیئة الفیزیقیة االجتماعیة والتحكم في األفكار وحسن تناولھا وتنظیمھا      

وبلوغ معاییر االمتیاز والتفوق الذاتي     وسرعھ األداء واالستقاللیة والتغلب على العقبات      

فالحاجة عند موراي )63:1999كاشف،أبو (ومنافسھ اآلخرین والتفوق علیھم واالعتزاز بالذات 

حالھ مجرده أو فرضیھ ولكنھ برغم من ذلك ترتبط بالعملیات الفسیولوجیة في المخ ویتصور        

رك نتیجة لتنبیھ خارجي وفى كال      موراي أن الحاجات تستثار أما داخلیا وأما أن تأخذ في التح 

الحالتین تؤدى الحاجة إلى نشاط من جانب الكائن الحي ویستمر ذلك النشاط حتى یتغیر موقف    

كما أن موراي فرق بین ما أطلق علیھ        )22:2002القاسمى، (الكائن الحي بحیث تقل الحاجة   

ة ولذلك فھي   ضغوطات وحاجات فالضغط سمة بیئیة یصفھا الشخص أما أنھا ضاره أو مفید       
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تتجنب أو تنشد أما الحاجة فھي حالھ داخلیھ افتراضیھ تستنتج من المالحظة واعتبر الحاجات        

حاالت من عدم االتزان في الكائن الحي مثل أصحاب نظریھ الدافع وان ھذه الحاجات توجھ          

  الكائن الحي إلى غایات وأھداف معینھ تقلل ھذه الحاجات  

أو  فالحیویة العقلیةوالحاجات  الحیویةعلیھ الحاجات  أطلق بین ما مورايكذلك فرق 

مثیرات  " مثل التنفس، الماء ،الطعام ،اجتناب الضرر   الدوریة تغیرات الجسد إلىترجع  األولیة

 في موقعھا یتركز    الثانویة  أو العقلیة الحاجات   أما ، والبرودة الحرارةمثل اجتناب " سارةغیر 

 درجھ التي ومن ھذه الحاجات  مشتقھ من الحاجات األولیة الحاجاتھذه  أنالمخ واعتقد موارى 

من  الحاجة االستقالل، وتتضح   إلى  الحاجةالقوه،   إلى الحاجة االنجاز،   إلى الحاجة  اموراي 

لنمط   االستجابة  إلى  السعي ، األداءطریقھ   أو أسلوب خالل دالئل معینھ منھا وجھھ السلوك،      

عدم الرضا    إظھار  أومعین   تأثیر بلوغ   نتیجة رضا ال إظھارقلیلھ من الضغط ، أنماط أوواحد 

  )26:1979قشقوش،منصور،( التأثیرتحقیق ھذا  في إخفاقحین یكون ھناك 

 : 1953mcclellandنظريه دافيد ماكليالند   -:ثانيا

حول الفروق   أبحاثھ فيبشكل منظم منذ الخمسینات وقد ركز    الدافعیة درس ماكلیالند

 الالشعوریة ھذا المجال وقد میز بین الدوافع        في بنظریھ فروید   وتأثرفي قوه الدوافع  الفردیة

محددان مختلفان للسلوك وتتلخص الدوافع لدیھ من حیث    أساس أنھماعلى  الشعوریةوبین القیم 

االنتماء                     إلى الدافع  -المسلك   إلى الدافع  -لإلنجاز الدافع   ھي  أنماط فيالسلوك  في تأثیرھاكیفیھ 

ماكلیالند ساھم مساھمھ    أن الى 1979ویشیر كال من قشقوش ومنصور )64:1999ابوكاشف،(

 للدافعیةاالنتقال من تصور  في المساھمةحیث تتمثل  للدافعیة النظريبالغھ فیما یتعلق بالتأصیل 

بما یرتبط بھا من توقع       محتومة  الحاجة تبدو فیھ    آخر تصور   إلى  الحاجة  حتمیة یقوم على   

عن ارتباط وجداني  عبارةإن الدافع "ذلك بنظریات یونج وتولمان فھو  یقرر  في ثرامتأ وجداني

تقوم علي وجود ارتباط    التوقعیة االستجابةقوي یتمیز بوجود رد فعل توقعي تجاه الھدف وھذه 

 أن وقد وجد ماكلیالند  )39:1979قشقوش،ومنصور،(واأللم اللذةمعینھ وبین  إشاراتسابق بین 

فإذا كانت   وما یحققھ الفرد من نتائج       االیجابیة  واألحداث  السابقة اإلشاراتبین ھناك ارتباطا 

 المجازة السلوكیات   في واالنھماك  لألداءللفرد فانھ یمیل  بالنسبةایجابیھ  مواقف االنجاز األولیة

فان ذلك سوف ینشا عنھ دافع        السلبیة حدث نوع من الفشل وتكونت بعض الخبرات         إذا أما

االنجاز على    إلى الحاجة إلىكلیالند ینظر  ماأنوالواقع )1987:26عبد المولى،( تحاشى الفشل 



   

  

37 
 

 الذيالثواب والعقاب  أساسیكتسب على  األخرى االجتماعیةدافع متعلم مثل الدوافع   أنھا

 والمنافسة ل والنجاح  كاالستقال  السلوكیة  األنماطدعمت بعض  فإذایصاحب مختلف السلوكیات 

قوه وعكس    أكثر لم یقابلوا بالنقد عند فشلھم فان دافعیھ االنجاز لدیھم ستكون   وإذا األطفالعند 

ماكلیالند لم  أعمالإن  2000یوضح بیك ) 68:1977عبد القادر،( األطفالذلك عند عدم تشجیع 

وذلك   االجتماعیةالمشكالت  ودراسة الطبیعیة البیئة إليبل امتدت  التجریبیةتقتصر علي المھام 

وعالقتھ بمستوى االنجاز لدى بعض    االقتصاديبغرض تدعیم نظریتھ من خالل دراستھ للنمو 

 متأثرا وسقوط الحضارات وقیامھا     الحاجة لإلنجاز  المجتمعات ولقد ربط ماكلیالند بین ظھور 

 فياالختالف  إلى ھأرجعكما  الدینیةللعوامل  االقتصادیةذلك بماكس فیبر وعزى االنجازات  في

                 االجتماعیة والتنشئة التربیة في كأسلوبتعتمد على االستقالل    والتي االجتماعیة التنشئة

  )18:2005ضباشھ،( 

    : Atkinson  1958نظريه جون اتكنسون

سلوك  إلىاالتجاه للدخول  أن القیمة –تعرف بنظریھ التوقع في نظریتھ التي ون یرى اتكنس

   .االنجاز إلى الحاجةمثل  المحفزة والقیمةیعتمد على احتمال النجاح  لإلنجازموجھ 

للنجاح   الباعثة  القیمة تركز على    نسون عن نظریھ دافعیھ االنجاز بأنھاوتختلف نظریھ اتك

أنھ یوجد قیمھ باعثھ      النظریة وافترضت   خارجیة  ل النجاح ولیس العمل مقابل مكافآت من اج

       سھل  شيء عن انجاز   ) النجاح  في حیث یوجد احتمال بسیط     ( عبص  شيء أكبر عند انجاز    

  )27:2002القاسمي ، )( كبیر للنجاححیث یوجد احتمال ( 

  : ھي ثالثةلجوانب  نتیجةالمیل نحو تحقیق النجاح یتم  أن ویوضح اتكنسون

  لإلنجازالدافع  أوالدافع للنجاح  -1

  احتمال النجاح  -2

 للنجاح الحافزة القیمة -3

یق النجاح ھو محصلھ ھذه الجوانب الثالثة أن نموذج اتكنسون یؤید القول بان             تحق فاحتمال

األفراد ذوى الحاجة المرتفعة إلى االنجاز یمیلون بصفھ اكبر أن یكونوا من محتملي المخاطر      

اختبار   مع احتماالت مختلفة للنجاح فإنھم یمیلون إلى        عدد من األنشطة    باعتدال فمع إعطاء 
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تجنب  للمستوى المتوسط في مقابل المیل نحو تحقیق النجاح فان ھناك شعورا        ذات ا األنشطة

  :ھي محاور الفشل ویوضح اتكنسون أن المیل لتجنب الفشل یتضمن ثالثة 

  الدافع لتجنب الفشلـ   1 

  ـ  احتمال الفشل  2

 )27:1979قشقوش ومنصور،( للفشل  الحافزة القیمةـ 3

النجاح   إلى فالمیل   ثالثةحاشى الفشل ھو محصلھ عوامل ت إلىالنجاح والمیل  إلىالمیل  أن

 أما ما   مھمة أداء فيالنجاح واحتمال النجاح وقیمھ الباعث للنجاح  إلىیحدده كل من الدافع 

تجنب الفشل واحتمال الفشل      إلى تحاشى الفشل فیحدده كل من الدافع      أوتجنب  إلىالمیل 

  .عن طریق تقدیر  لإلنجازالدافعیة محصلھ  أووقیمھ الباعث للفشل ویتم تقدیر ناتج 

 بلوغ النجاح إلىالمیل  ـ1

  تحاشى الفشل  إلىالمیل ـ 2

 إلى بلوغ النجاح مقدار المیل      إلىنحو موقف االنجاز یساوى مقدار المیل  النھائيالمیل ـ3

 تحاشى الفشل 

تحاشى  إلىمیل ال+ بلوغ النجاح  إلىالمیل =  لإلنجاز الدافعیةناتج  أووھكذا فان محصلھ 

تحاشى  إلىالمیل )+ قیمھ الباعث للنجاح × احتمالیھ النجاح×بلوغ النجاح  إلىالدافع = ( الفشل 

  )28:2002، القاسمي)( قیمھ الباعث للفشل × احتمالیھ الفشل×الفشل 

تتوقع میل  التي الریاضیةتوضح االرتباطات  القیمة –نظریھ التوقع  أو فان نظریھ اتكنسون إذن

 أناالنجاز   في  من الفشل ودلت نتائج نظریھ اتكنسون  النجاح وخوفا فيرغبھ  األداء إلىالفرد 

 متفاعال مع  ھذا الدافع ثابت نسبیا حیث یكون الدافع للنجاح مطروحا من الخوف من الفشل            

                             للنجاح والفشل           الخارجيقیمھ الحافز   إلیھ الفشل مضافا   أواحتماالت النجاح  

نظریھ اتكنسون عن نظریھ ماكلیالند   korman 1974ویمیز كورمان )65:1999ابوكاشف،( 

 لتجربیھ  المعالجة توجھا معملیا وتركیزا على      أكثر  اتكنسون  أنبمجموعھ من المالمح وھى   

 ما أنا وجد  بینم  التجریبي وعلم النفس    الشخصیة للمتغیرات كذلك اعتمدت نظریھ على نظریھ   

  )212:2007الحوفى ،(  الحیاةلمواقف  المركبة االجتماعیةتركیزا على المتغیرات  أكثر كلیالند

  : الدراسيوالتحصيل  لإلجنازبني الدافع  العالقة



   

  

39 
 

تؤثر دوافع المتعلمین نحو موضوعات التعلم في التحصیل الدراسي األمر الذي یؤكد            

الدافعیة في تفسیر الفروق الفردیة في التحصیل بین المتعلمین عندما ال تدخل معدالت           ةھمیأ

ن الفروق الفردیة في التحصیل ترجع إلى عوامل أخرى غیر أالذكاء في قیاس التحصیل بمعنى 

%                                 60 -%50الذكاء حیث أن االرتباط بین الذكاء والتحصیل ال یزید عن      

ویعد ماكلیالند وتكنسون من أوائل الذین وجھوا انتباھھم إلى الدافعیة )195:   1990،    ةعطی(

ثروا ھذا المجال بدراساتھم العدیدة التي كللتھا فیما بعد مئات الدراسات      أوالتحصیل ولقد 

 ویشیر قطامى إلى أن الدافع للتحصیل على عالقة وثیقة بممارسات التنشئة  )276:1997قاسم،(

االجتماعیة في الطفولة الباكرة فقد أشارت الدراسات إلى أن من تمیزوا بدافعیھ للتحصیل     

للتحصیل   ةالطفل ،أما من تمیزوا بدافعی      ةاستقاللی  ةھمی أالمرتفع أن أمھاتھم كن یؤكدن على   

منخفضة فقد وجد أن أمھاتھم یقمن بتشجیع االستقاللیة إال في وقت الحق جدا من الطفولة ولقد    

للتحصیل أكثر من   ةء أیضا أن المولودین أوال أو الوحیدین في األسرة یتمتعون بدافعی    جا

تفسیرات لمصدر الدافعیة للتحصیل إذ     "ستبلك  "ویقدم  )218:2003قطامى،(  لمولودین الحقاا

ثابتة لدى الفرد فھي شيء موجود   ةعبارة عن سم دافعیة التحصیلیرى بعض علماء النفس أن 

دافعیھ التحصیل یرجعھا البعض إلى األسرة وكذلك المجتمع     ةن سمأأو بآخر ولدى الفرد بقدر 

التحصیل لدیھم بینما     ةالذي ینمو فیھ الفرد ومن ھنا جاء التباین بین األفراد في مستوى دافعی     

من المعتقدات والقیم تم تشكیلھا       ةنھ مجموع أینظر آخرون إلى الدافع للتحصیل الدراسي على 

الل خبرات الفشل والنجاح الحدیثة وعن طریق العوامل المرتبطة بالموقف  بشكل أساسي من خ

ویضیف تركي أن توفیر  )276:1997القاسم،(الراھن مثل صعوبة المھمة أو وجود المحفزات  

جوھریا في إیجاد الرغبة في  مواقف سویة لدى التالمیذ نحو التعلیم الدراسي بوجھ عام یعد أمرًا

برز العوامل المساعدة في تحقیق الدافعیة للتحصیل أن یھتم       أولعل من التعلم والتحصیل لدیھم 

للتعلم ویؤدى   قویا ًاالمعلم بحاجات التالمیذ العقلیة والنفسیة واالجتماعیة فھذا االھتمام یمثل دافع

  )64:1988تركي،( مناسبة  ةتوافره إلى حدوث التعلم بصور

جمیع الناس لدیھم     أنللتحصیل عندما الحظ     الحاجة  ةاتكنسون بعدا جدیدا لنظری  أضافولقد 

موقف ما    في الفرد للتحصیل    ةكانت حاج  افإذللتحصیل  ةلتجنب الفشل مثلما لدیھم حاج ةحاج

تحقیق النجاح            ةمحاول أو اإلقدام إلىن ذلك یؤدى  إتجنب الفشل ف   إلى الحاجةكبر من  أ

انخفاض  أوعوامل ارتفاع  إلىجع یر الدراسيالتحصیل  أنلذلك نجد )277:1997القاسم،(

 الدراسي والتحصیل   لإلنجاز بین الدافع    ةقوی  وعالقة یوجد ارتباط   ؛إذنحو التحصیل  الدافعیة
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في شتى    على اإلنجاز   األبناء والمربین االھتمام وتشجیع     اآلباء لذلك فانھ یتعین علي   ونتیجة

  .الذات  ىواالستقالل واالعتماد عل والممارسةالتدریب  ىالمواقف وعل
  :احملور الثالث 

  : التحصيل الدراسي
یعتبر التحصیل الدراسي موضوعا مھما یعنى بھ كل المربیین فھو المؤشر على تمكن             

الطلبة من تحقیق النتائج المرغوبة في التعلیم ویلعب التحصیل دور ھاما في انتقال الطالب من    

األساسي بقبول الطلبة في الكلیات    مرحلھ دراسیة إلى أخرى ومن صف إلى آخر وھو المرجع 

  )37:2007موسى،(والجامعات والحكم على مستواه الدراسي 

فالتحصیل الدراسي ظاھره معقده تتدخل فیھا مجموعھ من المتغیرات العقلیة وغیر العقلیة    

النسبي   تتفاعل فیما بینھما بحیث یصعب في كثیر من األحیان الفصل بینھما أو تحدید اإلسھام     

التي یحظى بھا التحصیل      ونظرا لھذه المكانة   )54:2001المدھون، ( ما بشكل دقیق    لكل منھ 

الدراسي فقد تعرض لھ كثیر من الباحثین بالدراسة والبحث موضحین جوانبھ المختلفة            

أن التحصیل لغة یعنى االنجاز      إلى  حطب أبو   ومحاولین وضع تعریف لھذا المفھوم فقد أشار

مقصودة   موعھ من الخبرات التي یمكن وصفھا بأنھا مقننھ أو       واإلجراء وھو مرتبط بآثار مج

  )244:1983أبو حطب ،( ویمكن التحكم بھم 

بینما یعرفھ الحنفي تعریفا موسوعیا بان التحصیل ھو أن یحقق الفرد لنفسھ مستویات أعلى 

  )1995الحفني ،( من العلم والمعرفة لذا یقرن التحصیل عاده بالدراسة 

ھ مدى استیعاب التالمیذ لما تعلموه من خبرات معینھ في ماده دراسة          وقد عرفھ عالم بأن

التي یحصل علیھا التلمیذ في االختبارات المدرسیة العادیة في نھایة العام  مقرره ویقاس بالدرجة

  )36:1980النجاح،( أوفي االختبارات التحصیلیة  الدراسي

رار الذي یحققھ الطالب بعد  اإلص الصافي وكامل فعرفا التحصیل بأنھ االنجاز أو   أما

تعلیمیة محدده وھو بذلك یمثل النواتج        دراستھ لمقررات دراسیة مقننھ أو موحده ذات أھداف  

  أن  وي ویرى العیس)37:2007موسى،( المرغوبة للتعلم ویقاس باالختبارات التحصیلیة 
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دریب والمرور التي حصلھا الفرد نتیجة الت المھارة أو التحصیل الدراسي ھو مقدار المعرفة

أو التعلم ، كما یعرفھ الدیب بأنھ محصلھ ما     بخبرات سابقھ أو یستخدم كلمھ التحصیل الدراسي

في تعلیمھما من معلومات وخبرات من المواد الدراسیة خالل فتره  التلمیذة توصل إلیھ التلمیذ أو

                        لتحصیليوالتي تنعكس على تقدیر األداء ا    نھایة العام الدراسي   في زمنیھ محدده أو 

الذي یحصل    أن التحصیل الدراسي ھو المعدل التراكمي  ویرى العنزي)88:1993العیسوي،( 

علیھ الطالب في سنھ أو مرحلھ دراسیة محدده معبرا عن حصیلة معینھ من المعلومات          

ت التحصیل المقننة عن طریق وسائل عده منھا اختبارا .واستیعابھا من الباحثین الكمیھ والكیفیة 

كما یشیر إلیھ بیرس    )176:2003العنیزى،( أو بواسطة تقییم المعلمین أو االمتحانات المختلفة 

على انھ المستوى الذي یصل إلیھ الفرد فال تعلمھ مثل مقدرتھ على التعبیر على ھذا التعلم                

لقیم واالتجاھات   ویتضمن ذلك المھارات والمعلومات التي اكتسبھا الفرد إلى جانب المیول وا      

التي یمكن أن تسترجع شانھا في ذلك كأنھ المعلومات والمھارات                                     

  )13:2005المنصوري،( 

وفى ھذا اإلطار یرى قراقزة أن التحصیل الدراسي مقدار ما استوعبھ وفھمھ الطالب   

مناھج ومقررات ومقدار ما حصل من تغییر في سلوكھم ونموھم نحو األفضل وذلك نتیجة أداء 

المعلم التربوي من خالل الموقف التعلیمي داخل غرفھ الصف أو خارجھا من خالل األنشطة       

أما أبو جادو فیرى أن االختبار التحصیلي ھو أجزاء منظم       )102:1996قراقزة، (الالصفیة  

لتحدید مقدار ما تعلمھ الطلبة في موضوع ما في ضوء األھداف المحددة ویمكن االستفادة منھ      

               في تحسین أسالیب التعلم ویسھم في إجادة التخطیط وضبط التنفیذ وتقویم االنجاز      

  )411:2003جادو،أبو (

خالل عرض الباحثة لمفاھیم التحصیل الدراسي الحظت وجود اتفاق بین الباحثین في ومن 

تعریفھم للتحصیل الدراسي على انھ مقدار المعرفة أو المھارة التي اكتسبھا التلمیذ أو التلمیذة في 

بواسطة تقییم المعلمین  أو سنھ دراسیة والتي تقاس بوسائل عده منھا اختبارات التحصیل المقننة

التحصیل الدراسي فإنھا تكون بمقدار ما یتحقق من         أھمیھومن حیث .و االمتحانات المختلفة أ

        مردودات ایجابیھ في مجال األھداف التعلیمیة أو ما یعبر عنھ باألھداف السلوكیة الثالثة        

التحصیل  أھمیھوخیر دلیل على  )69:2001المدھون، ) ( الوجدانیةو، المھاریةو المعرفیة، ( 

لدراسي ھو األثر الذي یحدثھ في تنمیھ شخصیھ الطالب لذا فمكانھ المعلم ترتبط بأھمیة مستوى ا

)                         102:1996قراقزة،( من المجاالت في مجال  الطالب التحصیل الدراسي وبمقدار ما یحققھ
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اھر نجاح  كونھ مظھر من مظ     إلى  الدراسي باإلضافة  التحصیل   أن إلى  الشیباني ویشیر 

الوقت  فيمنھا یعتبر  المتوقعة المرغوبة االیجابیةمن نتائجھا  ونتیجة والتربویة التعلیمیة العملیة

للفرد ھو    بالنسبة  العالي لكل من الفرد والمجتمع فالتحصیل       المقصودة  أھدافھانفسھ ھدفا من 

 الشھادة دراستھ وحصولھ على     فيیتوقف على تحقیقھ نجاح التلمیذ  أھداف األساسیةھدف من 

 فيللمجتمع فانھ  بالنسبة الدراسيالتحصیل  أھمیھ أمایسعى للحصول علیھا  التي الدراسیة

 التعلیمي للنظام   واإلنتاج معدالت التدفق    في یعتبر فیھ مظھرا من مظاھر التحسن  الذيالوقت 

