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ب بالغرور إذا نجحت وال أصاب باليأس إذا فشلت ".ا"اللهم ال تدعني أص

إذا عجزت يدانا عن المكافـأة فـلن يعجز لسانا عن الشكر

رزقنا العقـل وحسن التوكل عليهفـأول شكر نبدأه للمولى عز وجل الذي  

نحمده على توفيقه لنا في انجاز هذا العمل .

"جوهاري سميرم أسدي امتناني وعرفـاني لألستاذالمشرف "ث

يسر لنا ما تعسر فهمهوضح و يم عديدة لمعنا ساعات طويلة وأيااي قضذال

رشدنا إلى كل ما فيه الخير واإلصالح .يو 

طاقم اإلدارة و أساتذة وطلبة الذين لم  كما نتقدم بالشكر إلى كل  
يبخلوا علينا بنصائحهم وإرشاداتهم .

إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في انجاز هذا العمل  
المتواضع .



ذاكرا...وقـلبا  اللهم علمنا ما ينفعنا...وانفعنا بما علمتنا...وزدنا علما نافعا...ولسانا  

خاشعا...وجسدا على البالء صابرا.

الحمد اهللا الذي وفقني لهذا العمل ولم أكن ألصل إليه لوال فضله

أهدي ثمرة جهدي إلى:

كل من علمني حرفـا من أساتذة ومؤطرين وكل من اشرف على تعليمي منذ الصغر  

أرجو من اهللا عزوجل أن يجمعني وإياهم في جنانه الواسعة

فتقدته في مواجهة الصعاب...ولم تمهله الدنيا ألرتوي بحنانهإلى من ا

إلى روح والدي الطاهرة "رحمة اهللا عليه"

إلى من نذرت عمرها في أداء رسالة عنوانها الصبر والحنان

إليك أمي جزاك اهللا خيرا وأمد في عمرك بالصالحات  

اهم اهللا في  إلى من عشت معهم براءة طفولتي منى، ومحمد وأخي الكبير رضا رع

طاعاته

إلى  أختي الكبرى  عائشة وزوجها لخظر  وأوالدها  سفيان ومروان، يونس وزكرياء

الدين وعائلته حفضهم اهللاحياتي صالحشريكإلى خطيبي  

إلى أخوتي وأخواتي وخاالتي  وكل أوالدهم مدد اهللا في خطاهم

سمية.نهاد،،أمينة ونور  ،نسرين ونبيلةإلى كل زميالتي وصديقـاتي  

أرجو لكم التوفيق في حياتكم

إلى كل الذين وسعهم قـلبي ولم توسعهم صفحتي...

سعاد
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السنة األوىل لدى تالميذ بني املناخ املدرسي والتوافق مع األساتذةذات داللة إحصائيةعالقة ارتباطيةال توجد )5
.من التعليم الثانوي
التعليم الثانوي.الدراسي، تالميذ ، التوافق املناخ املدرسيالكلمات املفتاحية: 
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ملخص
:Résumé de l’étude

Cette étude vise à connaître la relation de corrélation entre le
climat scolaire et la compatibilité académique chez les élèves de
première année du secondaire, puisque l'échantillon de l'étude a
atteint 114 étudiants et étudiantes, dont l'échantillon était
aléatoire. Deux outils y ont également été utilisés : l'échelle du
climat scolaire préparée par Mahmoud Saeed Ibrahim Al-Khouli et
l'échelle de compatibilité académique pour les enfants de Shayeb
Marwa. Les deux chercheurs ont approuvé Sur les méthodes
statistiques suivantes.
• moyenne (SMA)

•La déviation standard
• Coefficient de corrélation de Pearson
Les hypothèses indiquent que:
1) Il n'y a pas de corrélation statistiquement significative entre les
degrés du climat scolaire et les degrés de compatibilité académique
parmi les élèves de première année de l'enseignement secondaire.
2) Il n'y a pas de corrélation statistiquement significative entre le
climat scolaire et la compatibilité avec les collègues.
3) Il n'y a pas de corrélation statistiquement significative entre le
climat scolaire et la compatibilité avec le programme.
4) Il n'y a pas de corrélation statistiquement significative entre le
climat scolaire et la compatibilité scolaire.
5) Il n'y a pas de corrélation statistiquement significative entre le
climat scolaire et la compatibilité avec les professeurs.
Mots clés: climat scolaire, consensus académique, élèves du
secondaire
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مقدمة
:مقدمة

تعترب املدرسة من بني أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية اليت تسهر على تربية النشء من خالل تزويدهم 
م األمناط السلوكية  م وإكسا اإلجيابية بالقيم واملعتقدات السليمة، كما هلا بالغ األثر يف منو وتشكيل شخصيا

واملقبولة واليت تتوافق مع املبادئ اخللقية والقيم الدينية يف جمتمعنا.
كما تعد املدرسة جمتمعا مصغرا يساهم يف بلورة أفكار واجتاهات التلميذ، حيث أنه مل يعد املفهوم احلديث 

ا مكانا يتزود الطفل فيه باملعرفة وحسب، بل جماال تنفتح فيه شخصيته وتنمو للمدرسة مقتصرا على جمرد كو
تمفاعليته يف  دف إىل .عا من جمرد التعليم وحتصيل املعرفة.أمشل وما هوهي بذلك ذات رسالة تربوية 

أن جيد ومتكامل بني خمتلف الطاقم الرتبوي حيث جند غري أن هذه األهداف ال تتحقق إال بوجود مناخ مدرسي 
حوث الغربية، نظرا ملا له من أمهية يف تطوير العملية التعليمية إضافة إىلموضوع دراسات الباملدرسي يعترباملناخ

ا املتمثلة يف املكتسبأنه يلعب ات املعرفية وغري املعرفية.دور الوسيط بني مدخالت العملية الرتبوية وخمرجا
ميثل املناخ املدرسي اجلو والبيئة الذي يعيش فيه املعلم والتلميذ وأعضاء اهليكل اإلداري معظم وقتهم، وألنه 

ا نظرة عن املدرسة املدرسي يكونبالغ األمهية يف تطوير العملية التعليمية داخل املدرسة وبالتايل سوء املناخ  عال ا
.بيئة غري صحية للتعلم

لعرض املوجز عن موضوع املناخ املدرسي واألمهية البالغة اليت يكتسبها يف العملية التعليمية من خالل هذا ا
أردنا أن نكتشف عالقته مبتغري اخر ال يقل أمهية عن باقي املتغريات اليت تناولتها الدراسات السابقة أال وهو 

ضوء على معرفة درجة التفاعل بينهما، كما التوافق املدرسي لدى طالب السنة األوىل من التعليم الثانوي لتسليط ال
يشغل حيزا كبريا يالتوافق الدراسعلينا ان من أهم أهداف املدرسة تكوين جيل متوافق دراسيا، حيث أن ىال خيف

يف الدراسات والبحوث ألمهيته يف حياة اإلنسان بصفة عامة وحياة املتمدرس بصفة خاصة، باعتباره العنصر 
الذي ميكن أن يؤثر على املسار الدراسي للتلميذ من خالل أسلوب تفاعله رواألمالرتبوية.األساسي يف العملية 

وتعامله مع العناصر الرتبوية داخل البيئة املدرسية، فالتوافق الدراسي يظهر من خالل العالقات داخل البيئة 
التوازن بني خمتلف حاجاته املدرسية ومع األساتذة والزمالء واملنهاج الذي يسعى له املتمدرس للحفاظ على

النفسية واالجتماعية وبالتايل ارتفاع التحصيل الدراسي والنجاح والتفوق.
السنة لتوافق الدراسي لدى تالميذ وااملناخ املدرسيإبراز العالقة بنيولذلك ارتأينا يف هذه الدراسة احلالية إىل

واستجابة ملتطلبات املوضوع مت تقسيم البحث استنادا إىل خطة منهجية إىل فصول  من التعليم الثانوياألوىل
كانت على النحو التايل:



ب

مقدمة
الفصل األول فيعرض النقاط النظرية احملورية هلذا البحث حيث عرض إشكالية البحث اليت انتهت بتحديد 

الدراسة، مث أهم الدراسات السابقة اليت تساؤالته وفرضيات الدراسة مث أهداف البحث وأمهيته وحتديد مفاهيم
تناولت كل من املتغريين قلق االمتحان والتوافق الدراسي مث التعقيب على هذه التساؤالت.

ومت التطرق إىل نواعه والعوامل املؤثرةوأهم أطورهمبفهومه وتللمناخ املدرسيخصص أما الفصل الثاين فقد 
.ألساليب حتسني املناخ املدرسيالتعرضإضافة إىل، النظريات املفسرة له

الفصل الثالث الذي مت التعرض إىل مفهوم التوافق الدراسي وكذا أهم مظاهره وأساليبه وأبعاده والعوامل 
املساعدة على حتقيقه وأيضا مت التطرق إىل سوء التوافق الدراسي ومظاهره، وأهم املشكالت اليت تواجه التلميذ يف 

الدراسي.حتقيق التوافق
الذي تناول التعليم الثانوي ومؤسسة التعليم الثانوي من مراحله وأهم أهدافه واالمهية يف أما الفصل الرابع

حياة التلميذ إضافة إىل مميزاته وأهم اإلصالحات احلالية للتعليم الثانوي.
بالدراسة االستطالعية مث املنهج قبل الفصل األخري قمنا بدراسة منهجية البحث بدأ أما الفصل اخلامس 

املتبع وكذا جمتمع الدراسة وحدود وأدوات الدراسة وعرض األساليب اإلحصائية املستخدمة للدراسة.
فقط وذلك بسبب جائحة كورونا.املقرتحة عرض الفرضياتواألخري تطرقنا إىل الفصل السادس 

ويف األخري جعل هلذا البحث خامتة.
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اإلطار المفاهیمي للدراسةاألولالفصل 
إشكالية الدراسة:-1

فة الربامج إلعدادها بصورة حيث ميثل العنصر البشري الذي تدور حوله كانسان،اإلترتكز العملية الرتبوية على 
قدراته وحتقيق كتشافإورتقاءه يف مجيع النواحي الفكرية واجلسمية والنفسية وحتقيق مستوى جيد من املهارات إتكفل 

حاجاته ومتطلباته.
املؤسسات الرتبوية اليت تتوىل الرتبية يف العصر احلديث وتعترب من أهم بيئات التفاعل صدارةوتأيت املدرسة يف 

م وحتديد مستقبلهم، فهي تزودهم مبختلف األمناط  االجتماعي للتالميذ، حيث تلعب دورا رئيسيا يف تشكيل شخصيا
.2001.لصايفا(اخللقية ئ جيابية وتنمية األفكار واملبادالنفسية واإلواالجتاهاتولة والفعالة وتشجيع القيم السلوكية املقب

.)61ص
ا على حتفيز التالميذ إىل التعلم الفعال، فوفقا للمركز إجنفنجاح املدرسة يف  از رسالتها يتوقف على نوعية بيئتها وقدر

راء املعلمني وأولياء األمور والطالب عن جتارب العيش أ"أن املناخ املدرسي يعكس الوطين األمريكي للمناخ املدرسي
والعمل داخل املدرسة فهو يعكس نوعية ومنط احلياة فيها واملعايري، القيم، األهداف، العالقات الشخصية، املمارسات، 

.)06ص.2014. (صويله املباين فيها. اة املدرسية وجودالتعليم، التعلم اإلدارة واهليكل التنظيمي املدرج يف احلي

ا، والذي خيتلف من مدرسة ألخرى يف مكوناته وفعاليته  احيث أنه لكل مدرسة مناخها الدراسي اخلاص  وشد
مبن هم يعترب التلميذ عنصرا فعاال داخل املؤسسة الرتبوية والذي يعترب فردا هاما، ميضي أكرب وقت داخلها، ويؤثر ويتأثر 

من إدارة وأساتذة وزمالء ومشرفني بدوره مدى مسامهة هذا اجلو العام أو املناخ املدرسي يف حتصيله وتنمية قدراته داخلها 
وميوله واهتماماته ألن يكون الفرد صاحلا يف املستقبل.

ال ولعل ما يدفعنا لدراسة  الرتبوي وذلك يف ظل واقع املناخ املدرسي يف مدارسنا هي األمهية اجلوهرية اليت يلعبها يف ا
م  التغريات اجلذرية اليت تشهدها املنظومة الرتبوية احلالية بشكل عام ومدى تأثريه على أداء التالميذ بشكل خاص كو

احملور األساسي الذي تقوم عليه هذه املنظومة.
حيث )2006هول(ولقد أكدت بعض الدراسات الكشف عن العالقة بني املناخ املدرسي والتحصيل األكادميي

التحصيل الدراسي للتالميذ، كما ومستوى توصل من خالهلا إىل وجود عالقة بني منط املناخ املدرسي السائد يف املدرسة 
متغري السنة الدراسية واجلنس حيث كانت تقديرات الطلبة اجلدد واإلناث للمناخ أكثر إجيابية أثربرز يف هذه الدراسة 
.)06ص.2007. العاجز. (احلجازوالذكورمن الطلبة القدامى 
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نتيجة مفادها أن املناخ املدرسي اجليد يرفع من قيمة التحصيل ) يف دراستها إىل 2005(كما توصل استورو بنيبشيت

الدراسي حبيث له األثر األكرب يف القدرة على التعلم وزيادة املهارات األكادميية بغض النظر عن العوامل االجتماعية
.)7ص.2014.(صويلواالقتصادية 

خ املدرسي وعالقته ) البحث يف موضوع املنا 2009دريدي(كما حاولت بعض الدراسات منها دراسة فوزي بن 
تشر داخل األوساط املدرسية، وحبثه عبارة عن دراسة مقارنة بني بعض املتوسطات والثانويات، خلصت إنبالعنف الذي 

ذ خاصة بالنزوع املتزايد للعنف الميتالالدراسة بأن هناك مناخ مدرسي سليب يسود هاته املؤسسات، وأنه يؤثر سلبا على 
التالميذ كلها توحي بوجود مناخ مدرسي مغلق.نشغاالته وات االتصال واحلوار واالستماع إلنعدام قنإو 

ولكي يتوفر املناخ املدرسي اجليد جيب أن يكون التلميذ متوافقا نفسيا ودراسيا مع كل فرد من أفراد املدرسة من 
هلا مدير، معلمني مساعدين تربويني أعضاء اإلدارة املدرسية والتالميذ من جهة والبيئة املادية من جهة أخرى. فاملدرسة 

يف تكوين شخصية التلميذ طيلة سنوات الدراسة اليت بارز يف تكوين شخصية التلميذ طيلة سنوات الدراسة اليت أثر بارز 
يقضي معظم أوقاته خارج األسرة ساعيا لتحقيق اهلدف الذي هو التوافق الدراسي.

ن ناحية ويرغبهم يف املدرسة ويساعدهم على فالتوافق اجليد مؤشرا إجيابيا ودافعا قويا يدفع التالميذ إىل التحصيل م
ذابة مع زمالئهم ومعلميهم  من ناحية أخرى، بل وجيعل العملية التعليمية خربة ممتعة وجإقامة عالقات متناغمة

م النفسية بطرق متعددة كالقلقسيئووالعكس صحيح فالتالميذ  التوافق يعانون من التوتر النفسي ويعربون عن توترا
والعنف يف اللعب واألنانية والتمركز حول الذات وكراهية املدرسة والعدوان مما يؤدي إىل سوء التوافق وهذا ما أكدته 

) ان الذين يعانون من مشكالت التوافق الدراسي لديهم خطر اخنفاض التوافق 2005دراسة ( عيسى ورشوان
خفاض التحصيل الذي هو جوهر عملية إبالطبع يف عكس كل تلك املشكالت االجتماعي واالضطرابات النفسية، وتن

.)128ص.2004.أشرفصربت حممد.( التعلم 

فالتوافق الدراسي مطلب أساسي لنجاح التلميذ واستمراره بالدراسة. ومن األمور األساسية اليت تسعى العملية 
الرتبوية التعليمية إىل حتقيقها لدى التالميذ، حيث يزداد احلديث عن التوافق الدراسي خاصة لدى التالميذ، املقبلني على 

يأيت بعد املرور خبربة تعليمية متتد لثالث سنوات. األمر الذي ثانوي والذي االمتحانات الرمسية كامتحان شهادة التعليم ال
ميكن أن يؤثر على مساره الدراسي من خالل أسلوب تفاعله وتعامله مع العناصر الرتبوية إذ يعرب عن عالقة تفاعلية 

ا، واستيعاب  مواد الدراسة والنجاح فيها فالتالميذ دينامية بني التلميذ واملناخ املدرسي لتحقيق التواؤم بينه وبني مكونا
يأتون إىل الصف التعليمي مبستويات خمتلفة من الدافعية إذ أن بعضهم يطورون دافعيتهم والبعض األخر يبقيها على 

حاهلا.
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لدى لإلجناز) على وجود عالقة موجبة بني الذكاء الوجداين والدافعية 2014حيث أكدت دراسة حممود الزيادي(

(رشاشمتوسط.4الرابعة متوسط وأيضا توجد عالقة موجبة بني التوافق الدراسي ودافعية اإلجناز لدى تالميذ تالميذ 
.)276ص.2014وشنون

) عالقة أساليب التعلم كنمط من أمناط معاجلة املعلومات بدافعية اإلجناز 2014كما دلت دراسة نعيمة جاري(
ثانوي حيث هدفت إىل الكشف عن العالقة بني أساليب التعلم كنمط من أمناط 2والتوافق الدراسي لدى تالميذ سنة 
فروق ال توجدحصائيا مت التوصل أنه إع النتائج ومعاجلتها والتوافق الدراسي وبعد مجمعاجلة املعلومات بدافعية اإلجناز 

.)05ص.2014.جاري(ثانوي 2داللة إحصائية يف مستوى دافعية اإلجناز لدى تالميذ ذات 

على ضوء ما ذكر يف الطرح السابق ونظر ألمهية التوافق الدراسي واملناخ املدرسي يف مدى حتقيق النجاح والتوافق يف 
الدراسة لدى التالميذ تعترب الدراسة الراهنة حماولة ملعرفة طبيعة العالقة املوجودة بني التوافق الدراسي واملناخ املدرسي، 

:ةالتاليتالدراسة يف التساؤالإشكالية وبناء على ذلك حتددت 
تباطية ذات داللة إحصائية بني درجات املناخ املدرسي ودرجات التوافق الدراسي لدى ار توجد عالقة هل .1

تالميذ السنة األوىل من التعليم الثانوي.
سنة األوىل لدى تالميذ الهل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني املناخ املدرسي والتوافق مع الزمالء.2

من التعليم الثانوي.
لدى تالميذ هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني املناخ املدرسي والتوافق الدراسي مع املنهاج.3

السنة األوىل من التعليم الثانوي.
لدى تالميذ السنة هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني املناخ املدرسي والتوافق مع املدرسة.4

.األوىل من التعليم الثانوي
لدى تالميذ السنة هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني املناخ املدرسي والتوافق مع األساتذة.5

األوىل من التعليم الثانوي.
:فرضيات الدراسة-2

ودرجات التوافق الدراسي لدى تالميذاملناخ املدرسيية ذات داللة إحصائية بني درجاتعالقة ارتباطال توجد)1
.السنة األوىل من التعليم الثانوي

لدى تالميذ السنة األوىل من املناخ املدرسي والتوافق مع الزمالءال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني)2
التعليم الثانوي.
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لدى تالميذ السنة األوىل من مع املنهاجوافق املناخ املدرسي والتني ذات داللة إحصائية بال توجد عالقة ارتباطية)3

.التعليم الثانوي
لدى تالميذ السنة األوىل ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني املناخ املدرسي والتوافق مع املدرسة)4

.من التعليم الثانوي
لدى تالميذ السنة األوىل األساتذةال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني املناخ املدرسي والتوافق مع )5

من التعليم الثانوي.
أهداف الدراسة:-3

السنة األوىل والتوافق الدراسي لدى تالميذاملناخ املدرسيبني املوجودة رتباطية العالقة اإلطبيعة ونوع معرفة .1
ثانوي.

