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 كلمة شكر و تقدير

 بسم هللا الرحمان الرحيم

 قالوا سبحانك ال علم  لنا اال ما علمتنا انك انت السميع العليم الحكيم

نشكر هللا عز وجل على كرمه اذ وفقنا في مسيرة البحث ال تمام  هذه المذكرة , 

,والذي الواجب والحمد هلل الذي انار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا 

 نرجو أن يكون عونا ومرجعا يعتمد عليه من يـأتي بعدنا.

ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان الى األستاذة  الفاضلة الدكتورة كيم 

فبارك صبيحة ,والمشرفة على هذه المذكرة لما بذلته معي من جهد ونصح وتوجيه 

 م هذا البحث.هللا فيها وحفظها من كل شر ,والتي كانت عونا لي في اتما

وأتوجه أيضا بجزيل الشكر الى كل من ساعدني من قريب أو بعيد , وتحية خاصة 

أساتذة قسم علم تقدم بالشكر الى كافة كما أالى خطيبي ميلود والى كل عائلته 

 االجتماع بجامعة مستغانم.

 كما أشكر كل من ساندي حتى ولو بكلمة.

 



 ءداااله

الطاهرة أفضل الى روحه بداية الحمد هلل الذي لوال توفيقه وعونه لما تم هذا العمل 

الخلق سيدنا محمد صلوات هللا وسالمه الى من قال فيهما هللا سبحانه و تعالى 

و"بالوالدين احسانا ",أن حق الوالدين لعظيم ومنزلتهما العظيمة في الدين فبرهما 

 مقرون بشكر هللا غز و جل .قرين التوحيد وشكرهما 

أهدي هذا العمل المتواضع الى قرة عيني وبهجة قلبي ,التي رافقتني بدعواتها سرا 

 وجهرا ,الى الحبيبة والغالية أمي ,والى رمز العطاء و الوفاء ودعمي  في  هذه الحياة 

 .أبي 

 مأسهوالى شموع التي تقاسمت معهم أجمل وأحلى أيام حياتي اخوتي وأخواتي على ر

 هبية ومحمد وياسين.وذ ,فاطمة  

الى أعز من عرفت معهم احساس الصداقة , سمية  ميلود , يبيوالى أعز الناس خط

 ,فتيحة و حليمة. و الى كل من عرفهم قلبي و نسهم قلمي.
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  مقدمة عامة 

ى ما ٌجري من اتصال بٌن المعلم ٌتوقف نجاح العملٌة التربوٌة داخل الصف عل

من توفٌر البٌئة متعلمٌه فً المواقف التعلٌمٌة ، وإلحداث ذلك االتصال البد و

سواء كانت ما ٌتعلق منها بتنظٌم البٌئة المادٌة ام عة على التفاعل المناسبة و المشج

 االجتماعٌة ام النفسٌة ام االنفعالٌة التً تسود الصف. 

حٌث ٌعتبر التفاعل الصفً الركٌزة االساسٌة فً العملٌة التعلٌمٌة ، فمن خالله تنشا 

 عالقات تفاعلٌة ما بٌن المعلم للمتعلمٌن و فً ما بٌنهما ، و ٌختلف هذا التفاعل

باختالف اسلوب معاملة المعلم للمتعلمٌن داخل الصف كما انه ال ٌتحقق التفاعل بٌن 

المعلم و المتعلم اال من خالل مجموعة من العوامل المتحكمة فً ذلك ، و ٌتحقق هذا 

المعلم الذي ٌعتبراهم عنصر فً  غلى ما مدى تحقٌق اهداف التدرٌس ما جانب 

 ن خالل طرٌقة معاملة للمتعلمٌن وعالقته بهم .م ، وٌظهر ذلكاحداث عملٌة التفاعل

ولهاذا فقد احتل موضوع التفاعل الصفً مكانة مرموقة فً مجال الداٌات و البحوث 

العلمٌة و التربوٌة ، بحٌث لكدت الكثٌر من الدراسات ضرورة اتقان المعلم لمهارات 

تبط خصائصه التفاعل الصفً ، فهو الحجر االساسً فً العملٌة التعلٌمٌة ، و تر

القات التفاعلٌة بٌنه وبٌنهم ، ارتباطا وثٌقا بتعلم التالمٌذ ، وله دور فً تجسٌد الع

 ذلك من خالل ما ٌقوم به من انشطة داخل الصف)القسم (. و

اما بالنسبة للمتعلمٌن فدورهم ال ٌنحصر فً االستماع للمعلم فقط ، بل علٌهم 

ستفسارات و مناقشة بعضهم البع  ، التجاوب و التفاعل من خالل المشاركة و اال

المعلم تحدٌد مختلف اهتمامات و اتجاهات المتعلمٌن نحوه و نحو الموقف ٌستطٌع 

التعلٌمً ، كما ٌجب علٌه ان ٌكون نشطا و صارما و اٌجابٌا و مراعٌا للجوانب 

االنسانٌة و الفروق الفردٌة فٌما بٌنهم ، حتى ٌكون تأثٌر اٌجابً على عملٌة تحصٌل 

 لقسمه ثانٌا و االبتدائٌة عامة .صورة جٌدة لنفسه اوال و  إلعطاءالمتعلمٌن ، و هذا 
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 اإلشكالية : -1

عملٌة تفاعلٌة ومتبادلة بٌن المعلم والمتعلم وبٌن المتعلمٌن تعتبر العملٌة التعلٌمٌة 

فٌما بٌنهم، كما ٌعد الصف الدراسً البٌئة االجتماعٌة المصغرة التً تتفرع منه 

مختلف أنماط التفاعالت والعالقات فٌما بٌنهما وتتباٌن فٌه األهداف التربوٌة 

واالهتمامات،بحٌث تؤثر على شخصٌة المتعلم فً شتى النواحً العقلٌة والجسمٌة 

واالنفعالٌة،وعلى هذا فإن نوعٌة التفاعل ما بٌن المعلم والمتعلم تحدد فعالٌة الموقف 

 التعلٌمً.

ٌلجأ إلٌها المتعلمٌن  األساسٌة التًى مؤسسات المجتمع بحٌث تعد المدرسة إحد

أنها تقوم بالعدٌد من وظائف التنشئة  االجتماعٌة حٌثنتٌجة لتعقد الحٌاة 

 األجٌال وهًالتراث االجتماعً عبر  اجتماعٌا ونقلاالجتماعٌة،كتطبٌع األفراد 

ة والقٌام بأدوارهم وإعدادهم للحٌاة المستقبلٌ النشءوتربٌة  وتعلٌم،علٌه بذلك تحافظ 

بدورها تنقسم إلى مراحل وأطوار مختلفة  المجتمع والمدرسةكأفراد فاعلٌن فً 

وأن المرحلة االبتدائٌة هً األساس الذي ُتبنى  والثانوي إالكاالبتدائً والمتوسط

أنها تمثل قاعدة الهرم التعلٌمً فهً تكرار  المتتالٌة إذعلٌه المراحل التعلٌمٌة 

.....الخ، لذا أصبحت هذه واالجتماعٌة والتربوٌةاسٌات الحٌاة العلمٌة لتالمٌذها أس

فً مجال  االختصاصالمرحلة العلمٌة تأخذ القسط األكبر عند المهتمٌن وأصحاب 

ٌُؤسس حٌاة  التربوي باعتبارهاالنفس  االجتماعالتربوي وعلمعلم  المٌدان الذي 

ومات األساسٌة التً تساعد على ٌعمل هؤالء على توفٌر المق مستقبال حٌثالتالمٌذ 

ذلك كله  المرحلة وٌتجلىتحقٌق النمو الشامل والمتكامل بكافة الجوانب لطفل هذه 

 من خالل التفاعل الصفً.

ذلك الشخص الذي بفضل العدٌد من  المعلم وهوحٌث تتم هذه األخٌرة بإشراف 

النفسٌة المؤهالت المعرفٌة والعلمٌة،والبٌداغوجٌة والخلفٌة واألخالقٌة و

وغٌرها،ٌصبح قادراً على إحداث عملٌة التعلم لدى التالمٌذ،فالمعلم ٌعد ثالث محور 

العملٌة التعلٌمٌة إضافة إلى المتعلم والمنهاج،وبالرغم من هذا فإن فً بداٌة كل عام 
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دراسً ٌحاول المعلم تبنً مجموعة من األسالٌب من أجل فر  النظام فً 

ٌحتاجه كل  الدراسٌة وماشكل ثابت طٌلة السنة القسم،والمحافظة على سلطته ب

خلق جو تفاعلً بٌن الطرفٌن الذي ٌعتبر بطبٌعته  القسم هوموقف تعلٌمً داخل 

مهامه المعلم ساعدته على تسهٌل  وامتلكهاجوهر األنشطة الصفٌة،وأداة فعالة إذا 

ت الذي ال ٌتقن مهارا شخصٌاتهم والمعلمتحسٌن مستوى تالمٌذه لبناء  وكذلك

 التواصل والتفاعل ٌصعب علٌه النجاح فً ُمهماته التعلٌمٌة التعلمٌة.

أن السلطة التً  الصعبة كمالذلك ٌعتبر تسٌٌر األقسام والتحكم فٌها من المهمات 

بل تعدتها إلى الكٌفٌات المعرفٌة التً تؤدي معلم لم تعد تستند إلى القوة فقط ٌتبناها ال

هذه الكٌفٌات تنبع من مجموعة من  التلمٌذ بحٌثإلى السٌطرة والهٌمنة على 

اٌصالها  فٌها وأسلوبالمصادر من بٌنها المعرفة التً ٌقدمها المعلم ودرجة التحكم 

 قد تزٌد من حٌوٌته وفعالٌته. للمتعلم التً

ولهذا فإن الحٌاة المدرسٌة لكل من المتعلمٌن والمعلمٌن تتطلب القدرة على التواصل 

هنا تتجلى أهمٌة هذا الموضوع  الدراسة ومنداخل ُحجرة  خاصةالتفاعل آنٌا وو 

 من خالل طرح اإلشكال التالً:

 كٌف ٌنظر المعلم ألهمٌة التفاعل الصفً مع تالمٌذه؟  

وكٌف ٌعمل على تحقٌق هذا التفاعل داخل الصف عبر العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ؟

 الفرضيات     -2

 ضٌات التالٌة: اإلجابة عن إشكالٌتنا نطرح الفر

 :تقوم عملٌة التفاعل الصفً على الحوار والمناقشة بٌن المعلم و المتعلم.1ف

 :توجد عالقة بٌن سلوك التالمٌذ ومعاملة المعلم إلٌهم.2ف
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 الموضوع: اختيار أسباب-3

على الموضوع فً المرحلة اإلبتدائٌة،والتً تعتبر من المراحل  االطالعالرغبة فً 

العمرٌة الحساسة،وكٌفٌة تعامل المعلم معه على تحقٌقه داخل الصف عبر العملٌة 

 التعلٌمٌة التعلمٌة.

 محاولة معرفة العالقة التفاعلٌة بٌن المعلم والمتعلم. -

 محاولة التعمق فً البحث والتعرٌف بالموضوع أكثر. -

 محاولة معرفة طبٌعة التفاعل داخل الصف عبر العملٌة التعلٌمٌة.-

 أهمية وأهداف الدراسة:-4

توجٌه األنظار إلى أهمٌة التفاعل الصفً فً إطار اإلصالح التربوي ومدى توافقه -

 مع إمكانٌات المعلم و قدرته.

ً تحد من دور التفاعل بٌن المعلم الكشف عن المشكالت الصفٌة الت-     

 لمتعلم،ومعرفة أسباب تلك المشكالت.وا

 محاولة اٌجاد أهم الطرق والوسائل التً تجعل المتعلم ناجحا فً العملٌة التربوٌة.-

 الوصول إلى اقتراحات من قبل المعلم حول عملٌة التفاعل الصفً.-

مساعدة المعلم والمتعلم على التفاعل المستمر والدائم داخل الصف بطرٌقة اٌجابٌة -

 وسلٌمة.

 دمج المتعلم فً العملٌة التعلٌمٌة.-

ابراز العالقة بٌن المعلم والمتعلم ودورها فً نجاح المتعلمٌن نتٌجة التفاعل -

 الصفً.

 منهجية البحث :-5

 منهج الدراسة : –ا 

الختالفات اال ث فً كل مٌادٌن العلم ، فرغم اٌعتبر المنهج العلمً مسعى الباح

حٌث التعمق اكثر فً المعارف حول العالم ،ف واحد و هو انهم ٌشتركون فً هد

حد من الموضوعٌة الممكنة ،  بأقصىان المنهج العلمً ٌفر  مالحظة الواقع 
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حتى تصبح االجراءات المنهجٌة و االدوات التً تم اختٌارها اكثر صالحٌة 

بالتالً اقامة دراسة صحٌحة.
1

 

الباحث فً معالجة مشكلة وٌقصد " بالمنهج " هو الطرٌقة او االسلوب الذي ٌنتجه 

ما بقصد الوصول الى حلول لها
2
. و علٌه فقد اعتمدت فً دراستً هذه على  

المنهج الوصفً ، باعتباره ٌتماشى مع طبٌعة الموضوع ، حٌث ٌعرف بانه : 

و التفسٌر بشكل علمً منظم من اجل الوصول الى طرٌقة من طرق التحلٌل 

ة اجتماعٌة اغرا  محددة لوضعٌة اجتماعٌة او مشكل
3

. فدراستنا تهدف الى 

 محاولة وصف وجمع المعلومات و بٌانات دقٌقة عن الظاهرة التً ارٌد دراستها .