ود اكبر من النفقات ضمانا لمرد أیضاھذا النظام یعتبر  اإلھدار فيمعدالت  فيوانخفاضا 

  )53:1986، الشیباني(  التعلیميالنظام  كفایةومؤشرات من مؤشرات 

للفرد والمجتمع یعتبر   بالنسبة الدراسيیحظى بھا التحصیل   التي ونظرا لھذه األھمیة 

یشغل القائمین على التعلیم والتالمیذ       ما  أھموھو  للمدرسة الدراسي الھدف األساسيالتحصیل 

  وأولیاء

محاولھ تحقیق النجاح           أو اإلقدام إلىتجنب الفشل فان ذلك یؤدى  إلى الحاجةمن 

 )277:1997القاسم،(

 : يف التحصيل الدراسي املؤثرةالعوامل 

ورقیھا فھو الوسیلة الفعالة التي   األممتقدم  یرتكز علیھاالتي  األساسیةإن التعلم ھو الدعامة 

والجماعات فبالتعلیم    لألفراد تماعیة واالقتصادیة والثقافیة  بجوانب الحیاة االج للنھوضتستخدم 

المواطن الناضج في تفكیره السلیم في نفسیتھ وجسده والمتكامل في شخصیتھ وبما إن   إعدادیتم 

 والمادة كالمعلم والمتعلم نفسھ     متعددة  وأطراف تشمل عناصر    ومتكاملة  متداخلةالتعلم عملیة 

كالقدرات  (تخص المتعلم نفسھ    التيبعوامل شتي منھا الذاتیة     یتأثر أیضا فھو  المتعلمة

, العابد ) ( التعلیمة والوسیلةواالستعدادات والمیول ومنھا البیئیة كالغرفة الصفیة والمنھج    

  .لھا عالقة بالتحصیل وتؤثر فیھ  التيوستحاول الباحثة التطرق لبعض العوامل )  2:  1989

  .لميذ العوامل التي تتصل بالت: أوال

  :مستوى الطموح والدافعية  -1
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ومن ھنا كان لمفھوم      الدراسي تؤثر دوافع التالمیذ نحو موضوعات التعلم في تحصیلھم   

)  13:  1990, عطیة (كبرى في تفسیر الفروق الفردیة في ھذا التحصیل     أھمیةالدافعیة 

نجاحھ وتفوقھ الدراسي ویحدث   إمكانیة إليفارتفاع مستوى طموح المتعلم ودافعیتھ تؤدي  

الرغم من ارتفاع درجة الذكاء لدى   ىانخفض مستوى الطموح وانعدم الدافع عل  إذالعكس 

 إقبالھ كلما ارتفعت دافعیة المتعلم كلما زاد مستقبلھ التعلیمي وبالتالي یزید من      ألنھالمتعلم ذلك 

  ) .38:2007:, موسى (علي الدراسة والتحصیل الدراسي 

العدید من الدراسات عالقة مستوى طموح الطالب بالتحصیل          أوضحت السیاق  وفي ھذا

لوجود ارتباط موجب بین مستوى الطموح   1981عبد الملك   دراسة أشارتفقد  الدراسي

بالمرحلة الثانویة    لمتفوقات في القسمین العلمي واألدبي     والتحصیل الدراسي لدى المتفوقین وا 

في  التعلیم    التربوي  واإلھدار  الداخلیة  الكفاءة استھ عن   في در ) 1983, مساعد ا( أوضحوقد 

ي معلمي المرحلة السبعة التي عرضت عل  األسبابإن ھناك سببین من  لیبیا  في األساسي

ھذه المرحلة   معلميلھا صلة بالتلمیذ قد نالتا اعلي نسبة في استجابات  التي و لیبیافي  اإلعدادیة

  . اإلعدادیةكسببین رئیسیین لتدني المستوى التحصیلي لتالمیذ المرحلة 

  %77كثرة غیاب التلمیذ عن المدرسة نسبة  أـ

  ) . 21: 1986, الشیباني%(  63ب ـ تدني مستوى الطموح لدى الطلبة بنسبة

  :العوامل العقلية ـ  2

دة یشار إلیھا بالذكاء وان االرتباط یبن      وھي اإلمكانیات والقدرات التي یتمتع بھا الطالب وعا   

الذكاء والتحصیل الدراسي أوثق في مراحل التعلیم األولى منھ في المراحل العلیا والجامعة             

أن االرتباط بین الذكاء والتحصیل الدراسي       Allenفقد وجد الین   )  43: 1999, الدوماطي (

اعلي في المدرسة االبتدائیة مما في المدرسة الثانویة واالرتباط في الثانویة اعلي منھ في    

الدراسة الجامعیة ویمكن تفسیر ذلك علي أساس ضیق مدي القدرة العقلیة في مجموعھ الطلبة       

وجود  إلي 1975ت دراسة ھوستین وقد أشار)222ـ220:1989ثوراندایك ھیجن  ،(الجامعیین 

عالقة ارتباطیة بین التحصیل ونسبة ذكاء التلمیذ من جھة ومستوى درجاتھ المدرسیة من جھة    

إن الذكاء یتأثر بالعوامل   إليأخرى وقد أشار الي إن مقدار التباین بین الذكاء والتحصیل یرجع 

ولقد جمع تایلور عددًا من     ) 6: 1986,العابد ( الوراثیة أكثر من تأثره بالعوامل البیئیة     

الدراسات التي دارت حول الذكاء كوسیلة للتنبؤ بالتحصیل الدراسي ووجد إن ھناك ارتباطًا           
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االرتباط یدل علي العالقة  الذكاء والنجاح الدراسي ومثل ھذا بین) 0.60ـ    0.40(یتراوح بین 

 كدراسة أشارت دراسات أخرى بینما) .18:  2004,  يالجویف(بین الذكاء والتحصیل الدراسي 

الذكاء في التنبؤ بالتحصیل      إسھام ضعف   إلي " 1991الرحیم   عبد  ودراسة، 1995التاودي "

  .الدراسي 

  

  : لعوامل الشخصية واالجتماعيةا -3

 ال یمكنتأثیرا التعلم  تؤثر علىإن العوامل الشخصیة واالجتماعیة  1990یرى القذافي  

الطموح أو الثقة    إلي افتقر   العالي علي سبیل المثال إذ     القذافي ( فالعقلیة  اإلطالق  إغفالھ على

أسریة جیده قد یعمد   التوافق أو المھارة النفسیة أو االجتماعیة أو ظروف  القدرة علىبالنفس أو 

دراستھ أو االنقطاع عنھا بغض النظر عما یتمتع بھ من ذكاء أو قدرات عقلیھ     إھمال إلى

  )  77: 1990, القذافي (

في التحصیل الدراسي لدى الطلبة باختالف     افروق   1990ما وجدت دراسة عطیة   ك

 تحصلوا على درجات أعلى علىالنفسي واالجتماعي فذو التحصیل المرتفع  توافقمستوى  

                1990,عطیة (التحصیل المنخفض   بذويمقیاس التوافق النفسي واالجتماعي مقارنة     

والقتصادیھ فقد ٌبحثت في العدید من الدراسات وتشیر نتائجھا  االجتماعیةعن العوامل  أما)64: 

 Tolman فقد درس تولمان    منخفضة وجود معامالت ارتباط موجبھ ولكنھا بشكل عام         إلي 

وقد شملت العینات طلبھ في       الطلبة وعالقتھا بتحصیل    لآلباء  واالجتماعیة  االقتصادیة الحالة

ارتباطات   المتحدة توصلوا إلى   في الوالیات    مختلفة في مناطق    ویةوالثان االبتدائیةالمرحلتین 

عالقة ذات داللة   عدم وجود    1982ناصر   دراسة كما تبین من    ) 0.35/ 0.24(تتراوح بین  

 الشھادة مجموع عالماتھ في    والجتماعي للطالب الجامعي و  االقتصادي المستوى بین إحصائیة

  )   41:1995محافظھ،( الجامعةفي  التراكمیةمجموع عالماتھ العامة و الثانویة

 ً   : العوامل التي تتصل باملعلمني: ثانيا

لم یسیر معھ في نفس الوقت    منھ ما المنتظرة الفائدةیحقق  أن ال یمكنإن االھتمام بالتلمیذ 

للمعلم دورًا ھاماً  في العملیة التعلیمیة    ف,ھذا التلمیذ  إعداد مسؤولیةیتولى  الذياالھتمام بالمعلم 
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التربویة في المدرسة فھو یؤثر سلبا      األھدافوعلیھ یقع عبء تحقیق , لھا  الفقريفھو العمود 

  ) . 249:  2003منسي ، (للمتعلم  الدراسيفي التحصیل  إیجاباأو 

زاویة تأثیره السلبي علي التحصیل الدراسي لتالمیذه وبحثنا عن  فإذا أخذنا المعلم من

صفاتھ وسماتھ وأسالیبھ وتصرفاتھ التي لھا عالقة بھذا التأثیر السلبي فإننا نجد إن أھم ھذه              

الصفات واألسالیب ھي ضعف مستوى إعداده وضعفھ في مجال تخصصھ وفي المادة التي یقوم 

تھ على إثارة دافعیة تالمیذه للتعلم وعلي ترغیبھم         بتدریسھا علي وجھ الخصوص وعدم قدر   

وتشجیعھم علیھ وعدم قدرتھ الكافیة على استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة وعدم توفیر المناخ           

غیر ذلك من العوامل التي إن وجدت في  إليالنفسي واالجتماعي الصالح داخل الفصل الدراسي 

 )   24:  1986,الشیباني ( المعلم جعلت منھ عامال من عوامل ضعف التحصیل

وخاصة من حیث تفاعلھ مع طلبتھ    أدائھافالمعلم الحدیث لھ ادوار ویفترض انھ قادر علي 

فان المعلم معني بالتفاعالت المختلفة من اجل تحقیق نتاجات         لذلكفي داخل الصف وخارجھ 

  ) 333: 2001القطامي ،(  ھادفة تعلیمیة

التي تؤثر في التحصیل الدراسي نستنتج إن  املالموجز للعوو من خالل االستعراض 

 الدافعیةوالقتصادیھ وعوامل  االجتماعیةالبحوث والدراسات كانت تتركز حول الذكاء والعوامل 

 إلي امل والتحصیل الدراسي كما یجدر الذكر   وبین ھذه الع عالقةإن ھناك  إليوخلصت اغلبھا 

قلق واالضطراب االنفعالي ومفھوم الذات     في التحصیل كال    تأثیر ذات  كثیرة إن ھناك عوامل 

التعلم  وأسلوبومركز الضبط   أبعادهومستوي الطموح والتوافق النفسي والجتماعي بكل    

للتعلم   المناسبة الصفیة  والبیئة المدرسیة  وفضال عن المعلم ھناك اإلدارة   المعرفیة وألسالیب 

    . من العوامل وغیرھا

  

  

  

  

  



  

  

  

    

  
  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
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 :متهيد 

والعربیة التي  وعھ من الدراسات والبحوث األجنبیةالباحثة في ھذا الفصل مجمتتناول            

 صفیة وذلك من اجل ألقاء الضوء علىتناولت متغیرات البحث الحالي في عالقتھا بالبیئة ال

  البحث  مشكلة 

مجموعتین الدراسات العربیة والقسم اآلخر  للدراسات األجنبیة  إلىوقد صنفت الدراسات        

 الثقافیة ومالھا من تأثیر على نتائج الدراسة وقد تم عرض الدراسات من األقدم مع مراعاة البیئة

إلى األحدث    

:یليما  ولقد صنفت الدراسات السابقة إلى  

                                    الصفیة                   الدراسات التي تناولت البیئة ـ 

إلنجاز لالدراسات التي تناولت الدافع -  

الدراسات التي تناولت التحصیل الدراسي  ـ   

  :  التي تناولت البيئة الصفية تالدراسا: أوال

 البیئة بین   العالقة الدراسات التي حاولت تفسیر      ةندر  في المجال  األدبیات ةیتضح من مراجع

 البیئة بین   العالقة تحدید   والتي ھدفت إلى    1984دراسة بخیت    منھا  لإلنجاز والدافع   الصفیة

 . المرحلة اإلعدادیة طلبة األكادیمي لدىواإلنجاز  الصفیة

التي   عض الدراسات األجنبیة   بالتحصیل الدراسي فھناك ب    الصفیة  البیئة  بعالقةفیما یتعلق  أما

من  بما تحویھ المدرسیة البیئة فقد وجھت اھتمامھا نحو العربیةالدراسات  أما العالقةفسرت ھذه 

  .وعالقتھا بالتحصیل الدراسي )،ومعلمین ،وموجھین ةمدرسیإدارة (
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                                                                          العربية الدراسات: أوال    

  : املباشرةالدراسات / أ

  : 1984خبيت  دراسة عبد الرحيم - 1

  )اإلعدادیة المرحلةالفصل الدراسي في  لبیئةالواقع الحقیقي  إلقاء الضوء على(بعنوان 

الواقع الحقیقي لبیئة الفصل الدراسي وكیف یدركھا         على الضوء إلقاء الدراسة إلىھدفت ھذه 

 بیئة بین مكونات    العالقة معرفة   إلي  أیضا  الدراسة المعلم وكیف یدركھا التالمیذ كما ھدفت      

ھي المناخ االجتماعي     الدراسة وبیئة الفصل في ھذه    األكادیميالفصل الدراسي وبین االنجاز 

تكونت عینھ . الطالب بالمدرس والطالب بزمیلھ  عالقةوالذي یتضمن  الدراسةالسائد في حجرة 

طالبا )111(منھا  ةبالمرحلة اإلعدادیوالثاني  األولتلمیذا وتلمیذه  من الصفین 223من  الدراسة

 للغة معلمین   وأربعھ معلمین للریاضیات ،   أربعھ الذین قاموا بالتدریس لھم وھم   إلي باإلضافة،

  . لإلناثكان نصفھم یقوم بالتدریس للذكور والنصف اآلخر  العربیة

موس وتریكیت   ( أعده  الفصل الذي   بیئة وقد استخدم الباحث مقیاس      الفصل : الدراسة أدوات

1974(  

  :التالیةئج الدراسة النتا أظھرت

 أبعاد وذلك في    وإدراك التالمیذ والتلمیذات  المعلمات أو المعلمین  إدراكیوجد تطابق بین  ال/1

   . الفصل بیئة

الفصل   بیئة  أبعاد التلمیذات في    إحصائیة بین عینة التالمیذ وعینة      ةتوجد فروق ذات دالل  /2

  .والریاضیات  العربیة اللغةلمواد 

نجاز األكادیمي اإلالفصل و بیئةمقیاس  أبعادبین  ةذات دالل ارتباطیة 2002عالق يأ ال توجد/3

لمدرس لتالمیذ اوتحكم  األكادیمياإلنجاز البحث ماعدا االرتباط بین  ةلعین المحددةللمواد  

والترتیب والتنظیم  لریاضیات ،وكذلك االرتباط بین اإلنجاز األكادیمي ا ةالصف الثاني لماد

  )150: 1993الحریقي ،(نقًال عن  العربیة مادة اللغةلتلمیذات الصف الثاني في 
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  :  2002خالد حسنني  دراسة- 2
"                                                                           طالب التعلیم الثانوي الصناعي      ىلد الوجدانیةوعالقتھا بنمو السمات  الصفیة البیئة”بعنوان 

 العامة الثانویة للمدرسةالصف الدراسي   لبیئةتشخیص الواقع الفعلي   إلى الدراسةھدفت 

 الالزمة الوجدانیةت ذلك بنمو السما ةوعالق ةبما فیھا من تفاعالت اجتماعی الصناعیة والثانویة/

ول ألطالبا من الصف ا 120من  الدراسة ةلنجاح الطالب بالتعلیم  الثانوي الصناعي تكونت عین

الثانوي العام فتكونت  ةعین أما .طالبا من الصف الثالث ثانوي صناعي  119الثانوي صناعي و

   . طالب من الصف الثالث 113و  األولطالب من الصف  122من 

  وقد استخدم  الباحث مقیاس التفاعل االجتماعي بین الطالب والمعلم/1 :الدراسة دواتأ

كاتل  مقیاس/3عداد الباحث إومقیاس التفاعل االجتماعي بین الطالب وزمالئھ وھو من   / 2

  من السمات   ةلكل طالب في كل سم الكلیة الدرجةوحساب )أ ( الصورة الشخصیةللسمات 

في ) ثانوي عام /ثانوي صناعي (دال لمتغیر نوع التعلیم  ثر أوجود / 1:الدراسةظھرت أ

  .التفاعل االجتماعي بین الطالب والمعلم لصالح التعلیم الصناعي 

ثانوي عام في التفاعل  /ثانوي صناعي (لمتغیر نوع التعلیم   داًال ًاثرأكما وجد الباحث  / 2

  )6: 2002حسنین ،(االجتماعي بین الطالب وزمیلھ لصالح التعلیم الصناعي

  : 1998شلبي    ماجدةدراسة   - 3
  "مستوى القلق وبیئة الفصل الدراسي كما یدركھا التالمیذ في عالقتھما بأسالیب التعلم " بعنوان.

ھل توجد عالقة بین كل من مستوى القلق وبیئة       التاليعن السؤال  اإلجابةھدفت ھذه الدراسة 

وقد تكونت    یتبناھا التالمیذ ؟   التيالتعلم  وأسالیبالفصل الدراسي الواقعیة كما یدركھا التالمیذ 

الثانوي  بمدارس مدینھ بنھا   األولتلمیذا وتلمیذه من تالمیذ الصف  400عینة الدراسة من 

   . عام) 16- 15(بین  أعمارھمتتراوح 
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  :الدراسة أدوات

  استبیان عملیات التعلم لبیجز/1 

  ومقیاس سمة القلق السبیلبیرجر/ 2

  الفصل الدراسي لموس وتریكت بیئةومقیاس /3

  :الدراسة  عن النتائج التالیة  أسفرت

حصائیة بین مجموعات التالمیذ ذات المستویات المختلفة من إفروق ذات داللھ   ال توجد -1

 )العمیقة –السطحیة (التعلم  أسالیبالقلق في 

بین االھتمام والمنافسة واألسلوب      0,01توجد عالقة ارتباطیة  سالبة دالة عند مستوى  -2

 .العمیق في التعلم 

 بیئةبعاد أین بعض ب 0,05حصائیا عند مستوي داللھ إ ةدال ةموجب ةارتباطی عالقة توجد -3

 األسلوب)جدید ،االبتكار تالمعلم ،ال تأیید، المنافسةاالھتمام ،(الفصل الدراسي وھي 

 السطحي في التعلم  

المعلم ،التوجھ  تأییداالنتماء ،(الفصل الدراسي وھي  بیئة أبعادبین بعض  عالفھ ال توجد -4

                 تجدید والھدف،الترتیب والنظام ،وضوح التعلیمات ،ضبط المعلم ال نحو 

 السطحي في التعلم   واألسلوب)االبتكار 

السطحي   األسلوب في تبني التالمیذ    وتأثیرا إسھاما أكثر المنافسةھو  متغیر واحدیوجد  -5

 في التعلم 

في تبني التالمیذ   وتأثیراسھاما إكثر أ) والمنافسةالتجدید واالبتكار (وھما  انیوجد متغیر -6

 ) 1998شلبي ،(العمیق في التعلم  األسلوب

املباشرة غري  العربيةالدراسات   

: 1983يونس  ةنعيم دراسة -   1  

ھدفت " الثانویةالمدارس  ةمن طلب ةالتوافق النفسي وعالقتھ بالمناخ المدرسي لدي عین" بعنوان

وھل ھذا التوافق یتأثر  المراھقة ةفي مرحل الطلبة ىالتوافق النفسي لد ىمد ةمعرف إلي الدراسة
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من المدارس  ةطالب و طالب)600(من  الدراسة ةم ال؟ وقد تكونت عینأبالمناخ المدرسي 

. التعلیمیة الجدیدةمصر  إلدارة التابعة الثانویة  

الدراسةداة أ  

 الباحثة إعدادمقیاس المناخ المدرسي من  -1

 الشیخالحمید جابر ویوسف  جابر عبد إعداد الشخصیةمقیاس اختبار  -2

:عن الدراسةسفرت نتائج أوقد   

كدت أكما  الدراسة ةعین ىبین التوافق النفسي السوي والمناخ المدرسي لد ةایجابی ةوجود عالق

  ) 78: 1995د الحمید،عب( نقًال عن وجود فروق في درجات البنین والبنات لصالح البنات ىعل

: 1985 فائقة بدر دراسة -   2 

 االبتدائیة المرحلةوقدرات التفكیر االبتكاري عند تلمیذات  المدرسیة البیئةخصائص "بعنوان 

 بأنماط المرتبطة المدرسیة البیئةتحدید خصائص  ىلإ الدراسةھدفت ھذه "السعودیة العربیة بالمملكة

 المختلفةالمستویات  بین المقارنةوذلك من خالل  البیئةوتحدید المناسب من ھذه  االبتكاریةالقدرات 

بالصفوف الرابع تلمیذة )274(من  الدراسة ةتكونت عین االبتكاریة القدرةفي عالقتھا بھذه  للبیئة

  . والخامس والسادس االبتدائي

الدراسة أدوات  

الباحثةعداد إمن  المدرسیة البیئةمقیاس /1  

" عبدا هللاحطب، أبو فؤاد" ةترجم"  أ" الصورة أالبتكاري للتفكیر”انس تور "اختبار / 2  

:الدراسة أسفرت  

تمیل لصالح  األصالة، المرونة، الطالقة الثالثة أالبتكاريالتفكیر  أبعادیوجد اختالف في / 1

. بقدر متوسط االبتكاریةالتي تتوافر فیھا الخصائص  االبتكاریة المدرسیة البیئة  
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 البیئةلصالح تالمیذ الصف السادس في  ةوجود فروق دال ىعل الدراسةنتائج  أكدتكما /2

بدر )( األصالة، المرونة، الطالقة( الثالثة أالبتكاريالتفكیر  أبعادفي  المتوسطة االبتكاریة

،3:1985 (  

  : 1991دراسة خبيت ،احلريقي  - 3
 بالمملكة اإلحساء ةبمنطق الثانویةالفصل في المدارس  بیئةلمكونات  عاملیھ دراسة"بعنوان