.لدى تالميذ السنة األوىل من التعليم الثانويبني املناخ املدرسي والتوافق مع الزمالءمعرفة العالقة ارتباطية.2
لدى تالميذ السنة األوىل من التعليم بني املناخ املدرسي والتوافق الدراسي مع املنهاجمعرفة العالقة ارتباطية.3

الثانوي.
.لدى تالميذ السنة األوىل من التعليم الثانويبني املناخ املدرسي والتوافق مع املدرسةمعرفة العالقة ارتباطية.4
.لدى تالميذ السنة األوىل من التعليم الثانويمعرفة العالقة ارتباطية بني املناخ املدرسي والتوافق مع األساتذة.5
أهمية الدراسة: -4
تم بأحد املوضوعات األساسية اليت تساهم يف النجاح 1 ا  للتالميذ واملتمثلة يف الدراسي) أمهية هذه الدراسة يف أ

التوافق الدراسي
أمهية املرحلة اليت يتناوهلا البحث ألن املرحلة الثانوية متثل مرحلة املراهقة بشكل كبري كما متثل حلقة وصل بني هذه )2

املرحلة واجلامعة
ر، معلم، ) مجع عدد ال بأس به من الدراسات يف املوضوع ميكن أن يستفيد منه كل من طاقم الرتبوي (مدي3

مستشار التوجيه....) لتحقيق توافق دراسي عايل بناء على مناخ مدرسي مناسب.
تبدو أمهية املوضوع يف معرفة طبيعة الواقع احلقيقي للمناخ املدرسي وتزامنه مع مرحلة حساسة أال وهي مرحلة )4

املراهقة.
تحديد مفاهيم الدراسة:-5
:المناخ المدرسي-1
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من اخلصائص التنظيمية اليت تتحوذ على جو املدرسة.ثابتة هو جمموعة) 1
والظروف اليت تشكل سلوكيات األفراد من العاملني جمموعة من املفاهيم واالجتاهات: )2008(احمادات) عرفه 2

الفعاليات والتالميذ، واليت تنجم عن مشاعر إجيابية أو سلبية أو مزيج منها جتاه أنفسهم وجتاه زمالئهم، وبالتايل جتاه 
.)06ص.2008.(محاداتالقائمة يف املدرسة أو أهدافها.

هو ذلك املناخ النفسي واالجتماعي السائد باملدرسة املتمثل يف العالقات والتفاعالت بني مجيع أعضائها (تالميذ، 
).23ص.2012.باشرة كمالأساتذة، إدارة) وكذا احمليط املادي واملتمثل يف التجهيزات املادية (

التعريف االجرائي:
وبني الطلبة واملعلمني، واإلدارة ،هو البيئة املدرسية املادية واملعنوية، اليت تتضمن العالقات بني الطلبة وزمالئهم

م على مقياس املناخ املدرسي .لصويل اميانواملدرسة، وهو الدرجة اليت حيصل عليها الطلبة من خالل اجابا
الدراسي:التوافق- 2
يتضمن العالقة السوية بالزمالء واملدرسني كما يتضمن االجتاه حنو الدراسة هو ماالتوافق الدراسي:يعرفه حسين) 1

.)50ص .2005.(الزهراين.االستذكاروتنظيم الوقت وطريقة 
حاجاته شباع إيف مواجهة املشكالت الناشئة على التوافق الدراسي هو السلوك السوي للطالب ) يعرفه الصفطي: 2

قامة عالقات اجتماعية بناءة مع زمالئه ومدرسيه ومسامهته الفعالة يف ألوان إة واالجتماعية وحتقيقها من خالل النفسي
.)50ص.2005.الزهراين(.والرياضيالنشاط االجتماعي والثقايف 

التعريف االجرائي: 
واألساتذة ومع املواد الدراسية ومع متطلبات املرحلة هو قدرة الطالب على حتقيق التالؤم واالنسجام مع زمالئه 

وهو الدرجة اليت حيصل عليها .ويظهر ذلك من خالل سلوكياته مع زمالئه وأساتذته وكذلك باجتهاده يف الدراسة
.ألمحد الزياديبة بتطبيق مقياس التوافق الدراسيالطل
التعليم الثانوي:-3

وخيتص باملتعلمني الذين هم يف طور املراهقة، ولذلك فهو أعظم مراحل التعليم أمهية هو تعليم يلي التعليم املتوسط 
تبدأ باجلذوع سنوات،3ستقالل املايل تدعى الثانوية، وتدوم مدته مؤسسة عمومية للتعليم تتمتع باإلوهو يتم داخل

.)17ص.2010.صياد(البكالوريا.املشرتكة وتنتهي بامتحان 
م  ويعرف أيضا بأنه مرحلة متميزة عن مراحل منو املتعلمني، إذ تقع عليها تبعيات أساسية وذلك للوفاء حباجا
م، وهي حبكم طبيعتها وموقعها يف السلم التعليمي تقوم بدور تربوي واجتماعي متوازن إذ تعد  م وتطلعا ورغبا
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ا ملواصلة تعليمهم يف اجلامع يئهم الخنراط يف احلياة العملية من خالل الكشف عن ، كات واملعاهد العلياطال ما 

م،ميوهلم  م وقدرا ختيار املهنة أو الدراسة اليت إية تلك القدرات مبا يساعدهم على والعمل على تنمواستعدادا
.)7ص.2017.جندل(وخصائصهم. تتناسب 

تعريف إجرائي:
مرحلة التعليم الثانوي تعد أحد املراحل املكملة للتعليم وتكميال ملرحلة التعليم املتوسط ومتهيدا ملرحلة التعليم 

متحان رمسي النتقال للمرحلة باسنوات وتنتهي 3املراهقة، وتدوم اجلامعي، وهي أهم مراحل التعليم اليت متس مرحلة 
اجلامعية.

:السابقةالدراسات-6
املتمدرس حيثبعنوان الضغط النفسي وتأثريه على التوافق الدراسي لدى املراهق ):2015بن صالح (دراسة هداية 

هدفت البحث إىل التعرف على تأثري الضغط النفسي على التوافق الدراسي لدى املراهق املتمدرس يف املرحلة الثانوية 
االعتماد على مقياس الضغط النفسي لعبد احلق ) تلميذ وتلميذة يف املدرسة الثانوية حيث مت 200مبدينة تلمسان (

واملكيف من طرف الباحثة على فئة املراهقني ومقياس التوافق الدراسي للباحثة مع استخدام 2لبوازدة جامعة اجلزائر
املنهج الوصفي التحليلي توصلت الدراسة إىل نتائج كان أمهها وجود عالقة ارتباطية سالبة بني الضغط النفسي 

الدراسي مع وجود عالقة ارتباطية سالبة بني كل من الضغط النفسي وأبعاد التوافق الدراسي كما اسفرت والتوافق
الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني كل من الذكور واالناث يف مستوى التوافق الدراسي مع وجود 

).6ص .2015.صاحل(صاحل هدايةعالقة ارتباطية بني التوافق الدراسي والتحصيل الدراسي. 

من تالميذ مرحلة بعنوان الكفاءة الذاتية وعالقتها بالتوافق الدراسي. لدى عينة :)2014مولد (دراسة ميدون وأبي 
هدفت الدراسة لتحقق من االهداف املتمثلة يف الكشف عن مستوى كل من الكفاءة الذاتية .التعليم املتوسط

) 798مرحلة التعليم املتوسط حيث تكونت عينة الدراسة األساسية من (والتوافق الدراسي لدى عينة من تالميذ 
تلميذ وتلميذة اختريوا بطريقة عشوائية طبقية من متوسطات مدينة ورقلة ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطبيق أداتني 

لسنة الدراسية خالل ابند36لتوافق الدراسي املكون من بنود ومقياس ا10ومها مقياس الكفاءة الذاتية مكون من 
للتوصل إىل النتائج التالية أن مستوى التوافق الدراسي والكفاءة الذاتية مرتفع لدى تالميذ مرحلة 2012.2013

التعليم املتوسط. وجود عالقة طردية بني الكفاءة الذاتية والتوافق الدراسي لديهم، وأن هناك فروق جوهرية بني 
ي وهو لصاحل التلميذات باإلضافة إىل وجود فروق يف التوافق الدراسي بني التالميذ والتلميذات يف توافقهم الدراس

.)05ص .2014.ن وأبو الوليدميدو (.املعيدينالتالميذ املعيدين والتالميذ غري املعيدين ولصاحل التالميذ 
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اإلطار المفاهیمي للدراسةاألولالفصل 
إلجناز لدى تالميذ بعنوان الذكاء االنفعايل وعالقته بالتوافق الدراسي والدافعية ل):2014دراسة رياش وشنوف (

. حيث هدفت الدراسة إىل معرفة عالقة الذكاء الوجداين بكل من التوافق الدراسي والدافعية إلجناز الرابعة متوسط
وذلك من الكشف عن الذكاء الوجداين وعالقته بالتوافق الدراسي لدى تالميذ التعليم املتوسط وعن طبيعة العالقة 

لدافعية إلجناز باإلضافة اىل الكشف عن العالقة بني التوافق الدراسي والدافعية لإلجناز املوجودة بني الذكاء الوجداين وا
) تلميذ وتلميذة أين اختربوا بطريقة عشوائية ولقد مت 463لدى عينة من تالميذ متوسطات مبدينة تيبازة املتكونة من (

بار الذكاء الوجداين لفاروق السيد عثمان استخدام املنهج الوصفي التحليلي لدراسة املتغريات عن طريق تطبيق اخت
) 2000) ومقياس التوافق الدراسي لبوجنان ومقياس دافعية االجناز حملمد خليفة (1998وحممد عبد السميع رزق(

كما أسفرت النتائج عن وجود عالقة موجبة بني الذكاء الوجداين والدافعية spssمعتمدين على أسلوب إحصائي   
ذ الرابعة متوسط وأيضا انه توجد عالقة موجبة بني التوافق الدراسي والدافعية لإلجناز لدى تالميذ لإلجناز لدى تالمي

.)21ص.2017.أوالد شايب(.الرابعة متوسط

هدفت الدراسة إىل التعرف على دور مديري املدارس اخلاصة يف عمان يف حتسني ) 2014دراسة الكيالني ومقابلة( 
) معلما ومعلمة، وطور 227املناخ املدرسي وعالقته بالروح املعنوية ملعلميهم، حيث اختريت عينة عشوائية بلغت(

واملشاركة لعمل القيادي) فقرة تشمل أربعة أبعاد، متثلت يف ا48التنظيمي مكونة من(الباحثات أداتني لقياس املناخ 
30يف اختاذ القرارات، والعالقات واالتصال و احلوافز، والنمو املهين، واألداة الثانية لقياس الروح املعنوية مكونة من 

فقرة، وتوصلت الدراسة إىل أن دور مدير املدرسة يف حتسني املناخ التنظيمي جاء بدرجة متوسطة وأن درجة الروح 
بدرية بنت وى متوسط، وأن هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني املناخ التنظيمي والروح املعنوية.(املعنوية جاءت مبست

).38ص.2016.ناصر

هدفت إىل التعرف على واقع املناخ املدرسي السائد باملؤسسات الرتبوية وعالقته باملتغريات ):2013دراسة صباح(
التالية: النوع العمر والتخصص واخلربة واملرحلة التعليمية، وحتديد نوع املاخ السائد يف املؤسسات الرتبوية، وقياس 

ية، وقياس مستوى كل بعد من أبعاد املناخ املناخ املدرسي السائد يف املؤسسات الرتبو مستوى كل بعد من أبعاد 
املدرسي السائد يف املؤسسات الرتبوية، وقياس مستوى كل بعد من أبعاد املناخ املدرسي السائد من وجهة نظر 

) معلما مت اختيارهم بطريقة عشوائي، باالعتماد على 88املعلمني، وباستخدام املنهج الوصفي مت إجراء الدراسة على (
املدرسي وكانت نتائج الدراسة بالنسبة لطبيعة املناخ املدرسي السائد من وجهة نظر املعلمني اس املناخ استبانة لقي

ا وأنظمة ولوائح  إجيابية على مجيع االبعاد وهي اإلدارة املدرسية والعالقات اإلنسانية واالمكانيات املدرسية وجتهيزا
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اإلطار المفاهیمي للدراسةاألولالفصل 
يا تبعا ملتغريي النوع واملرحلة التعليمية مع وجود فروق دالة العمل كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائ

.)40ص.2013.عايش صباحإحصائيا تعزي ملتغريي العمر وسنوات اخلربة(

بعنوان العالقة بني االتصال الفعال مليد املدرسة العليا واملناخ املدرسي واليت طبقت : halawah(2005دراسة(
) معلما يف منطقة 208) طالبا (555استبيانني لقياس املناخ املدرسي واالتصال بني املدير واملعلمني على عينة قدرها(
إجيايب بفاعلية االتصال، وقد اختلفت أبو ظيب التعليمية وقد دلت النتائج على أن املناخ املدرسي مرتبط بشكل 

.)40ص.2013.صباح(عايشالتدريسية. املدارس يف فالية االتصال واملناخ بشكل خاص يف بعد األمن واإلدارة 
:على الدراسات السابقةتعقيب-7

الدراسات السابقة حسب متغريات املوضوع مالحظة أنه من حيث العنوان كل الدراسات السابقة استعراضبعد 
واختلفت يف تناوهلا للعينة بني األطوار التعليمية الثالث ( ابتدائي، ت التوافق الدراسي  واملناخ املدرسياملذكورة تناول

ثانوي، متوسط) بالضافة إىل املستوى اجلامعي من خمتلف األعمار كما اختلفت يف حجم العينة حيث بلغت أكرب 
توافق الدراسي الذاتية وعالقتها بالالكفاءةبعنوان )2014( ميدون وأيب مولد دراسةطالب وطالبة يف )798(عينة 

)2013(معلما وذلك يف دراسة صباح)88(لدى عينة من تالميذ مرحلة التعليم املتوسط أم أصغر عينة كانت 
بعنوان واقع املناخ املدرسي السائد باملؤسسات الرتبوية وعالقتها مبتغريات النوع، العمر، التخصص، اخلربة واملرحلة 

وباقي الدراسات مل تذكر حجم العينة.)227، 555، 200(ة ترتاوح بني وكانت عينة الدراسات السابقالتعليمية 
التوافق الدراسي والضغط البحث عن العالقة بنيختلفت هذه الدراسات من حيث اهلدف فمنها من حاول إكما 
ومنها ما هدفت إىل الكشف عن مستوى كم من الكفاءة الذاتية والتوافق الدراسي، ومنها ما هدفت إىل النفسي

.دور مديري املدارس اخلاصة يف عمان يف حتسني املناخ املدرسي وعالقته بالروح املعنوية ملعلميهمالتعرف على
ادها والبعض األخر اعتمد على مقاييس بعض الدراسات اعتمدت على مقاييس واستبيانات قام الباحثني بإعد

.مثل مقياس التوافق الدراسي ليوجنانجاهزة من خالل ترمجتها وتعريبها أو تقنينها لتصبح جاهزة االستخدام
.عتمدت على املنهج الوصفيأما من حيث املنهج فإن معظم الدراسات ا

والتوافق الدراسي حيث أسفرت املناخ املدرسية اليت تناولت موضوع ختلفت كذلك نتائج الدراسات السابقإ
النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة وهناك عالقة سالبة بني املتغريات. 
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المدرسيالمناخ الثانيلفصل ا

:تمهيد

ممعارفهمالتالميذفيهاينمياليتالتعليميةالرتبويةاملؤسسةتعترب اباإلضافةوهي. وكفاء تعليميةمؤسسةلكو
مثومنككل،املدرسيةاإلدارةومعوزمالئه. مدرستهمعاجتماعيااملتعلمفيهايتعاملاجتماعيةمؤسسةبدورهافهي
اإلنسانيةوبالعالقاتاالجتماعيالوسطذابآخرأوبشكلتتأثراملدرسةيفجترىاليتالتعلمعمليةفإن

.املدرسياملناخعليهيطلقماوهذامتيزهاليتاملاديةبالبيئةكذلكتتأثركما. تسودهاليتواالجتماعية

تؤكداليتوالبحوثالدراساتنتائجبسببالرتبوينيالباحثنيمنالعديدانتباهجذباملناخموضوعيعدأنهحيث
.املدرسياملناخماهيةعلىالفصلهذايفسنتعرفاملنطلقهذاومنالتعليمية،العمليةنتائجعلىالتأثرييفأمهيته
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المدرسيالمناخ الثانيلفصل ا
:المدرسيالمناخ مفهوم -1

خيتلف تعريف املناخ املدرسي، وذلك يعود إىل اجلانب أو الزاوية اليت يدرس الباحث من خالهلا املناخ املدرسي 

يسود املدرسة كمؤسسة تربوية تعليمية متضمنا الكيفية اليت تدار املناخ املدرسي العام هو اجلو الذي تعريف القريطي:
ا ويتم على أساسها اختاذ القرارات وتنفيذها وتوزيع األدوار والواجبات على العاملني فيها، وتنظيم سري العملية 

موعة البشرية  داخل املدرسة على التعليمية، وإدارة النشاطات املدرسية وشبكة العالقات والتفاعالت بني أعضاء ا
املدرسة. ختصار هو احملصلة النهائية العامة املميزة خلصائص ا ووظائفها، فاملناخ املدرسي بإاختالف مستويا