 اداة البحث :  -ب

ونظرا ألهمٌة الموضوع فقد اعتمدت على المقابلة انطالقا من الدراسة 

ة و بحٌث  كشفت هذه الزٌاربشٌر حماالستطالعٌة التً قمت بها بمدرسة الشهٌد بل

بان المقابلة :هً احدى و سائل جمع المعطٌات و البٌانات من مصادرها ، و تتم 

محققا لغاٌات ، و تهدف بٌن كرفٌن حول موضوع محدد ، منطلقا من اسباب و 

او الموضوع ، بالبحث عن العلل  المقابلة العلمٌة الى التعرف على الظاهرة

حث الذي ٌتسلم المعلومات ، البااالسباب من خالل التقاء مباشر بٌن شخصٌن و

ٌجمعها و ٌصنفها ، و المبحوث )المجٌب( الذي ٌعطً المعلومات الى الباحث و

بعد اجابته على االسئلة الموجهة الٌه من قبل الباحث .
4
 

كما اعتمدت على االستبٌان كوسٌلة لجمع البٌانات باعتباره اداة انسب ، بحٌث 

قصٌر ، ولهاذا تعتبر االستمارة ٌسمح بجمع اكبر قد من المعلومات فً وقت 

االجتماعٌة ، ذلك الى كونها تختصر الجهد و التكلفة ، اضافة الى سهولة معالجة 

بٌاناتها احصائٌا
5
 . باإلضافة الى استخدامنا اداة ثانوٌة و المتمثلة فً المالحظة . 

 

                                                           
1
 2004الجزائر دارالقصبة للنشر د/ط ، ،منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانيةمورٌس انجرهً، تر: بوزٌد صحراوي، 

 .298ص
2
 .63،ص2005،القاهرة  مركز الكتاب للنشر و التوزٌع،د/ط ، اعداد و كتابة البحوث و الرسائل الجامعية محمود عو  العبادي ،  
.  283، ص2005الجامعٌة ،د/ط ،  ، الجزائر : دٌوان المطبوعات طرق اعداد البحوث ، مناهج البحث وعمار بوحوش  
3
 

72،ص1،2007، بٌروت :دار الطلٌعة ،طالمقاربات(-التقنيات-منهجية البحث في علم االجتماع )االشكالياتعبد الغنً عماد ،  
4
 

.  72، ص ، المرجع السابقعبد الغنً عماد  
5
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 مجاالت الدراسة :  -6

بمدٌنة دراسة مٌدانٌة فً مدرسة الشهٌد بلبشٌر حمو المجال المكاني :  -6-1

 ،مسكن خروبة ، بلدٌة مستغانم .600مستغانم ، حً 

اشهر ما بٌن الجانب النظري  06استغرقت الدراسة مدة  المجال الزماني : -6-2

 . 2019-2018و الجانب المٌدانً من شخر نوفمبر الى غاٌة بداٌة شهر ماي 

مجموعة جزئٌة ٌقوم الباحث ل فً العٌنة التً تعتبر تمثالمجال البشري:   -6-3

بتطبٌق دراسة علٌها و ٌجب ان تكون ممثلة لخصائص مجتمع الدراسة الكلً
1
  .

و علٌه استخدمنا العٌنة العشوائٌة البسٌطة و ذلك للحصول على اجابات المبحثٌن 

على تلمٌذا ، موزعة  107تلمٌذا من مجموع بحث ٌقدر ب 60، بلغ حجم العٌنة 

اقسام السنة الرابعة و السنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً ، بحٌث ٌتراوح 

 سنة(.   14-9اعمارهم ما بٌن )

 : المفاهيم تحديد-7

هو العالقة بٌن متغٌرٌن أو أكثر مع مالحظة أن هذه العالقة تنطوي :التفاعل:7-1

أن قٌمة كل متغٌر تؤثر على  والمتغٌرات بمعنىعلى تأثٌر متبادل بٌن األطراف 

قٌمة سائر المتغٌرات األخرى.
2
 

أنماط الكالم والحدٌث المتبادل بٌن المعلم و المتعلمٌن  هو الصفي::التفاعل 7-2

هذه األنماط طبٌعة االتصال بٌن المعلم وتالمٌذه  الدراسة وتعكسداخل حجرة 

على افترا   وذلكالدراسة وتأثر فً المناخ االجتماعً واالنفعالً داخل حجرة 

أن هذا المناخ ٌؤثر على النتائج النهائٌة للنظام التعلٌمً وعلى اتجاهات المعلم 

نحو تالمٌذه واتجاهات المتعلمٌن نحو التعلم.
3
 

                                                           
.  92، ص 1999،د/ط، االردن : دار الكندي منهج البحث التربوي ،  المنسً حسن ،  
1
 

.  174،ص1،2005بٌروت ، دار الكتب العلمٌة ،طمعجم المصطلحات الحديثة ،سمٌر سعٌد الحجازي  
2
 

 120،ص1،1990طعمان ،دار الثقافة للنشر و التوزٌع،التعلم و التعليم الصفي ،عودة عبد الجواد ابو سنٌنة ، احمد حسٌن اللقانً ، 
3
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 التعلٌمٌة التًأو هو الطرٌقة المتمثلة فً أنماط التواصل بٌن أطراف العملٌة 

خالل تأمٌن لهم بٌئة تعلمٌة تساعدهم على  قسمه منٌدٌرها المعلم تالمٌذ 

.للفروق الفردٌة بٌنهم: وضمت االهداف المسطرة األكادٌمً بمراعاتهالتحصٌل 
1

 

من خالل  والمتعلم وذلكوكتعرٌف للتفاعل الصٌفً هو التفاعل القائم بٌن المعلم 

 وذلك الصفالحوار والمناقشة وابداء الرأي وتبادل األفكار فٌما بٌنهم داخل غرفة 

 لنجاح العملٌة التعلٌمٌة.

حجر الزاوٌة فً  التعلٌم فهوهو المرشد والمسٌر لعملٌات :المعلم:7-3

للتالمٌذ و مورد للعلم والمعرفة . بتقدٌم المادة العلمٌة التربوٌة ٌقومةالمنظوم
2

 

من المهم أن ٌعمل جاهداً بكل قدراته  والمجتمع لذلكهو حلقة الوصل بٌن المتعلم  أو

رائع سوٌا وفق تناسق  متطلباتهما فٌعمالنبٌن  معا لتحقٌقالمواءمةٌة والجسدٌة الذهن

.هذا بالطبع سٌتوجب أن ٌمتلك مقومات التفكٌر الصحٌح وكل
3
 

خاللها  التعلٌم ومنوكتعرٌف اجرائً للمعلم هو ذلك الشخص الذي ٌمارس مهنة 

ٌقدم المعارف والمعلومات للمتعلمٌن فً الطور اإلبتدائً،وهو الموجه داخل 

 واألكادٌمٌةٌتم تعٌنه من خالل العدٌد من المؤهالت العملٌة  المدرسة بحٌث

 أجل نجاح المتعلم فً العملٌة التربوٌة. وغٌرها منوالبٌداغوجٌة 

دوره فً اكتساب  ٌتمثل القسمداخل  االتصالٌةهو محور العملٌة :المتعلم:7-4

بغٌة الرفع من  االستٌعابٌةالمهارات والمعارف والخبرات بما ٌتناسب قدراته 

.رصٌده المعرفً وتنمٌة شخصٌته
4
 

أما التعرٌف اإلجرائً للمتعلم فهو ذلك التلمٌذ الذي ٌتلقى معلومات وأفكار من 

العملٌة  من خالل تحصٌله الدراسً تنجح الصف والذيطرف المعلم داخل غرفة 

                                                           
 

1
التفاعل الصفي بين االستاذ و التلميذ في المرحلة الثانوية )دراسات نفسية و تربوية ،مخبر تطوير المماسات حلٌمة قادري ،

 . 16، ص 2012جوان 8جامعة و هران عدد النفسية و التربوية ( ،
2
االسكندرٌة ،مؤسسة شباب الجامعة م االجتماع ،المعلم و المتعلم و العلم من منظور علاحمد شوان ، حسٌن عبد الحمٌد ،  

 .181، ص2006،د/ط،
3
القاهرة :عالم الكتب للنشر تنمية تفكير المعلمين و المتعلمين )ضرورة تربوية في عصر المعلومات (، مجدي العزٌز ابراهٌم ، 

 .  223، ص2006التوزٌع ، د/ط ، و
4
 .  13، ص 1979بٌة للدراسات و النشر ،د/ط ، بٌروت :المؤسسة العرمعجم علم النفس ،فاخر عاقل ،  
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ٌلعب دورا مهما  معلم فكالهماال ٌتم التعلٌم بدون متعلم وال تعلٌم بدون  التعلٌمٌة ألنه

 .االبتدائٌةفً نجاح وسٌر العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة وخصوصاً فً المرحلة 

 الدراسات السابقة : -8

التً تقدم ان التعرف على الداٌات السابقة ٌعد امر ضرورٌا لتقدم الحقائق العلمٌة 

 الدراسة ، و لهاذا فان اي موضوع نقطة انطالق ، فعلى الباحث ان ٌستعٌن

بأفكار مسبقة ٌنطلق منها فً موضوعه و تسمى فً علم االجتماع بالدراسات 

و انجازه دراستنا هً دراسة  لورةالسابقة ، ومن بٌن الدراسات التً ساهمت فٌب

التلمٌذ فً المرحلة الثانوٌة ، دراسة تحت عنوان : التفاعل الصفً بٌن االستاذ و 

 نفسً و تربوٌة عبر تطوٌر الممارسات النفسٌة و التربوٌة من اعداد حلٌمة فاردي .

بحٌث كان مكان دراستنا بجامعة وهران ، الجزائر ، السنة الجامعٌة 

م، حٌث انطلقت هذه الباحثة من السؤال الرئٌسً لدراستها و المتمثل 2009،2010

 فً : 

 و معاملة االستاذ لهم ؟ ، فً القسم هناك عالقة بٌن سلوك التالمٌذهل -

 هل هناك عالقة بٌن الجو العام فً القسم ، و ادارة االستاذ للقسم ؟ -

و لإلجابة على هذا التساؤل الرئٌسً تم افترا  االجابة المؤقتة التالٌة من خالل :  

 املة االستاذ للتلمٌذ .ٌوجد ارتباط دال احصائٌا بٌن سلوك التالمٌذ و مع -

 ٌوجد ارتباط دال احصائٌا بٌن الجو العام فً القسم ، و ادارة االستاذ للقسم .-

و هدفت هذه الدراسة الى معرفة عناصر التفاعل الصفً للتالمٌذ فً المرحلة 

 الثانوٌة . 

الجو معرفة امكانٌة وجود ارتباط بٌن سلوك التلمٌذ و معاملة االستاذ للتلمٌذ و بٌن -

 العام فً القسم ، و ادارة االستاذ له .
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 بالنسبة ألدوات الدراسة: 

 االستبٌان االول الموجه للتالمٌذ .-

 االستبٌان الثانً الموجه لألستاذ .-

 المنهج : فً هذه الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفً االرتباطً .

 استاذ .  30تلمٌذا و 56العٌنة : تم اختٌار عٌنتان االولى 

المجال الزمانً : فٌما ٌخص جمع االطار النظري و تنظٌمه و  فٌما ٌخص الجانب 

جداء استمارة البحث و اختٌارها المٌدانً فقد تم القٌام بالدراسة االستطالعٌة وا

 تعدٌلها اال انها لم تذكر مدة الدراسة .و

انً : ثانوٌتا احمد عبد الرزاق ، و ابن بادٌس الواقعتٌن بمدٌنة وهران المجال المك-

 الجزائر . 

توصلت الباحثة الى النتائج التالٌة على نتائج الدراسة : من خالل هذه الدراسة -

 ضوء الفرضٌتٌن الجزئٌتٌن حٌث انه :

م حٌث ان ٌوجد ارتباط دال احصائٌا بٌن سلوك التالمٌذ ، و معاملة االستاذ له-     

 0993هناك ارتباط مرحب بٌن هذٌن البعدٌن ، اذ ان الرتبة المحسوبة و المقدرة ب 

 و درجة الحرٌة. 0901عند مستوى الداللة  0944اكبر من الرتبة الجدولٌة و البالغة 

ٌوجد ارتباط دال احصائٌا بٌن الجو العام فً القسم ، و ادارة االستاذ للقسم ، -   

اكبر من الرتبة المحسوبة  0996الرتبة المحسوبة و المقدرة ب حٌث اتضح ان قٌمة 

. 0901و مستوى الداللة  55عند درجة الحرارة  0935و التً تساوي 
1
 

 

                                                           
ن سنً ابراهٌم ، العوامل االسرٌة و عالقتها بالتفاعل الصفً بٌن المعلم و التالمٌذ فً مادة اللغة العربٌة ، دراسة مٌدانٌة على عٌنة م 

ص  علم االجتماع التربٌة كلٌة العلوم تالمٌذ المستوى الرابع متوسط بالمقا التفتٌشٌة الخامسة بوالٌة الجلفة رسالة الماجستٌر تخص

. 2015-2014االنسانٌة و االجتماعٌة ، قسم علم االجتماع  ، جامعة محمد خٌضر بسكرة 
1
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 التفاعل الصفي في العملية التعليمية التعلمية. الفصل األول:

 

 تمهيد

 مفهوم التفاعل الصفي -1

 وظائف التفاعل الصفي وأدواره. -2

 أنواع وأنماط التفاعل الصفي. -3

 مهارات التفاعل الصفي. -4

 أهمية وأهداف التفاعل الصفي. -5

 خصائص التفاعل الصفي. -6

 التفاعل الصفي.العوامل المؤثرة في  -7

 العناصر المتفاعلة في الوضعية التعليمية التعلمية. -8

 أسباب المشكالت الصفية. -9

 معيقات التفاعل الصفي. -10

 دور المعلم في إدارة التفاعل الصفي. -11
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 تًٓٛذ:

ؽ١ش رزُ  ، ٠ؼزجو اٌزفبػً اٌنٞ ٠غوٞ كافً اٌمَُ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ ػّبك اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  

ِٓ اٌمبء ٚرٍمٟ ٚؽٛاه كافً اٌظف ٚرؼزجو ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ ٟ٘ ِؾٛه اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ 

 اٌمبئّخ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ كافً إٌّظِٛخ اٌزوث٠ٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

ثؾ١ش ٠زٛلف ٔغبػ اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ كافً اٌظف ػٍٝ ِلٜ ِب ٠غوٞ ِٓ ارظبي ٚرفبػً ث١ٓ 

اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚإلؽلاس ٘نا الثل ِٓ رٛف١و ث١ئخ كها١ٍخ ِشغؼخ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼ١ٍّٓ فٟ 

ػٍٝ اٌزفبػً ٍٛاء ِب ٠زؼٍك ِٕٙب ثزٕظ١ُ األِٛه اٌّبك٠خ أٚ ثبٌغٛ االعزّبػٟ ٚاالٔفؼبٌٟ اٌنٞ 

٠َٛك غوفخ اٌظف ٠ٚطٍك ػٍٝ ع١ّغ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزجؼخ ِٓ لجً اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼ١ٍّٓ 

 ثبٌزفبػً اٌظفٟ.
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 :يفٕٓو انتفبػم انصفٙ -1 

، ٠زفبػًً" اٌّشزك ِٓ اٌفؼً، رفبػً، ِووت ِٓ وٍّز١ٓ" اٌزفبػ  فٙٛ: نغخ – أ

ثّؼٕٝ رفبػً شقظ١ز١ٓ أٚ ش١آْ ؽ١ش أصو وً ٚاؽل فٟ ا٢فو ٙٛ ِزفبػً ف رفبػال،

ثّؼٕٝ ؽلس رؤص١و ِزجبكي ِب ث١ّٕٙب
1

ف،  ط،ٚ"اٌظفٟ" وٍّخ ِشزمخ ِٓ )اٍُ(

ِؼٕبٖ اٌظل٠ك اٌّقزبه ِٚؼٕٝ اٌظف ٘ٛ فولخ ِٓ اٌّلهٍخ.٠ظفٛ،
2
 

ث١ٓ ٚؽلر١ٓ أٚ ٔظب١ِٓ ِٓ أٞ ٔٛع ثؾ١ش ٔغل أْ أؽلّ٘ب  لخػال ٘ٛ: انصفٙ انتفبػم

.٠زؾل عيئ١ب رجؼب ٌٕشبؽ ا٢فو
3
 

 ٕ٘بن ػلح رؼبه٠ف ٌٍزفبػً اٌظفٟ ِٕٙب:ة.اصطالحب:

(:ثؤٔٗ" ػجبهح ػٓ ا٢هاء ٚاألٔشطخ ٚاٌؾٛاهاد اٌزٟ رلٚه فٟ ٠5985ُؼوفٗ ٔشٛارٟ)-

.هغجزٗ اٌؾم١م١خ ٌٍزؼٍُ"اٌظف ثظٛهح ِٕظّخ ٚ٘بكفخ ٌي٠بكح كافؼ١خ اٌّزؼٍُ ٚرطٛه 
4
 

( اٌزفبػً اٌظفٟ "ػٍٝ أٔٗ ِب ٠ظله ػٓ اٌّؼٍُ ٚاٌزال١ِن ٠2002ُؼوف ِغلٞ)-

كافً ؽغوح اٌلهاٍخ ِٓ والَ ٚأفؼبي ٚؽووبد ٚاشبهاد ٚغ١و٘ب ثٙلف اٌزٛاطً 

ٌزجبكي األفىبه ٚاٌّشبػو".
5
 

اٌّؼٍُ (: "ِغّٛع أشىبي ِٚظب٘و اٌؼاللبد اٌزٛاط١ٍخ ث١ٓ ٠5994ُؼوفٗ اٌفبهاثٟ)-

ٚرال١ِنٖ ٠ٚزؼّٓ ّٔؾ اإلهٍبي اٌٍفظٟ ٚغ١و اٌٍفظٟ وّب ٠شًّ اٌٍٛبئً اٌزٛاط١ٍخ 

ٚ٘ٛ ٠ٙلف اٌٝ رجبكي اٌقجواد ٚاٌّؼبهف ٚاٌزغبهة ٚاٌّٛالف  فٟ اٌّغبي ٚاٌيِبْ،

.أٚ رج١ٍغٙب ٚٔمٍٙب ِضٍّب ٠ٙلف اٌزؤص١و فٟ ٍٍٛن اٌّزٍمٟ
6

 

                                                           
.71ش ، م ، ص لبنانالمشرق ،داراالبجدي ، المنجد(، 7691المنجد االبجدي ،) 
1
 

(Http /w. w .w.Almaany.Com . Ar . Dict. . Ar.Ar ) . 5172/4/71معجم المعاني الجامع :
2
 

،د/ط، ،بٌروت ،دار الكتب العلمٌة فرنسي (،–انجليزي  –الحجازي مدحت عبد الرزاق ، معجم مصطلحات علم النفس )عربي  
3
 

.751، ص 5175  

، 7ط عمان ، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع ،سيكولوجية التدريس الصفي ، عماد عبد الرحٌم الزغول ، شاكر غفله المحامٌد ،  
4
 

.  25، ص 5111  

،د/ط ،القاهرة عالم الكتب:، التفاعل الصفي مفهومة ، تحليله ، مهاراته ،مجدي عزٌز ابراهٌم ، محمد عبد الحلٌم حسب هللا ،  
5
 

.  21، ص5115  

انماط التفاعل الصفي لمعلمي و معلمات، 5177(، 71( ، المجلد )5العدد )مجلة التربية و العلم ،خولة مصطفى الحرباوي ،  
6
 

. 272الرياضيات في المرحلة االبتدائية ن ص 
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أٚ ث١ٓ ِؼٍُّٙ،(:"ثؤٔٗ ػ١ٍّخ أَب١ٔخ ِزفبػٍخ ث١ٓ اٌزال١ِن 2002ػوفٗ اٌقطبث١خ)

اٌزال١ِن أٔفَُٙ ،ثٙلف رجبكي ا٢هاء ِٕٚبلشزٙب إل٠غبك ٔٛع ِٓ اٌزى١ف اٌظفٟ ٚؽبٌخ 

١خ ".االَٔغبَ اٌزٟ رَّؼ ثّّبهٍخ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ثفؼبٌ
1
 

ٌٙب ارمبْ ِٙبهح اٌزؼ١ٍُ ِٓ (:"ثؤٔٗ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠زُ ِٓ فال٠2000ؼوفٗ ػجل اٌٙبكٞ)

لجً اٌّؼٍُ ٚاٌٛطٛي ثبٌزال١ِن اٌٝ َِزٜٛ اٌفُٙ ٚ االٍز١ؼبة ،ِٓ فالي ػ١ٍّخ 

إٌمبُ ٚاٌؾٛاه ٚاالٍزٕزبط اٌزٟ رئكٞ اٌٝ اٌؼجؾ اٌظفٟ ٚاالؽزواَ اٌّزجبكي ث١ٓ 

ّؼٍُ ٚاٌز١ٍّن اٌطوف١ٓ ٚاالٔزجبٖ ثشىً كل١ك ٚ٘ٛ ٠مَٛ ػٍٝ صالس هوبئي رزّضً فٟ اٌ

ٍٍٛة اٌزؼ١ٍّٟ "ٚاأل
2
 

وّب ٠ؼوف أ٠ؼب ثؤٔٗ" ٔمً اٌوٍبٌخ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ ثٕغبػ أٚ اإلعواءاد اٌظف١خ 

اٌزٟ ٠ئصو ف١ٙب اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ فٟ ثؼؼٙب اٌجؼغ ِٓ فالي ِب ٠مٌْٛٛ ٠ّٚبهٍْٛ 

".كافً اٌظف
3
 

ِٚٓ فالي وً اٌزؼبه٠ف اٌَبثمخ ٠زؼؼ أْ اٌزفبػً اٌظفٟ ٘ٛ ػجبهح ػٓ ِغّٛػخ 

ؼاللبد اٌزوث٠ٛخ اإلَٔب١ٔخ اٌمبئّخ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ ٚاٌّغّٛػخ اٌظف١خ اٌزٟ ِٓ اٌ

رزُ فٟ عٛ ا٠غبثٟ ٠َبػل ػٍٝ ١ٍو ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ث١َو ٌٍٚٙٛخ ٌزؾم١ك 

األ٘لاف اٌّوعٛح ٠ٚمَٛ ػٍٝ االؽزواَ اٌّزجبكي ِب ث١ٓ ؽوفٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 اٌزؼ١ٍّخ.

 

 

 

 

                                                           
. 727، ص5115،  7ط عمان ، دار الشروق للنشر و التوزٌع ،التفاعل الصفي ، ماجد الخطابٌة و اخرون ،  
1
 

.  712، ص 5111نماذج تربوية تعليمية معاصرة ، عبد الهادي نبٌل احمد ، 
2
 

عناصر التفاعل الصفي في حصة اللغة،  5111( ، 7) 55مجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،العلوم االنسانية ، فواز عقل ،  
3
   

. 14، صطلبة الثانوية العامة في مدينة نابلس / فلسطين  هاالنجليزية كما يرا  
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 ـ ٔظبئف انتفبػم انصفٙ ٔأدٔاسِ:2

٠ّىٓ أْ ٠ئكٞ اٌزفبػً اٌظفٟ ٚظبئف ٚأكٚاه روث٠ٛخ ٚرؼ١ّ١ٍخ فبػٍخ ٠ّٚىٓ أْ 

 ٔقزظو ٘نٖ األكٚاه ف١ّب ٠ٍٟ:

٠زّضً فٟ اػطبء اٌّؼٍِٛبد ٚاألفىبه ٚاٌؾمبئك ِٓ فالي اإلٌمبء .األػالو:1

 ٚاٌّؾبػوح.

ِٓ فالي اطلاه اٌزؼ١ٍّبد ٚاٌزٛع١ٙبد ٚاٍزقلاَ إٌمل  ٚ٘نا.انتٕجّٛ ٔاإلسشبد:2

اٌجٕبء ِٚٓ فالي رٛف١و إٌّبؿ إٌفَٟ اال٠غبثٟ اٌّشغغ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ثبٔشبء ٚرمجً 

 اٌّشبػو ٚاٌزي٠ٚل ثبٌزغن٠خ اٌواعؼ١خ اٌٙبكفخ.

ٚمٌه ِٓ فالي إٌمل ٚاٍزقلاَ اٌّؼب١٠و اٌؼبِخ فٟ هفغ اٌٍَٛن أٚ رمجٍٗ .انتٓزٚت:3

 ّشبػو ٚرمجٍٙب.،ٚفٟ اٌ

ٚ٘نا ِب ٠ٛػؼ األ٘لاف ِٚلػ .انتحفٛز ٔاصتشبسح دافؼٛخ انًتؼهًٍٛ نهتؼهٛى: 4

ٍٍٛن اٌّزؼٍُ اٌّوغٛة ف١ٗ ٚرمجً آهائُٙ ٚأفؼبٌُٙ ِٚشبػوُ٘ ثزفُٙ ِٚٛػٛػ١خ 

 ٚاٍزقلاَ وً أٔٛاع األٍئٍخ الٍزضبهح كٚافؼُٙ ٌٍزؼٍُ.

)ألٛاٌُٙ ٚأفؼبٌُٙ( اٌزؼ١ٍّٟ ِٓ ٚ٘نا ثبطلاه األؽىبَ ػٍٝ ٍٍٛن اٌّزؼ١ٍّٓ.انتقٕٚى:5

فالي األكاء اٌظفٟ ٠ٍٚؼت وض١و ِٓ األّٔبؽ اٌظف١خ كٚها رم١ّ٠ٛب ِٓ فالي اٌزمجً 

ٚاٌضٕبء،ٚاٌوفغ،ٚاػطبء اٌزؼ١ٍّبد ٚاٌزٛع١ٙبد ٠ٚشًّ اٌزم٠ُٛ ؽوػ األٍئٍخ ػٍٝ 

 اٌّزؼٍُ اٌنٞ ٠زطٍت ِٕٗ اطلاه أؽىبَ رم١ّ٠ٛخ ػٍٝ أػّبٌٗ ٚ أػّبي ا٢فو٠ٓ.

٠زُ مٌه ػٓ ؽو٠ك اؽالع اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌقطخ اٌلها١ٍخ ، ٚ ؽٍت طٛظ:.انتخ6

هأ٠ُٙ ٚ أفىبهُ٘ اٌزٟ رزظف ثبٌّٛػٛػ١خ ، ٚاٌطٍت ا١ٌُٙ رمل٠ُ الزواؽبرُٙ ؽٛي ِب 

٠و٠لْٚ أْ ٠زؼٍّٛا ٚؽٛي أفؼً اٌَجً ، ٚ اٌٍٛبئً ٌزؼٍُ مٌه ،  رَُٙ رٍه األٍئٍخ 

ٌزقط١ؾ أوضو ِٓ األٍئٍخ اٌؼ١مخ.اٌؼو٠ؼخ اٌزٟ رؾزًّ اإلعبثبد اٌّقزٍفخ فٟ ا
1
 

                                                           
الحامد للنشر و دار  اساسات علم النفس التربوي ، ) النظرية و التطبيق ( ،  ، محمد عوض التر توري ،محمد فرحات القضاة  
1
   

.                                                      442-446، ص5119،  7ط،عمانالتوزٌع ،      
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اػبفخ اٌٝ مٌه ٠ئكٞ اٌزفبػً اٌظفٟ اما ِب أؽَٓ رٕظ١ّٗ اٌٝ اٌٛظبئف األفوٜ 

 ٚاٌزٟ ؽلك٘ب أثٛ عبكٚ:

ـ اٍزشبهح ا٘زّبَ اٌّزؼ١ٍّٓ ثّب ٠غوٞ فٟ اٌّٛلف ِٓ ؽ١ش اٌشىً ٚاٌّؼّْٛ، 

 ٚاٌىشف ػٓ ِلٜ اٍزؼلاكارُٙ ٌزؼٍّٗ كْٚ اػبلبد ٚاؽجبؽبد.

اٌّشبهوخ اٌفؼبٌخ فٟ أٌٛاْ إٌشبؽ اٌّلهٍٟ ٚرٛع١ٗ فطؤ اٌّزؼ١ٍّٓ ٔؾٛ ـ رؾم١ك 

 األ٘لاف اٌّوطٛكح ٚاشبػخ عٛ رٛاطٍٟ ١ٍٍُ ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ اٌّبك٠خ ٚإٌف١َخ.