وطالبات  ةطلبى دور الجنس والتخصص لد   ةمعرف إلى الدراسةھدفت "السعودیة العربیة

 ةتكونت عین   السعودي الفصل   بیئة  أبعاد في تحدید  السعودیة العربیة بالمملكة الثانویة المرحلة

  . ةطالب 90طالبا 91 الثانویة من المدارس ةطالبا وطالب190من  الدراسة

  :الدراسة أدوات

 ثالثةمن خالل  أبعاد ةموس وھو مكون من تسع إعدادمن  مقیاس بیئة الفصلاستخدم الباحثان  

  : ةمقاییس فرعی

  :الدراسةنتائج ھذه  أظھرتوقد  

  الطالبات ةالفصل السعودي وعین أبعادبین  إحصائیة ةوجود فروق ذات دالل/ 1

 والمفضلة الواقعیة المسطحةاإلستراتیجیة ارتباطیھ سالبھ بین    عالقةوجود /2 

  ) والمفضلة الواقعیة البیئةاالندماج ، وضوح التعلیمات ، الترتیب والتنظیم ،  (سومقایی

 واستراتیجیة والدافعیة   المتعمقة  االستراتیجیة  و الدافعیة موجبھ بین    ةارتباطی عالقةوجود / 3

الحریقي ، )(االبتكار والمساعدة عل الترتیب والتنظیم وبیئة التعلم المتجددة   (التحصیل 

151:1993(  

ً ث :األجنبية الدراسات: انيا  

1973 وموس تريكيتدراسة   -1 

 وضع تصورات ىلإ الدراسةھدفت ھذه " كنظام اجتماعي دینامیكي  الصفیة البیئة"بعنوان  

المدرس  وتفاعلفقط سلوك المدرس  ال یشتملالفصل كنظام اجتماعي دینامیكي وھذا  لبیئة
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 البیئةوصف  إلى الدراسةكما ھدفت  ،التفاعل بین الطالب والطالب أیضاوالطالب ولكن یشتمل 

ة حضری واألخرى ةریفی حداھماإ المتوسطةلحجرتین دراسیتین بالمدارس  واالجتماعیة النفسیة

من ) 9/12(بین  العینة أفرادعمار أ تراوحتفصال دراسیا )38(من  الدراسة ةتكونت عین

) 443( العینةفراد أوبلغ عدد  والفنیة العامةالمدارس   

 أداة الدراسة

الباحثان  أعدادمن  الفصل الدراسي بیئةمقیاس / 1  

:الدراسة عن أسفرت  

.ن تالمیذ الحجرتین متقاربون في بعدي التنافس والترتیب والتنظیم أوجد   /1  

بما ھو  بالمقارنةأو االنتماء  العالقةایجابیھ في  أكثربالریف  الدراسة ةن حجرأكما تبین / 2

تجدیدا من  وأكثرة مشارك أكثر ةلحجركما كان تالمیذ نفس  المدینةفي  الدراسة ةموجود بحجر

. بالمدینة الدراسةتالمیذ حجرة   

 بالمقارنةالواجبات وتحكم العمل  توجیھفي  ةایجابی أكثركان  المدینةن  الفصل الدراسي في أ/3

)   145:1993الحریقي ،(  نقًال عن بالفصل الدراسي في الریف  

1978وموس   نيلسوندراسة  -2  

وتكونت عینة  والمناخ االجتماعي لحجرة الدراسةدراسة التفاعل بین بیئة الطالب  إلىھدفت 

حجرة) 114( متمثلة في  إعدادیةمدرسة   ةمن طالب إحدى عشر)1751( الدراسة من   

دراسیة واستخدمت الدراسة   

:الدراسة أداة  

تحكم  -المشاركة والتجدید –المشاركة (.بعاد ھيأمقیاس بیئة الفصل المكون من خمسة / 1

. وذلك الستكشاف بیئة الفصل) تدعیم المدرس -االبتكار - المدرس  
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.وقد أظھرت ھذه الدراسة النتائج التالیة   

كثر ارتیاحًا وأكثر توافقًا أ ن طالب الحجرات الدراسیة األكثر استكشافا كانواأ  -1 

.بالمقارنة بالموجودین بحجرات دراسیة منخفضة االستكشاف   

استكشافیة عالیة یكونون أكثر ارتیاحا وأكثر توافقا ممن لدیھم  تفصیالتن من لدیھم أ -2

.منخفضةاستكشافیة  تفصیالت  

لم توجد عالقة جوھریة بین التفضیل االستكشافي وتكیف حجرة الدراسة في بیئات استكشافیة -3

 نقًال عن لكن كانت العالقة موجبة بین ھذه المتغیرات في بیئات استكشافیة عالیة منخفضة

) 1993الحریقي ،.(  

1988 وتكينز هاتي و  ةدراس- 4 

 ىالتعلم عل وأسلوبالفصل الدراسي المفضل  بیئةبین  العالقةبحث  ىلإ ةھدفت ھذه الدراس

بین  أعمارھمتتراوح ) 11، 9، 7( الثالثة الدراسیةطالبا من الصفوف  1266بلغ قوامھا  ةعین

  .علیا  ةمدرس 18التوالي من  ىعل)  17، 16)( 13، 12(

ةالدراس أدوات  

1974 وتریكیتموس  إعدادالفصل الدراسي  بیئةمقیاس  - 1 

1981فیشر وفریزر  عدادإقائمة فصلي  - 2 

1983فیشر وفریزر  عدادإالفصل الدراسي الفردي  بیئةاستبیان  - 3 

 القصیرة ةلصورادرس ؟ أالتعلم ھما استبیان كیف  أسالیباستخدام استبیان لقیاس  كما تم

1985 الستبیان عملیات التعلم  المعدلة والنسخة  
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:اآلتیةعن النتائج  ةالدراس أسفرتوقد   

 ممتعة ومنظمةالفصل  بیئةعندما تكون  ةعالی ةبدرج ةتعلم منظم استراتیجیاتالطالب  ىیتبن/1

في البحث عن المعلومات  ةالستقاللیا ىالطالب عل ال تشجعلكنھا ،المنھج  ةاھتمام بأنشط بھاو

.    المعلم   بواسطة أكثر ةالفصل موجھ بیئةتكون  ؛إذ  

أو  السطحیةبدًال من استراتیجیات التعلم  ىالمستو عمیقةالطالب استراتیجیات تعلم  ىیتبن/  2  

 النفعیة األھدافالتعلم بدافع االھتمام بالتعلم والتحصیل  بدال من  إليویكونون مندفعین  المنظمة

 ىوتشجع الطالب عل ،للطالب ةوموجھ ةممتع بأنھا ةمدرك المفضلةالفصل   بیئةعندما  تكون 

الكتاب المدرسي  ىمدرسیھم أو عل ىمن االعتماد عل أكثرفي البحث عن المعلومات  ةالستقاللیا

 یسمح للطالب؛إذ في التعلم الخاصةطریقتھم  ،ویسمح لھم بالعمل تبعا لسرعتھم واختیار

مثل  تعلیمیة،كما یستخدم المدرس وسائل  مختلفة تعلیمیةكتبا ومصادر   یستخدموان أالمختلفین 

الفصل جو من  ویسود مناخ)لخإ...ـفیدیو  الرأس،جھاز العرض فوق  السبورة(  

)  1998شلبي ،( نقًال عن فسةالمنا  

 ً ـ             :لإلجنازالتي تناولت الدافع الدراسات العربية : أوال  

1980الشناوي   دراسة -1 

"الریاضیات ةنجاز واالتجاه نحو مادإلا ةبین دافعی العالقة"بعنوان   

 ةمادنجاز واالتجاه نح وإلا ةبین دافعی العالقة  طبیعة ىالتعرف عل ىلإ الدراسةھدفت  

 ىالتعرف عل وأیضا العامة الثانویةمن المدارس  ىاألول الفرقةطالب وطالبات  ىالریاضیات لد

وتكونت  ،الریاضیات ةنحو مادنجاز واالتجاه إلا ةالفروق بین البنین والبنات في كل من دافعی  

. من الطالبات و 222 من الطالب 204فردا منھم  426من  العینة  

:الدراسة أدوات  

حیث یستخدم ھذا )فاروق عبد الفتاح ( ھیرمانز وقام بتعریبھ أعده الذي لإلنجازاختبار الدافع /1

    .18 حتىالذي یمتد عمره  لإلنجازاالختبار في قیاس مقدار دافع الفرد 
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. الریاضیات ةلالتجاه نحو ماد یكنإالریاضیات فقد استخدم مقیاس  ةمقیاس االتجاه نحو ماد/2  

:  الدراسةنتائج   

بین متوسط درجات البنین والبنات في        إحصائیة  ةعن وجود فروق ذات دالل الدراسة سفرتأ

بین متوسط درجات البنین  إحصائیة ةلصالح البنین كما توجد فروق ذات دالل نجاز وذلكإلدافع ا

الریاضیات وذلك لصالح البنین كما توجد فروق ذات داللھ     ةوالبنات في االتجاه نحو ماد  

الریاضیات وذلك لصالح  ةبین متوسط درجات البنین والبنات في االتجاه نحو ماد إحصائیة  

) 1980الشناوي ، (ن  البنی  

: 1983دراسة وهدان  - 2  
ھدفت الدراسة "الثانویة المرحلة ةطلب ىلد الوالدیةباالتجاھات  لإلنجازالدافع  عالقة" بعنوان 

 178طالبا و 254من  ةعینة مكون ىلد الوالدیةباالتجاھات  لإلنجازتحدید عالقة الدافعیة  ىلإ

.من طالب المرحلة الثانویة طالبة   

: الدراسة أدوات  

وكذلك مقیاس االتجاھات    )قشقوش  إبراھیم (  عداد إوقد استخدم الباحث مقیاس الدافع لإلنجاز    

تسع  وھذا المقیاس یتكون من     ) رشدي فام ،عماد إسماعیل (عداد إ)الصورة الجماعیة(الوالدیة 

النفسي  األلم إثارةالتسلط ،الحمایة الزائدة ،اإلھمال ،التدلیل ،القسوة ،(ھي  ةاتجاھات فرعی

سید (وكذلك مقیاس اتجاھات الوالدیة كما یدركھا األبناء إعداد )لتفرقھ ،السواء ا،التذبذب ،  

.عبارة   84وھو یتكون من )لتفرقھ ،اإلھمال  السواءا 1975)صبحي   

: الدراسةنتائج   

 وباإلیجابسواء بالسلب   الوالدیةنجاز تتأثر  باالتجاھات إلا ةلي إن دافعیإتوصل الباحث  

نأوارتفاعھ یؤكد  السالبة الوالدیةنجاز یؤكد إن ھناك نوعا من االتجاھات إلحیث إن انخفاض ا  

. الموجبة الوالدیةھناك نوعا من االتجاھات    
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 3                         : 1987مسلم  أبوحممود  دراسة- 

ناث ذوي  إلللذكور وا  لإلنجاز  والدافعیة الطموح   ىالتعلم الذاتي وعالقتھ بمستو "بعنوان        

تالمیذ   ىالمنخفض لد   ىللتعلم الذاتي وقرنائھم ذوي المستو    القابلیةالمرتفع من حیث  ىالمستو

 ىالتعلم الذاتي بمستو    عالقة  ةمعرف  ىل إ الدراسةھدفت " المنصورة ةفي مدین الثانویة المدرسة

للتعلم الذاتي   القابلیةالمرتفع من حیث  ىذوي المستو واإلناثللذكور  لإلنجاز والدافعیةالطموح 

 ىعل الدراسةوقد طبقت   الثانویة المدرسةتالمیذ  ىالمنخفض لد  ىوقرنائھم ذوي المستو 

التالمیذ ذوي ة سنھ مجموع  17/ 15تتراوح بین   الثانویة المرحلةمجموعتین من طالب   

        عدد الذكور   ةطالبا وطالب ) 85(للتعلم الذاتي وعددھم   القابلیةالمرتفع من حیث   ىالمستو

للتعلم الذاتي  القابلیةالمنخفض من حیث  ىالتالمیذ ذوي المستو ةومجموع) 32( اإلناث) 53(    

    .) ًاإناث 32،ًاذكور 53(طالبا ) 85(وعددھم 

: الدراسة أدوات  

. للتعلم الذاتي  القابلیةمقیاس  ـ  

.قشقوش  أعداد لإلنجازمقیاس الدافع  ـ  

الطموح  ىمقیاس مستو ـ  

 ةنجاز لصالح مجموعإلمن حیث ا إحصائیةوجود فروق  ىلإ الدراسةنتائج  أشارتوقد  

       ناثإلبین الذكور وا الجانبھذا للتعلم الذاتي ولم توجد فروق في  للقابلیةالمرتفع  ىالمستو

)  2005ضباشھ ، ( نقًال عن   

1987 دراسة مصطفي تركي -  4   

في الدافع  الجامعةمن طالب  واإلناثالفروق بین الذكور  ىالتعرف عل ىلإ الدراسةتھدف 

:الدراسة أداة وذلك باستخدام العربیة الثقافةفي  ةمنافس في موقف محاید ،وموقف لإلنجاز  
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 ةعین  ىعل  وطبقھ " وقام الباحث بترجمتھ وتقنینھ     مھرابیان أعدهالذي  لإلنجازمقیاس الدافع " 

 )30(طالبا من طالب وطالبات مختلطین وكذلك       )  12( ىلإ باإلضافةطالبا ) 20(تتكون من 

من  الكویتیینمن الطالب  ةسن 25 إلي 19من  أعمارھممختلطات تتراوح  ةطالب) 22(و ةطالب  

.)ت (في جامعھ الكویت وذلك باستخدام اختبار  المختلفةت التخصصا  

: عن  الدراسة وأسفرت  

موقف  أوفيفي الموقف المحاید  لإلنجاز الدافعیةناث في إلبین الذكور وا ةنھ ال توجد فروق دالأ

فروق دالھ بین الذكور وھم في الموقف       وال توجدسواء في وجود االختالط أو عدمھ  المنافسة

  )1988تركي،(لإلناث بالنسبةوكذلك  مفردھمب أومختلطین  كانواسواء  المنافسةالمحاید وموقف 

1996 اهللا تيسري عبد دراسة- 5  

الریاضیات  ةنجاز واالتجاه نحو مادإلا ةبین دافعی العالقة”بعنوان  

 ىلإ ةضافإالریاضیات  ةاالنجاز واالتجاه نحو ماد ةدافعی عالقة ىالتعرف عل الدراسةاستھدفت 

 320(من  الدراسة ةوتكونت عین الفلسطینیة البیئة ىتقنین مقیاس االتجاه نحو الریاضیات عل

) ةطالبا وطالب  

: الدراسة أدوات  

  1981موسي أعدھاالتي  الصورة، لإلنجازاستخدم الباحث مقیاس ھیرمانز للدافع  

الذي قام الباحث بتعریبھ وتقنینھ علي  1963اتكین  إعدادومقیاس االتجاه نحو الریاضیات من 

 ونسبیرمعامل ارتباط )  ت (باستخدام اختبار  اإلحصائیة المعالجةوقد تمت  الفلسطینیة البیئة

: الدراسة أسفرت  

ناث في االتجاه إلكما وجدت فروق بین الذكور و ا لإلنجازایجابیھ بین  الدافع  عالقةوجود  عن

)  2007، الحوفى( نقًال عننحو الریاضیات   
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 6                             : 2002القداري  ةجنا  دراسة-  

"یونسة قارلدي طلبھ جامع النفسیةوعالقتھ بترتیب الحاجات  لإلنجازالدافع "بعنوان   

مستوى الدافع لإلنجاز لدى طلبة جامعة قار یونس وكذلك           ھدفت الدراسة إلى التعرف على   

محاولة الكشف عن العالقة بین الدافع لإلنجاز وترتیب الحاجات النفسیة وقد تكونت عینة    

كلیة(طالب وطالبة من السنة الثانیة والثالثة و الرابعة بجامعة قار یونس   300الدراسة من   

) یة الھندسةاآلداب ،كلیة القانون ،كلیة العلوم ،كل   

: ةالدراس أدوات  

ھیرمانز إعداداالنجاز من  اختبار دافع  

إلدواردومقیاس التفضیل الشخصي    

:  اآلتیةعن النتائج  الدراسة أسفرتوقد   

یوجد اختالف في ترتیب الحاجات  متوسط  ةعام ةبصف العینة أفراد ىلد لإلنجازالدافع  ىمستو 

معنویة بین الحاجات النفسیة    لإلنجاز لدى طلبة توجد عالقة  النفسیة وفقا لعالقتھا بالدافع   

 ودرجات أفراد مجموعة الذكور في الدافع لإلنجاز بشكل منظم لكل من الحاجة للتواد والحاجة

)2002القداري ،(والحاجة للعدوان والحاجة للوم الذات   للسیطرة والحاجة للمعاضدة   

األجنبيةالدراسات  :ثانيا  

   1989انتوستل   دراسة– 1
"الطالب للتعلم  ةوطرق التعلم على دافعی المدرسةاثر "بعنوان   

ومداخل ھدفت  للدافعیةبین مدركات المعلمین وطالبھم  العالقةتفسیر  إلى ةھدفت الدراس

من  ةعین ىالطالب وطرق التعلم اعتمد الباحث عل ةدافعی ىعل المدرسةاثر  ةمعرف إلى ةالدراس

المدارس  ةطالبا من طلب 516و المجریة ةلمتوسطاالمدارس  ةمن طلب  602بلغ عددھا  ةلطلبا

.ومعلمیھم  البریطانیة  
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: الدراسة أدوات  

ھیرمانز إعداد لإلنجاز الدافعیةمقیاس   

 الصداقة(تشتمل علي  األبعادوكذلك مقیاس المناخ المدرسي وھو یحتوي علي مجموعھ من  

،النظام المدرسي ،ضبط المدرس ،مسانده المدرس ، حماس  بالمدرسة،االرتباط  المدرسیة

)في الشرح  المھارةالمدرس ،  

الدراسة نھایةوكذلك اختبار تقدیر الذات وفي   

: التالیةنتائج  إليتوصل الباحث    

 الدافعیةبین  عالقةوالمعلمین ووجود  الطلبةبین لدافعیھ من جھة وبین مدركات  عالقةوجود  

طلبھ  أدراكوبین  البریطانیةطلبھ المدارس  إدراكوبین مداخل التعلم وھناك فروق بین 

احتراما  أكثر البریطانیةحیث إن طلبھ المدارس  المدرسیة والبیئةللمناخ  المجریةالمدارس 

ضباشھ ، ( نقًال عن المجریةمن طلبھ المدارس  أكثر المدرسةیحبون  فأنھملمدرسیھم وكذلك 

2005  (  

                                التي تناولت التحصيل الدراسي الدراسات: ثالثا

  العربية  الدراسات: أوال

  : 1980الرحيم خبيت   عبد دراسة -1

وبلغت  الشخصیةالتحصیل الدراسي بمفھوم الذات وسمات  عالقةتحدید  إلي الدراسةھدفت 

طبق علیھم مجموعھ من  المختلفة التعلیمیةطالبا وطالبھ من جمیع المراحل  570 الدراسةعینھ 

الشخصیةاالختبارات لمفھوم الذات وسمات   

  : الدراسةنتائج 

 العالقةھذه  طبیعةارتباطیھ موجبھ بین مفھوم الذات والتحصیل الدراسي وان  عالقةعن وجود 

بمتغیر  ال تتأثرالنتائج إن مكونات مفھوم الذات  وأوضحت التعلیمیة المرحلةتختلف باختالف 

  ) 1993الحریقي ،( نقًال عن  المختلفةالنوع في مراحل التعلیم 
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  : 1981حممد رزق اهللا  دراسة - 2

بین التحصیل الدراسي ومفھوم الذات للطالب المتفوقین   العالقةمعرفھ  إلي الدراسةھدفت 

  االبتدائیة المرحلةتلمیذا وتلمیذه من  569من  العینةتكونت   الثانویة بالمرحلة والمتأخرین

  : الدراسة أدوات

في   التحصیلیة وبعض االختبارات   )  إسماعیل عماد الدین   (طبق علیھم مقیاس مفھوم الذات     

  المقررة الدراسیةالمواد 

  : الدراسةنتائج 

والتحصیل  األكادیميارتباطیھ موجبھ بین مفھوم الذات  عالقةوجود  إلي الدراسة وأشارت

  )  2007، الحوفى( نقًال عنالدراسي 

  : 2006املربوك  دراسة حامد - 3

 تالثانویا فاعلیھ ـالذات ومركز التحكم بالتحصیل الدراسي لدي عینھ من طلبھ          عالقة"بعنوان

  " التخصصیة

 )خارجي /داخلي (الذات ومركز التحكم  ةفاعلی عالقة ىالتعرف عل الدراسةاستھدفت 

 ةالبحث معرف   أھداف البحث كما شملت     ةعین  فراد ىبالتحصیل الدراسي فرادي ومجتمعین لد

خارجي والتحصیل الدراسي   /داخلي (الذات ومركز التحكم    ةالفروق بین الجنسین في فاعلی    

  الثانویة المرحلةمن طالب وطالبات  308البحث من  ةتكونت عین

  : الدراسة أدوات

) خارجي /داخلي (للذات ومقیاس مركز التحكم العامة  الفاعلیةوقد استخدم الباحث مقیاس  

  ودرجات التحصیل الدراسي 

  : الدراسةنتائج 

  الذات والتحصیل الدراسي   ةبین فاعلی ةموجب ارتباطیھ عالقةوجود  ـ
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  والتحصیل الدراسي )خارجي /داخلي (بین مركز التحكم  ةسالب ارتباطیھ عالقةوجود ـ 

خارجي والتحصیل الدراسي /داخلي (في مركز التحكم  واإلناثالذكور عدم وجود فروق بین ـ 

  ) 2006، المبروك( اإلناثلصالح 

 الدافع لإلجنازبني  العالقةالتي تناولت  الدراسات: رابعا
   : الدراسيوالتحصيل 

  العربية الدراسات: أوال

   : 1990الطواب  دراسة - 1
والذكاء والجنس علي   لإلنجاز الدافعیةتحدید اثر التفاعل بین مستوي    إلي الدراسةھدفت 