.)2002.17عودة. (فاطمة

ا أو هو):2007وي(يبدمدمح عملية إدراكية أو صورة عقلية حيملها الفرد عن املؤسسة التعليمية اليت يعمل 
ا وقد ختتلف هذه الصورة من شخص ألخر، وهذا يعين أن هناك عدة صور للمناخ املدرسي ختتلف  يدرس 

م. باختالف األفراد وخصائصهم  .)2007.31بديوي.حممد(وممارسا

املدرسي هو املناخ االجتماعي النفسي السائد يف املدرسة من خالل العالقات والتفاعالت املناخ عبد اهللا الصافي:
لبني املوجودين داخل املدرسة، واليت تتمثل يف عالقة املدرس بالطالب وتقسيم مدى االهتمام املوجه للطالب من قب

تمع املدرسي، ومدى إاملدرسني، عالقة الطالب ب تقبله للمدرسة وحبه هلا بوجه عام، هتمام الطالب و رفاقه يف ا
هتمام بالعالقات االجتماعية بني اإلدارة املدرسية ة جتاه األنشطة املدرسية وكذا اإلواألمهية املعطاة من إدارة املدرس

.)2011.03.اخلويل(حممودوالطالب. واملعلمني 

التعريف االجرائي: 

هو كل ما حييط بالطالب داخل الفصل وداخل حدود وأساور املدرسة وهو مرآة عاكسة ملهارات ياملناخ املدرس
وسلوك املديرين وكافة الظروف واخلصائص املميزة لبيئة العمل ولعمليات التفاعل اليت تتم داخل النظام االجتماعي 

م حنو العمل.واملدرسي واليت هلا تأثري على األداء الوظيفي للمعلمني وحتديد اجتاها
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المدرسيالمناخ الثانيلفصل ا
:المدرسيتطور مفهوم المناخ - 2

كورنل الرتبويني، وقد كان  يعترب مفهوم املناخ املدرسي من املفاهيم اليت لقيت اهتماما بالغا من الباحثني
(cornel()1955 أول من استخدم مصطلح املناخ املدرسي عندما وصفه بأنه نتاج إلدراك األفراد ألدوارهم (

وأدوار اآلخرين يف املدرسة، مث قدم املتغريات اليت ينبغي حبثها يف الدراسات اخلاصة باملناخ املدرسي واليت تتمثل يف:

شخصية الطالب وارتباطها باإلجناز األكادميي.- 

تباطها بتحصيل الطالب.وية للمعلمني باملدرسة وار الروح املعن- 

مدى مشاركة املعلمني يف صنع القرار ورسم سياسة املدرسة.- 

مدى التعاون بني املعلمني واإلدارة عند معاجلة املشكالت املدرسية.- 

بيئية ملؤسسة أن مفهوم املناخ املدرسي بوجه عام يتعامل مع الصفة ال)Tagerey() اعترب تاجريي 1968عام(ويف 
معينة أو تنظيم معني، ويتضمن البيئة من وجهة نظرة اجلوانب األتية: اجلانب الفيزيائي واملادي، واجلانب االجتماعي 

موعة، االجتماعي اخلاص بأمناط العالقات بني األفراد واجلماعات ويف  ) 1970عام(اخلاص بوجود االفراد يف ا
املدرسي بأنه بيئة التفاعل بني األفراد يف داخل املدرسة كما يعرب عنها األبعاد اجلانب املناخ )Owns(عرف أونز

.)4-2001.3.اخلويلل العاملني باملدرسة (حممودالسلوكية املدركة من قب

: أنواع المناخ المدرسي-3

كل باحث على وجهة نظره يف عتمدألمناط للمناخ املدرسي حيث إاختلف الباحثون يف وضع تصنيف حمدد 
وضع تصنيفه اخلاص وظهرت بذلك مناذج عديدة منها:

:(croft§ halpin)تصنيف هالبينوكروفت3-1

) من أوائل النماذج اليت حاولت حتديد أمناط املناخ املدرسي، ففي croft§ halpinيعد تصنيف هالنب وكروفت(
ناخ املدرسي من خالل وصف سلوك املديرين واملعلمني، وبعد تطبيق قام الباحثني بتطوير أداة لقياس امل1962عام 

ستة أمناط للمناخ املدرسي موضحة كاآليت:األداة ذات األبعاد الثمانية توصل الباحثان إىل
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المدرسيالمناخ الثانيلفصل ا
الذي يتمتع فيه أعضاؤه بروح معنوية عالية، حيث تسود ويقصد باملناخ املدرسي املفتوح : المناخ المفتوح:1- 3-1

املدرسة عالقات إنسانية اجتماعية قوية، وتسعى إدارة املدرسة إىل إشباع احلاجات االجتماعية للعاملني فيها والتالميذ 
العمل، ختطيط معا، كما أن املناخ املفتوح يتميز بتوفر احلوافز املناسبة والتدريب على العمل املستمر واالشرتاك يف

).127. ص2000حجي. والتعلم. (أمحدالظروف املناسبة للتعليم وتوفر

ا يف مناخ الحكم الذاتي:2- 3-1 ويقصد به املناخ الذي تسوده حرية شبه كاملة يتيحها مدير املدرسة للعاملني 
م، ويساعد هذا املناخ على ظهور قيادات من أعضاء األسرة املدرسية، و  يتسم األداء وإجناز باإلنسانية أداء واجبا

أمحد(وعدم التعقيد حيث يتعاون اجلميع، وحيث يسود روح معنوية عالية، وإن كانت بدرجة أقل من املناخ املفتوح
.)127ص.2000حجي.

وهو املناخ الذي خيدم العمل أكثر مما خيدم احلاجات االجتماعية لألفراد فهو يركز على المناخ المراقب: 3- 3-1
هتمام بالعمل وإجناز أن االإشباع حاجات العاملني، وذلكالعمل واجنازه بالدرجة األوىل، ولو على حسابأداء

.فرصة لالهتمام بالعالقات بني العاملنيال يتيحالواجبات 

ويتمثل يف املناخ الذي يتسم بالروح األسرية أو العائلية، حي تكون هناك ألفة بني المناخ المألوف:4- 3-1
أمحد(أعضائها، يهتم فيها بالعالقات االجتماعية وتلبية احلاجات االجتماعية أكثر من العمل.

.)128ص.2000حجي.

نعدام تفويض السلطة، إذ ترتكز السلطة يف مدير تميز املدرسة يف ظل هذا املناخ باوتالمناخ الوالدي:5- 3-1
املدرسة، وينجم عن ذلك أن سلطة الرقابة تكون أعلى من املدرسة، مما حيول دون ظهور قيادات من بني أعضاء 

سلطة التوجيه واإلشراف، كما يسود االنقسام والتخريب صفوف أعضاء املدرسة، مما يؤدي إىل اخنفاض الروح املعنوية 
نتيجة الخنفاض األداء واهتمام إشباع احلاجات.

معلمني وعاملني ال تتاح هلم فرص لتنمية عالقاته وهو نقيض املناخ املفتوح فاألعضاء منالمناخ المغلق:6- 3-1
.)129. ص2000حجي.. (أمحد أن أداء العمل واجنازه ويكون منخفضا وال جيوز رضا العاملنياالجتماعية، كما 

§Litwin)لتوين وسترنجرتصنيف3-2 Stringer):

اقرتح ثالثة أمناط للمناخ املدرسي وهي: 
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ميتاز مبركزية اختاذ القرار وما على العاملني يف املؤسسة إال التنفيذ.المناخ السلطوي:1- 3-2

وفيه تتكون عالقات جيدة بني العاملني داخل التنظيم بدال من عالقات المناخ المتبني (الحاضن):2- 3-2
العمل الرمسية.

حتديد األهداف الواجب الفرصة لكافة املستويات اإلدارية للمشاركة يف وفيه تتاحنجازي:المناخ اإل3- 3-2
ا. إجنازها واختاذ القرارات بشأ

تصنيف الصباغ وقواقزة والضامن:3-3

وفيه حتل املشكالت ويتم املساواة بني اجلميع ويتم الرتكيز على التعاون المناخ التنظيمي المساند: 1- 3-2
والتكافؤ لتحقيق األهداف املرجوة.

الرقابة والسيطرة وعدم املساواة بني اجلميع والتأكيد على االلتزام علىويتم فيه الرتكيزالمناخ المهدد:2_2_3
.)53. 52. ص2007أمحد حممد عوض. (بالعمل دون االهتمام الكايف باحلاجات والرغبات.

منهم من قال إن المناخ المدرسي يتكون من أربع بيئات مختلفة:3-4

والطالب مبن يساعده أو جيد من يستشريه يف أمور تتطلب املشورة شعور كل من املعلم البيئة االجتماعية: 1- 3-4
أو جيد من حيرتم رأيه.

شعور املعلم والطالب وجود لوائح وقوانني تنظم سري العمل وكل واحد يعرف ما يقوم ة التنظيمية:اإلدار 2- 3-4
به من عمل.

واملعدات واحلديقة واملالعب واملختربات عبارة عن مبىن املدرسة وما فيه من األجهزةاإلدارة المادية:3- 3-4
واملكتبة.

عبارة عن اجلو العام الذي جيعل العملني فيها يشعرون باالنتماء إليها مع وجود املنافسة البيئة العامة:4- 3-4
)150. ص2006عويسات. (واملبادرة والروح املعنوية 
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كل باحث تصنيفه اخلاص به ألنواع املناخ املدرسي  من خالل ما تقدم من تصنيفات خمتلفة للباحثني نالحظ أن ل

ا ركزت مجيعها على  كما أن املناخ املدرسي وأنواعه تكون خمتلفة من مؤسسة ألخرى من مفتوح إىل مغلوق إال أ
األفراد يف املؤسسة الرتبوية.العالقات اإلنسانية القائمة بني 

أبعاد المناخ المدرسي:4

يتشكل منها املناخ املدرسي ميكن حصرها يف النقاط التالية:هناك جمموعة من األبعاد 

وبدو هذا البعد يف تكوين عالقات إنسانية بني مجيع األطراف بداية من املدير إىل املشرف البعد العالئقي:4-1
لعيش املعلمني والطالب وغريهم، وهذا يعين أن يكون اجلو املدرسي مبنيا على اإلميان بقيمة الفرد واجلماعة وا

بانسجام وبوجود النية الصادقة والتفاعل البناء لذلك البد من أسس ومبادئ تقوم عليها العالقات اإلنسانية ويتجلى 
هذا البعد يف العالقات التالية:

التفاعل الصفي وأثرها يف أداء الطالب األكادميي، ليست مقتصرة على إن عمليةعالقة التلميذ بزمالئه:1- 4-1
بل هناك نوع من التفاعل يقوم بني الطالب له األثر البالغ يف إنشاء العالقات االجتماعية التفاعل معلم طالب فقط،

لألقران أثرا قويا على والصدقات املبنية على االحرتام واملودة والنمو االجتماعي، ولقد أشارت بعض البحوث إىل أن 
االت املعرفة واالنفعالية واالجتماعية على حد  يد نشوايت. (عبد. السواءبعضهم البعض، يتناول ا .)262. ص2003ا

االجتماعية املناسبة مثل: التعاون ومهارات السلوكياتاإلجيايب يتيح للتالميذ فرص تعلم فالتفاعل االجتماعي 
وخاصة خالل الصف الدراسي، وعليه التواصل ويعزز االندماج يف اجلماعة وبالتايل حتقيق الذات وتشكيل الصدقات

وجب على املعلم خلق املناخ الذي يتسم بالثقة واالحرتام والتعاون احلقيقي املبين على العالقات اإلجيابية بني التالميذ 
والذي من خالله تتحقق الصحة النفسية.

ا أكثر عالقة التلميذ باإلدارة المدرسية:2- 4-1 ا جمموعة من العمليات يقوم  تعرف اإلدارة املدرسية على أ
من فرد بطريقة املشاركة والتعاون والفهم املتبادل وهي جهاز يتكون من مدير املدرسة ونائبه واألساتذة األوائل 

واد واملوجهني اإلداريني وكل فرد يف هذا اجلهاز يعمل يف حدود إمكانياته على أداء اخلدمات اليت تساعد واألساتذة الر 
على حتسني العملية الرتبوية والتعليمية وحتقيق األهداف االجتماعية العامة.

ر البالغ على إنتاجية وكفاءة وتتحدد عالقة التلميذ باإلدارة بأمناط القيادة فيها حيث هناك ثالثة أمناط لإلدارة هلا األث
املدرسني وحتصيل التالميذ:
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:(التسلطية)بالروتني والرمسية يف وهي اإلدارة اليت تقتم على الشرعية القانونية وتتصف اإلدارة البيروقراطية

أكثر من تركيزها على الفرد. واجلانب املادي قبل اجلانب األوامر والقاعدة الثابتة، وتركز على املؤسسة
اإلنساين.

:(التشاورية)يقوم على أساس إشراك املدير للدارسني يف اختاذ القرارات اخلاصة اإلدارة الديمقراطية
ين بالسياسة والربنامج ويعمل مدير املدرسة الدميقراطي على تنمية إبداعات املدرسني والتالميذ وهذا النمط مب

على احرتام املدرسني والتالميذ.
:(الفوضوية)يقوم هذا النمط من اإلدارة على أن كل فرد عامل مستقل بذاته وعنده من اإلدارة التساهلية

ما أن يقوم بالعمل وحتمل املسؤولية وأن كل فرد مسؤول عن نفسه وال حيدد له  القدرة والذكاء ما يستطيع 
د له فرديته ودوافعه الشخصية وقد يستغل عدم حتديد املسؤولية يف التواكل وقت ينجز العمل فيه الن لكل فر 

.)150.151. ص2008حممد جاسم حممد. (اإلنتاج. والكسل وعدم 

يعد املدرس قائدا خالل وظيفته التعليمية باملدرسة والقائد الرشيد هو الذي علم:عالقة التلميذ بالم3- 4-1
م وحتقيق أهدافهم، وبذلك يعترب القدوة يتفاعل مع أفراد مجاعته تفاعال  م وجتديد طاقا إجيابيا يؤدي إىل تنمية قدرا

من مث فإن تعاطف املدرسني مع احلسنة بالنسبة للطالب األمر الذي جيعل هذه العالقة عالقة احرتام وتقدير متبادل.
م وجيعلهم م واملسامهة يف حلها يعزز ثقة التالميذ  أكثر جناحا يف أداء وظيفتهم. ولذلك الطالب وتفهم مشكال

وجب أن تتوفر بعض اخلصائص املميزة يف املعلم حىت يكون قادرا على أداء مهنته وتتمثل هذه اخلصائص:

:يف سالمة الصحة، اخللو من العاهات كالصمم أو العور، وتتجلى هذه اخلصائصالخصائص الجسمية
عبد .( صاحلحبسة اللسان، املرض، ان يكون فياض النشاط حيوي مع تالميذه، حسن الزي نظيفا منظما

.)160. ص1976العزيز.

 :كالذكاء، اإلعداد األكادميي واملهين، الطالقة يف التعبري عن األفكار الخصائص المعرفية والتربوية
، 2007عسريي،عافيبن أمحد(. اخلصائصضوحها أن يكون ملما باسرتاتيجيات التدريس الفعالة وغريها من وو 

.)26ص
 :تزان االنفعايل وثبات الشخصية، الثقة واالحرتام، العدل وعدم التمييز، وتشمل اإلالخصائص الوجدانية

حمرتما لدينه وتقاليده القومية.
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ويعرف املنهج الدراسي بأنه جمموع اخلربات واألنشطة اليت :الدراسيعالقة التلميذ بمحتوى منهج 4- 4-1

تقدمها املدرسة حتت إشرافها للتالميذ بقصد احتكاكهم وتفاعلهم معها، ومن نتائج هذا االحتكاك والتفاعل حيدث 
لكحل.  خلضر (ة. للرتبيتعلم أو تعديل سلوكهم، ويؤدي هذا إىل حتقيق النمو الشامل املتكامل الذي هو اهلدف األمسى 

).111.ص2009فرحاوي. كمال

وتربز عالقة التلميذ مبحتوى املنهاج يف األثر الكبري الذي يرتكه على شخصية الطالب من خالل اإلملام باملواد 
الدراسية وفهمها فهما جيدا، وعليه وجب مراعاة األمور التالية عند بناء املنهاج الدراسي حىت تتحقق الصحة النفسية

اليت تساعد على بناء شخصية املتعلم بناء سليما:

 ا الطالب ومطالب النمو فيها، و أن يكون املنهج منسجما مع سيكولوجية مراعاة املرحلة العمرية اليت مير 
التالميذ.

 يقتصر املنهاج على اخلربات املدرسية داخل اجلدران املدرسية بل ينبغي أن تتضمن املنهاج أمورا أالجيب
خترج بالتالميذ إىل البيئة.