ـ رؼي٠ي اٌزؼٍُ ٚأّٔبؽ اٌٍَٛن اٌّوغٛة ف١ٙب َِٚبػلح اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ االؽزفبظ ثٗ 

ٓ ارغب٘بد اٌّزؼ١ٍّٓ ِٚٛالفُٙ ٚٔمٍٗ ٚرٛظ١فٗ فٟ ِٛالف أفوٜ ثضمخ ٚؽو٠خ ٚرؾ١َ

أ٠غبث١خ،ث١ٓ ع١ّغ  ٚاعزّبػ١خػاللبد أَب١ٔخ  ٚاٌّلهٍخ ٚر١ّٕخٔؾٛ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌزؼٍُ 

 ػٕبطو اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.

اٌّزؼٍُ ٚاشجبػٙب، ٚؽفع إٌظبَ  اؽز١بعبدـ رم٠ُٛ اٌزؼٍُ ٚرٛع١ٗ فطبٖ ٔؾٛ رٍج١خ 

اٌّوغٛة ف١ٗ. االرغبٖاٌظفٟ، ٚرؼل٠ً اٌٍَٛن اٌَفٟ فٟ  ٚاالٔؼجبؽ
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.  515، ص  5111،  5ط, عمان،، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع صفي مهارات التدريس المحمد محمود الحٌلة  ، 
1
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رمَٛ اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ػٍٝ ِب ٠غوٞ ث١ٓ اٌّؼٍُ  : إَٔاع ٔأًَبط انتفبػم انصفٙ:1ـ3

ٚ اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ فالي ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌزفبػً اٌظفٟ، ّٚ٘ب اٌزفبػً 

اٌٍفظٟ ٚغ١و اٌٍفظٟ اٌنٞ ٠ىْٛ كافً اٌفظً اٌلهاٍٟ، ثؾ١ش رجوى ف١ٗ ِقزٍف 

 فبػً اٌظفٟ ٚرزّضً فٟ:أّٔبؽ اٌز

٘ٛ ػجبهح ػٓ ػ١ٍّخ ٌغ٠ٛخ اٌزٟ ٠زجلي ف١ٙب اٌّؼٍُ ِغ : انتفبػم انصفٙ انهفظٙ:1ـ1ـ3

( ػٍٝ أْ اٌزفبػً اٌٍفظٟ فٍٕلهىاٌزال١ِن األٌفبظ كافً ؽغوح اٌلهاٍخ، ؽ١ش ٠ُؼوفٗ )

ُ ثش١و اٌٝ اٌؼاللبد اٌٍفظ١خ اٌّزجبكٌخ ث١ٓ ؽوفٟ اٌزفبػً ّٚ٘ب اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ، ٚرز

ِزجبكي ث١ّٕٙب ٠ّىٓ ِالؽظزٗ ٚرظ١ٕفٗ، ٠ٚزّضً ٘نا  ارظبي٘نٖ اٌؼاللخ فٟ طٛهح 

وً ِب ٠ؾلس ِٓ ٍٍٛن ٌفظٟ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚرال١ِنٖ ٚث١ٓ اٌزال١ِن ف١ّب ث١ُٕٙ، ٕٚ٘بن 

 ثؼغ اٌٍَّّبد ٠زؼّٕٙب اٌزفبػً اٌٍفظٟ كافً ؽغوح اٌلهاٍخ ٟٚ٘:

 ٌٍّالؽظخؼ١ٍُ اٌزٟ رشىً ّٔٛمعب اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼ١ٍّٓ ٚاٌّبكح اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚأ٘لاف اٌز

ٚاٌٛطف ٚاٌزؾ١ًٍ، ٚاٌٍَٛن اٌٍفظٟ ٘ٛ عيء ِٓ اٌٍَٛن اٌزله٠َٟ كافً ؽغوح 

ٚاٌزؼي٠ي ٌٗ كٚه ٘بَ فٟ ػ١ٍّخ  اٌفؼٟاٌلهاٍخ ٠زقٍٍٗ ثؼغ فزواد اٌظّذ ٚ 

 ١ٓ.ّاٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزؼٍُ، ؽ١ش أٔب رّضً اٌؼبًِ اٌؾبفي اٌنٞ ٠ئصو فٟ ٍٍٛن اٌّزؼٍ

اٌٍفظٟ ػٍٝ اٌغٛأت اٌفؼبٌخ وّب ٠زغٕت ثؼغ اٌغٛأت اٌمبثٍخ ٠ٚشزًّ اٌزفبػً 

 اٌٍَٛو١خ. االرظبالدٌٍزؼل٠ً ٚ اٌزغ١١و ٚفٟ وً عبٔت ِٓ 

ػجبهح ػٓ األكاء اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّؼٍُ أصٕبء  : انتفبػم انصفٙ غٛش انهفظٙ:1.2ـ3

أً، ٚاإل٠ّبءاد.٠زقٍض فٟ رؼج١واد اٌٛعٗ، ٚ ٘ي اٌوٚ  ٌزال١ِنٖرله٠َٗ 
1
 

 

 

 

                                                           
دار الفكرالتدريس المصغر و التربية العملية الميدانية ، محمد رضا البغدادي ، هٌام مجمد رضا البغدادي ،  جون بروان ، تر: 
1
 

.  61-69، ص 5112و منقحة ،  ةمزٌد 7طالقاهرة ،  العربً ،   
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ِٓ فالي رؾو٠ه ثؼغ أعٛاء اٌغَُ وزؾو٠ه ا١ٌل٠ٓ أٚ  االرظبيوّب ٠ؼزجو أ٠ؼب 

اٌوأً، أٚ ا١ٌل٠ٓ أٚ ِٓ فالي رغ١واد اٌٛعٗ ٚٔجوح اٌظٛد ٚاإل٠ّبءاد 

 .ٚاالثزَبِبد

ٚثظفخ ػبِخ ٠ىْٛ اٌزفبػً غ١و اٌٍفظٟ ػٓ ؽو٠ك اإل٠ّبءاد ٚاإلشبهاد، ِٚٓ 

شبػو اٌزال١ِن )كْٚ والَ(،ٚ اإلشبهح أّٔبؽ اٌٍَٛن غ١و اٌٍفظٟ اٌزؼج١و ػٓ رمجً ِ

لل ٠مَٛ ثّب ٠ؼغي ػٕٗ  غ١و٘ب ِّبٚ  ٚاالثزَبٌَغخ اٌغَُ، وؾووخ اٌوأً  ٚاٍزقلاَ

اٌىالَ.
1
 

اٌٝ ِغًّ اٌوٍبئً ٚاٌّؼبٟٔ ٚاٌز١ٍّؾبد اٌزٟ رزُ كْٚ اٍزقلاَ  أ٠ؼبوّب ٠ش١و 

زّبػ١خ االع% ِٓ اٌّؼبٟٔ  65( اٌٝ َٔجخ nosiRahاألٌفبظ، ثؾ١ش ٠ش١و)٘به٠َْٛ 

ٍفظٟ.اٌغ١و االرظبي ػٓ ؽو٠ك  اٌنٞ ٠ؾظً  واٌزٟ رزُ أصٕبء اٌزٛاطً اٌّجبش
2
  ِٓٚ

 أُ٘ أّٔبؽ اٌزفبػً اٌظفٟ ٠ٛعل أهثغ أّٔبؽ ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ:

ٚفٟ ٘نا إٌّؾ ٠وًٍ اٌّؼٍُ ِب ٠ٛك لٌٛٗ أٚ ٔمٍٗ : االتجبِٔحٛذ  االتصبل: ًَظ 2.1ـ3

ٚاؽل ِٓ  ارغب٠ٖؾلس ٚفك ٘نا فٟ  االرظبياٌٝ اٌزال١ِن ٚال ٠َزمجً ُِٕٙ، ثؾ١ش أْ 

اٌّؼٍُ ٌٍزال١ِن، فززؼؼ اٌؼاللخ اٌزٛاط١ٍخ اٌزٟ رًّ ف١ٙب اٌّبكح اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رّضً 

اٌّؼٍُ ٘ٛ اٌّؾٛه ٚاٌّووي اٌزؼ١ٍّٟ، ٚ٘ٛ ألً األّٔبؽ اٌزٛاطً فبػ١ٍخ، ؽ١ش أْ 

فمؾ فٟ ؽمبئك اٌّؼٍُ ٠شىً اٌّظله اٌٛؽ١ل ٌٍّؼوفخ ٚؽظ١ٍخ اٌزؼ١ٍُ، ألٔٙب رٕؾظو 

 ِٚؼبهف اٌزٟ ٠ملِٙب اٌّؼٍُ ٌزال١ِنٖ.

.٠5ٛػؾٙب اٌج١بْ هلُ االرغبِٖٚؼبٌُ ٘نا  
3
 

 

 

                                                           
، ص 5116 ط,د/, القاهرة ربٌة المتحدة للتسوٌق و التورٌدات,الشركة العالصف و تنظيمه ، ادارة، محمد الحاج خلٌل و اخرون 
1
 

559 

. 519، ص5116،  7ط, عمان، دار وائل للنشر ،علم اجتماع التربية المعاصرة بين النظرية و التطبيق ، نعٌم حبٌب جعنٌنً ،  
2
 

767-761، ص 7667، 7ط,عماندار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع ،  التعلم و التعليم الصفي ،رون ، نادر فهمً الزٌود و اخ 
3
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 ٠ّضً ّٔؾ االرظبي ٚؽ١ل االرغبٖ. :1ـ انجٛبٌ سقى 

 ثُبئٙ االتجبِ االتصبل: ًَظ 2.2ـ3

 اٌزال١ِن ٚثؼل٠ؾلس ٚفك ارغب١٘ٓ ِٓ اٌّؼٍُ اٌٝ وً  ثؾ١ش أْ االرظبي فٟ ٘نا إٌّؾ

أوضو رطٛها ٚفؼب١ٌخ ِٓ إٌّؾ األٚي، ألْ اٌّؼٍُ ٠وًٍ ٠َٚزمجً ِٓ اٌزال١ِن، ؽ١ش 

٠َّؼ ٘نا اٌّؼٍُ ثؤْ ٠زٍمٝ اٍزغبثبد ُِٕٙ، ١ٌٌ ِواكٖ هغجزٗ فٟ ى٠بكح اٌزفبػً 

أْ ٘نا  ٌل٠ُٙ ثؾ١شلبٌٗ وبْ ٌٗ اٌظلٜ اٌّوغٛة ف١ٗ ِؼُٙ، ٚأّب ٌٍزؤول ِٓ أْ ِب 

إٌّؾ ال ٠َّؼ ثبالرظبي ث١ٓ ر١ٍّن ٚر١ٍّن آفو، ثؾ١ش ٠فَؼ اٌّغبي ٌطوػ األٍئٍخ 

اٌزٟ رىشف ٌٍّؼٍُ ِب رؾمك ٌُٙ، اال أْ ٘نا االرغبٖ ٠مزظو ػٍٝ ٔمً اٌؾمبئك 

ٚاٌّؼبهف اٌٝ ػمٛي اٌزال١ِن أٞ ِٓ اٌّؼٍُ ا١ٌُٙ، ثبػزجبه أْ اٌّؼٍُ ف١ٗ ِؾٛه 

١ن ٟ٘ ٍٚبئً ٌزلػ١ُ ٍٍٛن اٌّؼٍُ فٟ األكاء اٌزله٠َٟ االرظبي، ٚأْ اٍزغبثبد اٌزالِ

.2اٌزم١ٍلٞ ِٚؼبٌُ ٘نا إٌّؾ ٠ٛػؾٙب اٌج١بْ هلُ 
1
 

 

 

 

 

                                                           
. 767ص، المرجع السابق ،  ن نادر فهمً الزٌود و اخرو 
1
 

 المعلم

 التلمٌذ التلمٌذ التلمٌذ التلمٌذ التلمٌذ

 المعلم

 التلمٌذ التلمٌذ التلمٌذ التلمٌذ التلمٌذ
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 : ٠ّضً ّٔؾ االرظبي صٕبئٟ االرغبٖ.2انجٛبٌ سقى 

 : ًَظ االتصبل ثالثٙ االتجب3ِـ2ـ3

٠َّؼ ٌٍّؼٍُ ثؤْ ٠غوٞ ارظبي ث١ٓ رال١ِن اٌظف ؛ثؾ١ش ٠وًٍ ـ فٟ ٘نا إٌّؾ 

٠َٚزمجً ؛ فبٌّؼٍُ ٕ٘ب ١ٌٌ اٌّظله اٌٛؽ١ل ٌٍزؼٍُ ألٔٗ ٠فَؼ اٌّغبي ٌجؼغ اٌزال١ِن 

ِٓ رجبكي اٌق١واد ٚ األكاء ٚ عٙب ٌٛعٗ؛  اٌزٟ ؽظٍٛا ػ١ٍٙب ِٓ ِظبكه ِقزٍفخ ، 

األثٕبء فٟ ِغوٞ ؽ١برُٙ وبٌىزت ِضال ٚ غ١و٘ب ؛ٟٚ٘ وٍٙب ِّب هأد ٠ؾزبط ا١ٌٙب 

ٕفٌ ٚ اٌزله٠ت ػٍٝ و١ف١خ ػوع ا١ِٛ١ٌخ ، ام أْ ٠ز١ؼ ٌٍزال١ِن فوص اٌزؼج١و ػٓ اٌ

د إٌظو ٌٍزال١ِن . ٚعٙب
1
 

 3ِٚؼبٌُ ٘نا إٌّؾ ٠ٛػؾٙب اٌج١بْ هلُ 

 

 

 

 

 

 ّٔؾ صالصٟ االرغبٖ: ٠ّضً 3ـ انجٛبٌ سقى 

 