 155 ىعل  ةلعین ااشتملت    العربیة  األمارات التحصیل  الدراسي لدي طالب وطالبات جامعھ    

والعلوم   واآلداب التربیة بكلیات  األول ىمن طالب المستو)طالبھ  83طالبا ،72( ةطالب وطالب

  . بالجامعة والسیاسیة اإلداریة

  :ةنتائج الدراس أظھرتوقد 

وان  إحصائیا ضعف التفاعل بین دافعیھ االنجاز والذكاء والجنس فقد كان التفاعل غیر دال           

علي تأثیر مستویات     ال یعتمدفي التحصیل الدراسي  الدراسةمتغیر من متغیرات ھذه  أيتأثیر 

مستویات الذكاء    باختالف  ال یختلف فتأثیر دافعیھ االنجاز علي التحصیل   واألخرىالمتغیرات 

  ف الجنس  واختال

إن التفاعل بین دافعیھ االنجاز والجنس ھو        إلي  الدراسة نتائج ھذه    أشارت  أخري  جھةومن 

وان تأثیر دافعیھ االنجاز في التحصیل     )  0.  5(عند مستوي   إحصائیا التفاعل الوحید الدال    

الجنس في التحصیل الدراسي یعتمد علي مستوي   وتأثیرالدراسي یعتمد علي نوع الجنس  

في االنجاز   المرتفعة المجموعة إنا إلي النھایةفي  الدراسة كما توصلت  لإلنجاز فعیةالدا

  )1990الطواب ،(مرتفعة أیضا لإلنجازودرجات التحصیل الدراسي كانت درجاتھم في الدافع 
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    : 1995العمران  دراسة - 2
الدافع   وعالقة الدراسي   االنجاز بالتحصیلدافعیھ  عالقةالتعرف علي  إلي الدراسةوتھدف ھذه 

وھذه   االبتدائیة و  اإلعدادیة من طالب المرحلتین    للعینة الدیمغرافیةببعض المتغیرات  لإلنجاز

،واثر ترتیب    الجغرافیة  المنطقة ، الدراسیة  المرحلة ،الجنس ،  األسرة العمر ، (المتغیرات ھي  

یارھم بشكل عشوائي من     طالبا وطالبھ تم اخت   )  277(من   العینة وتتألف )  األسرةالطفل في 

  اإلعدادیة االبتدائیةثماني مدارس من المرحلتین 

  :  الدراسة أدوات

 البیئة ھیرمانز وتم تقنینھ علي      أعده والراشدین الذي    لألطفال لإلنجاز الدافعیةاستخدم مقیاس 

  . البحرینیة

  :  الدراسةنتائج 

بین دافعیھ االنجاز والعمر لجمیع الفئات   إحصائیاوبینت النتائج وجود ارتباط موجب دال  

بین دافعیھ    إحصائیا كما یوجد ارتباط موجب دال      االبتدائیة  المدرسة ما عدا  طالب   الفرعیة

 الدراسة  أظھرت كما   األسرة في   األولاالنجاز والتحصیل الدراسي لدي طالب ذوي الترتیب   

وكذلك وجدت فروق بین      اإلناثلصالح  لإلنجازعلي مقیاس الدافع  واإلناثالذكور فروق بین 

  ) 2005ضباشھ ، ( نقًال عن اإلعدادیة والمرحلة االبتدائیة المرحلةطالب 

  : 2006 لشيخيا حليمة دراسة - 3
  " التخصصیة الثانویانالتحصیل الدراسي بمستویات القلق االمتحانات لدى طلبھ  عالقة"بعنوان 

 لإلنجازبین التحصیل الدراسي وقلق االمتحان و الدافع  العالقة طبیعةمعرفھ  إلي الدراسةھدفت 

 .طالبا وطالبھ  257من  الدراسةتكونت عینھ 

: الدراسة أدوات  

لإلنجاز  الدافعیة لقیاس ھیرمانزسبیلرجر، وكذلك مقیاس  أعدهمقیاس قلق االمتحان الذي  

العام الدراسي للحصول  نھایةتحصیل الطالب في  الباحثةوالراشدین كما استخدمت  لألطفال

.خالل العام الدراسي  الدراسیةعلي الدرجات الخام للطالب في جمیع المواد   
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: الدراسةنتائج   

ما بین    إحصائیا جدا سالبھ غیر دالھ      ضعیفة ارتباطیھ  عالقةعن وجود  الدراسة أسفرتوقد  

 عالقةكما توجد  المرتفعة لإلنجاز الدافعیةالتحصیل الدراسي و قلق االمتحان عند مستوي  

ما بین التحصیل الدراسي وقلق االمتحان عند إحصائیاموجبھ وغیر دالھ  ضعیفةارتباطیھ   

) 2006،  لشیخيا( لإلنجاز الدافعیةمستوي    

  السابقة الدراسات  ةمناقش

  : الصفية البيئةالتي تناولت  الدراسات: أوال
الحظت  اتفاق اغلب الدراسات في  المستوي    السابقةللدراسات  الباحثةمن خالل عرض 

  دراسة سنھ وذلك في     19/ 12تتراوح بین     أعمارھم فقد كانت    العینة ألفراد بالنسبةالعمري 

وھذا ما   ) 1984(بخیت   ودراسة)  1978(وموس  نیلسون ودراسة)  1973(  تریكت وموس

 دراسة  أما سنھ   ) 15/ 12( بین  الدراسة عینھ   أعمار حیث تتراوح    الحالیة  الدراسة یتفق مع 

          دراسة حسنین  أما ، اإلعدادیةفكانت شاملھ للمرحلة االبتدائیة ) 1988(وتكینز  ھاتي و

         الحریقي  فقد تكونت عینھ الدراسة من المرحلة الثانویة وھذا یتفق مع دراسة         )  2002(

  .)  2006(شلبي  ودراسة) 1991(

 البیئة  أبعاد و تركیزھا علي بعد واحد من  خرىأوعن  دراسةكل  أھدافاختالف  إلي باإلضافة

 ودراسة 1978وموس  نیلسون دراسة فقد ركزت)  المادیة، االجتماعیة، النفسیة( الثالثة الصفیة

فاتفقت   الصفیة للبیئةعلي البعد االجتماعي   2002حسنین  ودراسة 1988ھاتي ووتكینز 

التفاعل االجتماعي بین   دراسة ىعل 2002حسنین  ودراسة 1978وموس  نیلسون دراسة

  الطالب والمعلم وبین الطالب وزمیلھ  

وھذا  الصفیة للبیئةفقد ركزت علي البعد النفسي  1991الحریقي  ودراسة 1985بدر  دراسة أما

االجتماعي  ( الثالثة  الصفیة  البیئة  بأبعاد  الحالیة  الدراسة حیث تھتم  الحالیة الدراسةیختلف مع 

تریكت   ودراسة  2006شلبي   ودراسة  1984بخیت   دراسة وذلك یتفق مع    )،النفسي ،المادي 

   1973وموس 
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فأغلب الدراسات التي تم عرضھا قد       الصفیة البیئةفي تحدید  المستخدمة باألدواتوفیما یتعلق 

  1973وس تریكت وم   دراسةلتریكت وموس كما في  الصفیة البیئةاستخدام مقیاس  ىاتفقت عل

شلبي   ودراسة  1991الحریقي   ودراسة  1984بخیت  ودراسة 1988وتكینز  ھاتي و ودراسة

مقیاس المناخ المدرسي    1985واستخدمت بدر   الحالیة الدراسةمع  ما یتفق وھذا  2006

فقد استخدم مقیاس التفاعل االجتماعي بین الطالب والمعلم ومقیاس التفاعل           2002وحسنین  

  الطالب و زمیلھ  االجتماعي  بین 

 متا بینھ  فقد كانت نتائجھا     الصفیة  البیئة التي تناولت    السابقة فیما یتعلق بنتائج الدراسات    ماأ

  .منھا في كال  الدراسة أھدافوذلك لتباین 

  : لإلجناز الدافع تناولت متغريالدراسات التي  :ثانيا
فیالحظ إن اغلبھا تتفق في تركیزھا علي المرحلة العمریة وذلك في الدراسات العربیة واألجنبیة 

أي المرحلة الثانویة و المرحلة الجامعیة وذلك )  25/ 15(حیث تتراوح أعمار أفراد العینة بین 

 1987وتركي  1987مسلم  وأبو 1983و وھدان  1980والشناوي  1989في دراسة انتوستل 

مع الدراسة الحالیة     1975وقد اتفقت دراسة سمیث وتروث  2002والقداري  1996هللا  وعبدا

  .المتمثلة في المرحلة اإلعدادیة في عینھ الدراسة

الذكر اتفاق اغلب     سالفة  السابقة في الدراسات  المستخدمة الدراسةویالحظ المستقصي ألدوات 

 1996 عبدا هللا ، 1980،الشناوي   1989فاستخدم انتوستل    المستخدمة  األدواتالدراسات في  

   .مقیاس ھیرمانز   2002،القداري 

قشقوش  بینما استخدم تركي   إبراھیمفاستخدما مقیاس  1987مسلم  وأبو 1983وھدان  أما

1987 .  

الدراسات حیث ركزت بعض الدراسات  أھدافلتباین  نتیجةھذه الدراسات فقد تباینت  نتائج:ثالثا

تحدید  إليوالتي ھدفت   1989تركي  ودراسة 1987مسلم  أبو كدراسةعلي فروق النوع 

عن عدم وجود فروق دالھ  كال منھما أسفرتوقد  لإلنجازفي الدافع  واإلناثالفروق بین الذكور 

 عبدا هللا  دراسة مع   1980الشناوي  دراسةبینما اتفقت  لإلنجاز الدافعیةفي  واإلناثبین الذكور 

تحدید   إليفھدفت كالھما  للدراسة المستخدمة األداةونتائجھا و كذلك  الدراسة أھداففي  1996



   

  

65 
 

 أسفرتفي النتائج حیث  أیضاواتفقت  مادة الریاضیاتنحو  لإلنجاز باالتجاهالدافع  عالقة

 لإلنجاز في الدافع    واإلناث بین درجات الذكور   إحصائیةنتائجھما عن وجود فروق ذات داللھ 

وذلك لصالح    نحو الریاضیات  في االتجاه   واإلناثبین الذكور  لصالح البنین كما وجدت فروق

  البنین 

  :ا لدراسات التي تناولت التحصيل الدراسي:ثالثا 
اتفاق ھذه الدراسات   الباحثةفي المجال  قد الحظت  السابقةفمن خالل مراجعھ بعض الدراسات 

كمقیاس للتحصیل    الدراسیةاستخدام نتائج المواد  ىحیث اتفقت جمیعھا عل المستخدمة األداةفي 

كمقیاس  النھائیةالتي تستخدم نتائج التحصیل الدراسي  الحالیة الدراسةالدراسي وھذا ما یتفق مع 

استخدم بخیت   ف للدراسة التي استخدمت كعینھ     العمریة  المرحلة لھذا المتغیر كذلك اتفقت في     

وذلك   الثانویة  المرحلة  1981كعینھ للبحث واستخدم رزق اهللا   الدراسیةجمیع المراحل  1980

في   2007موسي   دراسة فقد اتفقت مع     1985العرابي   دراسة  أما  2006 المبروك یتفق مع 

فبعضھا ربط    متا بینھ  ھذه الدراسات فھي     أھداف  أماكعینھ للبحث  االبتدائیة المرحلةاستخدام 

وبعضھا   1981ورزق اهللا  1980بخیت  دراسةبین التحصیل الدراسي و مفھوم الذات كما في 

وقد     2006 المبروك  دراسة بین التحصیل الدراسي  و فاعلیھ الذات كما في    العالقةركز علي 

بین مفھوم الذات  والتحصیل الدراسي ووجود        عالقةاتفقت   نتائج ھذه الدراسات  عن وجود 

   .موجبھ بین فاعلیھ الذات والتحصیل الدراسي  عالقة

ل عرض الباحثة للدراسات التي تناولت العالقة بین الدافع لإلنجاز والتحصیل الدراسي ومن خال

الحظت اتفاق الدراسات السابقة في أھدافھا وھي عالقة الدافع لإلنجاز بالتحصیل الدراسي وان   

والتي استخدمت  1988اختلفت بعضھا عن بعض في استخدام المتغیرات التابعة كدراسة تركي 

تحدید اثر الجنس    إليالتي ھدفت   1994الضبط وھذا ما یتفق مع دراسة قطامى  متغیر موقع 

 إلي ھدفت  تيال 1990الدافع لإلنجاز ودراسة الطواب  ىوموقع الضبط والتحصیل الدراسي عل

التحصیل الدراسي أما  ىاثر التفاعل بین الدافع لإلنجاز و الذكاء والجنس عل  ىالتعرف عل

تحدید عالقة دافعیھ االنجاز بالتحصیل الدراسي مستخدمھ  إليھدفت  فقد 1995دراسة العمران 

أما بالنسبة ) العمر ،األسرة ،الجنس ،المرحلة الدراسیة  (لدیمغرافیة مثل ابعض المتغیرات 

 و للعینة المستخدمة في الدراسات السابقة التي اھتمت بتحدید العالقة بین الدافع لإلنجاز         

 1988التحصیل الدراسي  فقد تباینت بتباین أھداف كل دراسة فاستخدمت دراسة تركي         
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ویختلف مع دراسة    1994للدراسة وھذا ما یتفق مع دراسة قطامى      ةالمرحلة الثانویة كعین   

التي استخدمت المرحلة الثانویة نتائج ھذه الدراسات فقد  2006لشیخي  ودراسة 1994الطواب 

ودراسة    1995ودراسة العمران    1988أھدافھا فقد اتفقت دراسة تركي      اتفقت نتیجة التفاق

وجود عالقة موجبھ دالھ بین التحصیل الدراسي ودافعیھ اإلنجاز  وقد    ىعل 2006لشیخي  ا

تأثیر الجنس  في دافع اإلنجاز       ىعل  1994مع دراسة قطامى   1990اختلفت دراسة الطواب 

إن تأثیر الدافع لإلنجاز والتحصیل       إلي  1994ب والتحصیل الدراسي فأشارت دراسة الطوا   

عدم وجود  تأثیر لمتغیر      ىإل  1994الجنس بینما أشارت دراسة قطامى     ىالدراسي یعتمد عل

مع   1988الدافع لإلنجاز والتحصیل الدراسي   كذلك اختلفت نتیجة دراسة تركي     ىالجنس عل

عالقة موجبھ بین التحصیل     لوجود   1988حیث أشارت دراسة تركي    1994دراسة  قطامى 

   .وجود ھذه العالقة  1994الدراسي وموقع الضبط بینما نفت دراسة قطامى 

ومن خالل العرض السابق للدراسات السابقة في المجال قد استفادت الباحثة من ھذه الدراسات    

حاولت  لدافع االنجاز وكذلك    أوفي استخدام المقیاس المناسب للدراسة سواء كان للبیئة الصفیة 

  .الباحثة توظیف ھذه الدراسات في تحلیل نتائج الدراسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
  
  

الفصل الرابع                                                       
  اإلجراءات المنھجیة
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  :متهيد  -1 
  إلي  أضافھ  الدراسة  أھداف في تحقیق    الباحثة یتضمن ھذا الفصل المنھج البحثي الذي ا تبعتھ  

من   األساسیة  الدراسة  وإجراءات  المعاینة ومبررات القیام بھا و    االستطالعیة للدراسةعرضا 

كما یتضمن ھذا الفصل  كال منھمافي  العینةوكیفیھ اختیار  الدراسةخالل وصف لمجتمع 

 اإلحصائیة في جمع البیانات و التحقق من صدقھا وثباتھا والوسائل  المستخدمة لألدواتوصف 

  في معالجھ البیانات   المستخدمة

  : الدراسةمنهج - 2
 أسالیب وھو ذلك النوع من  أالرتباطيھو المنھج الوصفي  الحالیة الدراسةالمنھج المستخدم في 

ومن ثم  أكثر أوبین متغیرین  عالقةكانت ھناك  إذاما  ةالبحث الذي یمكن بواسطتھ معرف

 ىعل  ھیقتصر ھدف   الرتباطي االبحث   أنبھذا المفھوم  یتضح     العالقةتلك  ةنوع ودرج ةمعرف

 ةسالب عكسیة أو ةفھل ھي طردی  موجودةكانت  وإذاوجودھا  وعدم العالقةوجود  ةمعرف

التي اشتغل بھا     الشائعة المناھج  أشكالحد أحیث انھ یعتبر )  261: 1995العساف ،( ةوموجب

 ةتحدید الوضع الحالي لظاھره معین      إلي العدید من الباحثین وان ھذا النوع من المناھج یسعي  

كما توجد في الواقع   الظاھرة أوقع الوا دراسة ىوصفھا وبتالي فھو یعتمد عل ىومن ثم یعمل عل

المنھج الوصفي في البحث في كونھ  یعتبر     ةأھمیویھتم بوصفھا وصفا دقیقا  كما تبرز    

كما انھ یعتبر  اإلنسانیةالكثیر من المجاالت  لدراسةالوحید في نظر العدید من الباحثین  األسلوب

استخدام  صعوبة نتیجةضر شیوعا بین جمھور الباحثین في الوقت الحا     األكثر األسلوب

)  352: 2002ملحم ، (التجریبي   باألسلوب فیما یتعلق   وخاصةفي البحث  واألخرى األسالیب

موضع  الظاھرةعن  ةوعلمی ةدقیق أوصافجمع  ىلإ أالرتباطيویھدف المنھج الوصفي  

الدسوقي  ( المختلفة توجد بین الظواھر     يلت االعالقات  دراسة ىلإفي وضعھا الراھن و الدراسة

 األھداف المقارن لتحقیق    والمنھج  المقارنة نمط الدراسات     الباحثة كما اتبعت )  25: 2003،

بین عدد من   العالقةھي التي تصف   االرتباطیةالبحوث  فأبسط بالدراسة األخیرة الثالثة

 التمییز  ال یمكن حدا وفي مثل ھذه البحوث      ىكل اثنین منھما عل ةالمتغیرات عن طریق مقارن

العالقات بین المتغیرات     ىتابعھ بل إن التركیز یكون دائما عل   وأخري المستقلةبین المتغیرات 

للبحوث  األساسیة والوظیفة.نوعھا أساس ىالتمییز بین ھذه المتغیرات عل ةدون محاول
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بین  بالعالقةبین متغیرات أو عن التنبؤ  العالقة ةالمعلومات عن قو ىلإھي الوصول  االرتباطیة

  . ) 2006:23عالم،  أبو(المتغیرات 

  : الدراسةجمتمع  
بمدینھ   األساسي من الشق الثاني من التعلیم  الصفین السابع والثامن تالمیذ الدراسةیضم مجتمع 

  األساسيالشق الثاني من التعلیم   تالمیذوقد بلغ مجموع )2009/ 2008(بنغازي لعام 

)24544 (  

  : الدراسةعينه 
وتستخدم في اختیار  النسبیة الطبقیة العشوائیة للطریقةوفقا  الحالیة الدراسةتم اختیار عینھ  

 الحالیة  الدراسة  وأھداف المنھج   طبیعة  تالءم ولعل ھذه انسب طریقھ   عینات من المجموعات 

 إفراد وبالتالي بلغ    الدراسة  أفراد من مجموع   )1.50(باختیار عینھ بنسبھ     الباحثةحیث قامت 

طالب وطالبھ تم اختیارھم عشوائیا من مدارس الشق الثاني من ) 370( للدراسة األساسیة العینة

                                      .الثالثة التعلیمیةوفقا لمكاتب الخدمات  األساسيالتعلیم 

  : العينةيف اختيار  التاليةاخلطوات  الباحثةوقد اتبعت 

التالمیذ بأعداد  إحصائیات ىللحصول عل األساسيبأمانھ التعلیم  باالتصال الباحثةقامت /1

  ) 2008/2009(للعام الدراسي  األساسيالدارسین بالشق الثاني من التعلیم 

 43 البركة التعلیمیةمكتب الخدمات (حده  ىبعزل كل مكتب خدمي عل  الباحثةثم قامت /2

بنغازي  التعلیمیة،مكتب الخدمات   ةمدرس 30السالوي  التعلیمیة،مكتب الخدمات   ةمدرس

  ) ةمدرس 24المركز 

مدارس  6(من كل مكتب خدمي تعلیمي فتم سحب       ) 1.50(ةبنسب ةبسحب عین الباحثةقامت /3

مدارس  3السالوي ،  التعلیمةمدارس من مكتب الخدمات 4، البركة التعلیمیةمن مكتب الخدمات 

  )بنغازي المركز  التعلیمیةمن مكتب الخدمات 
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من   سة مدر)13(مجموع المدارس في قصاصات ورق وتم سحب        ةبكتاب  الباحثة امت ثم ق/4

  الكلي المجموع 

 ةحد ى عل  تعلیمیة من كل مكتب خدمات      التالمیذ والتلمیذات   تم اختیار العدد المحدد  من     /5

جمع البیانات  أدوات ىعل العینة فرادأبعض  إجاباتنقص مخل في  إيلتوقع حدوث  و عشوائیا

وبالتالي   األساسیة  العینة من   أكثر  العینة  أفرادتم تحدید عدد  مما یتطلب استبعادھا الدراسةفي 

بعد تحدید   العینة أفرادیوضح توزیع )2( والجدول  األفرادمن ھؤالء  العینةیتم استكمال بیانات 

  ةفي كل مدرس أفرادھا

حسب كل مكتب خدمات  الدراسة ةعين أفرادتوزيع ) 2(اجلدول رقم 
  تعليمية

  إناث  ذكور  المدرسة  المكتب الخدمي

مكتب الخدمات 
  البركة التعلیمیة

  23    الصدیقة

  31    المھاجرین

  15    بن نافع ةعقب

    26  الكتاب األخضر

    31  األنصار

    20  العید الذھبي

مكتب الخدمات 
  السالوي التعلیمیة

  17    جابر بن حیان

  37    القاھرة

    46  عمر بن عبد العزیز

  29    المعرفةنور 

مكتب الخدمات 
 بنغازي التعلیمیة

    19  جنین

  25    النھضة
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    21  الجزیرةشھداء   المركز