.تمع وما يسوده من ثقافة وأن تكون هناك مواد ثقافية تتحدث عن الصحة النفسية واجلسمية الرتكيز على ا
دف حتقيق تكون أهداف املنهاج شاملة للجوانب أن اجلسمية واملعرفية واالنفعالية واالجتماعية والروحية 

شخصية متكاملة لنمو الطالب.
.أن تكون املنهاج مرتبطة مبواقف احلياة الطبيعية، وحمققة لألهداف الرتبوية
.وجود برامج ومقررات خاصة بالطالب املتفوقني للوصول إىل املزيد من التفوق
ني واالهتمام بالنشاط اإلبداعي.وجود برامج خاصة باملوهوب
 م م من خالل إعداد برامج خاصة  إعداد برامج خاصة بضعاف العقول وفقا لنسب ذكائهم والعناية 

. وآخرونعبد احلليم املنسي. (حممودبسيطةتساعد على منو ما لديهم من إمكانيات عقلية أو إعدادهم ملهن 
)35.ص2003

وهي تلك العالقة القائمة بني املدرسني على العملية التربوية داخل المدرسة:العالقة بين القائمين 5- 4-1
وإدارة املدرسة واألخصائيني االجتماعيني والنفسيني، إذ أن جناح العمل اجلماعي الرتبوي داخل املدرسة يتوقف على 

رتام دوره يف هذه العملية. درجة جناح تلك العالقة ومرونتها وتفاعلها ودرجة االحرتام الذي حيظى به كل فرد واح
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فالعملية الرتبوية عملية مجاعية يشرتك فيها كل أعضاء املدرسة ولكل عضو دور مميز ال يقل أمهية عن دور األفراد 

.)75.ص2004حممد جاسم حممد. (واحدة. االخرين وتكمل هذه األدوار بعضها البعض وتتساند لتحقيق أسرة 

ومن خالل ما سبق نستخلص أنه ينبغي مراعاة الشروط اليت تتالءم مع قدرات وميول التالميذ لتساعدهم على 
م قيم دينية واجتماعية.  م ومنو الثقة واكتسا التكيف السليم وتنمية مهارا

ا بشكل عام ويقصد به الظروف والشروط اليت توفرها املدرسة لكافة األفراد العاملني البعد المادي:4-2
فيه أن للبيئة املادية تأثري كبري على صحتهم ويرجع ذلك لألسباب التالىي:ال شكولتالميذها بشكل خاص. ومما 

:البيئة هي واحدة من احملددات األساسية لصحة الطفل، فإمدادات املياه امللوثة ميكن أن تؤدي إىل أوال
تفاقم التهابات اجلهاز التنفسي ونوبات الربو وغريها.أمراض اإلسهال. وتلوث اهلواء ميكن أن يؤدي إىل 

 :قد يكون األطفال أكثر عرضة لألثار الصحية اخلطرية النامجة عن املخاطر الكيميائية والفيزيائية ثانيا
ا ختفيف املناعة،  وتعيق النمو السريع خاصة وان األطفال يقضون اجلزء األكرب من والبيولوجية واليت من شأ

خل البيئة املدرسية خالل مراحل النمو احلرجة.يومهم دا
 :هناك بعض األمناط السلوكية لألطفال واليت تعرضهم إىل خطر التعرض للتهديدات البيئية، وتشمل ثالثا

هذه األمناط األكل أو وضع األصابع يف الفم قبل غسل اليدين. كما أن األطفال يفتقرون إىل خربة احلكم 
م وخاصة املراهقني.على املخاطر املرتبطة بت صرفا

معايري اجلودة الشاملة على أمهية أن تكون صفات البيئة املادية املدرسية مرنة حبيث تنسجم مع الظروف احمللية وتؤكد 
لكل جمتمع من جهة وكذلك مع التطورات اجلارية على الصعيد الرتبوي من جهة ثانية، من مث أن تتمتع بقيمتني: 

األدىن الذي ال جيوز له أن يتغري مع مرور الزمن مثل أن يكون البناء مؤمنا ضد السقوط بسبب قيمة دائمة متثل احلد 
الرياح القوية واهلزات األرضية. أما القيم املؤقتة فهي تلك املرتبطة بالعملية الرتبوية نفسها وتطورها. فمحتوى الرتبية 

ث.وطرائقها يتطور بشكل مستمر ليتماشى مع متطلبات العصر احلدي

ويشمل البعد املادي العناصر التالية:

إن املوقع املدرسي املناسب هو الذي يتماشى مع املواصفات التالية:الموقع:1- 4-2

.اختيار موقع بعيد عن الشوارع الرئيسية لتوفري اهلدوء االزم لرتكيز الطالب وجتنب حوادث السري
 عن املصانع أو مكبات النفايات والقمامة.ومصادره الناجتة اختيار موقع بعيد عن مسببات التلوث
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.سهولة الوصول للمدرسة مبختلف وسائل املواصالت
 الصحي واملاء سهولة املوقع من اخلدمات العامة وسهولة ربطه بالبنية التحتية للمنطقة مثل شبكة الصرف

والكهرباء.
.وجود أرضية مناسبة لبناء املؤسسة

البناء املدرسي تبعث على األمن والراحة للتالميذ والطاقم الرتبوي مواصفات جيب أن تكون: البناء2- 4-2
وتتلخص هذه املواصفات يف:

من بني جوانب البيئة املدرسية املهمة بالنسبة للتصميم الفيزيقي للمبىن ولنوع التعليم الذي الحجرات الدراسية: 1
حلجم الدراسة بالنسبة لعملية التعلم مشكلة قائمة يف يتلقاه التلميذ حجم حجرة الدراسة. حيث يعد احلجم األمثل

.العديد من املدارس

أن زيادة عدد التالميذ يف الفصول الدراسية أدى إىل تناقص السلوك )Nuffer(وتيوفري(rohe)وقد وجد روهي 
التعاوين وزيادة العدوان. وعلى الرغم من ذلك فان زيادة حجم حجرة الدراسة ال يؤدي فقط لزيادة الكثافة ولكنه 

م، ومن أفضل التحليالت يؤدي أيضا إىل زيادة التنافس على املصادر املوجودة كاملقاعد. واملواد التعليمية، وانتباه املعل
. 2002فرانسيس ت. مال اندرو، (االبتدائية املدارس احلامسة اليت قدمت خبصوص أمهية حجم الفصل يف 

).310ص

كما وجب مراعاة الظروف الصحية داخل احلجرة الدراسية كالتهوية املناسبة واإلضاءة، توفري مكان مالئم للسبورة 
احرتام املسافة البينية للسماح باالنسيابية الكافية حلركة التالميذ واملعلم يف ومكتب املعلم وطاوالت التالميذ مع 

الفصل. كما وجب جتهيز احلجرة الدراسية باإلمكانات املختلفة لتشغيل األجهزة والوسائل التعليمية املختلفة 
.)333مصطفى خليل الشرقاوي. دت. (للتدريس.

الكثري من التعلم غري الرمسي للمهارات االجتماعية واللعب البناء( املنتج)يف أفنية املدارس حيدث:األفنية المدرسية2
ومالعبها، أين يقضي التالميذ الوقت غري املخصص للدراسة والواقع انه عند تطوير املدارس يتم إغالق األفنية 

ئري وبالتايل حيد من حركة التالميذ أو طبقة من اإلسفلت حماطة بسياج دااملدرسية فهي عادة تتكون من سطح خشن 
ويشكل مصدر خطر على صحتهم، ومن هذا املنطلق وجب مراعاة اجلانب اجلمايل يف بناء املالعب وأفنية املدارس 

اللفظيةمبمرات واضحة منظمة لتسري كل أنواع التفاعل( حيث ينبغي أن تتكون من فراغات خمتلفة ومتنوعة ترتبط 
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.( اجلسمية) مع مراعاة املساحة االزمة لتتيح انسيابية حركة التالميذ وعدم التكدس يف مكان واحدوالبصرية إضافة إىل 

).311. ص2002انسيس ت. مال اندرو. فر 

ا أن تؤثر نستنتج ما سبقمن خالل  أن املباين اليت تفتقر إىل اجلودة واملعايري االزمة لعملية التعليم والتعلم من شأ
وتسود الصراعات املختلفة.سية للتالميذ وتدين أداء العاملني على نتائج املدر 

المناخ المدرسي:عوامل-5

يقصد بعوامل املناخ املدرسي تلك العوامل اليت إذ ما توفر إشباعها يف البيئة املدرسية حتقق املناخ املالئم الذي 
وتتمثل هذه العوامل يف:) ropirt()1977روبرت(يضمن النجاح الدراسي املطلوب وهذا ما أكده 

م حتظى بالعناية والتقدير، أراءهمويقصد به شعور األفراد داخل املؤسسة التعليمية يأن :االحترام5-1 ومقرتحا
فاملناخ املدرسي اإلجيايب ال يشعر األفراد فيه بالقمع وإمنا يشعرون بالرعاية واالهتمام وهذا ما يبعث باالستقرار النفسي 

والشور بالتقدير للفرد داخل املؤسسة التعليمية.

سسة التعليمية يتصرفون معه بطريقة صادقة ختلو من وتتمثل يف مدى إميان الطالب بأن األفراد داخل املؤ الثقة:5-2
مظاهر الرياء واخلداع، فتوفر مثل هذا اجلو يشعرهم باألمان داخل البيئة الدراسية مما يولد الشعور باالنتماء للمدرسة 

وشعور العاملني فيها باحلماس وعدم الرغبة يف الغياب عنها.

الطالب مبا فيهم الطالب عملية الرتبوية إتاحة الفرصة جلميع حيث وجب على القائمني باللمشاركة:فرص ل5-2
املتأخرين دراسيا يف صنع القرار وطرح األفكار وإيذاء املقرتحات، فشعور الطالب بفقدان حق املشاركة يؤثر سلبا على 

ية الرتبوية.مفهوم الذات لديهم كما حيرم املؤسسة التعليمية من االستفادة من أفكارهم وأراءهم يف تطوير العمل

ويقصد به ارتباط مشاعر األفراد باملؤسسة التعليمية ومدى والئهم هلا ودفاعهم عنها. ومن املظاهر التماسك:5-3
السلوكية هلذا العمل شعور األفراد بداخلها بروح اجلماعة وميلهم للبقاء فيها واحملافظة عليها. 

، ولكي يتحقق لنمو السليم يقاوم الروتني ويتطلع للتجديدفاملناخ املدرسي اإلجيايب هو املناخ الذي التجديد:3-5
تمع وأهدافه فالتجديد يثري يف املؤسسة التعليمية وأن  تكون قادرة على تنظيم مشاريع تنموية مرتبطة حباجات ا

م.  ).213-212. 2001دن. (سامية بن الاهتمام األفراد ويشبع دوافعهم ويزيد من طموحا
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فمن املهم توفر مثل هذه العوامل من أجل خلق بيئة مدرسية مالئمة وأمنة تقوم على االحرتام والثقة واملشاركة لكافة 
ا  أفراد املؤسسة الرتبوية، مما يؤثر بشكل مباشر على سلوكيات التالميذ فالبيئة النفسية واالجتماعية اإلجيابية من شأ

ت النفسية.اخلفض من املشكال

نظريات المناخ المدرسي:-6

بنظرية املدخالت واملخرجات وهي Andersonيسميها البعض أمثال أندرسون االجتماعية:نظمنظرية ال6-1
من النماذج اليت حظيت باهتمام الباحثني يف جمال التفاعل النشط داخل املؤسسات التعليمية، وفيها ينظر إىل املدرسة 
ا مصنع حيول املدخالت( املتمثلة يف املنهاج واملقرر الدراسي، الوقت، املدرس، العالقات والوسائل التعليمية،  على أ

يف النظام التعليمي هي إحداث التعلم لدى التعليمية وكل ما يتعلق بالبيئة املدرسية)إىل خمرجات( واملخرجات املواد 
، ويستند هذا التحول إىل افرتاض مؤداه أن )املتعلم ومنو شخصيته واكتساب املفاهيم واالجتاهات والقيم املرغوب فيها

ى ذلك فإن أي قصور يف املخرجات ميكن إرجاعه إىل قصور هناك عالقة خطية بني املخالت واملخرجات، وبناء عل
يف املدخالت، ويف ضوء هذا يفرتض أن تكامل بعض املدخالت املدرسية خيلق مناخا تعطي فيه املدرسة خمرجات 

موجبة.

ا نظام من العالقات االجتماعيةنظرية االتجاه التبادلي(التفاعلي):6-2 بني األسرة وفيه ينظر إىل املدرسة على أ
واملعلمني، الطالب والرفاق، وتؤثر هذه العالقات على درجة إجناز األهداف الرتبوية، وفيه أيضا ينظر إىل سلوك 
ا، وبالدرجة اليت ختتلف فيها املدرسة يف بيئتها  الطالب بأنه داللة للعمليات االجتماعية املدرسية ومعايريها وتوقعا

ئج التعليمية اليت حتققها، ومن هذا االجتاه التباديل التفاعلي بني الفرد والبيئة ميكن االجتماعية فإنه ختتلف يف النتا
احلصول على أفضل وصف للمدرسة ومناخها كما يتصوره ويدركه كل من الطالب واملعلم وكذلك أفضل وصف ملناخ 

الفصل الدراسي.

توجه املدخالت واملخرجات يف االهتمام خبلق وجتمع بني التوجهني السابقني فهي تشرتك مع النظرية البيئية:6-3
وصيانة وتوزيع املصادر واألبعاد الفيزيائية والطارئة للبيئة، وتشرتك مع التوجه االجتماعي يف االهتمام بالعمليات 
االجتماعية وثقافة البيئة ونوعية السلوك املمارس وهذا التوجه حياول بقدر اإلمكان الكشف عن وظيفة النظام ككل 

.)6-4. ص2001حممود سعيد اخلويل. (ي متفاعلعضو 
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أساليب تحسين المناخ المدرسي:- 7

حتسني املناخ املدرسي هو وظيفة أساسية لكل مؤسسة تربوية 

تعزيز بيئة امنة ومنظمة: وذلك ب:-1

.احملافظة على جودة املباين بصيانتها صيانة مستمرة واحلفاظ على نظافتها
 السلوك املناسب وفرض العقاب على السلوك غري الالئق.مكافئة التالميذ على
.استخدام عقود مع الطالب لتعزيز السلوكيات املتوقعة
.حتفيز الطالب وأولياء األمور واملوظفني يف خمطط أنشطة السالمة املدرسية
.زيادة عدد املستشارين واألخصائيني االجتماعيني واملرشدين وسهولة الوصول إليهم
يق اقرتاح لإلبالغ عن حاالت خطرية أو تقدمي األفكار احملتملة لتحسني مناخ املدرسة.إنشاء صناد
 وضع اسرتاتيجيات لضمان السالمة أثناء فرتات الغداء وبني الفصول الدراسية، وتوفري أنشطة أكثر تنظيما

خالل ساعة الغداء.

التفاعل والعالقات:تسهيل-2

اعداديات وثانويات صغرية من حيث املساحة.بناء
.التقليل من عدد التالميذ يف القسم
.موعات الصغرية توفري أنشطة ا
.توفري فرص متعددة ومتنوعة للمشاركة يف األنشطة الالمنهجية

تعزيز بيئة وجدانية إيجابية:-3

.تعزيز التعاون بدل التنافس وجتنب مصطلح الفائزين واخلاسرين
د من أن كل طالب لديه اتصال نشط واحد على األقل مع الكبار يف املدرسة.التأك
 ،توفري التطور املختص يف قضايا مثل االختالفات الثقافية والطبقية، واالحتياجات العاطفية لألطفال األخرين

تدخل األهل، التسلط والتحرش.
تمع ).27.ص2014(صويل.. زيادة مشاركة أولياء األمور وا
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خالصة:

فإذا ما توفر املناخ املدرسي على جو يساعد للمناخ املدرسي دور فعال يف عملية التعليم والتعلم على حد سواء.
ميذ وحيفزهم حنو حب الدراسة واملواد الدراسية وحب املعلمني القائمني على تعليمهم ويتبادلون احلب على توافق التال

واملودة واالحرتام، لسوف يساهم يف التوافق الدراسي لديهم. وأن املناخ املدرسي الذي يسوده نقص يف التجهيزات 
ئة تسودها االحنرافات وتقوى فيها األزمات االزمة، ويكره فيه املدرسون بعضهم البعض سوف يصبح بيواملعدات 

واملشاكل، وتنحرف بالتايل عن مسارها الرتبوي التعليمي.

لذا من الضروري تواجد كل من املعلمني والتالميذ واملوظفني يف بيئة تتوفر فيها التكامل والتوافق ككل.





تمهید
تعریف التوافق الدراسي-1
مظاهر التوافق الدراسي-2
ق الدراسيأسالیب التواف-3
أبعاد التوافق الدراسي-4
العوامل المساعدة على التوافق الدراسي-5
سوء التوافق الدراسي ومظاهره-6
مشكالت التوافق الدراسي-7

خالصة
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تمهيد:

تطرأ على الفرد تغريات منائية وبيئية كثرية منذ والدته وتستمر على مدار حياته ويف كل مرة ميس التغيري جانب 
حساس من جوانب حياته وبالتايل هو مطالب بالتوافق من أجل مواكبة التغيري وكلما كانت التغريات سريعة، يصبح 

رار احلياة.التوافق معها ضرورة من أجل اسرتداد االستقرار واستم
فالتوافق يكون شخصيا، أسريا، دراسيا ...هذا األخري يعترب من أهم أنواع التوافق لدى التلميذ يتحدد ذلك تبعا 
للطرق اليت يتبعها التلميذ للوصول إىل حالة التوازن النسيب بني متطلباته ومتطلبات البيئة الدراسية ما يضمن له 

املؤسسة الرتبوية.الشعور باالرتياح واالقتناع داخل 
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الدراسي:مفهوم التوافق -1

احملصلة النهائية للعالقة الديناميكية البناءة بني الطالب من جهة وحميطه املدرسي من جهة أخرى مبا يسهم يف هو: 
تقدمه ومنائه العلمي والشخصي، وتتمثل أهم املؤشرات اجليدة لتلك العالقة يف االجتهاد يف التحصيل العلمي، 

لشربيين والفقيه ق. (اومنسام مبا هو مطلوب منه على حنو منظم والرضا والقبول باملعايري املدرسية واالنسجام معها والقي
).62ص .1998.واخرون

هو قدرة الطالب على حتقيق التالؤم الدراسي من مث متكنه من عقد عالقات متميزة بينه حسب محمود عوض: 
تمع  دراسي وبالتايل ينظم وقته الوبني أساتذته وأصدقائه ومشاركته يف خمتلف األنشطة الثقافية واالجتماعية داخل ا

).36ص.1996.حممود عوضحقق هدفه من الدراسة. (ويوفق بني أوقات الدراسة والرتفيه، في
ا الطالب وصوال إىل حتقيق األهداف، محمد النوبي:  هو عملية دينامية يتم تنفيذها من خالل إجراءات يقوم 

الل عملية تولد عنده حاجة ودافعية يسعى إىل حتقيقها من خويتعرض الطالب لتنبيهات ومثريات داخلية أو خارجية 
).29ص .2010.النويباقف التعليمية املختلفة. (التفاعل املتبادل بينه وبني عناصر املو 

تعريف إجرائي:
ا تعكس مدى قدرته على عقد عالقات بناءة  ا الطالب، إذا أ التوافق الدراسي هو عملية نفسية وعلمية يبادر 
ومتميزة بينه وبني مكونات بيئته الدراسية من أساتذة وزمالء، كذلك التالؤم مع املواد الدراسية واملناهج الرتبوية 

ق الغاية من الدراسة أال وهي النجاح والتفوق.واألنظمة السائدة ببذل جمهود فردي معترب لتحقي
مظاهر التوافق الدراسي: -2

أهم املظاهر اليت تؤثر على توافق التلميذ دراسيا هي:
التلميذ املتوافق هو الذي يهتم بالدراسة بشكل جدي، ويرى فيها متعة، كما أنه االتجاه االيجابي نحو الدراسة: 

املقررة يؤمن بأمهية املواد الدراسية 
التلميذ املتوافق هو الذي حيرتم أساتذته ويقدرهم ويقدر الدور الذي يقومون به، كما أنه يتبع العالقة باألساتذة: 

ا م وينفذها ويسأهلم ويتحدث معهم، ويعتربهم قدوة جيب االقتداء  تعليما
التلميذ املتوافق هو الذي يندمج مع زمالئه ويساعدهم إذا احتاج أحدهم ملساعدة، ويسر ملقابلتهم العالقة بالزمالء:
ويهتم ملصاحلهم.