٠ّزبى٘نا إٌّؾ ِٓ غ١وٖ ِٓ األّٔبؽ : ًَظ االتصبل يتؼذد االتجبْبد: 4ـ2ـ3

اٌَبثمخ، ثؾ١ش ٠َّؼ ٌٍّؼٍُ ِٓ اٌزٛاطً ثفزؼ لٕٛاد االرظبي ع١ّؼب فٟ اؽبه 

اٌزال١ِن مار١ب، ٚثبشواف ٚرٛع١ٗ ِٕٗ ٌؼّبْ ١ٍو اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚفٟ ٘نا  أؼجبؽ

إٌّؾ رز١ؼ فوص االرظبي ٚرؼلك ث١ٓ اٌزال١ِن، أٚ ث١ٓ اٌزال١ِن ثؼؼُٙ اٌجؼغ، فٙٛ 

                                                           
.  15، ص  5112، 7ط,عمان,دار الصفاء للنشر و التوزٌع  ادارة التعلم الصفي ، الكسوانً مصطفى خلٌل و اخرون  
1
 

 المعلم

 التلمٌذ التلمٌذ التلمٌذ التلمٌذ التلمٌذ
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أوضو أّٔبؽ رطٛه ألْ اٌزفبػً ٚرجبكي اٌقجواد رىّٓ ف١ٗ ػٍٝ أرُ ٚعٗ، ثبػزجبه أْ 

. 4ػؾٙب اٌج١بْ هلُاٌزؼ١ّ١ٍخ، ِٚؼبٌّٗ ٠ٛاٌز١ٍّن ف١ٗ ٠ؼزجو ِؾٛه اٌؼ١ٍّخ 
1
 

  

 

 

 

 ّضً ّٔؾ االرظبي ِزؼلك االرغب٘بد.: 4٠انجٛبٌ سقى 

٠ؼزّل ثبٌلهعخ  االرغبَٖٚٔزٕزظ ِٓ فالي ٘نٖ اٌّقططبد اٌَبثمخ أْ ِقطؾ األؽبكٞ 

األٌٚٝ ػٍٝ عٙل اٌّؼٍُ، وٛٔٗ اٌّووي اٌوئ١َٟ اٌٛؽ١ل فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ وبٌمبء 

ٚاٌّزؼٍُ رمَٛ اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ اٌزفبػً ث١ٓ اٌّؼٍُ  االرغبِٖقطؾ صٕبئٟ  ِضال أِباٌلهً 

رىْٛ ٕ٘بن ػ١ٍّخ رٛاطً فٟ اٌّؼٍِٛبد ف١ّب ث١ُٕٙ أصٕبء اٌزؼ١ٍُ وبٌّٕبلشخ  ثؾ١ش

رمَٛ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ  االرغبٖصالصٟ  االرظبيٟ غوفخ اٌظف، أِب ٚاٌؾٛاه ف

َ فجوارُٙ، اػبفخ فَؼ اٌّغبي ٌفئخ ِؾلكح ِٓ اٌزال١ِن ٌزجبكي األفىبه ٚثنٌه اٍزقلا

ثبٌَٕجخ ٌّٕؾ االرظبي ِزؼلك االرغب٘بد ٠ٍؼت اٌّؼٍُ  ػ١ٍٙب أِبْٚ اٌٝ ِظبكه ٠ؼزّل

١فزؼ اٌّغبي ٌالرظبي ف١ّب ث١ٓ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ثؾ١ض شوق ١ٌَو اٌؼ١ٍّخف١ٗ كٚه اٌّٛعٗ ٚاٌّ

اٌزال١ِن ِٓ أعً ٔمً األفىبه ٚاٌقجواد ٚرجبكي اٌّؼبهف وؾً اٌّشىالد ِضال.
2
 

 ـ يٓبساد انتفبػم انصفٙ: 4

رّضً ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ اٌزؼ١ٍُ ػ١ٍّخ رٛاطً ٚرفبػً كائ١ّٓ ِٚزجبك١ٌٓ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ 

ٌجؼغ ِٓ عٙخ أفوٜ، ٠ٚزطٍت ٘نا أْ ٠ىْٛ ِٓ عٙخ، ٚث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ثؼؼُٙ ا

اٌّؼٍُ ِىزَجب ٌّٙبهاد رله١َ٠خ ِؼ١ٕخ، اما أْ اٌزّىٓ ِٓ ٘نٖ اٌّٙبهاد ٠ئكٞ اٌٝ 

 ؽلٚس رفبػً طفٟ ِضّو ث١ٓ اٌّؼٍُ ِٚزؼ١ٍّٗ، ثؾ١ش رزّضً ٘نٖ اٌّٙبهاد فٟ:

                                                           
.  254، ص5112د/ط،، ، عمان, دار الفكرادارة الصفوف االسس السيكولوجية ،قطامً ٌوسف ، ناٌفة قطامً ، 
1
 

. 764-762، ص المرجع السابق نادر فهمً الزٌود و اخرون ،  
2
 

 المعلم

 التلمٌذ
 التلمٌذ

 التلمٌذ التلمٌذ التلمٌذ
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األٍئٍخ ػبِال ِّٙب فٟ اٌزله٠ٌ،  رؼل.يٓبسح صٛبغخ ٔتٕجّٛ األصئهخ انصفٛخ:1ـ4

ٚرظٙو وفبءح اٌّؼٍُ ػٕلِب ٠زّىٓ ِٓ اٌّٙبهاد اٌقبطخ ثظ١بغخ األٍئٍخ، ٚأٍب١ٌت 

 رٛع١ٙٙب ثٕغبػ.

ِٚٓ عٙخ أفوٜ فبْ رجبكي األٍئٍخ ٚاالعبثبد ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌزال١ِن ٠ي٠ل ِٓ اٌزفبػً  

شبؽب ِّٙب رئولٖ اال٠غبثٟ كافً اٌظف اٌلهاٍٟ، وّب أْ اٍزقلاَ األٍئٍخ ٠ؼل ٔ

 اٍزوار١غ١بد رؼ١ٍُ اٌو٠بػ١بد ٚرؼٍّٙب.

اٌزٟ  األٍئٍخ اٌظف١خ ثؤٔٙب ِغّٛػخ األكاء ٚرٛع١ٗوّب ٠ّىٓ رؼو٠ف ِٙبهح ط١بغخ    

ٜ ِؼوفزٗ ثبألٍب١ٍبد ٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ، ٚرظٙو ِٓ فالي ِل٠مَٛ ثٙب اٌّؼٍُ فٟ ا

اعبثبد اٌزال١ِن. اٌٛاعت ارجبػٙب ػٕل اٌزقط١ؾ ٚاألٍب١ٌت اٌّزجؼخ فٟ ِؼبٌغخ
1
 

 ٠ٚزفوع ػٓ ٘نٖ اٌّٙبهح ِٙبهاد فوػ١خ ٟٚ٘:   

رؼل اٌظ١بغخ اٌٍفظ١خ ٌٍَئاي ِٓ األِٛه  .يٓبساح صٛبغخ األصئهخ انصفٛخ:1ـ1ـ4

خ غ١و إٌّبٍجخ اٌّّٙخ، اٌزٟ ٠غت أْ ٠ؼؼٙب اٌّؼٍُ ٔظت ػ١ٕٗ، فبٌظ١بغخ اٌٍفظ١

و ط١بغخ اٌَئاي ػٍٝ رؼجو اي ِّٙب وبٔذ فىورٗ ع١لح، وّب رش٠١ّىٓ أْ ٠قً ثبٌَئ

ثٙب ػٓ اٌّؼّْٛ ثبٍزقلاَ اٌىٍّبد، فبٌظ١بغخ رورجؾ ثبٌّظطٍؾبد اٌَّزقلِخ فٟ 

اٌَئاي ٚثؼلك اٌىٍّبد، فبٌظ١بغخ رورجؾ ثبٌّظطٍؾبد اٌَّزقلِخ فٟ اٌَئاي ٚثؼلك 

اٌىٍّبد، فمل ٠ىْٛ اٌٙلف ِٓ اٌَئاي االٍزفَبه ػٓ ِٛػٛع ثنارٗ، ٌٚىٓ ػلَ 

، ٚثىٍّبد ١ٌٌ ٌٙب ِؼٕٝ، ٚثؼلك غ١و ِٕبٍت ٌٍىٍّبد رغؼٍٗ ال ط١بغزٗ ثشىً ِٕطمٟ

٠زؾمك مٌه اٌٙلف.
2
 

٠ؼزجو رٛع١ٗ األٍئٍخ ِٓ إٌشبؽبد اٌظف١خ اٌّّٙخ  :يٓبسح تٕجّٛ األصئهخ:2ـ1ــ4

اٌزٟ رَُٙ اٌٝ ؽل وج١و فٟ رؾم١ك أ٘لاف اٌزله٠ٌ، ثؾ١ش ٌٗ أ١ّ٘خ لظٜٛ ٚؽ٠ٛ١خ 

ٚعٗ اٌزفبػً اٌٍفظٟ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚرال١ِنٖ، ٕٚ٘بن  فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؼ١ٍّخ، ألٔٗ

 ِجبكة أٍب١ٍخ ٠ٕجغٟ ِواػبرٙب ػٕل اٍزقلاَ ِٙبهح رٛع١ٗ األٍئٍخ:

                                                           
. 11-11، صالمرجع سبق ذكره مجدي عزٌز ابراهٌم ، محمد عبد الحلٌم حسب هللا ، 
1
 

.  16-11، صالمرجع سبق ذكره عبد الحلٌم حسب هللا ، مجدي عزٌز ابراهٌم ، ، محمد 
2
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أـ رٛع١ٗ اٌَئاي ٌغ١ّغ اٌزال١ِن صُ افز١به ِٓ ١ٍغ١ت ُِٕٙ ػٍٝ اٌَئاي ٚمٌه     

 ثٙلف عنة أزجبُ٘ٙ.

ٌزال١ِن ػٓ ؽو٠ك افَبػ ة. ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌّؼٍُ أْ ٠شغغ اٌزفبػً اال٠غبثٟ ث١ٓ ا    

اٌّغبي ٌطوػ أٍئٍخ ػٍٝ ثؼؼُٙ اٌجؼغ أٚ ٔمل اعبثبد.
1
 

 اٌفوطخ اٌىبٍِخ ٌغ١ّغ اٌزال١ِن ٌٍزفى١و فٟ اعبثخ اٌَئاي . اػطبء-ط 

 اٌمبء اٌَئاي ثظٛد ٚاػؼ إٌجواد، طؾ١ؼ اٌٍغخ ٚ اٌّؼٕٝ.-ك

 اٌزلهط فٟ َِزٜٛ األٍئٍخ ثؾ١ش ٠واػٟ َِزٜٛ ع١ّغ اٌّزؼ١ٍّٓ.-ٖ

َ رىواه اٌَئاي ٌؼّبْ ػلَ اػبػخ اٌٛلذ، ٌٚؼّبْ أزجبٖ اٌزال١ِن ٌّب ٠مٌٛٗ ٚـ ػل

 اٌّؼٍُ ثبٌىبًِ.

هـ اٌزٛى٠غ اٌؼبكي ٌألٍئٍخ ػٍٝ ع١ّغ اٌزال١ِن اٌظف.
2
 

اٌزال١ِن  إلعبثبدػ١ٍّخ رٍمٟ اٌّؼٍُ :يٓبسح تهقٙ انًؼهى اجبثبد انتاليٛز: تؼذ 3ـ1ـ4

ّب ٠ٍٟ ٕ٘بن ثؼغ اٌّجبكة اٌزٟ رَبػل ِٓ اٌؼٕبطو اٌّّٙخ ٌٍّٛلف اٌزله٠َٟ، ٚف١

 اٌّؼٍُ ػٍٝ رٍمٟ اعبثبد اٌّزؼ١ٍّٓ ثفُٙ ٚٚػٟ وب١ٍِٓ ٟٚ٘:

 أـ االٍزّبع ثؼٕب٠خ وً ِب ٠مٌٛٗ اٌّزؼٍُ، صُ ِطبٌجزٗ ثزمل٠ُ األٍئٍخ اٌزٟ رئ٠ل اعبثزٗ.  

 اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ. ِلػ -ة

اعبثزٗ ػٍٝ اٌَئاي، ٚأّب اٌّؼٍُ ٌٍّزؼٍُ ثؤٔٗ أفطؤ فٟ ال ٠ؼٍٓ  ِٓ األفؼً أْـ  ط  

٠ٛعٗ ٌٗ ِضال ػجبهح أه٠ل اعبثخ أكق أٚ ١ٌَذ اإلعبثخ اٌّطٍٛثخ، ٚثٙنا ٠زؼّٓ 

ِشبهوزٗ َِزمجال.
3
 

                                                           
.  559، ص 7،5111طالقاهرة ،  ،   مكتبة زهراء الشرق ،  مهارات التدريسامام مختار حمٌده و اخرون ،  
1
 

.11، ص ، المرجع سبق ذكرهمجدي عزٌز ابراهٌم ، محمد عبد الحلٌم حسب هللا  
2
 

.  17، ص ، المرجع سبق ذكرهمجدي عزٌز ابراهٌم ، محمد عبد الحلٌم حسب هللا  
3
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كـ رمل٠ُ ثؼغ اإل٠ؾبءاد ٚاٌز١ٍّؾبد أٚ غ١و اٌظو٠ؾخ اٌزٟ رَبػل اٌّزؼٍُ ػٍٝ رمل٠ُ 

 اعبثبد طؾ١ؾخ.

األفؼً أال ٠ملَ اٌّؼٍُ ٍئاال ِووجب رزطٍت اعبثزٗ اٌوك ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ  ِٖٓ ـ 

 االٍزفَبهاد اٌؼ١ّٕخ، ٠َٚزجلي ٘نا اٌَئاي ثؤٍئٍخ لظ١وح ِززبثؼخ.