  38    المجموع

  210  160  14  المجموع

  370  المجموع الكلي

  

  : مجع البيانات أدوات
وھذه المقاییس ھي     الدراسة  مقاییس لقیاس متغیرات    ثالثة الدراسةفي ھذه  الباحثةاستخدمت  

 لإلنجاز،ومقیاس الدافع   2006شلبي  ماجدة ةترجم 1974لتریكت موس   الصفیة البیئة(

 األول،ونتائج التحصیل الدراسي للفصل   2003فاروق عبد الفتاح   ةترجم 1970 ھیرمانز

  . 2009/ 2008خریف 

الدراسات السابقة في المجال وجدت أكثر      ىبعد اطالع الباحثة عل:  مقیاس البیئة الصفیة :أوًال

 ةمفرد 36وھو یتكون من     trickett and moosمقیاس تریكت وموس  االختبارات استخدامًا

یجاب علیھا من خالل     )اجتماعي ،نفسي ، مادي    (مجاالت لبیئة الفصل الدراسي ھي  3تقیس 

  النحو التالي  ىوانب رئیسیھ علوھذه المجاالت الثالثة  تم تصنیفھا في ثالثة ج)ال /نعم (الصیغة 

والتي تتضمن العالقات بین التالمیذ مع بعضھم البعض، العالقات بین         : العالقات الشخصیة/أ

  المعلم والتالمیذ 

  النظام وتغییر النظام ى الحفاظ عل أبعاد/ ب 

  .أبعاد المنافسة والتوجھ نحو المھمة/ ج

  المقیاس تصحیح _

وھي                                                      ةسالب عبارة) 16( عبارة 36یتضمن المقیاس  

)1 ،4 ،10 ،13 ،15 ،16 ،18 ،21 ،22 ،23 ،24 ،28 ،29 ،30 ،31 ،33  (  

، 6، 5، 3، 2(وھي  ةموجب عبارة)  20( ىكما یتضمن عل 

7،8،9،11،12،14،17،19،20،25،26،27،32،34،35،36  (  
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التصحیح وفقا لتعلیمات  أسلوبوقد اتبع  بنوده ىعل العینة أفرادوضعت لقیاس استجابات 

فقرات  ى عل  الكلیة  الدرجة  ىألجل الحصول عل    العینة  أفراد المقیاس المستخدم لبیان درجات  

) درجات ( أوزانوحدد كذلك ) ال /نعم (تراوحت بین  اإلجابةبدیالن  ةكل فقر أمامالمقیاس حدد 

  : لي كل بدیل من البدائل علي النحو التا

  )  2(الموافقة من قبل المفحوص على العبارة الموجبة لھ / 1

ى وعكس ذلك عل)   1(عدم الموافقة من قبل المفحوص على العبارة الموجبة تعطي لھ  /2

من   ةمكون  ةاستطالعی  ةعین ى العبارات السالبة   وبعد تطبیق المقیاس في صورتھ المبدئیة عل  

من حیث     المرغوبة  النتائج  ىعل  الباحثة لم تتحصل ) إناث 50.ذكور  50(ةتلمیذ وتلمیذ)100(

للشروط  الباحثة مراعاةفي الصدق والثبات رغم  المتمثلةللمقیاس  السیكومتریھالخصائص 

للتطبیق  المناسبة البیئةلعبارات المقیاس وتوفر  العینة أفرادللتطبیق من حیث فھم  المناسبة

التدریس بقسم    ةھیئ  ألعضاء  الباحثة  ةوبعد مراجع   ةالعین عند اختیار  العشوائیةوتوفیر شرط 

فقرات  وإضافة الدراسة أھدافمع  بما یتناسببتعدیل المقیاس  الباحثةوعلم النفس قامت  التربیة

من قبل   أضفتھا تم   التي یبین الفقرات    3الجدول رقم   (فقره  ـ      54یتكون من    أصبح بحیث  

ماعدا ذلك فھي فقرات     )،1،2،7،11،13،15،16،20،36،37(وھي ةفقرات سلبی 10) الباحثة

،موافق ،غیر متأكد ،غیر موافق ،غیر موافق  ةموافق بشد(بدائل ھي  ةكذلك ھناك خمس ةایجابی

وتم  التقریریةلعدم تناسبھا مع فقرات المقیاس )  ال /نعم ( الثنائیةوتم تغییر البدائل )  ةبشد

تلمیذ وتلمیذه لغرض تحدید سھولھ فھم العبارات         60منةمكون  ةعین ىعرض ھذا المقیاس عل

نتائج ھذا التطبیق عن تعدیل  أسفرتوقد  الدراسة ألدوات القیاسیةوكذلك  للتأكد من الخصائص 

یوضح  ) 3(الجدول رقم   .  العینة  ألفراد والعمر الزمني    یتالءم  عبارات المقیاس بما    صیاغة

  .الصفیة البیئةمقیاس  إلي أضافتھاالفقرات التي تم 

  اشعر بعطف المعلمین علینا معظم الوقت 

  المعلمین  أكثرباالرتیاح أو الود تجاه  ال اشعر

  التالمیذ  یساعدونمن طریقتھم في التدریس لكي  یغیر المعلمین

  في الدروس وغیرھا  المساعدةمعلمنا بتقدیم  ال یبخل

  كان بسیطا  لو حتىبذل الجھد  ىیشكرنا معلمنا عل
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  أثناء الحصص  التالمیذ ال یھتم المعلمین بالفوضى لدى

  نلتزم بالقوانین المعدة من قبل المعلمین للحفاظ على النظام داخل الفصل 

  لنقوم بھا  جدیدة أنشطھیعد المعلمین 

  نقوم بأنشطة وموضوعات جدیدة  أنیحب المعلمین 

  ونقاشھا معنا بوضوح قبل قیامنا بھا  المھمةیقوم المعلمین بشرح 

  منا  ال قلیل ال یكملھاقد نبدأ جمیعا في عمل ما ولكن 

  نقبل علیھ بحماس   فأنناتم تكلیفینا بنشاط ما  إذا

  مسبقًا  المعدة الدراسیة الخطةن بتنفیذ ویقوم المعلم

  بعضنا البعض داخل الفصل  ال ننافس

  إلنجازھاالمھمات التي تم التخطیط  بإنجازعاده  نبدأ

  لھا بالدرس  ال صلھ أمورللحدیث عن  الحصةیأخذ بعض المعلمین جزء من 

  

  : السابقةالصدق والثبات يف الدراسات 
التأكد منھا ألي مقیاس حتى یمكن االعتداد بھ    التي یجب یعد الصدق والثبات من األمور الھامة

واالطمئنان في استخدامھ والثقة في انھ یقیس فعال ما وضع لقیاسھ وبالتالي تحقق أھم شروط        

  النظریة الكالسیكیة للقیاس النفسي وھي التأكد من صدق وثبات األداء المستخدمة  

  السابقةصدق املقياس يف الدراسات )  4(جدول 

  نوع الصدق  العینةحجم   العینةع نو  الدراسة
 المرحلةتالمیذ   2006شلبي 

  الثانویة
الفصل  بیئةمقیاس   تلمیذ وتلمیذه 60

الفردي كمحك 
 البیئةخارجي لمقیاس 

بلغ معامل  الصفیة
  ), 0. 7(  الصدق 
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وتبین من خالل عرض الجدول إن المقیاس یتمتع بصدق عالي وعلیھ فأن المقیاس یقیس بدقھ      

  الدراسي الفصل  بیئة

  السابقةثبات  املقياس يف الدراسات )   5(جدول 

  نوع الثبات   العینةحجم   العینةنوع   الدراسة

 المرحلةتالمیذ    2006شلبي 

  الثانویة

 0.7 النصفیة  التجزئة   تلمیذ وتلمیذه  60

    0.8معامل الثبات 

  

  : لإلجنازمقياس الدافع :ثانيا 
االختبار  باقتباسوقد قام    HERMANS 1970ھیرمانز األصلأعد ھذا االختبار في  

ومن ویتكون مقیاس الدافع   2003الفتاح موسى   فاروق عبد .الدكتور  العربیة  باللغة واعداه 

ناقصة یلیھا خمس عبارات      ةفقره  اختیار من متعدد تتكون كل فقره من جمل    28لإلنجاز من 

 ىأمام كل عبارة زوج من األقواس عل  ویوجد )أ،ب،ج،د (أو أربع عبارات )ه  أ،ب ،ج،د،(

بین القوسین  )×(المفحوص إن یختار العبارة التي یرى أنھا تكمل الفقرة بوضع عالمة         

  .الموجدین أمام ھذه العبارة 

                                                                                      :          تصحيح املقياس  

الفقرة والعبارة إي انھ في     ة ایجابی ةفي ھذا االختبار طریقھ تدرج الدرجات تبعا لدرجیتبع 

الترتیب وفي    ىعل ) 5،4،3،2،1( الدرجات ) أ،ب،ج،د،ه :(الفقرات الموجبة تعطي العبارات    

الدرجات  )أ،ب،ج،د،ه (الفقرات السالبة ینعكس الترتیب السابق حیث تعطي العبارات        

یب وكذلك الحال في الفقرات التي تلیھا أربع عبارات  وطبقا لھذا            الترت ىعل) 1،2،3،4،5(

درجھ كما    130یمكن إن یحصل علیھا المفحوص في االختبار كلھ     ةالنظام تكون أقصي درج

    . 28 ةتكون اقل درج
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  : السابقةصدق  وثبات االختبار يف الدراسات 

  السابقةصدق املقياس يف الدراسات ) 6(جدول 

  نوع الصدق  العینةحجم   العینةنوع   الدراسة

 المرحلةتالمیذ   1981موسى 
  الثانویة

  )0.670(الصدق التجریبي   ةوتلمیذ تلمیذ200

 المرحلةتالمیذ   1999بالشیخ 
  الثانویة

مع مقیاس  الصدق التالزمي  ةتلمیذ وتلمیذ60
ناھیھ  أبوإعداد  لإلنجازالدافع 

  0.550وبلغ معامل الصدق

 المرحلة تالمیذ  2002القداري 
  الثانویة

  ) 0.70(الصدق التالزمي  ةتلمیذ وتلمیذ 60

 المرحلةتالمیذ   2006 الشیخي
  الثانویة

  0.76الصدق الذاتي   ةتلمیذ وتلمیذ34

یتضح من الجدول إن المقیاس یتمتع بصدق مناسب ومقبول وبالتالي                          

  .لدراسةالجمع بیانات  كأداةن استخدامھ یمك

  السابقةثبات املقياس يف الدراسات )7(جدول 
  نوع الثبات  العینةحجم   العینةنوع   الدراسة

 المرحلةتالمیذ   1981موسي 
  الثانویة

تلمیذ 200
  وتلمیذا

  0.765 لفاامعامل 

تكرار التطبیق   تلمیذ وتلمیذا 60  الثانویة المرحلة  1999بالشیخ 
0.830  

 المرحلةتالمیذ   2002القداري 
  الثانویة

 
  تلمیذ وتلمیذه 60

 النصفیة التجزئة
 أعاده 0.84

  0.83االختبار 

 المرحلةتالمیذ   2006الشیخي
  الثانویة

  0.77 لفاامعامل   تلمیذ وتلمیذه34
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یتضح من الجدول السابق إن المقیاس یتمتع بثبات مناسب ومقبول وبالتالي یمكن استخدامھ في    

  .الحالیة الدراسة

  : االستطالعية الدراسة
  :وذلك بھدف  االستطالعیة الدراسةبأجراء  الباحثةقامت 

  .المستخدمةتقبل وتجاوب المفحوصین مع المقاییس ى مد ىـالتعرف عل1

  .المقاییس المستخدمة ةمدي وضوح وسالم ىـالتعرف عل2

  . .المقاییس المستخدمةبتطبیق  واأللفةـالتدریب 3

  . المستخدمةمن صدق وثبات المقاییس  التأكدـ 4

من مجتمع    بسیطة  عشوائیة  ةبطریق ةطالب وطالب 60باختیار  الباحثةوللتحقق مما سبق قامت 

فترة  وتراوحت ) 2009/ 2008بنغازي  ةبمدین األساسيالشق الثاني من التعلیم  ةطلب( الدراسة

 االستطالعیة العینةیوضح )8(والجدول رقم   2009/ 5/11 إلي 2009 1/11التطبیق من  

  .للبحث 

  المجموع  التالمیذ  المدارس  األساسي المؤتمر

  60  إناث  30  األساسيللتعلیم  الصدیقة  البركة

  ذكور  30  األساسيللتعلیم  األنصار

  

   : احلالية الدراسةصدق وثبات املقاييس يف 

 ىحیث تم عرضھا عل     الدراسة في   المستخدمة الصدق الظاھر للمقاییس    الباحثةقد استخدمت 

ات فقر  صالحیة وذلك لتحدید مدي (* )وعلم النفس  التربیةھیأة التدریس بقسم  أعضاءعدد من 

  .المقاییس 
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  : الصفية البيئةصدق وثبات مقياس 
  :الصدق الظاھري/1

لإلیفاء بشرط الموضوعیة عرضت الباحثة أدوات الدراسة والمتمثلة في مقیاس البیئة الصفیة        

أعضاء من أساتذة التربیة وعلم       ةلجنھ من المحكمین تكونت من سبع       ىبصورتھ األولیة عل 

النفس وكانت  نسبھ االتفاق بین المحكمین على فقرات المقیاس ما بین                                 

إن الفقرات تقیس الصفة المراد قیاسھا وقد تم تعدیل   ىوقد اتفق المحكمین عل%)75/ 50(

    :ح كما ھو مبین بالجدول التالي بعض الفقرات لتكون أدق وأوض

  فقرات مقياس البيئة الصفية قبل وبعد التعديل)  9(اجلدول 

  بعد التعدیل الدرس  الفقرات قبل التعدیل

  المعلم للدروسشرح  أثناءاسرح كثیرا   شرح المعلم الدرس إثناءاسرح 

  معظم الوقت بالفصل یقضى في الدروس  معظم الوقت بالفصل نقضیھ في الدرس

  إن ھذا الفصل جید التنظیم أري  ھذا الفصل جید التنظیم

وماال یوضح المعلم القواعد التي تحدد ما یجب 
 األسابیعالقیام بھ من جانب التالمیذ في  یجب

  الدراسیة السنةمن  األولي

الدراسیة یحدد  السنةفي األسابیع األولي من 
ما یجب و ما ال یجب القیام بھ من  ونالمعلم

  المیذجانب الت

  

سابقًا تم عرض المقیاس      الباحثة المقیاس وتغییر البدائل كما وضحت     إليالفقرات  إضافةبعد 

وعلم النفس    التربیة ھیئھ التدریس بقسم   أعضاءمن  ةلجنھ من المحكمین تكونت من خمس ىعل

  :في الجدول التالي الموضحةوتم تعدیل الفقرات 
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  التعديليوضح الفقرات قبل وبعد  10رقم  اجلدول

  الفقرات بعد التعدیل  الفقرات قبل التعدیل

مع المعلمین اسرح كثیرا  عالقةلعدم وجود   شرح المعلم للدروس أثناءاسرح كثیرا 
  أثناء شرحھم للدروس

ساعتي اثنا شرح المعلمین  إليما انظر  غالبا  غالبا ما ینظر التالمیذ لساعاتھم في ھذا الفصل
  الدروس

  نعرف بعضنا البعض جیدا في ھذا الفصل  التالمیذ بعضھم البعضفي ھذا الفصل یعرف 

  لدي الكثیر من الصداقات في ھذا الفصل  تتكون الكثیر من الصداقات في ھذا الفصل

یغیر المعلم من طریقتھ في التدریس لكي 
  الطلبةیساعد 

یغیر المعلمین من طرق التدریس لكي 
  التالمیذ یساعدوا

  إن فصلنا جید التنظیم ىأر  ھذا الفصل جید التنظیم

یتسم المعلمین بثبات طریقھ معاملتھم للتالمیذ 
  الذین یخلون بالنظام

دائما یعاقب المعلمین التالمیذ الذین یخلون 
  بالنظام

  بقلیل من النشاطات داخل الفصل أقوم  داخل الفصل األعمالبقلیل من  أقوم

  

  :) االتساق الداخلي (الصدق التكويني الفرضي 
للمقیاس وكذلك تم استخراج      الكلیة  والدرجةالفقرات  بین درجاتحساب معامالت االرتباط  تم

وحساب معامل االرتباط بین      إلیھ للمجال التي تنتمي     الكلیة  بالدرجة  ةمعامل ارتباط كل فقر  

  :التالي كما ھو مبین في الجدول  الفرعیةللمقیاس والمقاییس  الكلیة الدرجة
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 البيئةملقياس  الكلية بالدرجةمعامل ارتباط كل فقره ) 11(اجلدول 
  الصفية

معامل   الفقرةرقم 
  االرتباط

معامل   الفقرةرقم   معامل االرتباط  الفقرةرقم   معامل االرتباط  الفقرةرقم 
  االرتباط

1  460**  13  359**  25  460**  37  410**  

2  423**  14  369**  26  559**  38  480**  

3  336**  15  279*  27  489**  39  609**  

4  563**  16  334**  28  609**  40  527**  

5  405**  17  470**  29  505**  41  616**  

6  571**  18  609**  30  285*      

7  422**  19  416**  31  415**      

8  469**  20  336**  32  368**      

9  438**  21  286**  33  408**      

10  326*  22  371**  34  444**      

11  275*  23  489**  35  392**      

12  288*  24  406**  36  275*      

  0.01داللھ  مستوى**.    0.05داللھ  مستوى*

  

مناسبًا ومقبول    الكلیة  بالدرجةارتباطھا  ةفقر) 54(من  ةفقر) 41(خالل الجدول إن  یتضح من

  .ضعیف وغیر دال وبالتالي حذفت ھذه الفقرات  الكلیة بالدرجة ارتباطھا ةفقر) 13(وان 
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ملقياس  الكلية بالدرجةيوضح معامل ارتباط كل جمال )  12(اجلدول 

  الصفية البيئة

  معامل االرتباط  المجال

  **635  الشخصیةالعالقات 

  **832  النظام والترتیب

  **792  المھمةوالتوجھ نحو  المنافسة

  ) 0.01(داللھ  مستوى**

مالئم ومقبول وبالتالي یتضح إن      بالدرجة الكلیة  یتضح من الجدول السابق إن ارتباط المجال   

  .مقبولالمقیاس یتمتع بصدق 

  :الثبات:ثانيا 
كما تم قیاس الثبات لمجاالت ) .7861(تم حساب الثبات بطریقھ الفاكرونباخ وقد بلغت قیمھ الفا 

  :كما ھو مبین في الجدول التالي  الثالثةالمقیاس 

  الصفيةقيمه الفا احملسوبة االت البيئة ) 13(اجلدول 

  المحسوبة إلفاقیمھ   مجاالت المقیاس

  .6232  الشخصیةالعالقات 

  .6678  النظام والترتیب

  . 6612  المھمةوالتوجھ نحو  المنافسة

  

  .ومقبولة  مالئمةإن المقیاس یتمیز بمعامالت ثبات ) 9(یتضح من الجدول 
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  :احلالية الدراسةيف  لإلجنازوثبات مقياس الدافع  صدق: ثانيا

  :الصدق:أوال

   :الصدق الظاهري -1

من  ةصورحیث عرضت  الصفیة البیئةالتي اتبعت في مقیاس   اإلجراءات الباحثةاتبعت 

والقیاس النفسي وطلب   وعلم النفس خمسة من المحكمین العاملین في مجال تربیة ىاالختبار عل

 وسلبیة ومدى ایجابیة   , ال  أم لإلنجاز دافع   إلي كانت الفقرة تنتمي     إذامن كل منھم تحدید ما    

 إلي فقرات االختبار تنتمي     ةكاف  ىوبعد جمع نتائج التحكیم دلت تقدیرات المحكمین عل     الفقرة

لألخذ بھا    ةكافی  ةوھي نسب  ) 87.5(لم تقل عن    لألنفاق المئویة النسبةحیث إن  لإلنجازالدافع 

 السالبة والفقرات  ة سالب ) 9(و ةموجب  ةفقر)19(إن االختبار یتضمن  ىكما  اتفق المحكمون عل

  .)1،3،4،9،10،15،16،27،28( األرقامھي التي تحمل 

  )االتساق الداخلي (صدق التكوين الفرضي /2

للمقیاس كما ھو مبین في الجدول  الكلیة والدرجةل االرتباط بین درجات الفقرات تم حساب معام

)14  (  

  للمقياس الكلية بالدرجةمعامل ارتباط كل فقره ) 14(اجلدول 
  معامل االرتباط  الفقرةرقم   معامل االرتباط  الفقرةرقم 

1  487**  15  400**  

2  430**  16  326**  

3  411**  17  428**  

4  337**  18  317**  

5  478**  19  447**  

6  620**  20  368**  

7  461**  21  312**  
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  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة

8  358**  22  358**  

9  351**  23  482**  

10  482**  24  531**  

11  386**  25  538**  

12  404**  26  420**  

13  477**  27  405**  

14  415**  28  337**  

   0.01مستوى داللھ **     0.05داللھ  مستوى*

مالئم ومناسب  الكلیة بالدرجةللمقیاس كان ارتباطھا  ةفقر 28 أن)14( یتضح من الجدول 

  )  620_312(   معامالت االرتباط بین  وتراوحت

  : الثبات: ثانيا
وھذا یعد   ) 0.77(عن طریق معامل الفا كرو نباخ وبلغت قیمھ إلفا المحسوبة   تم حساب الثبات

  ثبات مالئم ومقبول و مما سبق یتضح إن المقیاس یتمیز بمعامالت ثبات مناسبة 

  : األساسية العينةمجع بيانات 
في جمع    الباحثة  بدأت ، االستطالعیة  الدراسة جمع البیانات خالل  أدوات مالئمةبعد التأكد من 

مدارس   أمناء  ىل إموجھة   رسالة  ى،فقامت بالحصول عل   للدراسة األساسیة العینةالبیانات من 