والرتفيهية تماعية لألنشطة االجالطالب املتوافق هو الذي ينظم وقته بشكل متزن ويقسمه إىل أوقاتتنظيم الوقت:
عليه، كما أنه يقدر أمهية الوقت وقيمته.الذي يسيطر على وقته وال جيعل الوقت يسيطر وهو
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الطالب املتوافق هو الذي يتبع طرقا خمتلفة يف الدراسة تتالءم مع املادة الدراسية اليت يدرسها، ويقومطريقة الدراسة: 

بعمل ملخصات واستنتاجات كما أنه قادر على حتديد النقاط اهلامة والرتكيز عليها يف أثناء املراجعة.
الت الطالب املتوافق هو الذي يرتاد املكتبة باستمرار وميضي فيها أوقات فراغه، ويستعيد الكتب واتبة:ارتياد المك

واملراجع العلمية ويبحث فيها عن املعلومات الالزمة للدراسة وكتابة األحباث والتقارير والواجبات.
ظهر ذلك ى درجات عالية يف االمتحانات ويالطالب املتوافق هو املتميز دراسيا، الذي حيصل علالتمييز الدراسي:

).46ص .2002.شقورةسجالت وكشوف الدرجات. (يف
ا الطالب املتوافق دراسيا تتمثل يف عالقة الود واالحرتام والتقدير  نستخلص أن أهم اخلصائص اليت يظهر 
واملساعدة اليت جتمع بني الطالب وأساتذته، أو بني الطالب وزمالئه، إىل جانب التوجه اإلجيايب حنو دراسته من 

لة ية، هذا بتنظيم الوقت، أي ختصيص وقت للمراجعة الفعاخالل إعطاء أمهية متساوية لكل املواد واملقررات الدراس
ب والبحث املكتيب والعلمي، وختصيص وقت الرتفيه والنشاطات الثقافية، ألن نتائج التوافق الدراسي تظهر بتميز الطال

مبردوده اجليد.
أساليب التوافق الدراسي:-3

أسلوب بديل ذا قيمة أسلوب بديل ذا قيمة إجيابية،أساليب التوافق الدراسي ثالثة أسلوب املواجهة البديلة،
سلبية.

يث يرى لى استعداد دائم ومستمر حيف هذا األسلوب يكون التوافق الطالب مبين عأسلوب المواجهة البديلة: 1
يد للدروس والفهم اجلستذكارضرورة فهو يشرع لإلعداد واإلمتحاناتاله وقيامه بالواجبات واستعداده ن حضور أ

لكي يتغلب على الصعوبات اليت تواجهه.
يف هذا األسلوب نرى توافق الطالب يكون توافقا منطقيا أكثر منه يف السابق أسلوب بديل ذا قيمة ايجابية:2

وطاقته عند فشله يف مادة حبيث جيمع تلك الطاقة ويضعها يفيضع جهده الفكريحيث أنه يف هذا األسلوب 
مادة أخرى أو كأنه يتحول من قيم الذي يدرس فيه إىل قيم أخرى ويرتك التعليم يف املدرسة ويتمهن حرفة تتناسب 

وطاقته العلمية واجلسدية.
رب من الواقع شكلة ويتهيف هذا الصنف ينسحب الطالب ويرتاجع كليا عن املأسلوب بديل ذا قيمة سلبية: 3

الدراسي حبيث يعيشه يف عامل من الوهم واخليال بعيد عن الواقع أنه أسلوب سليب يف التوافق وقد ينتهي به إىل املرض
العقلي حبيث أن الطالب يف هذا األسلوب يعتمد على أساليب غري شرعية كالغش يف االمتحانات أو يتظاهر 

).387.391. ص1971املليحي.وغريها. (باألمراض أو يتالعب يف كشف النقاط
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أنه تتعدد أساليب التوافق الدراسي حسب تعدد شخصيات التالميذ.نستنتج

أبعاد التوافق الدراسي:-4
ويتضمن التوافق مع الدراسة، والنظام، واملواد، واملنهاج. البعد العقلي: 1

ناهج م السائد واملتوافق الطالب حنو الدراسة والنظا" التوافق الدراسي هو مدى 1982فحسب الباحثة صباح باتر 
.1982.رختيار اخلطط الدراسية املالئمة له. (باتإالغري يف توجيه سلوكه و عتماده على نفسه دون إاملقررة ومدى 

).66ص 
ملية عساتذة والزمالء حسب الباحث أركوف " التوافق الدراسي هو الالتوافق الدراسي مع األالبعد االجتماعي: 2

).50ص .2005.حممد الزهراينن أساتذة وزمالء. (اليت يتم مبوجبها اقامة عالقات جيدة مع احمليط الدراسي م
نستنتج أن البعد العقلي يتضمن توافق الطالب مع كل ماله عالقة باجلانب الدراسي، من مواد دراسية ومقررات 
ومناهج وأنظمة سائدة. أما البعد االجتماعي فإنه يتضمن العالقة الصحيحة اليت ينبغي أن توطد بني الطالب 

... اخل. ساتذة والزمالء.األساسية حمليطه الدراسي مثل األواملكونات
العوامل المساعدة على تحقيق التوافق الدراسي:-5

ال بتوفر مجلة من العناصر وهي كالتايل:إالتوافق الدراسي ال يتحقق 
يئة الفرص االزمة واملتاحة لالستفادة من التعليم بأكرب قدر ممكن إذا أن مبدأ التكافؤي الفرص يراد به أن .1

ذكائه وقدراته اخلاصة وميوله؛يتاح لكل مواطن فرص التعلم حبسب 
الدافعية وإثارة الدافع حنو الدراسة والتعليم واالقبال عليها واالجتاه الصحيح حنوها؛.2
م مع مراعاة الفروق .3 املوازنة بني املناهج الدراسية والقدرات العقلية للتالميذ ومستواهم التحصيلي وطموحا

الفردية؛
ى اضافة إىل التالميذ جيعلهم يسعون دائما إىل التوافق وحتسني املستو التنافس مقابل التعاون فالتنافس بني .4

ذه العوامل تكون املدرسة قد وفرت ما حيقق  أن التعاون ينمي روح اجلماعة والتضحية من أجل األخرين و
.)19ص .1985.انزيدالتوافق الدراسي للتالميذ. (

توى املادي رتفع املسإالجتماعي لألسرة فكلما الظروف االقتصادية واملعيشية واملستوى االقتصادي وا.5
والتعليمي لألسرة كلما زاد ذلك يف التوافق الطالب واجنازه التعليمي والعكس صحيح؛

يئة الفرص الالزمة للتعلمإ.6 مكانيات مع املوازنة إوالكشف عن القدرات والتعرف على ثارة الدوافع للتعلم و
بني املقررات والقدرات؛
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ادة منها وحتقيق أكرب قدر ستفالتسابق يف حتصيل املعلومة واإلفسة بني الطلبة بغية الوصول اىلبث روح املنا.7

ممكن من اإلجناز؛
تشجيع الطلبة على العمل املشرتك وتعويدهم على حب التعاون واملشاركة الفعالة فيما بينهم استعدادا ملا .8

).52ص.2005.حممد الزهراينينتظرهم من مسؤوليات مستقبلية. (
نستنتج يف األخري أنه تتلخص مجلة العوامل اليت تساعد الطالب على حتقيق توافقه الدراسي يف ثالث نقاط 
أساسية أوهلما متعلقة بالطالب أن يكون متوافقا نفسيا ثانيها متعلقة باملستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة 

ثالثها متعلقة باملؤسسة التعليمية. 
الدراسي ومظاهره:سوء التوافق-6

تمع القائم فيه فيحدث  يظهر سوء التوافق الدراسي عند الفرد عندما ال يستطيع أن يتكيف مع اجلماعة وا
مد السيد " لنفسية اذ يقول " حمعجز ونفور وانطواء وبالتايل يؤدي إىل السقوط يف دوامة من الوسواس والتوترات ا

د .حممد السيد. (»شباع دوافعه وحاجاته بطريقة ترضيه وترضي األخرينإن التكيف السيئ هو عجز الفرد عن إ«

).15ص .س
ن التلميذ الذي أذ إالية النفسية يف الزمان واملكان يتضح هذا العنصر يف عدم القدرة على التوزيع الفععدم االنتباه : 

أن املتعلمني يعانون من جنددي هلا أو جتاوزها هلذا ضعف يف االنتباه قد تواجهه عدة عراقيل حبيث ال يستطيع التص
قلة االنتباه يف القسم والذي بدوره يؤدي إىل الفشل الدراسي والسبب الرئيسي الذي له تأثري كبري هو اجلو األسري 
فإذا كان هذا األخري مضطرب يسوده اخلوف واهلواجس واملشاكل فالتلميذ قد يذهب إىل املدرسة ويبقى تفكريه 

ركيزه يف البيت .فكيف تنتظر من التلميذ الدور اإلجيايب يف القسم وأن ينتبه وحل تفكريه  منصب يف املشاكل وت
األساسية . 

تعد الفروض أو الواجبات أو األعمال املنزلية عمل تربوي مهم يف نفس الوقت لكن التالميذ عدم القيام بالواجبات: 
املراهقني ال جيدون يف أنفسهم قيمة هلا وذلك لغياب الفهم الصحيح لقيمتها العلمية وهلذا يقول مصطفى زيدان " 

ا حتد من ا هذا ما جيعله حيان الواجبات املنزلية يف نظر التلميذ هي جمرد فروض فرضت عليه وجب القيام  س ا
).526ص .د س.مصطفى زيدانحريته الشيء الذي يدفعه دائما اىل إجياد ميكانيزمات للهروب والتخلص منها. (

تظهر هذه الظاهرة يف انزواء الفرد بفكره وعدم انسجامه مع املعلم يف عدم المشاركة في القسم الدراسي:
وهذا راجع إىل احساس التلميذ املراهق بالنقص والشعور بالضعف وذلك النشاطات اليت حتدث داخل القسم
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ملشاكل نفسية أو جسمية جتعله غري قادر على املشاركة اجلماعية حبيث أنه يتهرب من املواقف اجلديدة ويهتم بنفسه 

ويتميز باخلجل املفرط والصمت القائم ويكتفي باملالحظة واالستماع ال غري.
بتعاد عن الغري وذلك لعدة أسباب وهي مظهر من مظاهر نقص النمو االجتماعي اليت هو االل:االنطواء واالنعزا

ا تعد مشكلة نتقلنا اىل احمليط املدرساذاإري حبيث يتجنب االختالط بالناس و تتجلى يف ابتعاد الفرد عن الغ ي فإ
ية بل احلل ن يقاوم املواقف املدرسأذ ال يستطيع إوجود نقص وضعف يف شخصية التلميذ عويصة وهي دليل على 

ا يقول الدراسي وهلذالظاهرة أخطر أنواع سوء التوافق الذي يراه مناسب هو االنطواء واهلرب منها وتعترب هذه 
مصطفى زيدان "أن املراهق املنطوي هو الذي بدال من أن يستجيب للفشل وبالعدوان يستجيب بالفشل واالنسحاب  

ليت متنعه من النشاط الدراسي حىت ال يعاين من مرارة الفشل والسخرية فضال عن تأنيب بسبب احلساسية الشديدة ا
.)155ص .1981.مصطفى زيدانالضمري. (

ن شخصية التلميذ املراهق تنموا يف املراحل األوىل من حياته فقد تكون  سوية عندما تنموا أضعف الثقة بالنفس :
فسيا ى اكتساب الصفات سليمة واحلسنة اليت تكتسبه بدورها توافق نيف جو أسري سليم فهذا األخري يساعده عل

و اجتماعيا وانفعاليا وعاطفيا سليما أما اذا حدث العكس مبعىن أن اجلو األسري كان مضطرب وغري عادي فإن  
وك ضطراب يف السلاالقوصي " ينجم  للتلميذ عن ذلك شخصية التلميذ  مضطربة وغري سوية كما يقول عبد العزيز

واخلجل املفرط وعدم مواجهة الغري واخلوف وكثرة التوترات النفسية كل هذه األعراض تؤدي إىل الشعور بالنقص 
).27ص .1975.القوصيضعف الثقة بالنفس. (و 

القلق هو الشعور ينتاب التلميذ املراهق عند عدم التوافق وبالتايل ينشأ لديه حالة من التوتر الكامل وقد القلق: 
تظهر نتائج هذا القلق يف تعامالته مع الوسط املدرسي خاصة احلركات اإلرادية وحاالته النفسية احمليطة كما يقوم " 

نبضات قلبه وإفرازات الغدة الكظرية كما تزداد نسبةإن الشخص الذي يعاين من القلق تزداد «حسني املنسي " 
السكر يف الدم وقد يصاب الشخص باألمراض السيكوسوماتية (نفسية جسمية) اليت تسببها اجلراثيم والقلق عند 
املراهق يف الفصل الدراسي ويكون خاصة يف امتحانات وهذا ما جيعله غري قادر على الرتكيز إىل جانب النشاطات 

.)36.ص1998.املنسي». (الدراسية
.نستنتج أن للتوافق الدراسي أسباب ومظاهر عدة حتول على اجتياز التلميذ لالمتحان يف أحسن ظروفه

مشكالت التوافق الدراسي:-7
ميكن أن تعرتض الطالب العديد من املشكالت دون حتقيق توافقه الدراسي جند منها:
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يب الذي يعاين من اعتالل يف صحته وعدم قدرته على الرتكيز يف الدروس، والتغفالطالب الحالة الصحية للطالب: 

املستمر نتيجة حالته الصحية تؤدي إىل سوء توافقه يف الدراسة.
فالدالل الزائد واإلسراف يف الرعاية يولد فردا معتمدا على أبويه يف أداء واجباتهالتذبذب في المعاملة الوالدية:

الدراسية 
تمع يولد سوء التكيف الطالب ألن املؤسسة التعليمية جيب أن عدم وجود صلة بني املؤسسة التعليمية وا

تمع اجليد. تكون امتداد حلياة ا
 التأخر الدراسي وعدم قدرة الطالب على متابعة الدروس مما يولد لديه امللل بسبب عدم قدرته على اإليفاء

مبتطلبات الدراسة.
املؤسسة التعليمية كالعدوان على الزمالء والغش يف االمتحانات والتمارض والسرقة رتكاب خمالفات داخل ا

مما يؤكد فيه طالب يرفض من قبل املؤسسة والزمالء مما يؤدي إىل عدم قدرته على التوافق. (صالح الدين 
).198ص.2005.العمرية

الل احلالة لطالب وتوافقه دراسيا فاعتمن خالل ما سبق نستنتج الكثري من املشكالت اليت تعرتض تقدم ا
دام ويؤخره دراسيا لعدم قدرته على اإليفاء مبتطلبات الدراسية إىل جانب انعموضبتهالصحية للطالب يؤثر على 

تمع وعدم التطابق ما بني قدراته واستعداداته ونوع الدراسة املوجه  الصلة بني ما يدرسه الطالب وما يعيشه يف ا
لتوافقه الدراسي. حتقيقهإليها. كما هذه العوائق ميكن أن تولد فيه سلوكيات غري سوية اليت ستؤثر بدورها دون
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خالصة:

حسب ما توصلنا له يف هذا الفصل فإن التوافق الدراسي يعد الركيزة األساسية النطالق اإلنسان حنو حياته 
م فتطرقنا يف البداية إىل مفهوم التوافق الدراسي، مث قمنا بذكر املستقبلية فهو يهدف إىل تربية النشأ ومعرفة قدرا

تظهر افق مع حياته مث ذكرنا مظاهر سوء التوافق الدراسي اليتمظاهر وكيف ميكن أن نتطرق أن الطفل املتمدرس متو 
على الطفل حني جيد صعوبة يف التأقلم مع حميطه الدراسي.

االخري أهم الدراسي وذكرنا يفوتطرقنا إىل نتائج سوء التوافق الدراسي اليت تؤثر سلبا على املراهق ومساره 
دد ، لذا جيب إجياد حلول متكننا من القضاء على هذه األسباب اليت سباب اليت تؤدي إىل عدم التوافق الدراسياأل

مستقبل الطفل من خالل إبعاده على املسار الدراسي.



لرابعاالفصل4
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تمهيد:

حلقة وصل بني التعليم املتوسط والتعليم اجلامعي، وحتتل هذه املرحلة مركزا هاما يف النسق يعترب التعليم الثانوي
م كما متثل مرحلة متميزة إفراد وتكوين بوي التعليمي وذلك ملا هلا من أثار يف إعداد األالرت  ال هي املراهقة، شخصيا

م ويف نفس لذلك تقع عليها تبعات أساسية، فهي مطالبة بالوفاء حلاجات املتع لمني يف أخصب فرتة من فرتات حيا
تمع فهي تقوم بدور تربوي وثقايف واجتماعي متوازن. الوقت املطالبة بالوفاء باحتياجات ا
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التعليم الثانوي ومؤسسة التعليم الثانوي:-1
:التعليم الثانوي1-1
م هي مرحلة متميزة من مراحل منو املتعلمني إذ تقع1- 1 م ورغبا عليها تابعات أساسية وذلك للوفاء حباجا

ا  م وهي حبكم طبيعتها وموقعها يف السلك التعليمي تقوم بدور اجتماعي متوازن، إذ تقدم لطال وتطلعا
يئهم لالملواصلة تعليمهم يف اجلامعات كشف ميوهلم خنراط يف احلياة العملية من خاللواملعاهد العليا، كما 

م وقدراوا ختيار املهنة أو الدراسة اليت ية تلك القدرات مما يساعدهم على إم والعمل على تنمستعدادا
).32. ص2014دمحاين، راجع.(تتناسب مع خصائصهم 

بوبكر (يشكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي املسلك الذي يلي التعليم األساسي 53هي حسب املادة 2- 1

).37. ص2008بن يزيد.
بتدائي ويتلوه التعليم م التعليم حبيث يسبقه التعليم االحسب هيئة اليونيسكو املرحلة الوسطى من سلهي1-3

).110. 2004فاروق عبده وأمحد عبد الفتاح زكي.(. 18حىت 12العايل، ويشغل فرتة زمنية متتد من 

التعليم االبتدائي واألساسي ويف كما يعرف أيضا بأنه املرحلة التالية من مراحل التعليم العام واليت تلي مرحلة4- 1
ب.بدأ ختصص الطالب يف العلوم واآلداهذه املرحلة ي

جتازوا املرحلة اإلعدادية وعادة ما يبدأ عمر سنوات ويلتحق به التالميذ الذين افيه ثالث حيث أن مدة الدراسة 
اية 15الطالب فيه من  ابل الفرتة املتأخرة من مرحلة تق. وهذه املرحلة التعليمية 18وأوائل 17ويستمر حىت 

املراهقة وهدفها التعليمي هو إعطاء أكرب قدر من املواطنة الصاحلة تتوافق مع النمو اجلديد للطالب وإعداده ملواجهة 
به.العملية. وإكمال دراسته اجلامعية العالية وذلك وفق قدرات وحسب نوع التعليم الثانوي الذي سيلتحق احلياة
).33. ص1976رافع حممد. (مساح

:مفهوم مؤسسة التعليم الثانوي-2
اlyceeاملسماة يف اجلزائر باسم الثانوية 1- 2 عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري متخصص، تتمتع أ

سنوات تنتهي حبصول التلميذ الناجح على شهادة 3بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل. وتستغرق الدراسة فيها 
بن(حممدالبكالوريا اليت تؤهل صاحبها للدخول إىل اجلامعة ملواصلة التعليم العايل املتخصص بعد توجيهه مسبقا. 