 ػلَ ِمبؽؼخ اٌّزؼٍُ أصٕبء اإلعبثخ أٚ اثلاء ثؼغ اإلشبهاد اٌغ١َّخ أٚ االٔفؼب١ٌخ. ـ ٚ

ب ثٍغخ ٚاػؾخ، ٍٍٚٙخ ٌّغّٛع ١غ اعبثبد اٌّزؼ١ٍّٓ ػٓ األٍئٍخ ٚرٍق١ظّٙهـ رغ

ِزؼٍّٟ اٌظف. 
1
 

٠مظل ثّظطٍؼ اٍزشبهح اٌلافؼ١خ ٌٍزؼٍُ: ا٠غبك :يٓبسح اصتشبسح انذافؼٛخ : 2ـ4

ُ ػ١ٍٗ، ؽ١ش ٠ؾزبط رٕف١ن اٌلهً اٌنٞ ؽلكد ٌٗ أ٘لافب ٘اٌوغجخ ػٕل اٌزال١ِن ٚرؾفي

: ٍئاي ٔٛػ١خ اٌٝ رٛافو لله وج١و ِٓ اٌّض١واد ٌلٜ اٌزال١ِن، لل رىْٛ فٟ طٛهح

٠ٛعٙٗ اٌّؼٍُ ٌٍزال١ِن، أٚ ػوع ػٍّٟ ٠مَٛ ثٗ اٌّؼٍُ ٚثبٌزبٌٟ ٠ؼًّ ػٍٝ رؾم١ك 

األ٘لاف اٌزب١ٌخ.
2
 

 أـ أْ ٠ىْٛ اٌزال١ِن أوضو روو١يا ٚا٘زّبِب ثبٌّٛػٛع ِغبي اٌلهاٍخ.

 وض١وح ػٓ ِٛػٛع اٌلهاٍخ. إالدة.أْ ٠ىْٛ اٌزال١ِن لبكه٠ٓ ػٍٝ رٛع١ٗ رَب

بث١ٍخ ٌٍّشبهوخ فٟ اٌّٛلف ٚعؼٍٗ أوضو ؽ٠ٛ١خ ٚرواء، ط.أْ ٠ىْٛ اٌزال١ِن أوضو ل

٠ٚزطٍت مٌه ِٓ اٌّؼٍُ أْ ٠ؾبفع ػٍٝ ٔظبَ اٌفظً ١ٌَزط١غ اٍزقلاَ ِٙبهح 

اٌزقبؽت ٌلٜ اٌزال١ِن ثؤٍب١ٌت رغؼٍُٙ أوضو اٍزّزبػب ثبٌزؼٍُ َِزمجال ٠ٚي٠ل كافؼ١زُٙ 

 ٠ٚؾمك مٌه ة:

 ٚال ١ٍّب اٌمٍك اٌيائل ٚاٌغؼت. أ.رغٕت اٍزشبهح اٌؼٛاؽف اٌٍَج١خ ػٕل اٌّزؼٍُ،   

                                                           
.17، ص ، المرجع سبق ذكرهمجدي عزٌز ابراهٌم ، محمد عبد الحلٌم حسب هللا  
1
 

. 22، ص7612فارغة حسن ، التدرٌس الفعال ، عالم الكتب ، القاهرة ، د/ط ، احمد التفانً ، 
2
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ر١ّٕخ ػٛاؽف ا٠غبث١خ ػٕل اٌزال١ِن ِضً: اٌضمخ فٟ للهارُٙ ػٍٝ االٔغبى، ـ  ة   

اَ أٍٍٛة اٌزؼي٠ي اٌٍفظٟ أٚ غ١و رُٙ ٚػٓ ؽو٠ك اٍزقلٚاؽزواُِٙ رمل٠و اعبثب

اٌٍفظٟ.
1
 

ٚاؽل، ٠ٚمظل ثز٠ٕٛغ اٌّض١واد ػلَ اٌضجبد ػٍٝ شٟء ـ يٓبسح تُٕٚغ انًثٛشاد: 3ـ4

ِٓ شؤٔٗ أْ ٠َبػل ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزغ١١و ٚاصبهح اٌؾّبً فٟ اٌؼًّ ٚػٍٝ االثزىبه، 

فىٍّب وبٔذ اٌج١ئخ ١ٍِئخ ثبٌّض١واد وبٔذ أوضو ٌٍلافؼ١خ، ٕٚ٘بن ػلح أٍب١ٌت ٌز٠ٕٛغ 

 اٌّض١واد، ٠ّىٓ ٌٍّؼٍُ اٍزقلاِٙب ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ:

فٟ أصٕبء اٌلهً، فال ٠ظً  ٠ؼٕٟ أْ ٠غ١و اٌّؼٍُ ِٓ ِٛلؼٗـ انتُٕٚغ انحشكٙ: 1ـ3ـ4

ؽٛاي اٌٛلذ عبٌَب، أٚ ٚالفب فٟ ِىبْ ٚاؽل، ثً ػ١ٍٗ أْ ٠ٕزمً كافً اٌمَُ، ِمزوثب 

اٌزال١ِن ٌٍلهً،  أزجبٖث١ٓ اٌظفٛف، كْٚ ِجبٌغخ ؽزٝ ال ٠شزذ  ِزؾووبِٓ اٌزال١ِن 

 ثبإلػبفخثؾ١ش ٘نا اٌزٕٛع فٟ اٌؾووخ ٠ىْٛ ِورجؾ ثّمزؼ١بد اٌّٛلف اٌزله٠َٟ، 

فٟ االشبهاد ٚاإل٠ّبءاد اٌغ١َّخ، وؾووبد ا١ٌل٠ٓ، اٌوأً،  ٌز٠ٕٛغااٌٝ 

 اٌؼ١ٕ١ٓ.....اٌـ.

فٟٙ رٕزمً ٌٍزال١ِن ِؼبٟٔ ِؼ١ٕخ، ؽ١ش رؼل اٌؾووبد اٌفغبئ١خ ُِٙ فٟ عنة أزجبٖ 

اٌزال١ِن ٚأٍٍٛة ِٕبٍت ٌؼجؾ اٌظف.
2
 

ف اٌزؾىُ ٚٔمظل ثٙب األٍب١ٌت اٌزٟ ٠َزقلِٙب اٌّؼٍُ ثٙلـ انتشكٛز ٔاالَتجبِ: 2ـ3ـ4

فٟ رٛع١ٗ أزجبٖ اٌزال١ِن ؛ٚ لل رىْٛ ٘نٖ األٍب١ٌت ٌفظ١خ أٚ غ١و ٌفظ١خ أٚ ِي٠غب 

 ِٕٙب:

 ٚ ِٓ أِضٍخ اٌزغ١واد اٌٍفظ١خ ِب ٠ٍٟ :

 *أظو اٌٝ ٘نا اٌشىً.

 أِضٍخ اٌزغ١واد غ١و اٌٍفظ١خ: إٌمطز١ٓ ِٚٓ*الؽع ِب ٠ؾلس ػٕل ِب أطً ث١ٓ ٘بر١ٓ 

                                                           
.  247، ص5117، 7القاهرة ، عالم الكتب ، ط التدريس ،مهارات زٌتون حسٌن ، 
1
 

.  771ص 7612القاهرة : دار الفكر العربً د/ط،التدريس المصغر ،جون براون تر ،محمد رضا البغدادي ،  
2
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 ِئشو ٌزٛع١ٗ أزجبٖ اٌزال١ِن اٌٝ شٟء ِب. *اٍزقلاَ

 *االٌزفبد اٌٝ اٌشٟء اٌّؼ١ٓ.

 *٘ي اٌوأً.

آْ ٚاؽل. وّب ٠ّىٓ ٌٍّؼٍُ اٍزقلاَ ِي٠ظ ث١ّٕٙب فٟ
1
 

ٕ٘بن كهاٍبد ٚثؾٛس ٔف١َخ رؤول أْ للهح  .انتُٕع فٙ اصتخذاو انحٕاس:3ــ3ـ4

رؾظ١ٍُٙ ػٍٝ اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ االٍز١ؼبة ريكاك ثشىً عٛ٘وٞ، اما اػزّلٚا فٟ 

رّضً ِوؽٍخ اٌؾٌ اٌؾوو١خ ثبٌَٕجخ  االثزلائٟاٍزقلاَ ؽٛاً ِزؼلكح، فّوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ 

ٌُٙ، ٌنٌه ٠غت ػٍٝ اٌّلهً اٍزقلاَ ؽوق اٌزله٠ٌ اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ َِبئً 

اإل٠ؼبػ اٌّؾٍَٛخ ٚاٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ.
2
 

ا٢فو٠ٓ ِٓ األِٛه أْ ر١ّٕخ اٌؼاللبد ِغ ـ يٓبسح االتصبل ٔانتؼبيم االَضبَٙ: 4ـ4

اٌزٟ ٔؾوً ػ١ٍٙب ع١ّؼب، ٌٚىٟ رىْٛ ٘نٖ اٌؼاللبد ٚؽ١لح ٚؽ١جخ فبٔٙب ٠ٕجغٟ أْ 

رجٕٝ ػٍٝ ِشبػو طبكلخ ٚأؽب١ٌٍ ؽم١م١خ، ٚػ١ٍٗ فّٓ اٌؼوٚهٞ أْ ٠زظف اٌّؼٍُ 

ثبٌٙلٚء ٚاالرياْ ؽزٝ فٟ أشل اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽوعب، ٚأْ ٠ىزت ِشبػوٖ، ٠ٚىظُ 

 ١ن ثمله ٔفَٗ.غ١ظٗ، ٚأْ ٠ؾت اٌزالِ

ٚرؼل ر١ّٕخ االؽزواَ اٌّزجبكي ِٓ األثؼبك اٌّّٙخ فٟ اٌؼاللبد ث١ٓ األشقبص، ؽ١ش  

٠ٙزُ اٌّؼٍُ ثىَت اؽزواَ اٌزال١ِن ٌٗ أطاللب ِٓ اؽَبٍٗ ثّشبػوُ٘ ٚفجوارُٙ، ٚأّب 

رَزؾك االؽزواَ ٚاال٘زّبَ ٚاٌظلق فٟ اٌزؼج١و فزشغ١غ اٌّؼٍُ، ٚا٘زّبِٗ اٌىج١و ثُٙ 

٘نٖ اٌؼاللبد رغؼً  وبٍِخ فّضًضمْٛ فٟ للهارُٙ ػٍٝ ِؼبٌغخ اٌّٛلف ثىفبءح ٠غؼٍُٙ ٠

إٌزبئظ ػٕل اٌّؼٍُ ٠يك٘و كافً األلَبَ اٌلها١ٍخ ِّب ٠َبػل ػٍٝ رؾم١ك أفؼً 

اٌزال١ِن .
3
 

 ـ أًْٛخ ٔأْذاف انتفبػم انصفٙ:5

                                                           
. 62-65، ص ، المرجع سبق ذكرهمجدي عزٌز ابراهٌم ، محمد عبد الحلٌم حسب هللا  
1
 

.   711،ص 7616، 5ط القاهرة ، مطابع الزقازٌق ، ،التعليم و التعلمالدسوقً كمال ، 
2
 

.64، ص ، المرجع سبق ذكرهمجدي عزٌز ابراهٌم ، محمد عبد الحلٌم حسب هللا  
3
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ال ألٔٗ  ٠شًّ اٌزفبػً ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ اٌوو١يح األٍب١ٍخ فٟ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ،  

فمؾ اٌٝ رؾم١ك األ٘لاف اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌقبطخ ثبٌلهً، ثً ٠ئكٞ أ٠ؼب اٌٝ اوَبة  ٠ئكٞ

اٌز١ٍّن ألّٔبؽ صمبف١خ، ٚاعزّبػ١خ ِقزٍفخ، ٍٛاء ِٓ اٌّؼٍُ أٚ ِٓ اٌزال١ِن ا٢فو٠ٓ، 

 ٚمٌه ٌىْٛ اٌزوث١خ ػ١ٍّخ اعزّبػ١خ.

ّؾ اٌزفبػً ث١ٓ ٠ٚئصو اٌغٛ االعزّبػٟ ٚإٌفَٟ اٌَبئل فٟ ؽغوح اٌلهاٍخ، ػٍٝ ٔ

اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ، اٌنٞ ٠ئصو ثلٚهٖ ػٍٝ كافؼ١خ اٌّزؼٍُ، اٌزٟ رئصو ثلٚه٘ب ػٍٝ 

 رؾظ١ٍُٙ، ٚللهرُٙ ػٍٝ ثٍٛؽ األ٘لاف اٌزوث٠ٛخ.

 ِٚٓ ٕ٘ب ٠ّىٓ ا٠غبى أ١ّ٘خ اٌزفبػً اٌظفٟ ف١ّب ٠ٍٟ: 

ـ ٠َبػل اٌّؼٍُ ػٍٝ رط٠ٛو ؽو٠مزٗ فٟ اٌزله٠ٌ، ػٓ ؽو٠ك اِلاكٖ ثّؼٍِٛبد 5 

 وً ِٓ ٍٍٛوٗ اٌزله٠َٟ كافً اٌفظً، ِٚؼب١٠و اٌٍَٛن اٌّوغٛة ف١ٗ. ؽٛي

ـ١ي٠ل ِٓ ؽ٠ٛ١خ اٌزال١ِن فٟ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ، ام ٠ؼًّ ػٍٝ رؾو٠وُ٘ ِٓ ؽبٌخ  2

 اٌظّذ اٌٝ ؽبٌخ إٌّبلشخ، ٚرجبكي ٚعٙبد إٌظو ؽٛي أٞ ِٛػٛع أٚ لؼ١خ طف١خ.

ٌّؼٍُ ٚ ٔؾٛ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ٠َبػل ػٍٝ اوزَبة اٌزال١ِن ارغب٘بد ا٠غبث١خ ٔؾٛ ا-3

؛ثً ٚ ٔؾٛ ىِالئُٙ ؛ؽ١ش ٠ّٕٟ ٌل٠ُٙ ِٙبهاد االٍزّبع ٚ اٌزؼج١و ٚ إٌّبلشخ ٚ مٌه 

 ثّب ٠ٛفوٖ اٌّؼٍُ ٌزال١ِنٖ ِٓ أِٓ ٚ ػلاٌخ.