،طبقت  العینة إليالوصول  مھمةبنغازي ،وذلك لتسھیل  ةبمدین األساسيالشق الثاني من التعلیم 

كما فصل ( ةالذین وقع علیھم االختیار في كل مدرسى التالمیذ بشكل جماعي عل الدراسة أدوات

 البیئة مقیاس  : اآلتيوفقا للترتیب  الدراسة أدواتوطبقت ) الدراسة ةھذا في الجزء الخاص بعین

نفسھا في    ىعل الباحثةواعتمدت  الحالیة الدراسةحسب عنوان  لإلنجازثم مقیاس الدافع  الصفیة

المفحوصین في فھم   خطأااللتزام بالتعلیمات وتحاشیا ل  ىحرصا عل الدراسة أدواتتطبیق 

 ىاالسم والفصل الدراسي عل     ةالمساعدین كتجاوز التعلیمات مثل ترك كتاب    وأخطاءالعبارات 

 نھایة نتائج الطالب في    ى ل إوذلك للرجوع    ضروریة المقیاس حیث إن ھذه المعلومات    ةورق
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 ةالدراسي وقد استغرق جمع البیانات من عین       ئج ا لتحصیلنتا ىالفصل الدراسي للحصول عل

  .ف  2009.12.27 ىلإ 2009.11.15من  الفترة الدراسة

نقصا في   الباحثةومراجعتھا وجدت   العینة  أفراد جمع البیانات من   ةوبعد االنتھاء من عملی   

،ومن ثم ظل  االحتیاطیة العینةمن المقاییس فاستبعدت ،وتم تعویضھا من خالل بیانات  ةمجموع

 أدوات ىعل  إجاباتھم بعد إن تم  تصحیح    . ةطالب و طالب  )370(كما ھو  األساسیة العینةحجم 

عدة  اإلجابة تم توضیحھا سابقا ،ورجعت كل كراسات     لتي االتصحیح   ةوفقا لطریق  الدراسة 

 نةالعیمرات للتأكد من صحة ودقة البیانات ، تم الحصول على نتائج  التحصیل الدراسي ألفراد 

  .)  2009/ 2008(للفصل الدراسي خریف 

  : اإلحصائية األساليب
برنامج   باستخدام الحاسوب   بواسطة  الدراسة لتحلیل بیانات    البارامتري  م اإلحصاء تم استخدا 

  : التالیة اإلحصائیة األسالیبوقد استخدمت ) spss(االجتماعیةللعلوم  اإلحصائیة الحقیبة

 أفراد  إدراك ىمستو  ىالتعرف عل  ( للدراسة  األولواحده لتحقیق الھدف   ةلعین"ت "اختبار / 1

  )  بعادھااو الصفیة للبیئة الدراسة ةعین

 البیئةبین  العالقة ىالتعرف عل(  للدراسةلتحقیق الھدف الثاني  ونسبیرمعامل ارتباط / 2

 العالقة  ىتعرف عل  ال(للدراسة والھدف الثالث   ) الذكور   ىلد لإلنجازو الدافع  وأبعادھا الصفیة

التعرف  (  للدراسة والھدف الرابع   )  اإلناث  ىلد  لإلنجاز والدافع   أبعادھا و  الصفیة البیئةبین 

       للدراسة والھدف الخامس   ) الذكور   ىو التحصیل الدراسي لد    الصفیة  البیئة بین   العالقة ىعل

  )   اإلناث ىوالتحصیل الدراسي لد وأبعادھا الصفیة البیئةبین  العالقة ىالتعرف عل( 

الفروق بین  ىالتعرف عل(ف السادس للفروق بین عینتین مستقلتین لتحقیق الھد" ت"اختبار / 3

.وإبعادھا الصفیة البیئةفي  الدراسة ةالمشمولین في عین واإلناثالذكور   

  

  

  



 
  

  

  
  

  فصل الخامس 
  وتفسیره نتائج الدراسة
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  : ـ عرض النتائج وتفسريها  1
تم التوصل إلیھا وتفسیرھا وفقا لترتیب أھداف        یشمل ھذا الفصل عرض النتائج الدراسة التي 

  .الدراسة

  :األولاهلدف 

  .الدراسة للبيئة الصفية ككل ةـ التعرف على مستوى إدراك أفراد عين

 العینةمتوسط  ةككل تمت مقارن  الصفیة للبیئة الدراسة ةعین أفراد إدراك ىمستو  ةلمعرف

الفروق   الداللة یوضح اختبارات ) 15( الجدول .ككل بالمتوسط الفرضي  الصفیة البیئةلمقیاس 

  . ككل للعینة الصفیة البیئةوالمتوسط الفرضي لمقیاس   العینةبین متوسط 

N=33
70 

متوسط 
  العینة

المتوسط 
  الفرضي 

االنحراف 
  المعیاري 

درجھ 
  الحریة

مستوى   قیمھ ت 
  الداللة 

  159.11  123  14.36   369  48.36   0.01   

  

 البیئة ككل في مقیاس     الدراسة  ةانھ توجد فروق دالھ بین متوسط عین) 15(یتضح من الجدول 

        بالمتوسط الفرضي لالختبار ذاتھ   ةمقارن)  159.11( العینةحیث كان متوسط   الصفیة

  .  إن یكون مرتفعًا إليككل یمیل  الصفیة للبیئة العینة أفراد إدراك ىإن مستو إي) 123(

والمتوسط النظري   119.15 العینةن متوسط حیث كا 2006شلبي  دراسةالنتیجة مع تتفق ھذه 

 العینة  أفراد  إدراك ىارتفاع مستو  إليوتوصلت  الحالیة الدراسة ةأداوقد استخدمت نفس  100

  . الصفیة للبیئة

النظام  إليإدراك أفراد العینة للبیئة الصفیة ككل     ىارتفاع مستو  الباحثة أن تفسرویمكن 

التربوي والتعلیمي الذي یخضع  لھ التالمیذ والي التربیة البیئیة فكل تلمیذ لدیھ تصور مبدئي         

  .عن بیئة الفصل الدراسي دون إن یكون لدیھ إدراك لمكوناتھا المادیة ،والنفسیة ، واالجتماعیة 
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  :                                                                                   الھدف الثاني 

  .الذكور ىلد لإلجنازوالدافع  وأبعادها الصفية البيئةبني  العالقةى ـ التعرف عل 

الذكور تم استخدام معامل ارتباط       ىلد  لإلنجاز بالدافع   وأبعادھا  الصفیة  البیئة  ارتباط ةلمعرف

  . ونسبیر

 الصفية البيئةبني  بريونيبني قيم معامالت االرتباط )  16(اجلدول 
  لدي الذكور لإلجنازوالدافع  وأبعادها

  370 الكلیة العینة

  160الذكور 

  مستوى الداللة  قیمھ معامل االرتباط

  0.05  160  ككل الصفیة البیئة

  دالھ غیر  147  الشخصیةالعالقات 

  غیر دالھ  128  النظام والترتیب

  غیر دالھ  106  المنافسة والتوجھ نحو الھدف

  

ككل والدافع   الصفیة  البیئةبین  ة موجب  ةارتباطی عالقة وجود  ) 16(یتضح من الجدول   

 أبعاد بین   ةارتباطی  عالقةكما تبین عدم وجود )  0.05(داللھ  ىالذكور عند مستو ىلد لإلنجاز

یقابلھا ارتفاع   الصفیة ككل البیئةفي مقیاس  الدرجةإن ارتفاع  إي.لإلنجازوالدافع  الصفیة البیئة

  .  لإلنجازیقابلھا انخفاض في الدافع  الصفیة البیئة أبعادبینما كل ارتفاع في  لإلنجازفي الدافع 

الفصل  بیئةضعیف جدا حیث إن   الصفیة للبیئةالذكور  إدراكویمكن تفسیر ذلك إن  

من االنتباه واالھتمام بما یقولھ المعلم من       مرتفعةة درج ىالدراسي التي یكون فیھا التالمیذ عل

الدرس تجعل التالمیذ یشعرون بمناخ نفسي واجتماعي وتعلیمي ممتع      بأنشطةواھتمام  معلومة

 ىعل جازلإلنوبالتالي یرتفع لدیھم الدافع   العقلیةالتركیز واستخدام قدراتھم   ىیساعدھم عل

بین التالمیذ    الشخصیة النقیض من ذلك عندما تقل التفاعالت بین المعلم والتلمیذ وتقل العالقات 

  .  لإلنجازذلك ینخفض لدیھم الدافع  ىبعضھم البعض ویقل انتباھھم واھتمامھم وبناء عل
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كأحد   المھمة والتوجھ نحو    والمنافسة بین النظام والترتیب   عالقةوجود  عدموفیما یتعلق ب

إن النظام والترتیب    إلي ترجع ذلك   الباحثةالذكور فأن  ىلد لإلنجازوالدافع  الصفیة البیئة أبعاد

 الصفیة  بالبیئة الذكور داخل الفصل حیث ینخفض اھتمام الذكور     ى لد الھامةمن العوامل غیر 

علم والتي  للت  المناسبة  البیئة لدیھم حیث إن    المنافسة  ىلتعلمھم وینخفض كذلك مستو     المناسبة

اھتماما   أكثر التالمیذ وتجعلھم    ىلد  الدافعیة تستثیر   المریحة  المادیة یسودھا النظام والوسائل   

 األخرمن  أفضل أدائھحیث یھتم كل تلمیذ إن یكون  المنافسة ىبنظام وترتیب بیئتھم  وتحثھم عل

  . واألخرىمن الفصول  أفضلوان یكون فصلھ الدراسي 

  :اهلدف  الثالث 

  . اإلناث ىلد لإلجنازوالدافع  وأبعادها الصفية البيئةبني  العالقة ىـ التعرف عل 

تم استخدام معامل ارتباط      اإلناث  ىلد  لإلنجاز والدافع   وأبعادھا  الصفیة  البیئةارتباط  ةلمعرف

    ونسبیر

 الصفية البيئةبني  ونسبرييبني قيم معامالت االرتباط )  17(اجلدول 

  اإلناث ىلد لإلجنازوالدافع  وأبعادها

  370=  الكلیة العینة

  210=  اإلناث

  مستوى الداللة  االرتباطقیمھ معامل 

  غیر دالھ  .059  ككل الصفیة البیئة

  غیر دالھ  .014  الشخصیةالعالقات 

  غیر دالھ  .036  النظام والترتیب

  غیر دالھ  .084  المھمةوالتوجھ نحو  المنافسة
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 لإلنجازوالدافع  وأبعادھا الصفیة البیئةبین  ةارتباطی عالقةعدم وجود )  17(یتضح من الجدول 

یقابلھا انخفاض    أبعادھا أو  الصفیة  البیئة الفرد على مقیاس  ةكلما ارتفعت درج إي اإلناثى لد

  . لإلنجازمقیاس الدافع  ىعل

العالقات الشخصیة ، النظام   (بین البیئة الصفیة وھي    ةبالنسبة لعدم وجود عالقة ارتباطی  

الدراسة من اإلناث فأن      نة عی ىبالدافع لإلنجاز لد   ) والترتیب ،المنافسة والتوجھ نحو المھمة  

طبیعة بیئة الفصل الدراسي الموجودة في مدارس التعلیم األساسي حیث     إليالباحثة ترجع ذلك 

سالیب التدریس التقلیدیة المستخدمة داخل الفصل الدراسي    إن المناھج الدراسیة واالمتحانات وأ

إتباع   ىحیث یكونوا أكثر اھتماما وأكثر تركیزا عل(التعلیمات  ىتجعل التالمیذ یركزون فقط عل

التالمیذ   ىكل ھذا قد یستثیر لد  ) التالمیذ بالنتائج المترتبة إذا لم یتبعوھا  ةھذه التعلیمات ومعرف

التي تشتت انتباه الطلبة وتركیزھم ویقل اھتمامھم بالعالقات  ةوالعصابینوع من الخوف والتوتر 

اومر المعلم وكذلك     الشخصیة سواء مع المعلم ومع زمالئھ فالتلمیذ یھتم فقط بأتباع تعلیمات و  

یقل اھتمامھ بنظام وترتیب بیئتھ الصفیة فھو یھتم بھا لكي یتجنب العقاب ویتدنى اھتمامھ    

  .إتباع المھام المطالب بھا  إليط بالمنافسة ویتوجھ فق

  : اهلدف الرابع  

 ةعين ىوالتحصيل الدراسي لد وأبعادها الصفية البيئةبني  العالقة ىـ التعرف عل 
  . الذكورمن  الدراسة

 الذكور تم استخدام معامل    ىبالتحصیل الدراسي لد  وأبعادھا الصفیة البیئةارتباط  ةلمعرف

  .  ونسبیرارتباط 
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 وأبعادها الصفية البيئةبني  ونسبرييبني معامالت ارتباط )  18(اجلدول 
  الذكور ىوالتحصيل الدراسي لد

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  160=الذكور 

  غیر دالھ  .027  ككل الصفیة البیئة

  غیر دالھ  -.025  الشخصیةالعالقات 

  غیر دالھ  .021  النظام والترتیب

  غیر دالھ  .058  المھمةوالتوجھ نحو  المنافسة

   

والتحصیل   أبعادھا و  الصفیة  البیئة بین   ةارتباطی عالقةعدم وجود )  18(  یتضح من الجدول

 عالقةعدم وجود  إليالتي توصلت  1967 أندرسون دراسةتتفق مع  الذكور وھذا ىالدراسي لد

 دراسةیختلف مع  و.الذكور من  ةعین ىلد الدراسيالفصل الدراسي والتحصیل   بیئةبین 

              أبعادبین  0.01ىعند مستو  ةذات دالل عالقة وجود  إليالتي توصلت   1959 كریستین 

الذكور وعدم    ىوالتحصیل الدراسي لد   ) والتوجھ نحو الھدف  الشخصیة،والمنافسةالعالقات ( 

ف مع دراسة موس وتختل. النظام والترتیب والتحصیل الدراسي بین ةارتباطی عالقةوجود 

بعد  (بین درجات الطالب التحصیلیة وكل من      ةوجود عالقة ارتباطی إليالتي توصلت  1978

وتختلف أیضا مع  ) العالقات الشخصیة والمنافسة والتوجھ نحو المھمة  والنظام والترتیب   

وجود عالقة بین المنافسة والتوجھ نحو المھمة       إلي التي توصلت    1984دراسة بخیت   

  .ل األكادیمي والتحصی

ن  البیئة الصفیة التي یستخدم  فیھا أسالیب تدریس   أتفسر الباحثة ھذه النتیجة ب  أنویمكن 

التعلم باستقالل  وتتیح لھم حریة      ىالتحصیل والفھم معا وتشجع التالمیذ على وأنشطھ تؤكد عل

اختیار التعلم ویسودھا مناخ ینمي االتجاھات االیجابیة نحو العمل األكادیمي وتتسم بروح     

المساعدة والتعاون والمنافسة سواء بین التالمیذ بعضھم البعض وبین التالمیذ ومعلمیھم عندما      

عالیة من الترتیب  ةوبدرجتوجد صعوبات تواجھھم في التعلم كما تتسم بوضوح األھداف  

 ىزیادة مستو   إلي التالمیذ الحس الجمالي لألشیاء من حولھم وتدفعھم      ىوالنظام الذي ینمي لد
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زیادة  اإلنتاج األكادیمي  إليتحصیلھم الدراسي وتكون ھذه البیئة بیئة جذب فھي تجذب التالمیذ 

 ىتدریس وأنشطھ تشجع عل     إما البیئة التي یسودھا األسلوب التسلطي والتي یستخدم أسالیب       

أعاده المعلومات وال یتوفر فیھا روح الجماعة وتتسم بروح السخریة عندما یواجھ إي من    

  .االنسحاب والي تدني مستوي تحصیلھم الدراسي  إليالتالمیذ صعوبات في التعلم تدفع التالمیذ 

  :اهلدف اخلامس 

  .  اإلناثى والتحصيل الدراسي لد وأبعادها الصفية البيئةبني  العالقة ىالتعرف عل

والتحصیل  وأبعادھا الصفیة البیئةبین  العالقة ةلمعرف ونسبیرتم استخدام معامل ارتباط   

  .اإلناث ىالدراسي لد

والتحصيل  وأبعادها الصفية البيئةبني  العالقةيوضح )  19( اجلدول 
  اإلناث ىالدراسي لد

  الداللةمستوى   قیمھ معامل االرتباط  210= اإلناث

  0.01  -199  ككل الصفیة البیئة

  غیر دالھ  -127  الشخصیةالعالقات 

  0.01  -192  النظام والترتیب

  0.05  - 157  المھمةنحو المنافسة والتوجھ 

  

ككل   الصفیة البیئةبین  0.01عند  إحصائیا ةدال ةسالب ارتباطیھ ةیتضح من الجدول وجود عالق

بین   0.01 ىعند مستو   ةودال  ةسالب  ارتباطیھ  عالقة ووجود   اإلناث  ىوالتحصیل الدراسي لد 

 عالقة والتحصیل الدراسي وعدم وجود      المھمةوالتوجھ نحو  والمنافسةبعدي النظام والترتیب 

  .الدراسيوالتحصیل  الشخصیةبین بعد العالقات 

ذات سالبھ   ارتباطیھ  عالقة وجود   إلي التي توصلت  )  1991(الحریقي   دراسةوھذا یتفق مع 

الطالبات وتتفق أیضا مع دراسة       ىالبیئة الصفیة لد    أبعاد جمیع  بین 0.05/  0.01داللھ عند 
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وجود عالقة بین بعد النظام والترتیب والتحصیل األكادیمي          إلي التي توصلت   1984بخیت 

ولذلك یمكن رعایة    1973للتلمیذات المرحلة اإلعدادیة وتتفق أیضا مع دراسة  تریكت وموس 

تلك المتغیرات تربویا ونفسیا للنھوض بھا في مدارس الطالبات من قبل التوجیھ الطالبي وتفھم   

التطابق بین البیئة الصفیة      إلي ه المرحلة ومحاولھ الوصول المتطلبات النمائیة للطالبات في ھذ

 ىالواقعیة الموجودة في مدارس الشق الثاني من التعلیم األساسي والبیئة الصفیة المفضلة لد           

التحصیل الدراسي فالتلمیذ عندما   ىارتفاع مستو إليالطالبات والمعلمات والتي یمكن إن تؤدي 

نفسھ في البحث عن   ىاالعتماد عل ىعل وتشجعھ ةوجھوم ةیدرك بیئة الفصل بأنھا ممتع 

مدرسیھم أو الكتاب المدرسي كما تسمح لھ بالعمل تبعا    ىالمعلومات أكثر من االعتماد عل 

لسرعتھ وتتیح لھ فرصھ اختیار األسلوب الخاص في التعلم واستخدام كتب ومصادر متنوعة في 

التعلم بدافع االھتمام والتحصیل   إليون مدفوعا التعلم یتبني التلمیذ استراتیجیات تعلم عمیقة ویك

  .بدال من األھداف النفعیة 

  :اهلدف السادس  

 البيئة أبعاديف  الدراسة ةاملشمولني يف عين واإلناثالفروق بني الذكور  ىالتعرف عل
  .  الصفية

بین متوسطاتھم  المقارنةتمت  الدراسة ةالمشمولین في عین واإلناثالفروق بین الذكور  ةلمعرف

.الفرعیة وأبعادھا الصفیة البیئةفي   
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 وأبعادها الصفية البيئةيف  العينة أفراديوضح متوسطات ) 20(اجلدول 
.اإلحصائيةللفروق بني هذه املتوسطات وداللتها ) ت( ةوقيم  

مستوى 
 الداللة

"ت"قیمھ   ةدرج 
 الحریة

=  الذكور  المتوسطات االنحرافات
160 
210=اإلناث  الذكور  اإلناث الذكور اإلناث 

الصفیة البیئة 155.45 161.92 14.43 13.68 368 -4.419 دالھ  

العالقات  56,89 58.68 5.44 5.64 368 -3.078 دالھ
 الشخصیة

النظام و  58 .45 47.48 6.19 5.08 368 -3.246 دالھ
 الترتیب

 المنافسة 52.95 55.75 6.78 6.54 368 -4004 دالھ
والتوجھ نحو 

 المھمة

 

 وأبعادھا الصفیة البیئةفي  واإلناثالفرق بین متوسطات الذكور  ةلدالل) 20(یتضح من الجدول 

 ةوعین)  160( البالغةالذكور  ةبین عین إحصائیة ةوجود فروق ذات دالل  الداللة ىومستو

ارتفاع بسیط عن متوسط الذكور وھذا یتفق مع          اإلناث حیث یرتفع متوسط    )  210( اإلناث

 ةبین عین   إحصائیة  ةوجود فروق ذات دالل    إلي  الدراسة حیث توصلت    1984بخیت   دراسة

التي توصلت  1959 كریستین دراسةوتختلف مع  الصفیة البیئة أبعادالتالمیذ والتلمیذات في   

. وجود فروق ذات داللھ بین الجنسین  إلي عدم  

التعلم في    بیئة اختالف   إلي  واإلناث وجود فروق بین الذكور      إلي  النتیجة ویمكن تفسیر ھذه  

 ىعل  الباحثة فمن خالل اطالع     واإلناث بین الذكور    األساسي مدارس الشق الثاني من التعلیم  

تجد إن ھناك اختالف واضح بین بیئات التعلم ویمكن   األساسيفي مدارس التعلیم  الصفیة البیئة
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في   واإلناثتنشئھ كل من الذكور  أسالیب إليالذكور عن  اإلناثارتفاع متوسط  أیضاإن نرجع 

السلوك االجتماعي  ىالنظام والترتیب وعل ىالتشدید عل اإلناث ةمجتمعنا المحلي فیغلب في تربی

  للظھور والشعور بتقدیر المنافسة وأیضا الشخصیةالتمسك بالعالقات  إليالمناسب الذي یدفعھا 

.  الذكور  ةالنقیض من ذلك تربی ىعل اآلخرین  

:االستنتاج  

: ما يلي الدراسةنتائج هذه  أهم  

: الھدف األول  نتیجةـ 1  

بالمتوسط  ةمقارن الصفیة البیئةككل في مقیاس  الدراسة ةوجود فروق دالھ بین متوسط عین