).196. ص2006مودة. ح
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ا عوت2- 2 ستقالل املايل، ري، تتمتع بالشخصية املعنوية واالمؤسسة عمومية ذات طابع إدارف الثانوية أيضا بأ

وهي خاضعة ألحكام املتعلقة بتنظيمها وسريها حتت وصاية الوزير املكلف بالرتبية الوطنية.وختتص بالرتبية والتعليم، 
).16ص. 2015اوكسل فضة. (

مراحل التعليم الثانوي:التاريخي و تطورال-2
مر التعليم الثانوي باجلزائر على عدة مراحل متيزت بتباين االختالف فيها وهي كااليت:

فرغم االهتمام الشديد بالتعليم إىل االستقاللتعترب هذه الفرتة البداية األوىل بعد :1970-1962المرحلة األولى 
تاريخ، جغرافيا، (الثقايف إن اإلصالح مل يكن شامال فاكتفوا بإدخال اللغة العربية وتعريب املواد خاصة ذات الطابع 

. واعتمدت ثالث أمناط للتعليم آنذاك وهي:)تربية مدنية، وأخالقية ودينية وفلسفية
.التعليم الثانوي العام
عي والتجاري.التعليم الصنا
.التعليم التقين

تغيريات هامة يف هذه الفرتة حيث أبقى على حتضري بكالوريا شهد التعليم التقين:1980-1970المرحلة الثانية 
.)1992.دطبوفلجة غياث.(الصناعيةتقين رياضي وتقين اقتصادي، وكذلك بكالوريا تقين تابع للشعب 

اليت جاءت 75-35حتت أمر الرقمية رقم 1976أفريل 16املؤرخة يف 76كما شهدت هذه املرحلة ظهور أمرية 
فيها قرارات تقسم التعليم الثانوي كاآليت:

:ما يلييشمل التعليم الثانوي على 34حسب املادة - 
التعليم الثانوي العام.- 1
التعليم الثانوي املتخصص.- 2
التعليم الثانوي التقين املهين.- 3

 التعليم الثانوي العام هو إعداد التالميذ لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل.هدف 35حسب املادة
 داف التعليم الثانوي للمتخصصني هو عالوة عن األهداف املتبقية يف التعليم العام، إن أه36حسب املادة

أو املواد اليت يظهرون فيها تفوقا ملحوظا.تدريب التالميذ يف املادة 
 الشاب للعمل يف قطاعات اإلنتاج ويقوم التعليم الثانوي التقين واملهين هو إعداد إ، هدف 37حسب املادة

بتكوين تقنيني وعمال مؤهلني ويهيئ أيضا للطلبة لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل، وينظم التعليم الثانوي 
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. 1976للرتبية الوطنية.ة. (النشرة الرمسيالتقين واملهين باالتصال الوثيق باملؤسسات العمومية ومنظمات العمال

).25-21ص

اإلصالحات يف هذه املرحلة على التحوالت التالية يف التعليم الثانوي اقتصرت:1989-1980الثالثة المرحلة
العام وهي:

.1990-1989ومت التخلي عنها يف 1985-1984الرتبية التكنولوجية سنة إدراج - 1
شعبة العلوم اإلسالمية وكذلك شعب أخرى.فتح- 2
تدريس مادة التاريخ لتشمل كل الشعب.تعليم- 3

مع التكوين يف الثانويات التقنية.التقين فقد مت تطبيقهأما فيما خيص التعليم
-1990إعادة صياغة برامج السنة أوىل ثانوي خالل السنة الدراسية إلى يومنا هذا:1990المرحلة الرابعة 

ذع مت تنصيب اجل1993- 1992مث 1992- 1991مث تلتها تعديالت للسنوات الثانية والثالثة، ويف سنة 1991
بوفلجة (ثانويمن السنة الثانية بتداءإ، علوم، تكنولوجيا) لتتفرع إىل شعب خمتلفة املشرتك للسنة األوىل ثانوي (أدب

.)58.ص1992غياث.
أهداف التعليم الثانوي:-3

يهدف التعليم الثانوي مثله مثل أي تعليم ثانوي يف أي بلد آخر، ومن بني األهداف املسطرة للتعليم الثانوي يف 
:ما يلياجلزائر 
.تنمية القدرة على املالحظة واالستدالل والتحليل والرتكيب
اعتمادا على معايري حمدودة.تنمية القدرة على التقييم الذايت
.تنمية القدرة على استعمال املفاهيم النظرية
.معرفة التاريخ الوطين يف كل عهوده باعتباره أحد املقومات األساسية للشخصية اجلزائرية
.تعزير املعرفة املكتسبة وتعميقها يف خمتلف جماالت املوارد التعليمية
مح بالتخصص التدرجيي يف خمتلف الشعب مع اختيارات التالميذ توفري املسارات الدراسية املتنوعة تس

م. واستعدادا
.التحكم يف اللغة الوطنية ولغتني أجنبيتني على األقل
.إعداد الطالب ثقافيا وعمليا إلكمال دراسته اجلامعية التخصصية
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و السوي روحيا، مسايرة خصائص مراحل النمو النفسي لناشئني يف كل مرحلة. ومساعدة الفرد على النم

).77. ص1976مساح رافع حممد.(واجتماعيا. وعقليا، وعاطفيا، 
ويلخص "بياتريس دوبون" يف كتابه "هل يقدم تعليم واحد للذكور واإلناث"؟

.متكني الطلبة من االلتحاق مبؤسسات التعليم العايل
.م البدنية والفكرية واملعنوية تعزيز شخصية الطال وقدرا
 اإلبداعية واملهارات العلمية.تنمية الروح
.حتقيق الذات
.العالقات اإلنسانية
 77. ص2007عبد اللطيف فرج. (املدنية. املسؤولية(.

التعليم الثانوي:أهمية -4
إن التعليم الثانوي يعد أهم وأحرج مرحلة عمرية يف حياة الفرد أي أنه يغطي مرحلة املراهقة أال وهي بناء الذات 

الشخصية السوية ذات االجتاهات والقيم السليمة ومن هنا ميكننا حتديد أمهية التعليم الثانوي فيما يلي:وتكوين 
مبا أن سنوات التعليم الثانوي تغطي فرتة حرجة من حياة الشباب وهي فرتة املراهقة وما يصاحبها من متغريات - 

من النواحي اليت تكون شخصية الفرد وحتتم على تلك املتغريات من متطلبات أساسية لكل ناحية وما يتبعأساسية 
على حتقيق تلك املتطلبات.املدرسة الثانوية أن توفر العوامل املختلفة اليت تساعد

ذا -  تمع و تمع الذي يعيش فيه وترتبط ظروفه بأحوال هذا ا كثريا ما تنبع مشكالت الفرد املراهق من مشكالت ا
تمع من أحداث ومما حييط به من أزمات وما يطرأ تكون الكثري من مشكالت التعليم الثانوي نابعة مما جيري يف ا

.)35.ص2014. دمحاين وراجع(عليه من تغريات. 

التعليم الثانوي:مميزات -5
إىل اإلعداد والتطوير جلعله يتناسب مع متطلبات أكربخيتلف التعليم الثانوي عن التعليم األساسي بكونه حباجة 

العمل وذلك عند وضع مناهج واالهتمام باحلياة العملية للمراهقني من خالل:
.أصغر عدد من املدارس
.حاجة أكرب إلدارة قطاع أكرب من الوظائف
.يتصف بنسبة مردود أعلى على املستوى الوطين واإلقليمي واالجتماعي
 24-23. ص2009رمضان سامل النجار. (الطالب. تكلفة أعلى لتعليم.(
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خرى كون ان طلبة مرحلة التعليم الثانوي تتميز عن غريها من املراحل التعليمية االإنالقول ومن خالل هذا ميكن 
الثانويات تكون متميزة من خالل لتحاق باجلامعة مما جيعل لى شهادة البكالوريا وبالتايل االالتعليم الثانوي مقبلني ع

..... اخلاهلياكل والوسائل التعليمية
اإلصالحات الحالية للتعليم الثانوي:-6

ال ختلو خطوة إصالح من إجيابيات إذ أن مسمى اإلصالح معناه البحث عن كل ما هو صاحل وتستحسنه 
رية باملفهوم العام.املدرسة اجلزائرية باملفهوم اخلاص، أو املنظومة الرتبوية اجلزائ

التربوي في الجزائر:أهم إيجابيات اإلصالح 6-1
، بل حيق له اإلعادة يف كل سنة حىت وإن جاوز السن 16إعطاء فرص إلعادة للمتعلمني الراسبني حىت وصول سن - 

السابق. وهذا يعين إعطاء املتعلم مزيدا من احلظ يف استكمال مشواره الدراسي.
اجلرائم املنتشرة بني الشباب، وذلك حبشر املتعلم بوتقة املؤسسة حىت يكون بعيدا عن تلك بغية القضاء على بعض- 

خارج حميطه.اجلرائم يف
تكثيف الربامج الدراسية بغية إفادة التلميذ بكم هائل من املعلومات، حىت إذا أدرك مرحلة الشباب جيد نفسه ملما - 

بكثري من العلوم واملعارف.
فتح مؤسسات وهيئات تعليمية الستقبال املتعلمني على خمتلف أطوارهم، الستقطاب أكرب عدد من شرائح - 

ابتدائي، متوسط، ثانوي).(املتعلمني 
مناصب املعلمني، األساتذة، اإلداريني، والعمال).(التعليمية توفري مناصب الشغل تزامنا مع زيادة فتح املؤسسات - 
.)املقاربة بالكفاءات(التدريس ة، مثال منهجية إدخال مناهج تدريس حديث- 
مكامن الضعف في اإلصالحات التربوية:2- 6
رتفاع نسبة النجاح يف البكالوريا من غري مؤهل علمي.إ-
كثافة الربامج الدراسية.- 
مساءا).5صباحا إىل 8من (كثافة احلجم الساعي الدراسي - 
التالميذ دون غالبيتهم.عتماد املقاربة بالكفاءات اليت تصلح لبعضإ- 
التشخيص اجلزئي امليداين الحتياجات املؤسسات الرتبوية نتج عنه العالج الناقص.- 
االكتظاظ يف األقسام مع تعدد األقسام املسندة لكل أستاذ.- 
اليت كانت خترج عددا هاما من شرائح املتعلمني الذين جيدون ضالتهم وبغيتهم يف اجلامعات، بل قن اغلق املت- 

.)10-11.ص2015اوكسل فضة. (. يساعدهم التخصص الذي خيتارونه ويتمون مشوارهم من الثانوي إىل اجلامعي
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خالصة:
على ما مت تقدميه يتزايد االهتمام يوما بعد يوم بالتعليم الثانوي وذلك من خالل إصالح هياكله وجتديد بناءا 

من موقع التعليم الثانوي يف مراحل التعليم ككل فهي املرحلة اليت متثل . ولعل هذا االهتمام املتزايد يأيت براجمه وأساليبه
خمرجات ومدخالت التعليم العايل.



خامسلاالفصل5



اإلجراءات المنهجیة للدراسةالخامس: الفصل 
تمهید

االستطالعیةالدراسة- 1
المنهج المستخدم في الدراسة- 2
مجتمع الدراسة-3
عینة الدراسة-4
حدود الدراسة- 5
أدوات الدراسة- 6
المستخدمة في الدراسةاألـسالیب االحصائیة- 7
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تمهيد:

اإلجراءات املنهجية اليت اختذت يف سبيل خالل نتائجه من شك أن أي حبث علمي تتحدد قيمته العلمية وقيمة ال
اختبار فرضية الدراسة والتأكد من حتققها أو عدم حتققها، وبذلك حتقق أهدافها ويف هذا الفصل سيتم وصف 

اإلجراءات املتبعة يف الدراسة احلالية للقيام بالبحث امليداين.
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الدراسة االستطالعية:-1

متثل مرحلة جد هامة تسبق الدراسة األساسية أو امليدانية ألي حبث وهذه اخلطوة البد من إجرائها إذ تعترب تعريفها: 
دف هذه املرحلة إىل اختبار أو جتريب األداة اليت يستخدمها  بوابة الدراسات األساسية ومفتاح هذه الدراسة، و

ا و  دقتها ويعترب هذا التجريب صورة مصغرة عن البحث. الباحث يف عمله ومدى صالحية هذه األداة وصدقها وثبا
).95. ص2015(العمار. 

أهداف الدراسة االستطالعية:1-1

تمع األصلي والتأكد من توفر واهلدف من قيامنا بالدراسة االستطالعية هو الكشف عن حجم العينة حسب ا
احلجم املناسب لعينة الدراسة.

ألدوات البحثةحساب اخلصائص السيكو مرتي
.التأكد من وجود ظاهريت املناخ املدرسي والتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة األوىل من التعليم الثانوي
.التأكد من مدى وضوح البنود ومشوليتها للموضوع املراد دراسته وإعادة صياغة ما مل يكن واضح

مراحلها:1-2

ء الدراسة قمنا بالتنقل إىل املؤسسة يف شكل زيارات للمسؤولني بعد أن قمنا بتحديد مكان إجراالمرحلة األولى:
" وبالضبط مع العريب عباسيللتعرف عن عدد التالميذ وعليه مت إجراء مقابالت شفوية مع بعض املسؤولني يف ثانوية "

فدنا بكل "املدير" حيث قدما لنا إحصاءات عن حجم التالميذ، كما مت مجع اجلانب التارخيي ملكان الدراسة واست
هذه املعلومات يف وصف ميدان وجمتمع الدراسة ويف اختبار عينة الدراسة.

نظرا لوجود مقياسني للمناخ املدرسي والتوافق الدراسي مل يتسىن لنا القيام بتطبيقهم على عينة المرحلة الثانية:
الدراسة.

الدراسة:المستخدم فيمنهجال- 2

إن طبيعة الدراسة حتدد طبيعة املنهج املستخدم وكذا األدوات اليت يعتمد عليها الباحث يف إجنازه للدراسة ومبا أن 
دف إىل الكشف عن إمكانية وجود عالقة بني املناخ املدرسي والتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة  هذه الدراسة 
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الوصفي الذي يهدف إىل حتديد الوضع احلايل كما يوجد بالواقع األوىل ثانوي، فإن املنهج املستخدم هو املنهج

وملالئمته خلصائص حبثنا.

حيث أن املنهج الوصفي يعد من أكثر املناهج استعماال حيث يهدف إىل حتديد الوضع احلايل لظاهرة معينة، 
الواقع ويهتم بوصفها وصفا ومن مث يعمل على وصفها. مبعىن أنه يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي موجودة يف 

دقيقا لذلك يعرف املنهج الوصفي أنه جمموعة من اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة اعتمادا على مجع 
ا والوصول إىل نتائج وتعميمات  احلقائق والبيانات وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتليال كافيا ودقيقا الستخالص دالال

).69ص.2000. (الراشديوضوع حمل الدراسة. عن الظاهرة أو امل

تم بالظروف والعالقات القائمة، واملمارسات الشائعة، تعريف (بست): إن البحوث الوصفية هي البحوث اليت 
األفراد، واملعتقدات، ووجهات النظر، والقيم واالجتاهات عند الناس، والعمليات اجلارية، والتأثريات اليت يستشعرها

كائن وبني ووالتيارات واالجتاهات اآلخذة يف النمو والظروف، ويهتم البحث الوصفي أحيانا بدراسة العالقة بني ما ه
.)213.ص2015د.عبد العال النعيمي. (. االحداث السابقة واليت تكون قد أثرت يف تلك االحداث والظروف الراهنة

مجتمع الدراسة:-3

تمع مكونا من سكان مدينة أو جمموعة  تمع مجيع مفردات أو وحدات الظاهرة حتت البحث فقد يكون ا ويقصد با
من األفراد يف منطقة ما، 

تمع االحصائي هو جمموعة من الوحدات اإلحصائية معرفة بصورة واضحة. حبيث متيز الوحدات اإلحصائية اليت  ا
تمع عن غريه.  ).77.ص2015(عبد العال النعيمي.تدخل ضمن هذا ا

عباسي "سيدي كانت هذه الدراسة ستجرى على تالميذ وتلميذات السنة األوىل من التعليم الثانوي بثانوية العريب
مبارك" بكل من التخصصات التالية (آداب وفلسفة، علوم جتريبية، تسري واقتصاد) ولقد بلغ حجم جمتمع الدراسة 

وتلميذة. ذ) تلمي179(
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حسب متغير التخصصاالستطالعية : يمثل أفراد العينة )1جدول رقم(

النسبة المئويةالعددالتخصص
%1850وفلسفةدابآ

%1250طبيعيةعلوم
%30100المجموع

عينة الدراسة:- 4

تمع يتم اختيارها  تمع وحتقق أغراض البحث. عينة البحث هي جمموعة جزئية من ا سهيل (منه حبيث متثل هذا ا

.)89. ص2003رزق دياب. 

تمع، ويالحظ أن مصطلح عينة ال يض أية قيود على طريقة احلصول على العينة. عالعينة هي أي جمموعة جزئية من ا
)152.ص2006أبو عالم.(ببساطة هي جمموعة جزئية من جمتمع له خصائص مشرتكة. ةفالعين

نوع العينة يف حبثنا هذا عينة عشوائية بسيطة.و 

تمع األصلي متثيال حقيقيا 114عينة الدراسة األساسية اليت متثلت يف ( ) تلميذ وتلميذة مت اختيار العينة اليت متثل ا
تمع وبناء على ذلك مت اختيار حجم العينة على النحو التايل:  وبتوفر خمتلف خصائص ا

ماسون:معادلة روبيرت 
N

n =

{  (S² X ( N  1 ) % pq }+1

156
n=

{ 0.0006  )155( % 0.25}+1



54

اإلجراءات المنهجیة للدراسةخامساللفصل ا

N=(0.093% 0.25)+1
=(0.372)+1
=166       = 113.86=114

1.37
والمكاني للدراسي:اإلطار الزماني -5

وذلك بسبب جائحة كورنا.مل يتم تطبيق الدراسة

:ةوالخصائص السيكو متريأدوات الدراسة-6

ركزت الباحثة على تقنيات وأدوات جلمع املعطيات والبيانات اخلاصة بالظاهرة املراد دراستها واختيار التقنية 
والوسيلة املعتمدة عليها يتوقف أساسا على طبيعة موضوع الدراسة واهلدف املراد الوصول له، ومبا أننا بصدد معرفة 

ق الدراسي لدى تالميذ السنة األوىل من التعليم الثانوي ومتاشيا طبيعة العالقة االرتباطية بني املناخ املدرسي والتواف
املوضوع ولغرض اختبار الفرضيات مت اختيار مقياس واستبيان أحدمها لقياس املناخ املدرسي والثاين لقياس التوافق 

الدراسي.