٠وفغ ِٓ َِزٜٛ رؾظ١ً اٌزال١ِن ؛ٚ ٠مٜٛ رؼٍُّٙ؛ ِٓ فالي ل١بُِٙ ثشوػ -(4)

ثؼغ إٌمبؽ ٌٍزال١ِن األلً للهح ُِٕٙ .
1
 

 أِب ثبٌَٕجخ أل٘لاف اٌزفبػً اٌظفٟ رىٓ ِٓ فالي :

رٛاطً ٚ رجبكي األفىبه ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚ ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ أٔفَُٙ ِّب ٠َبػل  -5

 فٟ ى٠بكح فجوارُٙ ٚ ّٔٛ للهارُٙ اٌؼم١ٍخ.

 ر١ٙئخ إٌّبؿ االعزّبػٟ ٚ االٔفؼبٌٟ إٌّبٍت ٌؾلٚس اٌزؼٍُ اٌفؼبي. -2

                                                           
. 47-26، ص ، المرجع سبق ذكرهمجدي عزٌز ابراهٌم ، محمد عبد الحلٌم حسب هللا  
1
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 ٌنارٟ ٌلٜ اٌّزؼ١ٍّٓ .٠ّٕٟ ِٙبهاد اٌؼجؾ ا-3

٠ّٕٟ اٌم١ُ ٚ اٌّٙبهاد االعزّبػ١خ ٌلٜ اٌّزؼ١ٍّٓ ثبإلػبفخ اٌٝ ر١ّٕخ اٌغٛأت -4     

 االٔفؼب١ٌخ.

اٌزؼج١و ػٓ أفىبهُ٘ ٚ آهائُٙ .ر١ّٕخ للهاد اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ -5
1

 

 خصبئص انتفبػم انصفٙ: -6

اٌّلهٍخ ػٍٝ َِبػلح اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ إٌؾٛ اٌشبًِ فٟ ِقزٍف عٛأت  رؼًّ

 ٌىٟ رَزط١غ اٌّلهٍخ رؾم١ك أ٘لافٙب الثل ِٓ: شقظ١برُٙ

اربؽخ اٌفوطخ ٌزال١ِن ٌّّبهٍخ ػ١ٍّبد اٌزؼٍُ اٌّقزٍفخ ثطو٠مخ فؼبٌخ ػٍٝ -6-5

 اػزجبه أْ اٌزؼٍُ ٘ٛ ػ١ٍّخ رؼل٠ً ٌٍَٛن ٚ رغ١١وٖ ِٓ فالي ػ١ٍّبد ِٛعٙخ .

٠غت أْ رزؼوف اٌّلهٍخ ػٍٝ ؽبعبد رال١ِن٘ب ٚ رؾل٠ل٘ب ٚ اٌؼًّ ػٍٝ -6-2

 ارجبػٙب ألْ ػلَ االشجبع لل ٠ئكٞ اٌٝ ظٙٛه ِشىالد وض١وح .

اما ٚعلد ِشىالد كافً اٌّلهٍخ فؼٍٝ اٌّلهٍخ اٌزؼوف ػ١ٍٙب ٚ ِؾبٌٚخ ؽٍٙب -6-3

 ألْ ػلَ اٌؾً لل ٠ئصو ٍٍجب ػٍٝ رؾظ١ً اٌزال١ِن.

اٌفوطخ ٌٍزال١ِن ٌٍّشبهوخ فٟ األٔشطخ اٌّقزٍفخ اٌزٟ رئكٞ اٌٝ ر١ّٕخ اربؽخ -6-4

 اٌؼبكاد ٚ اٌم١ُ ٚ االرغب٘بد اٌظؾ١ؾخ.

ِواػبح اٌفوٚق اٌفوك٠خ ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ثؾ١ش رملَ اٌّؼٍِٛبد ؽَت َِز٠ٛبد -6-5

اٌزال١ِن ؛ٚ للهارُٙ ؛ٚ ػٍٝ اٌّؼٍُ فٟ غوفخ اٌظف أْ ٠َزقلَ األٍب١ٌت اٌزله١َ٠خ 

ّخ ٌٙنٖ اٌفوٚق ٚ ال٘زّبِبد اٌّزؼ١ٍّٓ.اٌّالئ
2
 

اربؽخ اٌفوطخ ٚ اٌؾو٠خ ٌٍزال١ِن ١ٌّبهٍٛا ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ اٌّقزٍفخ ؛ٚ اال٘زّبَ -6-6

ثىفب٠بد اٌّزؼ١ٍّٓ ٚ ١ٍُِٛ٘ ٚ اٍزضّبه٘ب ٍٛاء فٟ غوفخ اٌظف أٚ فبهعٙب ؛وّب 

                                                           
.  22صره ، المرجع سبق ذك عقله المحامٌد ، عماد عبد الرحٌم الزغول ، شاكر 
1
 

. 512صالمرجع السابق ، نعٌم حبٌب جعنٌنً ،  
2
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ونٌه ٠غت اٌؼًّ ػٍٝ ثني لظبهٜ اٌغٙل ٌؾً اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ اٌّزؼ١ٍّٓ ؛ٚ 

كاد ٚ اٌم١ُ ٚ االرغب٘بد ا١ٌٍَّخ اٌؼًّ ػٍٝ كِظ اٌزال١ِن فٟ األٔشطخ اٌزٟ رّٕٟ اٌؼب

األف١و اٌٝ ٔزبئظ رؼ١ّ١ٍخ ٔبعؾخ. ؛ٌٍٛطٛي فٟ ٌل٠ُٙ
1
 

 انؼٕايم انًؤثشح فٙ انتفبػم انصفٙ:-7

 اْ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رئصو فٟ ػ١ٍّخ اٌزفبػً اٌّؼٍُ ٚ اٌّزؼٍُ وض١وح أّ٘ٙب:

اٌلهاٍبد اٌٝ أْ اٌّؼ١ٍّٓ  اشبهاد نتاليٛزْى:أحكبو انًؼهًٍٛ ٔتقذٚشْى -7-1

٠ئصو فٟ رؾظ١ٍُٙ ٚ  أوبك١ّ٠ب ِّب٠ؾٍّْٛ ارغب٘بد ِزجب٠ٕخ ٔؾٛ اٌزال١ِن اٌّزجب١ٕ٠ٓ 

 ٍٍٛوُٙ ا٠غبثب أٚ ٍٍجب.

اٌزٟ أهثغ ارغب٘بد ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ رؾىُ ػًّ رفبػٍُٙ ِغ رال١ِنُ٘ ٚ ذثؾ١ش شبػ

 ٟٚ٘ : 5979 ل اٌجبؽض١ٓ ١ٍزجوِبْأشبه ا١ٌٙب أؽ

 ػٕلِب ٠فؼً اٌّؼٍُ االؽزفبظ ثؤؽل رال١ِنٖ. اٌزؼٍك: ٠ٚؾلسارغبٖ -5  

 اٌٝ أؽل رال١ِنٖ.  ٗأزجب٘اٌّؼٍُ ا٘زّبِٗ ٚ  ػٕلِب ٠ووياال٘زّبَ: ارغبٖ -2

ارغبٖ اٌالِجبالح :ٚ ٘ٛ رؾلس اٌّؼٍُ ػٓ ر١ٍّنٖ ِب ثؤكٔٝ كهعخ ِٓ اٍزؼلاك أِبَ -3

 ٌٟٚ أِوٖ.أطللبئٗ أٚ 

ٚ ٠زّٕٝ ٔمٍٗ اٌٝ طف ً اٌّؼٍُ أْ ال ٠ىٓ ر١ٍّن فٟ طفٗ ٠فؼ إٌجن: ػٕلِبارغبٖ -4

 آفو.

رج١ٓ أْ اٌىض١و ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ١ّ٠ٍْٛ  ٌمل انخبسجٙ:جبرثٛخ انتاليٛز ٔ يظٓشْى -7-2

ػٍٝ ٔؾٛ أفؼً ِٓ رمل٠و اٌز١ٍّن  اٌغناة؛اٌٝ رمل٠و اٌز١ٍّن مٚ اٌّظٙو اٌقبهعٟ 

 األلً عبمث١خ.

                                                           
.512صالمرجع السابق ، نعٌم حبٌب جعنٌنً ،  
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اٌؼل٠ل ِٓ اٌجؾٛس اٌٝ أْ  أشبهد نهًتؼهى :انًضتٕٖ االقتصبد٘ ٔ االجتًبػٙ -7-3

اٌىض١و ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ١ّ٠ٍْٛ اٌٝ اٌزفبػً ِغ رال١ِنُ٘ ِٓ مٚٞ اٌَّز٠ٛبد االلزظبك٠خ 

 ٔؾٛ أفؼً ِٓ رفبػٍُٙ ِغ رال١ِن ِٓ مٚٞ اٌَّز٠ٛبد األلً. اٌؼ١ٍب ػٍٝ

ِضال: أْ اٌّؼٍُ اٌنٞ ٠ىْٛ فىوح رف١ل  ثؼغ اٌلهاٍبد أولد انًؼهى:أثش تٕقؼبد -7-4

 ٚللمو١ب أؽل رال١ِنٖ موٟ ِضال ٠زفبػً ِؼٗ ػٍٝ أٔٗ ونٌه ٚ ٠زٛلغ ِٕٗ ٍٍٛوب  أْ

٠ئكٞ اٌٝ رؾم١ك رٛلؼبد  فؼال ِّب٠َزغ١ت ٘نا اٌز١ٍّن ثطو٠مخ رٛؽٟ أٔٗ موٟ 

اٌّؼٍُ.
1

 ِب ٠َّٝ إٌجٛح اٌزٟ رؾمك مارٙب. ٚ٘نا

ثؼغ اٌؼٍّبء أْ ٕ٘بن رؾ١يا ٌغٌٕ اٌّؼٍُ  ٠وٜ انتاليٛز:أثش جُش انًؼهى ٔ -7-5

؛أٞ أْ اٌّؼٍُ ١ّ٠ً اٌٝ رال١ِنٖ اٌنوٛه ؛ٚ أْ اٌّؼٍّخ ر١ًّ اٌٝ ر١ٍّنارٙب ؛ ٚ أْ 

اٌغٌٕ كٚها اعزّبػ١ب ِؾلكا رفوػٗ اٌضمبفخ ػٍٝ أفواك اٌغ١َٕٓ ؛ثغغ إٌظو ػٓ 

أطٌٛٙب ٚ  اٌفوٚق اٌج١ٌٛٛع١خ ٚ اٌف١ٌَٛٛع١خ ؛ٌىٓ وْٛ اٌزؼٍُ ِٕٙخ ٌٙب ِٙبهارٙب ٚ

أٍَٙب ؛ فّٓ اٌّفوٚع أْ ٠مَٛ وً ِٓ اٌّؼٍُ ٚ اٌّؼٍّخ ثؤكاء كٚهّ٘ب إٌّٟٙ ػٍٝ 

 ٔؾٛ ِزشبثٗ رمو٠جب.

اٌىض١و ِٓ اٌلهاٍبد اٌٝ للهح اٌزال١ِن ػٍٝ  رش١و انصفٙ:أثش صهٕك انتاليٛز -7-6

رغ١١و ٍٍٛن اٌّؼٍُ اٌظفٟ ؛ ِٓ فالي أّٔبؽ اٍزغبثبرُٙ ٌٙنا اٌٍَٛن ؛ ثؾ١ش 

فٟ ؽو٠مخ ػوع اٌّبكح اٌلها١ٍخ ؛ٚ ٍوػخ رملِٙب ٚرٛل١ذ االٔزمبي ِٓ ٠ئصوْٚ 

ؾم١ك إٌّؾ اٌزفبػٍٟ اٌّوغٛة ف١ٗ.ٚؽلح كها١ٍخ اٌٝ أفوٜ ؛ ٚ مٌه ِٓ فالي ر
2
 

 انؼُبصش انًتفبػهخ فٙ انٕضؼٛخ انتؼهًٛٛخ انتؼهًٛخ:-8

 ٠زُ اٌزفبػً اٌظفٟ كافً اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ ػوفٙب وبط (cageوّب ٠ٍٟ:(

"ٔؼٕٟ ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ِغبي اٌجؾش ؛وّب رؤص١و ٠ؾلس ث١ٓ األشقبص ٚ ٠ٙلف 

اٌٝ رغ١١و اٌى١ف١خ اٌزٟ ٠ٍَه ٚفمٙب ا٢فو ؛ٚ ٠زؼّٓ ٘نا اٌزؾل٠ل فٟ اؽبه اٌزؤص١و 

ٚ  اٌف١ي٠ٌٛٛع١خاٌّزجبكي ث١ٓ األشقبص ثبٍزضٕبء ِقزٍف اٌؼٛاًِ اٌف١ي٠بئ١خ ٚ 
                                                           

. 654صالمرجع سبق ذكره ، محمد فرحات القضاه ، محمد عوض التر توري ،  
1
 

.  421، صالمرجع سبق ذكره محمد فرحات القضاه ، محمد عوض الترتوري ، 
2
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ػٓ ػٍُّٙ أٚ ؽوِبُٔٙ ِٕٗ  ِضً: اثؼبكُ٘فواك رؤصو فٟ ٍٍٛن األ االلزظبك٠خ اٌزٟ

ٍٚبئً  ا٢فو ثفؼً؛اٌزؤص١و اٌّمظٛك امْ ٘ٛ اٌنٞ ٠ؼًّ ػٍٝ اؽلاس رغ١١واد فٟ 

اس ماد ِغيٜ رظ٠ٛو٠خ ِؼمٌٛخ ؛أٞ ثبٌطو٠مخ اٌزٟ رغؼً ِٓ األش١بء ٚ األؽل

ثبٌَٕجخ ٌألفواك".
1
 

ثجؼؼُٙ اٌجؼغ ػٍٝ ِٓ فالي ٘نا اٌزؼو٠ف ٠زؼؼ ٌٕب اٌؼاللخ اٌزٟ روثؾ األشقبص 

أٍبً اٌزغ١واد ٚ مٌه ِٓ فالي اٌزؤص١و ٚ اٌزؤصو اٌٍناْ ٠َججبْ اؽلاس ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٚ 

اٌزؼ١ٍُ ؛ٚلل اٍزغٕٝ وبط فٟ ٘نا اٌزؼو٠ف أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ ال ٠ّىٓ ٌٍشقض اٌزؾىُ 

 ٚ غ١و٘ب . االلزظبك٠خف١ٙب وبٌؼٛاًِ 

١ٍخ ٚ هئ١َ١خ ؛ٚأزبط ٔشبؽٙب ٘ٛ ثؾ١ش رزىْٛ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ صالصخ ػٕبطو أٍب

ٍُ ٚ اٌّزؼٍُ ٚ اؽلاس اٌزفبػً كافً اٌظف اٌلهاٍٟ ؛ٚ رزّضً ٘نٖ اٌؼٕبطو فٟ اٌّؼ

 اٌّبكح اٌزؼ١ّ١ٍخ.