.الفرضي لالختبار   

:الھدف الثاني  نتیجةـ 2  

الذكور وعدم وجود  ىلد لإلنجازككل والدافع  الصفیة البیئةبین  ةموجب ةارتباطی عالقةوجود 

الذكور  ىلد لإلنجازوالدافع  الصفیة البیئة أبعادبین  ةارتباطی عالقة  

: الھدف الثالث  نتیجةـ 3  

اإلناث ىلد لإلنجازوالدافع  وأبعادھا الصفیة البیئةبین  ةارتباطی عالقةعدم وجود   

: الھدف الرابع  نتیجةـ 4  

 الدراسة ةعین ىوالتحصیل الدراسي لد وأبعادھا الصفیة البیئةبین  ةارتباطی عالقةعدم وجود 

.من الذكور   

 البیئةبین  0.01عند  إحصائیادالھ  ةسالب ةارتباطی عالقةوجود :الھدف الخامس  نتیجةـ 5

.  اإلناثمن  الدراسة ةعین ىوالتحصیل الدراسي لد الصفیة  
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: الھدف السادس  نتیجةـ   

حیث  اإلناثمن  الدراسة ةمن الذكور وعین الدراسة ةبین عین إحصائیةوجود فروق ذات داللھ 

. ارتفاعا بسیط عن متوسط الذكور  اإلناثیرتفع متوسط   

وان لم یكن  الصفیة للبیئة العینة أفراد ىلد إدراكوجود  السابقةنستنتج من عرض النتائج 

بالمناخ الصفي المالئم والمفضل الذي یجب إن یسود فصول   الطلبةوعي  إليمرتفعا فھو یشیر 

والدافع   الصفیة  البیئة بین   عالقة وجود  إلي الحالیة الدراسةوان لم تشیر نتائج  األساسيالتعلیم 

 والنفسیة المادیة بأبعادھا الصفیة بالبیئةاالھتمام  ضرورة إليفأن ذلك یشیر   لإلنجاز

بالدافع  المناسبة الصفیة البیئةالتالمیذ بھذا الجانب وربط   ىالوعي لد ةوزیاد واالجتماعیة

وجود  إلي الحالیة الدراسةنتائج  أشارتالمرتفع  والتحصیل الدراسي المرتفع كما  لإلنجاز

 إليمما یشیر  اإلناث ىوالتحصیل الدراسي لد أبعادھا و الصفیة البیئةبین  ةارتباطی عالقة 

  وأبعاده الصفیة البیئةالتحصیل  الدراسي فكلما كانت  ىفي رفع مستو الصفیة البیئة ةأھمی

. للتعلم كلما كان التحصیل الدراسي مرتفع  امالئمة  

 الصفیة البیئةفي  واإلناثجدًا بین الذكور  بسیطةوجود فروق  ىعل الدراسةودلت نتائج ھذه 

.  وأبعادھا  
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 التوصيات 

:بما یلي  التوصیةونتائجھا   الدراسةفي ضوء ھذه  الباحثةتري   

للتعلم وتوعیة التالمیذ  المناسبة والنفسیة واالجتماعیة المادیة األبعاد البیئة ذات ـ تحدید1

)  39النظري صفحھ  اإلطارراجع ( والمعلمین بھا من اجل زیادة فاعلیة العملیة التعلیمة   

ذلك یتعاون فیھا التالمیذ ویتنافسون و ةتعاونی تعلیمیة ةأنشطتقدیم  بضرورةالمعلمین  ةـ توعی2

الفردیة وینمي لدیھم الجانب  األھدافیساعدھم على تبنى أھداف المجموعة بدال من تبنیھم 

)   40النظري صفحھ  اإلطارراجع .(االجتماعي   

نجاحھم  أساسیاتاعتبارھا من  ىوتحفیزھم عل الصفیة البیئة أبعاد بأھمیةالتالمیذ  ةـ توعی3

.الدراسي   

التعلم  ىحفزھم علتالتالمیذ و ةستثیر دافعیت متطورة تعلیمیةاستخدام المعلم لوسائل  ضرورةـ 4

ى التحصیل الدراسي مثل استخدام المعلم لجھاز عرض عل ةقدر أكثرجذب انتباھھم وتجعلھم تو

 الشرائح أو استخدام المجسمات والمختبرات العلمیة 

البیئة الصفیة ومدي تأثیرھا علي التحصیل  أبعادـ أجراء المحاضرات لتوعیة التالمیذ بأھمیة 5

الدراسي  أدائھملرفع مستوى  وأھمیتھاالدراسي والدافع لإلنجاز   

الصف مثل تقدیم المساعدة لزمالئھم لحل مشكالت  إدارةـ تدریب التالمیذ على المشاركة في 6

ذاتیة  إدارة إليالصفیة من سلطة المعلم ي ایجابي یغیر البیئة صفیة تسھم في تطویر مناخ صف

. محكومة بدوافع ذاتیة   
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:املقرتحات   

: ھمھا من أالباحثة ضرورة إجراء المزید من الدراسات عن البیئة الصفیة و ترى  

 ىلد المفضلةالفصل الدراسي  وبیئة الواقعيالفصل الدراسي  بیئةبین  ةمقارن دراسة إجراءـ 1

والمعلمین   الطلبةكال من   

 المدینةالفصل الدراسي في  وبیئةالفصل الدراسي في الریف  بیئة ةلمقارن دراسة إجراءـ 2

.  والتحصیل الدراسي وممیزات وعیوب كال منھما  لإلنجازكال من الدافع  ىعل وأثرھما  

.  مختلفة ةمستویات عمری ىعل الحالیة للدراسة ةمماثل دراسة إجراءـ 3  

للتأكد من مدى  اللیبیة البیئةمن  مختلفةفي مناطق  الحالیة للدراسة ةمماثل دراسة إجراءـ 4

.  الدراسةفي ھذه  إلیھااستقرار النتائج التي تم التوصل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  

  
  المراجع 
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للنشر  المسیرةدار : ،عمان  3علم النفس التربوي  ،ط) 2005(جادو ، صالح محمد علي  أبوـ 

.  والطباعةو التوزیع   

المصریةاالنجلو  ةمكتب: القاھرة.علم النفس التربوي )  1980(حطب ، فؤاد ،  أبوـ   

 ـ                       (1986 ) علم النفس التربوي ،ط 5 .القاھرة مكتبة االنجلو المصریة .  

االنجلو ةكتبمألزرق،ا.3ط  التربوي،علم النفس ) 1994(الصادق حطب، فؤاد،أمال أبو   

.   المصریة  

الفكر  دار: بیروت.علم النفس التربوي للمعلمین ) 2000(ـ األزرق ،عبد الرحمن صالح 

.العربي  

 دار: القاھرة 5ط والتربویة النفسیةمناھج البحث في العلوم )  2006( محمودرجاء  عالم، أبوـ 

 النشر للجامعات 

 لإلنجاز والدافعیة المھنیةبالمیول  وعالقتھمفھوم الذات )  1999(كاشف ، جمال محمد  أبوــ  

 ةـ كلی ةغیر منشور دكتوراهرسالة . ةفي محافظات غز المتوسطیةكلیات المجتمع  ةطلب ىلد

 التربیة ـ جامعة عین شمس 

دار یافا للنشر :عمان ،الصفوف وتنظیمھا  إدارة)  2004(نمره ، محمد خمیس حسین  أبوـ 

 والتوزیع

: القاھرة ةعلم النفس االجتماعي دراسات عربیة وعالمی)  1986(ـ أبو النیل، محمود السید  

 دار النھضة العربیة 

 ىاالبتكاروقدرات التفكیر  المدرسیة البیئةبین خصائص  العالقة)  1985(محمد  بدر، فائقةـ 

 ة،كلی ةدكتوراه غیر منشور رسالة. السعودیة العربیة بالمملكة االبتدائیة المرحلةعند تلمیذات 

الزقازیق  ة،جامع التربیة  

األردن.عمان:مكتبة المجتمع العربي.الصفیةالمشكالت )  2005( اللطیف عبدـ برھم ،نضال   

 



   

  

96 
 

ناث في موقف محاید إلنجاز عند الذكور واإلا ةلدافعی دراسة)  1988(حمد أـ تركي ، مصطفي 

.السادس،الكویت األول، المجلدالعدد . العلوم االجتماعیة ةمجل. المنافسةوموقف   

 :القاھرة. علم النفس البیئي )  1991( الخلفي سبیكة، محفوظ ـ جابر ، عبد الحمید جابر ،سھیر 

القاھرة.العربیة النھضةدار   

التطویر العام   آفاقو  والمدرسة التعلیمیة اإلدارة ةسیكولوجی)  2004(د جاسم ـ جاسم ، محم 

ع للنشر والتوزی الثقافةدار  ةمكتب:، عمان   

للذكاء وعادات االستذكار وعالقتھا بتحصیل  دراسة)  2004( محمود سعید، أحالم  الجویفيـ 

قسم علم  ،  ةررسالة ماجستیر غیر منشو.البیضاء  ةفي مدین التخصصیةطالب الثانویات 

قاریونس ة،جامع اآلداب ةكلیاالجتماع   

التفوق العقلي من حیث عالقتھا دراسة لبعض أنواع )  1978( ـ حجازي، عبد المولي صابر 

التربیة جامعھ عین  ةكلی ةرسالة ماجستیر غیر منشور. بالحاجة لإلنجاز ومستوى الطموح

.شمس  

اء زھر ةمكتب: القاھرة.االجتماعيعلم النفس )  2000(عبد الرحمن سلیمان  حافظ،نبیل،ـ 

.الشرق  

الفصل الدراسي في المدارس  ةبیئنات لمكو ةعاملی دراسة)  1993(محمد  ـ الحریقي ، سعد بن

قطر  ةبجامع التربویة مركز البحوث ةمجل. ، العربیة السعودیة بالمملكة اإلحساءبمنطقھ  الثانویة

.الثالثالعدد .  

 ىلد الوجدانیةوعالقتھا بنمو السمات  الصفیة البیئة) 2002(خالد ریاض توفیق  حسنین،ـ 

.شمسعین  ةجامع التربیة، ةكلی ةمنشورماجستیر غیر  رسالة. الصناعيطالب التعلیم الثانوي   

 ةمكتب  الیومیةـ علم النفس في حیاتنا  النفسیة الموسوعة)  1995( ـ الحفني ، عبد المنعم 

.  مدلولي  

لتواد وعالقتھما بتقدیر نجاز واإلا دافعیتي دراسة)  2007(علي فتح اهللا  سلوى،  الحوفىـ 

یر ماجستیر غ رسالة. النسب  ومجھولین األسرالمحرومین من  األطفالمن  ةعین الذات لدى

عین شمس  ةجامع النفسیة، الصحةقسم  التربیة ةكلی. ةرمنشو  
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.  ةثقافیة اجتماعی ةاءو المعلم قر والمدرسة التربیة)  2000( ةـ الخمیسي ، السید سالم

والنشر  الطباعةدار الو فاء لدنیا :  اإلسكندریة  

دار  صفاء للنشر : عمان .الصف المدرسي   إدارة)  2005(د السالم الخلیلي، أمل عب -

. والتوزیع   

 الدار الدولیة: القاھرة.الطواب ، محمود عمر   سید:ةترجم)  2000(ـ دافیدوف ، لیندا 

.الثقافیةلالستثمارات   

          /داخلي (الذات ومركز التحكم  ةفاعلی عالقة دراسة) 2006(، حامد المبروك  الدرسي

رسالة . المر ج   ةبمدین التخصصیةمن الثانویات  ةعین ىبالتحصیل الدراسي لد) خارجي 

.  قاریونس ةاآلداب، جامع ةكلی.  ةرماجستیر غیر منشو  

وعالقتھا  الحرة المدرسیة األنشطة ةممارس)  1990(جابر عبد الحلیم  .شمسـ دوماطي، 

عین  ةجامع.  للطفولة، معھد دراسات العلیا  ةنشورماجستیر غیر م رسالة. بالتحصیل الدراسي 

. شمس   

.الحدیثالمكتب المصري  :النفس،القاھرةعلم  أصول)  1976(أحمد عزت  راجح،ـ   

و عالقتھ بعدد من  المدرسیة للبیئةاالجتماعي  اإلدراك)  2005(عمر رفعت  رفعت،ـ 

.شمسعین  ةاآلداب جامع ةكلی،ةمنشورماجستیر غیر  رسالة.االجتماعیةالمتغیرات   

 العربیة الثورةمطابع : ، طرابلس   الفاعلة الصفیة إلدارة) 2001(، سلمان عاشور  الزبیديـ 

.  اللیبیة  

القاھرة.الكتبعالم  :،القاھرة4ط. علم النفس االجتماعي )  1977(ـ زھران ، حامد عبد السالم   

الریاضیات  ةواالتجاه نحو ماد لإلنجاز یةالدافعبین  العالقة دراسة)  1989(ـ زیدان ، الشناوي 

. الخلیج العربي ، العدد التاسع وعشرون  رسالة ةمجل.   

على  الدراسةومناخ  التنشئةفي  الوالدیة األسالیبتأثیر تفاعل )  1991( السعید ، عالء الدین 

 ةماجستیر غیر منشوره ،كلی رسالة.  االبتدائیة المرحلةتالمیذ  ىلد أالبتكاريالتفكیر  أسلوب

. طنطا  ة، جامع التربیة  
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مركز یزید : التعلیم والتعلم الصفي ، عمان  إدارة)  2005( إبراھیم، عبد الرحمن  ةـ السفاسف

. للنشر   

. عالم الكتب :  القاھرة،المدرسیة الحدیثة اإلدارة)  1975(ب محمد منیر مرسي ـ سمعان ، وھی  

الكلیات  ةالدراسي لطلب لإلنجازبناء مقیاس مقنن للدافع )  1988(، باسم السامرائي  السامرائيـ 

األول العدد  التربویة،للبحوث  العربیة المجلة.  الھندسیة  

غریب  ةمكتب :،القاھرة3ط.العامعلم النفس )  1990(عبد الحلیم السید  السید،ـ   

 األنساقعلم االجتماع التربوي )  2001( إبراھیمحمد عدنان أـ الشافعي ، محمد المھدي ، 

. سبھا  ةمنشورات جامع: ، لیبیا  والتربویة االجتماعیة  

االنجلو  ةمكتب:  القاھرة، 2التعلم نظریات وتطبیقات ط)   1987( نور محمدأـ الشرقاوي ، 

.  المصریة  

دار  :القاھرة 3ط. الصف المدرسي  إدارة) 1995(ـ شفشق ،محمود عبد الرازق ،ھدي الناشف 

.العربيالفكر   

الفصل الدراسي كما یدركھا التالمیذ  وبیئةمستوي القلق  دراسة)  2006(علي  ماجدةـ شلبي ، 

. الزقازیق  ة،جامع التربیة ةكلی.  ةماجستیر غیر منشور رسالة.في عالقتھما بأسالیب التعلم   

 الجماھیریةتعلیم العام في ضعف التحصیل الدراسي في ال)  1989( التومي، عمر  الشیبانيـ 

. بنغازي  العلمیة ، العدد األولقاریونس  ةجامع ةمجل. بین التشخیص والعالج   

بمستویات قلق االمتحانات لدى طلبة  الدراسيعالقة التحصیل ) 2006(ـ الشیخى ، حلیمة 

امعة جداب ،آلكلیة ا.رسالة ماجستیر غیر منشورة .الثانویات التخصصیة بمدینة بنغازي 

قسم التربیة وعلم النفس .قاریونس   

. تحدیدھا  وقیاسھا  التربیة ةكلی بیئةلخصائص  دراسة)  1984(ـ الصادق ، ضیاء جعفر 

.شمسعین  ةجامع التربیة، ةكلی ةغیر منشور ةدكتورا رسالة  

والتفریط في  باإلفراط المرتبطة الوجدانیةالعوامل  دراسة)  1981(ـصالح ، أحمد عثمان 

.شمسعین  ةجامع التربیة، ةكلی. ةغیر منشور ةدكتورا رسالة. صیل الدراسي التح  
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العربیة النھضةمكتبھ  :القاھرة. التربويعلم النفس )  1988(زكي  حمدأصالح، ـ   

 المرتبطة النفسیةبین بعض العوامل  للعالقة دراسة)  2005(حمد حسنین أ.شمسـ ضباشھ ، 

ماجستیر غیر  رسالةفي مجال الفن التشكیلي  البتكاريا اإلنتاج ىعل والقدرةاالنجاز  ةبدافعی

. عین شمس  ةجامع. التربیة،كلیھ  ةمنشور  

نجاز من حیث عالقتھا ببعض إلا ةلدافعی دراسة) 1995(ـ عبد الحمید ، محمد عبد الغني 

الزقازیق   ة، جامع ةماجستیر غیر منشور رسالة.  المدرسیة البیئةمتغیرات   

تالمیذ  ىلد لإلنجازالقلق والدافع  ىبین مستو العالقة دراسة)  1990(اشرف  القادر،ـ عبد 

الزقازیق  ةجامع. األولالعدد . كلیة التربیة ةمجل .االبتدائیة المرحلة  

الریاض . 2ط.  السلوكیةالبحث في العلوم  ىلإالمدخل )  1995(ـ العساف ، صالح بن حمد 

. العبیكان  ةمكتب:  

دار الفكر  :عمان.علم النفس التربوي )  2003(ـ عدس ، عبد الرحمن ، یوسف القطامي 

والنشر والتوزیع  للطباعة  

التحصیل  ىعل وأثرهالتعلم  لبیئة اإلعدادیة المرحلةتالمیذ  إدراك)  1996( رأفت،  ةـ عطی

قطر  ةجامع  الخامسة ةالعاشر السنالتربویة ،العدد مركز البحوث  ةمجلـ الدراسي   

.  ةاالنجلو المصری ةمكتب:  القاھرة. علم النفس التربوي )  1990(ـ عطیھ ، نوال محمد   

العلوم  ةمجل.الكویت  ةجامع ةطلب ىلد للدافعیة مسحیة دراسة)  1987(.ـ العمر، بدر

.المجلد الخامس عشر . االجتماعیة  

 ةمجل  المرضیةلمخاوف با وعالقتھالتحصیل الدراسي )  2003(، فریح عوید  العنزيـ 

لعیسوي ، عبد ا ــ  111العدد .، الكویت مجلس النشر العلمي  العربیة والجزیرةدراسات الخلیج 

الدار الجامعیة للطباعة اإلسكندریة .  واإلنسانعلم النفس )   1993(الرحمن   

 التربويعلم النفس )  1997(ـ قاسم ، عبد القادر عبد اهللا ، محمد البیبلي ، احمد الصمادي 

بیروت . وتطبیقاتھ   
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من  ةعین ىنجاز لدإلا ةدافعی ةبرنامج للتدریب في تنمی ةفاعلی)  2002(حمید  غایةـ القاسمي ، 

.ةماجستیر غیر منشور رسالة.  المتحدة العربیة اإلمارات ةبدول األطفال  

وعالقتھ بترتیب الحاجات النفسیة لدى طلبة جامعة  لالنجازالدافع )2002(ـ القداري ،نجاة 

.قسم التربیة وعلم النفس بنغازيجامعة . اآلدابرسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة . بنغازي  

 ةجامعال  منشورات: طرابلس، 3ط, والتعلمنظریات التعلیم )  1990(رمضان  القذافي،ـ 

 المفتوحة 

للعلوم العربیةالدار :مھنتي كمعلم  بیروت )  1996(، محمود عبد القادر  قراقزةـ   

 ةمكتب:  القاھرة. نجاز وقیاسھا إلا ةدافعی)  1979(، طلعت منصور  إبراھیمـ قشقوش ،  

.  المصریةاالنجلو   

 :،عمان2ط.  السیكولوجیة األسسالصفوف  إدارة)  2005(القطامي  نایفةـ القطامي ، یوسف ،

والنشر  للطباعةدار الفكر   

دار صفاء : التعلیم الصفي ، عمان  إدارة)   2005(وآخرونـ الكسواني ، مصطفي خلیل، 

. للنشر والتوزیع   

،عمان  الخاصة التربیةعلم النفس التربوي وتطبیقاتھ في مجال )  2004(ـ كوافحھ ، بشیر مفلح 

. للنشر والتوزیع  المسیرةدار :   

دار الفاروق :  القاھرة.النظام المدرسي )  2007(، خالد العامري  ةـ لویس ، روزان ، ترجم

. للنشر   

وعالقتھا  االجتماعیة التنشئة أسالیببعض  دراسة) 2001(ـ المدھون ، عبد الكریم سعید 

عین  ةجامع،التربیة ةكلی .ةمنشور غیر ماجستیررسالة .والتحصیل الدراسي  الشخصیةبسمات 

. شمس   

. الدراسيالتحصیل  ىعل واالقتصادیة االجتماعیةالعوامل  دراسة اثر) 1999(سامح  محافظھ،ـ 

األردن . الیرموك ، العدد الثالث  أبحاث ةمجل  
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لقائمھ  العربیة للصورةبعض دالالت الثبات والصدق  دراسة  ) 2004(، امطانیوس  میخائیلـ 

دمشق، . المجلد عشرون .  األول، العدد  جامعة دمشق ةمجل.في الجامعات  الصفیة البیئة

 سوریا

المرجع العربي لبرامج )   2004(عبد العال   سمیرة، نجم الدین علي ، نادیھ شریف ، منسي،ـ 

. والعلوم  والثقافة للتربیة العربیة المنظمة: ،تونس  األطفالریاض   

العالم العربي  ةمطبع:  القاھرة،  والقیادةالجماعات  ةجیسیكولو)  1986(، لویس كامل منسي،ـ 

 . 