:استبيان المناخ المدرسي- 6-1

على استبيان املناخ املدرسي لصويل إميان وذلك من خالل االطالع على جمموعة من املقاييس اعتمدت الباحثة
). مقياس املناخ املدرسي من إعداد 2001السابقة منها: مقياس املناخ املدرسي من إعداد عبد اهللا بن طه الصايف(

).01بندا (ملحق60يتكون من ث). حي2011حممود سعيد إبراهيم اخلويل(

طريقة "ليكرت" كما هو موضح:ق) وف4) إىل (1خيص سلم تصحيح أعطيت الدرجات من (فيما 

) سلم تصحيح2جدول رقم (

أبداأحياناغالبادائمااالختبار
04030201الدرجة
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:ةالخصائص السيكو متري1- 6-1

صدق استبيان المناخ المدرسي:1-1- 6-1

حتديد ما وضع لقياسه وهو أهم خاصية من خواص القياس. (السيد أبو هو درجة دقة املقياس يف تعريف الصدق: 
).17، ص2006هاشم، 

صدق المحكمين:

من اجل التأكد من صدق األداة ومدى صالحيتها لإلجابة على التساؤالت املطروحة يف دراستنا احلالية، اعتمدت 
لية على جمموعة من األساتذة احملكمني. جامعة الباحثة صويل اميان على عرض استبيان املناخ املدرسي يف صورته االو 

).2013/2014قاصدي مرباح ورقلة (

م3جدول رقم( ) قائمة األساتذة احملكمني وختصصا

التخصصاألساتذة المحكمين
علم النفس العمل والتنظيماألستاذ حمجر ياسني
علم النفس العمل والتنظيماألستاذ مزياين الوناس

علم النفس الرتبويحممد الساسياألستاذ الشايب 
علم النفس الرتبوياألستاذة بن زعموش نادية

علم النفس الرتبوياألستاذ لبوز عبد اهللا

وكانت نتائج التحكيم اليت اتفق عليها أغلب األساتذة احملكمني كما يلي:

املركبة.إعادة الصياغة اللغوية لبعض العبارات اليت احتواها املقياس وتبسيط العبارات
.تعديل البدائل
بشكل مباشر متغري املناخ املدرسي.سحذف بعض العبارات اليت ال تقي
إضافة بعض العبارات السلبية للمقياس
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ا النهائية حبيث تكونت من  استفادة مما ذكر وعمال بالتوجيهات اليت قدمها األساتذة احملكمون مت بناء األداة يف صور

).2ملحق (عبارة 53

ثبات استبيان المناخ المدرسي:1-2- 6-1

يعين الثبات مدى الدقة واالستقرار واالتساق يف نتائج األداة لو طبقت مرتني فأكثر على نفس اخلاصية يف مناسبات 
خمتلفة.

ومن أجل التأكد من ثبات استبيان املناخ املدرسي اعتمدت الباحثة صويل اميان على: 

) مما يدل على ان األداة 0.86حساب الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ حيث بلغت القيمة املتحصل عليها (
تتميز بثبات عايل وبالتايل ميكن االعتماد عليها يف هذه الدراسة.

:مقياس التوافق الدراسي6-2

وتقنني أوالد شايب مروة ومحومو تعديل1964حيث اعتمدت الباحثة على مقياس التوافق الدراسي أمحد لزيادي 
عبارة مقسمة حبسب األبعاد التالية:43هاجر ب متوسطة بودهان عبد اهللا قاملة حيث يتضمن 

 العالقة بالزمالء
 العالقة باألساتذة
التوافق مع املنهاج
االجتاه حنو املدرسة

يف اخلانة اليت يراها التلميذ مناسبة له بأحد البدائل)√(  حيث يتم اإلجابة عن فقرات املقياس بوضع عالمة 

) سلم تصحيح4جدول رقم (

ال أوافق بشدةال أوافقحمايدأوافقأوافق بشدةاالختيار
01234الدرجة
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وتعطي كل االستجابات قيما عددية وحنصل على درجات املقياس جبمع استجابات الفرد لعبارات املقياس وقد مت 

تقسيم املقياس إىل بنود سلبية وأخرى إجيابية.

) أرقام البنود السلبية وااليجابية لمقياس التوافق الدراسي5الجدول: (

المجموعأرقام بنود المقياسالبنود
البنود 

اإليجابية
1 ،4 ،5 ،6 ،11 ،12 ،14 ،15 ،17 ،19 ،20 ،21 ،22 ،

32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،40 ،41 ،42 ،43.
24

البنود 
السلبية

7،3،8 ،9 ،10 ،13 ،16 ،18 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،39.

19

:ةالخصائص السيكو متري1- 6-2
الدراسي:صدق مقياس التوافق 1-1- 6-2

09الستخراج صدق احملكمني ملقياس التوافق الدراسي قامت الباحثة بعرض املقياس على صدق المحكمين: 
م وطلب منهم إيداع أراءهم وقد مت االتفاق على صالحية  43حمكمني خمتصني يف علم النفس الذين مت االستعانة 

).4(امللحق فقرة45) من بني 3فقرة ملقياس التوافق الدراسي (امللحق 

.قائمة المحكمينحيوض)6جدول رقم (

الوظيفةالجامعةاالسم
جامعة حممد البشري اإلبراهيمي كلية أمينة بوبعاية

العلوم االجتماعية واإلنسانية
3ماجيستري إرشاد وتوجيه، سنة 

دكتوراه علم النفس
جامعة حممد البشري اإلبراهيمي كلية عباس سمير

واإلنسانيةالعلوم االجتماعية
أستاذ حماضر

جامعة حممد البشري اإلبراهيمي كلية معوش عبد الحميد
العلوم االجتماعية واإلنسانية

دكتور حماضر

جامعة حممد البشري اإلبراهيمي كلية بن أخروف أمينة
العلوم االجتماعية واإلنسانية

ماجيستري تربية خاصة

ماجستري ارشاد وتوجيهاإلبراهيميجامعة حممد البشري بن مرابطة أحمد
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ثبات مقياس التوافق الدراسي: 1-2- 6-2

) 1متمدرس (جدول 30التوافق الدراسي طبق املقياس على عينة استطالعية مكونة من حلساب ثبات مقياس 
الباحثة أوالد شايب مروة حيث أنه مت حتديد العينة إال أنه مل يطبق االختبار بسبب جائحة كورونا، وباالعتماد على 

خ) مث مت تفريغ البيانات فيه مما يسمح حبساب ألفا كرو نبا spssوبتطبيق برامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (
). وتشري هذه النتيجة بأن املقياس يشري بدرجة عالية من الثبات.0.85حيث كانت قيمة الثبات تقدر ب(

المستخدمة في الدراسة:األساليب اإلحصائية -7

واالجتماعية للعلوم اإلنسانية باحلزمة اإلحصائيةلو مسحت لنا الظروف سيتم معاجلة البيانات اليت سأمجعها
اليت تعترب هي إحدى الدعائم الرئيسية اليت تقوم عليها الطرق العلمية يف حبثنا.املستخدمة

األساليب اإلحصائية التالية:

 احلسايباملتوسط
حنراف املعيارياإل
 رتباط بريسون (اإلمعاملR (



سادسالفصل ال 6



تمهید

األولىالفرضیةتصور على كیفیة معالجة 1-

الثانیةالفرضیةتصور على كیفیة معالجة 2-

الثالثةالفرضیةتصور على كیفیة معالجة- 3

الرابعةالفرضیةعلى كیفیة معالجةتصور- 4

الخامسةالفرضیة على كیفیة معالجة تصور- 5

إعطاء تصور على نتائج :السادسلفصلا
الدراسة
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تمهيد:الدراسة

يعترب اإلحصاء من اهم الوسائل احلديثة الالزمة للبحث العلمي يف ميادينه املختلفة، ومن األمهية أن 
يف هيعرف الباحث بنفسه طريقة معاجلة البيانات اليت مجعها حبيث ميكنه استخالص مؤشرات ودالئل تفييد

تأييد صحة فرضياته او دحضها واستخراج النتائج بغرض اختاذ القرارات.
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عرض الفرضية األولى:على كيفية معالجةتصور-1الدراسة

ودرجات التوافق الدراسي املناخ املدرسيرتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات اعالقة ال توجدالفرضية األولى: 
.من التعليم الثانويالسنة األوىللدى تالميذ 

يتم معاجلة الفرضية عن طريق معامالت االرتباط حيث أنه يستعمل حلساب معامالت االرتباط املختلفة بني متغريين 
ا من اجل معرفة العالقة وحتديد طبيعة  او اكثر ويستعمل عندما نتعامل مع فرضيات عالئقية مهما كانت نوع بيانا

قوة العالقة (تامة، قوية جدا ضعيفة جدا) علما ان معامل االرتباط حمصورة بنيودرجةالعالقة (طردية، عكسية)
حالة (-1وجود أية عالقة) (عدم+ (ارتباط تام موجب) وصفر 1) حبيث أنه عندما يرتاوح املعامل بني -1+ 1(

االرتباط التام سالب).
.الكمية أي الرقمية) اخلاص بالبيانات pearsonمعامل االرتباط بريسون(ومت اختيار 

+، أما إذا كان معامل 1حيث تكون العالقة اخلطية قوية بني متغريين، إذا كان معامل االرتباط قريبا من 
-+،1ألخرى اليت تقع بني العالقة اخلطية تنفى بني املتغريين، أما القيم ان) فإr=0االرتباط يساوي صفرا(

1 .
قصد التحقق من الفرضية اليت تنص:و 
ودرجات التوافق الدراسي لدى تالميذ املناخ املدرسيعالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات توجدال )1

.السنة األوىل من التعليم الثانوي
دولة واليت جيب حساب إمث معامل االرتباط (بريسون) وقصد التحقق من هذه الفرضية يتم حساب ستخراج القيمة ا

df=n_2درجة احلرية قبل ال
مع االخذ باالعتبار 0.05أو 0.01االحصائي عند درجة حرية... ومستوى داللة Rوبالرجوع إىل جدول اختبار 
ا فرضية عدمية االجتاه جند  دولة Rقيمة أ ....ا

دولة فانه توجد عالقة ارتباطية بني املتغريين ....احملسوبة= Rالقرار االحصائي: مبا أن قيمة  أصغر من القيمة ا
وبالتايل نقبل الفرض البديل ونرفض الفرض الصفري.

دولة. والعكس صحيح إذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من القيمة ا
ودرجات ناخ املدرسياملعالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات ال توجدوتوقع النتائج بالنسبة للفرضية 

.السنة األوىل من التعليم الثانويالتوافق الدراسي لدى تالميذ 
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توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات املناخ الصفرية ونقبل الفرضية البديلةأنه نرفض الفرضية الدراسة

معهد علم النفس والعلوم ها الطالب باشرة كمال إىل الدراسة اليت قدماملدرسي ودرجات التوافق الدراسي استنادا
"املناخ املدرسي وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي للمراهق" سنة جامعة وهران بعنوانواالرطفونيايةالرتب

) تلميذ وتلميذة وبعد املعاجلة اإلحصائية للمعطيات عن طريق احلزمة 278). حيث بلغت العينة (2011/2012(
.19اإلصدار spssعلوم االجتماعيةاإلحصائية لل

بوجود ارتباط توصلت ي والتوافق العامخ املدرسما نوع العالقة بني املنا اليت تنصأن الفرضية األوىلمت التوصل
م.دال احصائيا بني املناخ املدرسي والتوافق العا

عرض الفرضية الثانية:تصور على كيفية معالجة.2

.بني املناخ املدرسي والتوافق مع الزمالءداللة إحصائية ذاتعالقة ارتباطيةال توجدالفرضية الثانية:

دولة واليت جيب حساب حساب معامل االرتباط (بريسون) مثوقصد التحقق من هذه الفرضية يتم استخراج القيمة ا
df=n_2قبل الدرجة احلرية 

مع االخذ باالعتبار 0.05أو 0.01االحصائي عند درجة حرية... ومستوى داللة Rوبالرجوع إىل جدول اختبار 
ا فرضية عدمية االجتاه جند  دولة ....Rقيمة أ ا

دولة فانه توجد عالقة ارتباطية بني Rالقرار االحصائي: مبا أن قيمة  املناخ احملسوبة= .... أصغر من القيمة ا
وبالتايل نقبل الفرض البديل ونرفض الفرض الصفري.املدرسي والتوافق مع الزمالء 

دولة. والعكس صحيح إذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من القيمة ا

:عرض الفرضية الثالثةتصور على كيفية معالجة.3
.املناخ املدرسي والتوافق مع املنهاجذات داللة إحصائية بني عالقة ارتباطيةال توجدالفرضية الثالثة:

دولة واليت جيب حساب مث استخراجحساب معامل االرتباط (بريسون) وقصد التحقق من هذه الفرضية يتم القيمة ا
df=n_2قبل الدرجة احلرية 

مع االخذ باالعتبار 0.05أو 0.01االحصائي عند درجة حرية... ومستوى داللة Rوبالرجوع إىل جدول اختبار 
ا فرضية عدمية االجتاه جند  دولة ....Rمة قيأ ا
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دولة فانه تو Rالقرار االحصائي: مبا أن قيمة الدراسة جد عالقة ارتباطية بني املناخ احملسوبة= .... أصغر من القيمة ا

وبالتايل نقبل الفرض البديل ونرفض الفرض الصفري.املدرسي والتوافق مع املنهاج 
دولة.والعكس صحيح إذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من القيمة  ا

:عرض الفرضية الرابعةتصور على كيفية معالجة.4
.بني املناخ املدرسي والتوافق مع املدرسةذات داللة إحصائيةعالقة ارتباطيةال توجد الفرضية الرابعة:

دولة واليت جيب وقصد التحقق من هذه الفرضية يتم حساب معامل االرتباط (بريسون) مث استخراج القيمة ا
df=n_2حساب قبل الدرجة احلرية 

مع االخذ باالعتبار 0.05أو 0.01االحصائي عند درجة حرية... ومستوى داللة Rوبالرجوع إىل جدول اختبار 
ا فرضية عدمية االجتاه جند  دولة ....Rقيمة أ ا

دولة فانه تو Rالقرار االحصائي: مبا أن قيمة  جد عالقة ارتباطية بني املناخ احملسوبة= .... أصغر من القيمة ا
وبالتايل نقبل الفرض البديل ونرفض الفرض الصفري.املدرسي والتوافق مع املدرسة 

دولة. والعكس صحيح إذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من القيمة ا

الخامسة:عرض الفرضية تصور على كيفية معالجة. 5
.بني املناخ املدرسي والتوافق مع األساتذةذات داللة إحصائيةعالقة ارتباطيةال توجد الفرضية الخامسة:

دولة واليت جيب حساب وقصد التحقق من هذه الفرضية يتم حساب معامل االرتباط (بريسون) مث استخراج القيمة ا
df=n_2قبل الدرجة احلرية 

مع االخذ باالعتبار 0.05أو 0.01االحصائي عند درجة حرية... ومستوى داللة Rوبالرجوع إىل جدول اختبار 
ا فرضية عدمية االجتاه جند  دولة ....Rقيمة أ ا

دولة فانه تRالقرار االحصائي: مبا أن قيمة  وجد عالقة ارتباطية بني املناخ احملسوبة= .... أصغر من القيمة ا
وبالتايل نقبل الفرض البديل ونرفض الفرض الصفري.املدرسي والتوافق مع األساتذة 

دولة. والعكس صحيح إذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من القيمة ا
املدرسي والتوافق مع بني املناخ عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ال توجدوتوقع النتائج بالنسبة للفرضية 

.األساتذة



65

إعطاء تصور على نتائجالسادسالفصل
خ املدرسي املنا اطية ذات داللة إحصائية بنيتوجد عالقة ارتبهأنالفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفريةأنه نرفضالدراسة

بلقامسي منصورية جامعة عبد احلميد ابن باديس مستغامن ةها الطالبتاستنادا إىل الدراسة اليت قدمالتوافق مع األساتذة
). حيث 2015/2016" سنة (مبستوى األداء الوظيفي ألساتذة التعليم االبتدائي"املناخ املدرسي وعالقته بعنوان 

وتفسريها.تطبيق أدوات الدراسة على عينة البحث، وحتليل النتائج وبعد) أستاذا90بلغت العينة (
التعليم ألساتذةهل توجد عالقة بني املناخ املدرسي ومستوى األداء الوظيفي مت التوصل أن الفرضية األوىل اليت تنص 

عالقة بني املناخ املدرسي ومستوى األداء الوظيفي ألساتذة التعليم االبتدائي.ال توجداالبتدائي أنه 
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خاتمة

خاتمة:

وتزداد أمهية هذا املواضيع اليت احتلت مكانة يف علم النفس املدرسيوالتوافق الدراسي من أهم املناخ املدرسي يعترب موضوع 
ة لتالميذ التعليم الثانوي.ببالنساملوضوع 

نستطيع أن نستنتج أن للمدرسة أمهية بالغة يف حياة التالميذ، وأن مناخها الذي يعترب مما تقدوخالصة القول وبعد استعراض 
نسيج من خالل شبكة العالقات والتفاعالت الدائرة من أعضاءها، هو اجلو الذي يسودها كمؤسسة تربوية تعليمية والذي 

ة والرتبوية.رتك أثرا على العملية التعليميتأساتذة وطالب وإدارة ومنهج ومواد دراسية 
والتوافق الدراسي) جديرة بالدراسة املناخ املدرسي(ر على النتائج املتحصل عليها تبقى متغريات هذا البحث بغض النظ

وتستدعي االهتمام والتعمق نظرا ألمهيتها وتأثريها يف شخصية التلميذ واليت ميكن على أساسها التطرق إىل دراسات أخرى 
بالتحصيل الدراسي أو عالقته التوافق الدراسي بالتوافق النفسي.املناخ املدرسي كعالقة مبتغريات أخرى  
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد البشیر االبراھیمي برج بوعریریج

كلیة: العلوم االنسانیة واالجتماعیة

قسم: العلوم االجتماعیة

التوافق الدراسيالموضوع: تحكیم مقیاس 

الرتبة العلمیة:االسم واللقب:     

تحیة طیبة وبعد:

ساتذ(تي) الفاضل(ة)السالم علیكمأ

تالمیذعالقتھ بالتوافق الدراسي لدى والمدرسيبعنوان: المناخة تجري الباحثتان دراس
س علم النففي الحصول على شھادة الماستروذلك من أجل.سنة أولى من التعلیم الثانوي

. سيتخصص علم النفس المدر
لكم حسن تعاونكم معناشاكرا

تساؤالت الدراسة تمحورت حول االتي :

توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجات المناخ المدرسي ودرجات ھل .1
التوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة األولى من التعلیم الثانوي.