 االنجلو ةمكتب:  القاھرةالنماذج ،  .المفھوم.التعلم )  2003(ـ منسي ، محمود عبد الحلیم 

.  ةالمصری  

 رسالةبالتحصیل في الریاضیات  العددیة القدرة عالقة)  2005(ـ المنصوري ، نصر عیاد 

. قاریونس  ة، جامع اآلدابكلیھ وعلم النفس  التربیةقسم  ةماجستیر غیر منشور  

واالتجاه  األكادیميبالتحصیل  الموسیقیة التربیة عالقة)  2007(حمد محمد عبد ربھ أـ موسي ، 

.  ةغیر منشور دكتوراه رسالة. مدارس محافظھ نابلس  في األساسیة المرحلة ةطلب ىنحوھا لد

.ةغز ةجامع التربیة، ةكلی  

.الشرقزھراء  ةمكتب :القاھرة. مھارات التدریس )  2003( وآخرونحمد أـ النجدي ،   

رسالة ماجستیر . التذكیر بالتحصیل الدراسي   ةسع ةارتباطی دراسة)  1980(حمد أالنجار،ـ 

. الزقازیق  ة، جامعةرغیر منشو  

نجاز وعالقتھا ببعض متغیرات إلا ةلدافعی دراسة)  1992(حمد عبد الخالق أـ النیال ، مایسھ ،

مركز البحوث  ةمجل. قطر   ةوتلمیذاتھا بدول االبتدائیةمن تالمیذ المدارس  ةعین ىلد الشخصیة

.وليألا ةالسن. قطر  ةبجامع التربویة  

الجامعیة المعرفةدار  وتطبیقاتھ،ونظریاتھ  أسسھالتعلم )  2005( وجیھ، إبراھیمـ   

 المؤسسة:عمان. علم االجتماع المدرسي )  2004(شھاب ـ وطفھ ،علي اسعد ،علي جاسم ال

.والتوزیعللدراسات والنشر  الجامعیة  
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:  القاھرة. ل كیف تعید تنظیم الفصو)  2006(ري ، خالد العام ةترجم. ـ ھاستنجز ، نایجل 

. دار الفاروق للنشر والتوزیع   

فس التربوي ، علم الن  2ط)  1986(ـ ھندي ، صالح ذیاب ،ھشام عامر العلیان   
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) 1(امللحق رقم   

  الصفية البيئةمقياس 

  )1998ـرتمجة ماجدة شلبي 1974تريكت موس  إعداد(
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  "    الطالبةأخي الطالب   أختي " 

من ھذه    أيقرر . األساسيبھذا المقیاس عن فصول الشق الثاني من التعلیم  ةمفرد 41فیما یلي 

الفصل الدراسي    ببیئة علیك كما ھو في الواقع الفعلي        ینطبق  إال وأیھالمفردات ینطبق علیك 

  : والمطلوب منك 

  بعنایة وھناك خمس خانات بعد كل فقره  ةتقرا كل فقر أن

  ) بشده  أوافق( ةتحت خان) ×( عالمةضع  تامة موافقة الفقرة إذا كنت توافق علىـ 

  )أوافق (   ةتحت خان) × ( عالمةضع  الفقرة ىكنت توافق عل إذاـ 

  ) متأكدغیر (ةتحت خان) × ( عالمةضع  إجابتككنت غیر متأكد من  إذاـ 

  )غیر موافق ( ةتحت خان) × ( عالمةضع  الفقرةكنت تعارض علي  إذاـ 

  )بشده  غیر موافق( ةخان تحت) × (عالمةضع  الفقرة ىكنت تعارض تماما عل إذاـ 

لغرض الذي أعدت من      وف لن تستخدم إال  إجابتك لن یطلع علیھا احد إال الباحثة وس   أناعلم 

  :  اآلتیةاجلھ وھو البحث العلمي وأرجو منك ملئ البیانات 

...........                الفصل ....... ...............        ..االسم 
...........المدرسة  

 

 

غیر 
موافق 
 بشده

غیر 
 موافق

غیر 
 متأكدا

موافق  موافق
 بشده

  الفقرات

شرحھ الدرس  أثناءمع المعلم اسرح كثیرا  عالقةلعدم وجود        1 

شرح المعلمین الدرس  أثناءساعتي  ىلإغالبا ما انظر        2 

مع زمالئي داخل الدرس  األنشطةاشترك في المناقشات        3 
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 4 نعرف بعضنا البعض جیدا في ھذا الفصل      

 5 لدي الكثیر من الصداقات في ھذا الفصل       

بعضنا في ھذا الفصل  ةنستمتع بمساعد       6 

صداقات مع المعلمین في الصف  ةبإقاماھتم  ال       7 

سلطھ علینا  أصحابمن كونھم  أكثرنحب المعلمین كأصدقاء        8 

ةواحد ةأسرومعلمین وكأننا  ةنشعر كطلب       9 

المعلمین ال أكثراشعر باالرتیاح أو الود اتجاه        10 

التالمیذ  یساعدوایغیر المعلمین من طرق التدریس لكي        11 

یتیح  فأن المعلم ال شيءعن  التحدثالصف  ةطلب أراد إذا     
 المجال لذلك  

12 

كان بسیطا  لو حتىبذل  الجھد  ىیشكرنا معلمنا عل       13 

في الصف  آخرین ةطلب ىعل تعرف أل ةفرص كافیلیس ھناك        14 

الحصص  أثناء الطلبة ىلد بالفوضىیھتم المعلمون  ال       15 

 16 نلتزم بالھدوء في ھذا الفصل      

فصلنا جید التنظیم  أن أرى       17 

یوضح المعلم ما یجب  الدراسیة السنةمن  األولى األسابیعفي      
القیام بھ من جانب التالمیذ  ال یجبوما   

18 

بالفصل  المحددةدائما االلتزام بالقواعد  مفروضلیس        19 

 20 دائما یعاقب المعلمین التالمیذ الذین یخلون بالنظام      

عنھا  ال یتنازلونعندما یحدد المعلمین تعلیمات معینھ فأنھم        21 

التي یجب إن نتبعھا  الواضحةھناك مجموعھ من التعلیمات      
 داخل الفصل  

22 
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 أالنتعرض للعقاب من المعلم عندما نتحدث في وقت یفترض      
 نتحدث 

23 

النظام  ىمن قبل المعلمین للحفاظ عل المعدةنلتزم بالقوانین      
 داخل الفصل 

24 

لنقوم بھا  جدیدة أنشطھ یعد المعلمین       25 

داخل الفصل  الجدیدةنطبق األفكار        26 

جدیدةوموضوعات  بأنشطةنقوم  أن المعلمونیحب        27 

ونقاشھا معنا قبل قیامنا بھا   األنشطةیقوم المعلمین بشرح        28 

تم تكلیفنا بعمل ما فأننا نقبل علیھ بحماس  إذا       29 

مسبقًا  المعدة الدراسیة الخطةبتنفیذ  المعلمونیقوم        30 

الدرجات  أعلىعلى اجتھد للحصول        31 

ىنتنافس من اجل الحصول على درجات أعل       32 

إلنجازھاالمھمات التي تم التخطیط  بإنجاز ابدأ عادة       33 

غیابي عن الصف فأنني ابذل الجھد للحاق بزمالئي  ةفي حال       34 

زمالئيابدي اھتماما حول الدرجات التي یحصل علیھا  ال       35 

عنھ  یحیدوا بالعمل الصفي وال المعلمونیتقید        36 

 37 اشعر بعطف المعلمین في الصف      

قدر معین من النشاطات داخل غرفھ  بإنجازیھتم المعلمین      
 الفصل 

38 

 39 عندما نخطط لنشاط معین فأننا نقوم بھ      

مع زمالئي داخل الفصل  بالمنافسةاستمتع        40 

مجموعات تنافس بعضھا البعض  إليینقسم الصف        41 
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) 2(ملحق رقم   

لألطفال والراشدين  لإلجنازختبار الدافع ا  

)2003ـ ترمجة فاروق عبد الفتاح  1970هريمانز  إعداد(  

 ـ التعلیمات 
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"  الطالبةأختي "    "الطالب  أخي"  

لإلنجازیستخدم ھذا االختبار لقیاس مقدار دافع الفرد   

ویلي كال منھا عدد من العبارات التي یمكن إن یكمل كل منھا  كاملة غیر ةفقر 28یتكون من 

قوسان  عبارةكل  أمامویوجد  الفقرة  

) × ( عالمةوضع  الفقرةالتي ترى أنھا تكمل  العبارةثم اختر  ناقصة ةة كل فقرءمنك قرا أرجو

في السؤال  عالمةمن  أكثرمنك عدم وضع  وأرجو العبارةھذه  أمامن القوسین الموجودین بی

 الواحد 

 رأیكطالما أنھا تعبر عن  صحیحة فألجابھ، خاطئة وإجابات صحیحة إجابات ال توجدتذكر انھ 

:  اآلتیةمنك ملء البیانات  وأرجو. بصدق   

............ الفصل الدراسي   ...............اسم الطالب   

...................المدرسة......        .الدراسیة السنة  

 

حسن تعاونكم معنا سلفًا  ىولكم جزیل الشكر والتقدیر عل  

 

 

 

شيءإن العمل :   /1  

كثیرا جدا   أداءه أحب ال/ب(  )                        افعلھ  أتمني أال/أ (  )   

أحب أداءه     /د(  )أتمني إن افعلھ                         / ج(  )  

كثیرا جدا  أداءه أحب/    ه(  )   

:أنيیعتقدون  المدرسةفي / 2  
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اعمل بتركیز /ب(  )         اعمل بشده جدا                / أ ( )  

يء غیر مكترث بعض الش/د(  )اعمل بغیر تركیز                      /ج(  )  

غیر مكترث جدا  /ه( )   

:مطلقا اإلنسانفیھا  ال یعملالتي  الحیاة أن أرى/ 3  

جدا  سارة/ ب( )                                   ةمثالی/ أ)(   

ةغیر سار/د( )                                   سارة/ج(  )  

جدا   سارةغیر / ه(  )  

:ھام لشيءتنفق قدرا من الوقت لالستعداد إن /  4 

ساذجا أمراغالبا ما یكون /ب( )لھ في الواقع                    ةال قیم/ أ( )  

األھمیةلھ قدر كبیر من / د( )    مفیدا                للنجاح غالبا / ج( )   

ضروري للنجاح  / ه( )   

:نفسي أمامعندما اعمل تكون مسئولیتي /5  

مرتفعة/ب( )جدا                             مرتفعة/أ( )  

منخفضة/ د( )          ةمنخفض وال مرتفعةلیست /ج( )  

جدا منخفضة/ ه( )   

:الدرسعندما یشرح المعلم /  6  

عن نفسي انطباعا حسنا  أعطيجھدي وان  قصارىإن ابذل  ىاعقد العزم عل/ أ( )  

تي تقال ال األشیاء إلي ةانتباھا شدیدا عاد أوجھ/ ب( )  

األشیاء األخرىكثیرا في  أفكاريتتشتت / ج( )   

بالمدرسةلھا  عالقةال التي  األشیاءإلي  میل كبیر لي/ د ( )  
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:  ةاعمل عاد/ 7  

بقلیل مما قررت إن اعملھ أكثر/ ب( )اعملھ          أنبكثیر مما قررت  أكثر/أ ( )  

     ما قررت إن اعملھ           اقل بكثیر م/ د( )اقل بقلیل مما قررت إن اعملھ          / ج( )

: تماما عندئذ  أؤدي مسؤولیتيھدفي ولم  إلي أصللم  إذا/ 8   

ھدفي  إليجھدي للوصول  قصارىاستمر في بذل /أ ( )  

ھدفي  إليللوصول  أخرى ةمرابذل جھدي / ب( )   

أخرى ةمر أحاول أن الصعوبةمن  أجد/ ج( )  

عن ھدفي  راغبا في التخلي أجدني/ د( )  

أتخلى عن ھدفي عادة/ ه( )  

:المدرسيالواجب  إھمالعدم  أناعتقد / 9  

غیر ھام / ب( )غیر ھام جدا                  / أ ( )  

ھام جدا  / د( )ھام                          / ج( )    

ھام جدا  / د( )  

 

 

: الواجب المنزلي یكون  أداءإن بدء /  10  

مجھودا كبیرا /ب( ) مجھودا كبیرا جدا                  / أ( )   

/ 11مجھودا قلیال جدا  / ه( )مجھودا قلیال      / د( )      مجھودا متوسطا             / ج( ) 

دروسي إليلنفسي بالنظر  أضعھافان المعاییر التي  المدرسةفي  أكونعندما   

:تكون    
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مرتفعة/ ب( )      جدا            مرتفعة/ أ( )  

منخفضة/د( )                   متوسطة/ ج( )  

  منخفضة جدا/ ه( )

سماع الرادیو  أوالتلیفزیون  ةمشاھد إليالواجب المنزلي  أثناء أداءدعیت  إذا/ 12  

:فأني بعد ذلك   

العمل إلي أعودقلیال ثم  أستریح/ب)   ( المذاكرة إليمباشره  أعوددائما / أ ( )   

أبدا مره شاق جدا كي  األمرإن  أجد/د( ) قلیال قبل إن ابدأ العمل مره أخرى أتوقف/ ج( )

 أخرى

:ةإن العمل الذي یتطلب مسئولیھ كبیر/ 13   

كوفئت علیھ جیدا   إذافقط  أؤدیھ/ ب( )كثیرا                      أؤدیھإن  أحب/ أ( )  

قادرا علي تأدیتھ  أكونن ا أعتقد ال/ د( )                  أحیانا أؤدیھإن  أحب/ج ( )  

تمامًا ال یجذبني/ ه( )  

:  أني اآلخرونیعتقد / 14  

بشده  أذاكر/ ب( )بشده جدا                               أذاكر/أ ( )  

ال أذاكر بشده   /ه( )بشده جدا              أذاكرال /د( )أذاكر بدرجھ متوسطة    / ج( )  

:مركز مرموق في المجتمع یكون  ليإاعتقد إن الوصول /  15  

ةقلیل أھمیھلھ / ب( )غیر ھام       / أ( )   

ھاما جدا  / ه( )حد ما إليھاما / د( )لیس ھاما جدا                   /ج( )  

: عند عمل شيء صعب فأنني / 16  

عنھ سریعا  أتخلى/ ب( )سریعا جدا            عنھ  أتخلى/ أ( )  
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عنھ سریعا جد ال أتخلى/ د( )ھ بسرعة متوسط      عن أتخلى/ ج( )  

أواصل العمل عاده  أظل/ ه( )   

:بصفھ عامھ  أنا/ 17  

اخطط للمستقبل كثیرا / ب( )      األحیاناخطط للمستقبل في معظم / أ( )  

كبیره بصعوبةاخطط للمستقبل / د( )للمستقبل كثیرا                 ال أخطط/ ج( )  

: جدا  ةالذین یذاكرون بشد المدرسةفي  زمالئي أرى/  18  

مھذبین  / ب( )مھذبین جدا                    / أ ( )  

غیر مھذبین /د( )     الشدةبنفس  ال یذاكرونالذین  كاآلخرینمھذبین / ج( )   

   اإلطالقغیر مھذبین علي / ه( )

ةالذین یحققون مركزا مرموقا في الحیا باألشخاص أعجب المدرسةفي / 19  

كثیرا / ب( )كثیرا جدا                      / أ( )  

بدرجھ صفر/ د( )قلیال                           / ج( )  

: بھ  أتسلى شيءعندما ارغب في عمل / 20  

وقت لذلك  ىلد ال یكونعاده /أ ( )  

وقت لذلك  ىلد ال یكونغالبا / ب( )  

یكون لدي قلیل جدا من الوقت  أحیانا/ ج( )  

وقت  ىدائما یكون لد/ د)(   

:عاده أكون/ 21  

مشغوال/ ب( )مشغوال جدا                       / أ( )  

غیر مشغول / د( )كثیرا                مشغوالغیر / ج( )  
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اإلطالق ىعل مشغوالغیر / ه( )  

طویلة/ب ( )جدا                  طویلة/ أ ( ) :لمدةما بدون تعب  شيءاعمل في  أنیمكن / 22  

قصیرة/ د( )                    متوسطة/ ج( )  

جدا   قصیرة/ ه ( )  

:  المدرسةبالمعلمین في  الطیبةإن عالقاتي /  23  

ذات قدر / ب( )ذات قدر كبیر جدا / أ( )  

اعتقد أنھا مبالغ في قیمتھا  / د ( )اعتقد أنھا غیر ذات قدر / ج( )  

اعتقد أنھا غیر ھامھ تماما / ه( )   

:  ألنھم األعمالإدارة في  أبائھم األوالدیتبع /  24  

مدیرون محظوظون الن أبائھم/ ب: ( )  األعمالیریدون توسیع وامتداد / أ( )   

 ةوسیل أسھلیعتبرون إن ھذه / د( )تحت االختبار  أفكارھم الجدیدةیمكن إن یضعوا / ج( )

 لكسب قدر كبیر من المال

أكون للمدرسة بالنسبة/25  

متحمس/ ب( )الحماس  غایةفي / أ ( )   

قلیل الحماس  / د( ) ةغیر متحمس بشد/ ج( )  

اإلطالق ىعل متحمساغیر / ه( )  

: التنظیم شيء / 26  

أمارسھإن  أحب/ ب( )كثیرا جدا أمارسھإن  أحب/ أ( )  

اإلطالق   ىال أحب إن أمارسھ عل/ د( )جدا  كثیرا أمارسھ أن أحبال / ج( )  

:            دأ شیئا فأني عندما اب/  27  
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انھیھ بنجاح نادرا  / ب( )           اإلطالق ىبنجاح عل ال انھیھ/ أ ( )  

ةانھیھ بنجاح عاد/ د( )                    أحیاناانھیھ بنجاح / ج( )  

:  أكون للمدرسة بالنسبة/ 28  

متضایقا كثیرا/ ب( )متضایقا كثیرا جدا                     / أ( )  

نادرا  أتضایق/ د( )                         أحیانا أتضایق/ ج( )  

مطلقا   ال أتضایق/ ه( )  

 

 

 

     

 

 

 

 

جمتمع الدراسة أفرادجدول يوضح توزيع ) 3(امللحق رقم   

  السنة الثانیة  السنة األولي  اسم المدرسة  المكتب الخدمي

  ذكور  إناث  ذكور  إناث

مكتب الخدمات 
  البركةالتعلیمیة 

    190    225  المسیرة الكبرى

    95    138  الشھیدة سناء  
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    70    70  الرسالة المقدسة  

    150    191  الفكر الرائد  

    195    206  أكتوبر 5 

    76    84  أمراجع البر غثي  

    64    95  الشرارة األولي  

    68    91  الصدیقة  

    67    91  یونیو 11  

  68    135    اشبیلیا  

    120    130  غرناطة  

    157    117  شھداء جندوبة  

    76    117  السلطة الشعبیة  

    106    101  المھاجرین  

    61    84  المجد  

  78    128    قرطبة  

  175    250    شباب الفاتح  

  125    240    الصادق بالھ  

  78    78    خلیج التحدي  

  70    76    البشائر  

  25    48    الشموخ  

  63    111    الكتاب األخضر  

  43    78    مصعب بن عمیر  

  78    135    األنصار  

    50    55  عقبھ بن نافع  

  200      200  أكتوبر 7  

  65      80  عثمان بن عفان  

  160      224  ابوبكر الصدیق  
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  210      180  طلیطلھ  

  69      68  العید الذھبي  

  140      150  وجده الوحدویة  

  240      300  یوسف بوكر  

  14  21  14  28  شھداء الھوا ري  

  76  61  42  76  االتحاد األفریقي  

  27  21  22  45  ألنجیلھ  

  8  8  13  15  اللویفیھ  

مكتب الخدمات 
  التعلیمیة السالوي

    62  جابر بن حیان

  

65    

    52    74  القادسیة  

    107    194  أسامھ بن زید  

    88    107  نور المعرفة  

    71    99  الفكر الثوري  

    134    115  القاھرة  

    83    138  أم سلمھ  

    36    48  أمجاور الراجحي  

  64    75    أفریقیا  

    147    175  العال  

    79    89  الطیر 15  

    74    73  األمل بوعطني  

    160    195  عصر الجماھیر  

    82    124  السیدة ھاجر  

    117    142  أمنھ بنت وھب  

  145    145    الحسن بن علي  
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  120    200    عمربن عبد العزیز  

  88    59    النصر  

  48    70    الفضیل بوعمر  

  112    105    لھانياشھداء   

  157    181    الرایة الخضراء  

    83    138  أبي الذر الغفاري  

  110    88    زھره المدائن  

  135    95    موسي بن نصیر  

  66    102    صقر قریش  

  178    120    التقدم  

  146    138    الشعب المسلح  

  135    190    ثوره الحجارة  

  150    160    أم القرى  

        113  علي بن أبي طالب  

مكتب الخدمات 
التعلیمیة بنغازي 

  المركز

  58    73    حنین

  109    132    جیل الوحدة  

      121    النجم الساطع  

  113    170    الصمود  

  130    188    یفالمقرأمحمد   

  31  82  17  62  شھداء الجزیرة  

  92    122    لفدائي العربيا  

  72    128    الجماھیریة  

  103    165    الوثیقة الخضراء  

    92    81  العقیلةشھداء   
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)4(امللحق رقم  

 أعضاء جلنه التحكيم

 ت اسم المحكم التخصص

د بشیر الشیباني.أ أستاذ  1*  

د مفتاح محمد عبد العزیز.أ أستاذ  2 

اجویلي عبد  الكریم عبد.د أستاذ مشارك 3 

    60    55  العروبة  

    146    209  الثورة الشعبیة  

    68    85  الحسن ابن الھیثم  

    40    87  النھضة  

    115    100  جیل الثورة  

    170    170  فجر الحریة  

    130    180  االنتفاضة  

    150    200  الوحدة العربیة  

    156    166  اوزو  

    140    175  سكینھ بنت الحسین  

    58    140  شھداء لسلماني  المجموع

97          
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 العالي

مساعد أستاذ اهللا  أمحمد عریف عبد.د   4 

مشارك أستاذ فتحي عوض قعیر.د   5 

أدیب الخالدي د.أ أستاذ  **6  

مساعدأستاذ  عامر حسن یاسر.د   7 

مساعد أستاذ لمعان الجاللي.د   8 

فدوي الھادي دربي.د أستاذ مساعد  9 

سلوم أبوعبد الكریم سلیمان .د أستاذ مشارك  10 

عروشأبومحمد میلود .د أستاذ مشارك  11 
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