إحصائیة بین المناخ المدرسي والتوافق مع الزمالءھل توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة .2
لدى تالمیذ السنة األولى من التعلیم الثانوي.

ھل توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین المناخ المدرسي والتوافق الدراسي مع .3
المنھاج لدى تالمیذ السنة األولى من التعلیم الثانوي.

إحصائیة بین المناخ المدرسي والتوافق مع المدرسة ھل توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة .4
لدى تالمیذ السنة األولى من التعلیم الثانوي.

ھل توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین المناخ المدرسي والتوافق مع األساتذة .5
لدى تالمیذ السنة األولى من التعلیم الثانوي.

تیة:ضیات اآلالفرومن خالل التساؤالت المطروحة سابقا صیغت 

ال توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجات المناخ المدرسي ودرجات التوافق )1
الدراسي لدى تالمیذ السنة األولى من التعلیم الثانوي.

ال توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین المناخ المدرسي والتوافق مع الزمالء لدى )2
التعلیم الثانوي.تالمیذ السنة األولى من



ال توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین المناخ المدرسي والتوافق مع المنھاج لدى )3
تالمیذ السنة األولى من التعلیم الثانوي.

ال توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین المناخ المدرسي والتوافق مع المدرسة )4
الثانوي.لدى تالمیذ السنة األولى من التعلیم

ال توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین المناخ المدرسي والتوافق مع األساتذة لدى )5
تالمیذ السنة األولى من التعلیم الثانوي.

حسب البدائل التالیة: وسیتم تنقیط مقیاس التوافق الدراسي 
 أوافق
أوافق بشدة
 ال أوافق
ال أوافق بشدة

في مجال البحث العلمي فإننا نأمل االسترشاد برأیكم والتعرف على ونظرا لخبرتكم الواسعة 
تبدونھ من مالحظات وتقدیر درجة مالءمتھا لتحقیق أھداف وجھة نظركم من خالل ما

البحث ، وكذلك درجة وضوحھا لعینة الدراسة .

تقبلو منا اسمى عبارات الشكر والتقدیر على حسن تعاونكم 

:الباحثة

سحنون سعاد



:المناخ المدرسي): مقياس02ملحق رقم (
المالحظاتتقيسالتقيسالعبارات

يساعدين أساتذيت يف حل مشكاليت الشخصية-1
زمالئي يف القسم الحيبونين-2
ماـعلمه يف املدرسة يليب حاجايت-3
يساعدين مدير املدرسة على حل مشكاليت املدرسية.-4
تدفئة مناسبة للشتاء.يوجد يف قسمنا -5
تربطين عالقة احرتام وتقدير متبادل مع أساتذيت.-6
اشرتك مع زمالئي يف اجناز النشاط املدرسي.-7
كل ماأتعلمه يتوافق مع إمكانيايت وقدرايت.-8
ميكنين أن أتصل باألستاذ عند احلاجة.-9

حيتوي قسمنا عال مكيف هوائي يف فصل الصيف.-10
اليسأل عين زمالئي عندما أتغيب.-11
املنهاج الدراسي يُعدين إعدادا جيدا للمستقبل.-12
تطبيق القوانني يف مدرستنا على مجيع التالميذ بالعدل واملساواة.-13
توجد مبدرستنا مالعب مناسبة ملمارسة الرياضة.-14
يساعدين اساتذيت على زيادة ثقيت بنفسي-15
أشعر باالرتياح مع زمالئي يف املدرسة-16
أحس بأن املواد الدراسية اليت حيتويها الربنامج الدراسي متكاملة فيما -17

بينها.
تشجع إدارة مدرستنا مجيع املواهب واالبداعات.-18
عندما ينضم طالب جديد يرحب به مجيع الزمالء يف القسم.-19
باحلب واالحرتام.أساتذيت جديرون -20
اليرغب زمالئي يف التعامل معي.-21
تدعم املواد الدراسية القيم األخالقية والوطنية يف نفوسنا.-22
أتواصل مع إدارة املدرسة بسهولة عند احلاجة.-23
دورات املياه يف مدرستنا صاحلة لالستعمال.-24
أفضل أن أكون قريبا من زمالئي-25
يراعي املنهاج الدراسي العادات والتقاليد اخلاصة مبجتمعنا. -26
أحب اخلروج مع أساتذيت يف الرحالت املدرسية.-27
أقدر مدير املدرسة والعاملني فيها.-28
األقسام الدراسية مزدمحة بالتالميذ.-29
تساعدين املواد الدراسية اليت أدرسها على حل املشكالت اليت تواجهين -30

يف احلياة.
أشعر أن بعض األساتذة متحيزون لبعض التالميذ.-31
أفضل مراجعة دروسي مع زمالئي يف املدرسة.-32
أجد متعة يف حمتوى املواد الدراسية اليت أدرسها.-33
صباح عند باب املدرسة.يستقبلنا املدير كل-34
أشجار ونباتات)خضراء (توجد مبدرستنا مساحات -35
مصلحة التالميذ.ال يراعونيبدو يل أن بعض األساتذة -36



أتبادل الزيارات مع زمالئي.-37
يل منافع كثرية يف احلياة.ال حيققأحس بأن حمتوى املنهاج -38
يتعاملون معي بشدة وعنف.املراقبون يف املدرسة -39
مياه احلنفيات املوجودة مبدرستنا صاحلة للشرب.-40
يعاملين أساتذيت بقسوة.-41
مدرستنا ضيقة.-42
اليشجعين أساتذيت على التعبري عن رأيي.-43
طريقة التدريس املستعملة يف املدرسة تنمي لدي مهارة التفكري.-44
اليت أدرس فيها غري نظيفة.املدرسة -45
التالميذ بعضهم البعض.ال حيبيف قسمنا -46
ينصحين أساتذيت كلما احتجت إىل نصيحة.-47
يساعدين زمالئي على حل مشكاليت.-48
الأستطيح ممارسة النشاط املدرسي يف مدرستنا.-49
يسأل عين أساتذيت كلما تغيبت عن الدراسة.-50
اإلضاءة يف أقسامنا متوفرة بشكل كاف.-51
يساعدين املراقبون على حل مشكاليت املدرسية.-52
يساعدين استعمال األساتذة للوسائل التعليمية على فهم الدروس.-53
ال أفضل مراجعة دروسي مع زمالئي خارج املدرسة.-54
التربطين أية عالقة مع األساتذة خارج الدرس.-55
اليقدم يل مدير مدرستنا النصح واملشورة.-56
أحب التعاون مع زمالئي يف عمل مشروعات مدرسية.-57
أقسامنا واسعة ومناسبة للدراسة.-58
يشجعين األساتذة على طرح األسئلة. -59
ليست هناك ثقة متبادلة بيين وبني زمالئي.-60



مالحظات  ال يقيس يقيس العبارات بعاداأل

يتبيين وبني غالبية أساتذن تعاو اشعر بوجود 1

التوافق مع

األساتذة

أجتنب مقابلة من يدرسين2
رح أشعر برغبة يف اخلروج من قاعة الدراسة أثناء ش3

األستاذ
يب مقابلة من يقوم بتدريسي4 ا
يف مواضيع الدراسةاملدرسنيأناقش 5
دةيشعرون حنوي باملو أعتقد بأن معظم املدرسني6
أتردد كثريا يف أن أسال االستاذ عما ال أفهمه7
يت ستاذ بالرغم من معرفأخشى االجابة على سؤال األ8
إلجابةل

م املواد ساتذة عند شرحهاألأجد صعوبة يف التفاعل مع 9
الدراسية

ينساتذة عما يشغلأجد صعوبة يف التحدث مع األ10
حنو علين أجنذببأن أسلوب تدريس االستاذ جيأرى 11

تعلم املواد الدراسية
ألقى التشجيع من قبل أساتذيت باستمرار 12
عرقلة سري احلصة للمدرسنيأجد متعة يف 13
املدرسني أشعر باالرتياح عند رؤية 14
يل معاملتهمعادلني يف املعلمني15
يفمرغوب يب من قبل معظم زمالئينه غري أشعر أ16

القسم  

التوافق 
مع الزمالء

دائما ما أرغب يف املذاكرة مع زمالئي17
همزمالئي يرون أن قدريت العقلية أقل منأشعر أن 18
أقدم لزمالئي كل مساعدة حيتاجون إليها19

أجد سهولة يف تكوين الصداقات02
أعتمد يف اغلب االحيان على االخرين يف حل21

واجبايت  
زمالئيأشعر بأن موضع تقدير من22

عالقيت ببعض زمالئي طيبة23
يتجاهلين زمالئي يف بعض املواقف 24
زمالئيحيانا اشعر بالوحدة رغم تواجدي بنيا25
عندما اريد الدراسةأفضل االنعزال عن زمالئي26
اعاين دائما من سخرية زمالئي 27
أجد انتباهي مشتتا أثناء االستماع إىل الدرس28 التوافق مع
أجد صعوبة يف فهم املقررات الدراسية 29

مقياس التوافق الدراسي::)03الملحق رقم(



ايب عندما أبلغ مبواعيد االختبار ات يقل استيع30
للمعلومات  

املنهاج

أجد صعوبة يف استيعاب ما يلقى من الدرس31
كثريا ما ارغب يف الدراسة 32
يل فهمها أعتقد بأن معظم املواد الدراسية صعبة يستح33

أحاول االستزادة من املعلومات من كتب خارجية 34
رفيةأرى أن املواد الدراسية تليب احتياجايت املع35
املواد الدراسية اليت نأخذها مرتابطة36
ان ما تقدم املدرسة  من وسائل يساعد يف فهم  37

أفضل للمواد الدراسية
كأفضل التغيب عن املدرسة كلما استطعت ذل38
أتضايق من االلتزام بالنظام املدرسي39
الدوام املدرسياذا تأخرت عنالذنب أشعر ب40 التوافق مع

أرى أن املدرسة مضيعة للوقت41املدرسة
لدي رغبة قوية يف الدراسة 42
أحافظ على املواعيد املدرسية 43
تليب كافة احتياجايتأشعر بان املدرسة  ال44
قينيضايأحرتم ادارة املدرسة حىت لو صدر منهم ما45



)04ملحق رقم (

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جامعة محمد البشير االبراهيمي 
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

وأن تضع عالمة وتقييمها جيدا مبا يتفق مع وجهة نظرك وما تشعر بهاملقياس بدقة وموضوعيةفقراتمنفقرةقراءة كل املطلوب منكفيما يلي جمموعة من العبارات، 
وسيتمفقط،العلميالبحثألغراضهيإمنااملقياسهذانتائجوأنخطأ،وأخرىصحيحةعباراتهناكيوجدالأنهالعلممعاليت تراها مناسبة حتت الدرجة)√(

.تامةبسريةمعهاالتعامل

شكرا لتعاونك معنا
مثال:

أبداأحياناغالبادائماالعبارات 

√زمالئي يف القسم الحيبونين

:مقياس المناخ المدرسي

أبداأحياناغالبادائماالعبارات
زمالئي يف القسم ال جيبونين1
على حل مشكاليت املدرسيةيساعدين مدير املدرسة 2
تربطين عالقة احرتام وتقدير متبادل مع أساتذيت3
اشرتك مع زمالئي يف اجناز النشاط املدرسي4
ميكنين أن أتصل باألساتذة عند احلاجة5
حيتوي قسمنا على مكيف هوائي يف فصل الصيف6
للمستقبلاملنهاج الدراسي يُعدين إعدادا جيدا 7
تطبق القوانني يف مدرستنا على مجيع التالميذ بالعدل واملساواة8
توجد مبدرستنا مالعب مناسبة ملمارسة الرياضة9

يساعدين أساتذيت على زيادة ثقيت بنفسي10
أشعر باالرتياح مع زمالئي يف املدرسة11
حيتويها الربنامج الدراسي متكاملة فيما بينهاأحس بأن املواد الدراسية اليت 12
تشجع إدارة مدرستنا مجيع املواهب واالبداعات13
طالب جديد يرحب به مجيع الزمالء يف القسمعندما ينضم 14
ال يرغب زمالئي يف التعامل معي15
أتواصل مع إدارة املدرسة بسهولة عند احلاجة16
املياه يف مدرستنا صاحلة لالستعمالدورات 17
أفضل أن أكون قريبا من زمالئي 18



يراعي املنهاج الدراسي العادات والتقاليد اخلاصة مبجتمعنا19
أحب اخلروج مع أساتذيت يف الرحالت املدرسية20
أقدر مدير املدرسة والعاملني فيها21
مزدمحة بالتالميذاألقسام الدراسية 22
تساعدين املواد الدراسية اليت أدرسها على حل املشكالت اليت تواجهين يف احلياة23
أشعر أن بعض األساتذة متحيزون لبعض التالميذ24
أفضل مراجعة دروسي مع زمالئي يف املدرسة25
أجد متعة يف حمتوى املواد الدراسية اليت ادرسها26
يستقبلنا املدير كل صباح عند باب املدرسة27
توجد مبدرستنا مساحات خضراء (أشجار ونباتات)28
يبدو يل أن بعض األساتذة ال يراعون مصلحة التالميذ29
أتبادل الزيارات مع زمالئي30
أحس بأن حمتوى املنهاج ال حيقق يل منافع كثرية يف احلياة31
املراقبون يف املدرسة يتعاملون معي بشدة وعنف32
مياه احلنفيات املوجودة مبدرستنا صاحلة للشرب33
يعاملين أساتذيت بقسوة 34
مدرستنا ضيقة35
ال يشجعين أساتذيت على التعبري ن رأي36
طريقة التدريس املستعملة يف املدرسة تنمي لدي مهارة التفكري37
املدرسة اليت ادرس فيها غري نظيفة38
يف قسمنا ال حيب التالميذ بعضهم البعض39
ينصحين أساتذيت كلما احتجت إىل نصيحة40
يساعدين زمالئي على حل مشكاليت41
ال أستطيع ممارسة النشاط املدرسي يف مدرستنا42
يسأل عين أساتذيت كلما تغيبت عن الدراسة43
اإلضاءة يف أقسامنا متوفرة بشكل كاف44
يساعدين املراقبون على حل مشكاليت املدرسية45
يساعدين استعمال األساتذة للوسائل التعليمية على فهم الدروس46
ال أفضل مراجعة دروسي مع زمالئي خارج املدرسة47
ال تربطين أية عالقة مع األساتذة خارج الدرس48
ال يقدم يل مدير مدرستنا النصح واملشورة49
أحب التعاون مع زمالئي يف عمل مشروعات مدرسية50
أقسامنا واسعة ومناسبة للدراسة51
يشجعين األساتذة على طرح األسئلة52
ليست هناك ثقة متبادلة بيين وبني زمالئي53



مقياس التوافق الدراسي:
أوافق بشدة موافق حمايد ال أوافق ال أوافق بشدة العبارات

اشعر بوجود تعاون بيين وبني غالبية أساتذيت1
أجتنب مواجهة أساتذيت2
أشعر برغبة يف اخلروج من قاعة الدراسة أثناء شرح االستاذ3
اخجل مقابلة أساتذيت احرتاما هلم 4
أناقش األساتذة يف مواضيع الدراسة5
أعتقد بأن معظم األساتذة يشعرون حنوي باملودة6
أتردد كثريا يف أن أسال االستاذ عما ال أفهمه7
االجابة على سؤال االستاذ بالرغم من معرفيت لإلجابةأخشى 8
أجد صعوبة يف التفاعل مع االساتذة عند شرحهم املواد الدراسية9

أجد صعوبة يف التحدث مع االساتذة عما يشغلين10
أرى بأن طريقة تدريس االستاذ جيذبين حنو تعلم املواد الدراسية11
ألقى التشجيع من قبل أساتذيت باستمرار 12
أجد متعة يف عرقلة سري احلصة للمدرسني13
أشعر باالرتياح عند رؤية األساتذة14
األساتذة عادلني يف تقييمهم يل 15
أشعر أنه غري مرغوب فيمن قبل معظم زمالئي داخل القسم 16
املراجعة مع زمالئيأرغب يف 17
يرى زمالئي أن مستواي أقل منهم18
أساعد زمالئي إذا طلبوا مين املساعدة19
أجد سهولة يف التعامل مع زمالئي 20
أشعر بأين موضع تقدير من زمالئي21
عالقيت ببعض زمالئي حسنة22
املواقفيتجاهلين زمالئي يف  بعض23
احيانا اشعر بالوحدة رغم تواجدي بني زمالئي  24
أفضل االنعزال عن زمالئي 25
أعاين دائما من سخرية زمالئي26
طرائق التدريس الغري فعالة تشتت تركيزي أثناء الدرس27
أجد صعوبة يف فهم املقررات الدراسية لكثافة املنهاج 28
كثرة الدروس النظرية تقلل تركيزي على الدراسة أثناء اقرتاب االمتحان  29
أجد صعوبة يف فهم ما شرح من الدرس لقلة الوسائل التعليمية30
أعتقد بأن معظم املواد الدراسية صعبة يستحيل فهمها 31
أحاول االستفادة من املعلومات من كتب خارجية  32
أرى أن املواد الدراسية تليب احتياجايت املعرفية 33
املواد الدراسية اليت نأخذها مرتابطة34
تقدم املدرسة وسائل تساعد يف فهم اجليد للمواد الدراسية35
أفضل التغيب عن املدرسة كلما استطعت ذلك36
أتضايق من االلتزام بالنظام املدرسي37



عن املدرسةتأخرت إذاأشعر بالقلف 38
أرى أن املدرسة مضيعة للوقت39
لدي رغبة قوية يف الدراسة 40
أحافظ على املواعيد الدراسية 41
ال تليب يل املدرسة كافة احتياجايت املعرفية42
يضايقينأحرتم ادارة املدرسة حىت لو صدر منهم ما 43
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