١ٍخ اٌزّؼ١ٍُ ٚ اٌزّؼٍُ ؛ ٚٔظًوا ٘ٛ اٌّووٓ األٍبٍٟ فٟ ػّانًؼهّى )األصتبر(:"-8-1

، لبكها ػٍٝ اٌزؾىُ فٟ آ١ٌخ اٌقطبة ٚ ث١لاغٛع١ب ٌّىبٔزٗ ٠غت أْ ٠ىْٛ ١ِٙؤ ػ١ٍّب 

اٌزؼ١ٍّٟ ". 
2
 

كٚه أٍبٍٟ ٚ فّؼبي فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ، فٙٛ ال ٠مزظو فمؾ ػٍٝ ؽشٛ  ٌٗ فبٌّؼٍُ

 اٌّؼٍِٛبد .

ؽ١َّٓ اٌّؼٍُّ ٘ٛ ِٕظُ ٌٕشبؽبد اٌزؼٍُ اٌفوكٞ ٌٍّزؼٍُ ؛ ػٍّٗ  رٛه٠ٍٓؼوفٗ       

ه ػ١ٍّخ اٌزؼٍُّ ، ٚ أْ ٠زؾمك ِٓ  ّٛ َِزّو ٚ ِزٕبٍك، فٙٛ ِىٍف ثبكاهح ١ٍو ٚ ٠ط

.ٔزبئغٙب 
3
 

                                                           

. 74، ص5111د/ط,  ، البلٌدة ،، قصر الكتابمدخل التدريس تحليل العلمية التعليمية محمد الذرٌح ،  
1
 

.747، ص7،5111ط,، دٌوان المطبوعات الجامعٌة دراسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات احمد حسانً ، 
2
 

. 44،ص5111،  د/طالجزائر ،  ات الجامعة ، ، دٌوان المطبوع درس دراسة و صفية تحليليةم،سيكولوجية الدي ناصر الدٌن زب 
3
 



التفاعل الصفً فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة                         لفصل االولا  

31 
 

فبٌّؼٍُ امْ ٘ٛ مٌه اٌشقض اٌنٞ ٠ٕظُ رال١ِنٖ ػٍٝ شىً فطٛاد ِجوِغخ ى١ِٕب ؛ٚ 

؛ٚ ٠ٙزُ ثبٌغٛأت اٌزوث٠ٛخ ا٘زّبِٗ ٠ٛظف وً ِظبكه اٌزؼٍُ فٟ ث١ئخ اٌزال١ِن 

ٌغٛأت اٌزؼ١ّ١ٍخ .ثب
1
 

ٚ ٠زؼؼ ٌٕب ِٓ فالي ٘نا أْ اٌّؼٍُ ٠ؼل اٌؼٕظو األٍبٍٟ ٚ اٌُّٙ فٟ اٌؼ١ٍّخ    

٠غت أْ رزٛفو ف١ٗ ثؼغ اٌشوٚؽ اٌزوث٠ٛخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠زؾٍٝ ثٙب ؛وّب  اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌنا

األعٛه اٌزٟ  رله٠َٟ هغُلبْٔٛ ٠ؤرٟ اٌّؼ١ٍّٓ ثؼل اٌزال١ِن وؤػظُ اٌّلفالد فٟ أٞ 

 ٠زٍمٛٔٙب .

 اٌزؼ١ٍُ ٌنٌه٠ؼل اٌّزؼٍُ ِؾٛه اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رزٛعٗ ا١ٌٗ ػ١ٍّخ انًتؼهى:-8-2

فبْ اٌزؼ١ّ١ٍخ رجلٞ ػٕب٠خ وجوٜ ٌٗ فٕٕظو ا١ٌٗ ِٓ فالي فظبئظٗ اٌّؼوف١خ ٚ 

أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ  اٌٛعلا١ٔخ ٚ اٌفوك٠خ فٟ رؾل٠ل اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ رٕظ١ّٙب ٚ رؾل٠ل

 اٌّواك رؾم١مٙب ف١ٗ.

فبٌّزؼٍُ وبئٓ ؽٟ ِزفبػً ِغ ِؾ١طٗ ؛ٌٗ ِٛلفٗ ِٓ إٌشبؽبد اٌزؼ١ّ١ٍخ وّب ٌٗ    

 ِٛلفٗ ِٓ اٌّؼٍُ ؛ٚ ٌٗ ربه٠قٗ اٌزؼ١ٍّٟ ٚ اففبلبرٗ ٚ ٌٗ رظٛهارٗ ٌٙب.

٠ّٕؼٗ ػٓ اإللجبي ػٍٝ اٌزؼٍُ. ٠زؼٍّٗ ٌٚٗ ِب ٠ؾفيٖ ِٚب
2
 

ِٕٚٗ فبْ ٔغبػ اٌزؼ١ٍُ ٠زٛلف ػٍٝ اٌّزؼٍُ ِٚب ٠زّزغ ثٗ ِٓ ِئ٘الد ٚ للهاد    

ِٕٗ فغ١بة اٌزؼٍُ ٠ؼٕٟ غ١بة  ٌٍزؼٍُػم١ٍخ ٚ ٔف١َخ ٚ اعزّبػ١خ ؛اػبفخ اٌٝ كافؼ١زٗ 

 اٌّزؼٍُ ٚ كافؼ١زٗ ٌٍزؼٍُ.

 انًبدح انتؼهًٛٛخ )انًحتٕٖ انتؼهًٛٙ(:-8-3

اٌّؼٍُ أْ ٠ٛطٍٗ اٌٝ اٌّزؼٍُ ٍٛاء أوبٔذ  ِب ٠و٠ل٠ؼوفٙب ػٍّبء اٌزوث١خ أٔٙب وً 

ِؼٍِٛبد أٚ ر١ّٕخ اٌّٙبهاد أٚ ارغب٘بد؛ ثشوؽ أْ ٠زُ رؾل٠ل٘ب فٟ ػٛء أ٘لاف 

                                                           
. 69،ص5111، د/طالقاهرة ،  الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق و التورٌدات ،التربية العملية ،توفٌق مرعً ، شرٌف مصطفى ، 
1
 

. 51،ص 5، د/س ،ج ، دار النهضة العربٌة ، د/طتعليمية اللغة العربية انطوان صٌاح ،  
2
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رؼ١ّ١ٍخ ِؾلكح
1

. ِٕٚٗ فبْ اٌّبكح اٌزؼ١ّ١ٍخ ٟ٘ ِغّٛػخ اٌّٛاك ٚ اٌّؾز٠ٛبد اٌٍغ٠ٛخ  

 اٌّموهح فٟ اٌجؤبِظ اٌّؾلك ٌٕظو٠خ اٌزؼ١ٍُ اٌّزجؼخ .

ٚ ٌٙب كٚه فٟ رؾم١ك اٌزفبػً اٌظفٟ  ٛي أْ ع١ّغ ٘نٖ اٌؼٕبطوٚ فالطخ اٌم   

أغبػ اٌزؼ١ٍُ ؛ٚ مٌه ِٓ فالي رؾم١ك اٌزفبػً وً ِٓ اٌّؼٍُ ٚ اٌّزؼٍُ ٚ اٌّبكح 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ.

 أصجبة انًشكالد انصفٛخ:-9

٠ظلهٖ اٌّزؼ١ٍّٓ ثفؼً  اٌَٟء اٌنٞاْ اٌّشىالد اٌظف١خ ٟ٘ ٔبرغخ ػٓ اٌٍَٛن 

ػٛاًِ لل رىْٛ ِؾلكح؛ ٚ ِو٘ٛٔخ ثبٌغٛ اٌظفٟ ؛ أٚ ػٛاًِ غ١و ِؾلكح ٌلٜ اٌّزؼٍُ 

 اٌّزؼٍُ؛ٚ اٌؾم١مخ أْ اٌّؼٍُ ٘ٛ اٌنٞ ٠موه اٌٍَٛن اٌنٞ ٠ؼزجو ِمجٛال ِٓ ؽوف 

اٌٍَٛن اٌَٟء ٘ٛ اٌٍَٛن اٌنٞ ٠مَٛ ثٗ اٌّزؼٍُ ٚ ٠زاللٝ هفؼب ِٓ اٌّؼٍُ؛ ٚ ٌنا 

 ٍجبة؛ ٚ ِٓ أّ٘ٙب ِب ٠ٍٟ:ٕ٘بن ػلح أ

اٌّزؼٍُ أٚ اٌز١ٍّن ثبًٌٍّ ٚ اٌؼغو ػٕلِب ٠ىْٛ عبِل  ٠ظبة انضجش:انًهم ٔ -9-1

اٌزب١ٌخ ٌزقف١ف ِٓ ظب٘وح  ثبإلعواءادفٟ األٔشطخ اٌظف١خ ؛ٚ ٠ّىٓ أْ ٠مَٛ اٌّؼٍُ 

 اًٌٍّ ٚ اٌؼغو ِٚٓ ث١ٓ االعواءاد:

١ٍُٙ أٔشطخ رزؾلٜ رفى١وُ٘ *ػٍٝ اٌّؼٍُ أْ ٠ض١و رفى١و اٌّزؼ١ٍّٓ؛ ٚ أْ ٠ؼوع ػ

 ثَّزٜٛ ِمجٛي.

 *ػٍٝ اٌّؼٍُ أْ ٠ؾلك رٛلؼبرٗ فٟ ٔغبػ رال١ِنٖ ؛ٚ ٠ض١و عٛا ِٓ اٌزش٠ٛك فٟ اٌظف.

 ٠واػ١ٙب ف١ّب ٠ملِٗ ِٓ أٔشطخ ٚ ِٛاهك رله٠ج١خ. اٍزؼلاكارُٙ*ػٍٝ اٌّؼٍُ أْ ٠ؾلك 

ٚ اٌزٛرو فٟ  ثبإلؽجبؽػلح أٍجبة رلػٛ شؼٛه اٌزال١ِن  ٕ٘بن انتٕتش:االحجبط ٔ -9-2

ثبٌٕظبَ اٌظفٟ  ِق١ٍٓرؾٌُٛٙ ِٓ رال١ِن ِٕزظ١ّٓ اٌٝ ِشبو١َٓ ٚ اٌزؼٍُ اٌظفٟ 

 ؛ِٚٓ أُ٘ ٘نٖ االٍجبة:

                                                           
، القاهرة ،عالم الكتب  ،معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج و طرف التدريسمل ، اللقائً على احمد الجاحمد حسٌن  
1
 

. 66ص,7666،  5ط  
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*ؽٍت اٌّؼٍُ ِٓ اٌزال١ِن أْ ٠َبوٛا ثشىً ؽج١ؼٟ كْٚ أْ ٠ؾلك ٌُٙ ِؼب١٠و اٌٍَٛن 

 اٌطج١ؼٟ.

ػ١ٍُٙ  ٚ ٠ّىٓ أْ ٠ؾمك اٌّؼٍُاٌظؼت ػٍٝ ثؼغ اٌزال١ِن  *ى٠بكح اٌزؼٍُ اٌفوكٞ

إٌشبؽبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌغّبػ١خ .ثبػطبئُٙ ثؼغ 
1
 

*ٍوػخ ١ٍو اٌّؼٍُ فٟ اػطبئٗ ٌٍّٛاك اٌزؼ١ّ١ٍخ ؛ كْٚ اػطبئُٙ فزواد هاؽخ ث١ٓ 

 إٌشبؽ ٚ إٌشبؽ ا٢فو.

طؼٛثزٙب ، ٚ ػلَ اهرجبؽٙب ثؾبعبد ٚ  *هربثخ إٌشبؽبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ لٍخ ؽ١ٛرٙب ٚ ٚ

ألٌؼبة ٚ ٚالغ اٌزال١ِن ، ٠َٚزط١غ اٌّؼٍُ أْ ٠مًٍ ِٓ طؼٛثخ ٘نٖ إٌشبؽبد ثبكفبي ا

اٌوؽالد ٚ إٌّبلشبد.
2
 

إٌغبػ فٟ اٌلهاٍخ ،  ٠َزط١ؼْٛاْ اٌزال١ِن ال يٛم انتاليٛز إنٗ جزة االَتجبِ: -9-3

١ٍئخ  ك ل١بُِٙ ثٍَٛو١بدالفو٠ٓ ػٓ ؽو٠٠ؼٍّْٛ ٔؾٛ عنة أزجبٖ اٌّؼٍُ، ٚ اٌزال١ِن ا

اٌّؼٍُ ٘نٖ اٌّشىٍخ ِٓ  ثٍَٛو١بد ػلٚا١ٔخ ، ٠ّٚىٓ أْ ٠ؼبٌظٚ ِيػغخ ، أٚ ل١بُِٙ 

 فالي االعواءاد اٌزب١ٌخ:

.أْ ٠ىْٛ اٌّؼٍُ ػبكال فٟ رٛى٠غ االٔزجبٖ اٌؼبكي ث١ٓ اٌزال١ِن :ؽزٝ ٠َزط١غ اػبءح 

 رال١ِنٖ.

 ..اصبهح اٌزٕبفٌ ث١ٓ اٌّزؼٍُ ٚ ٔفَٗ

اٌّوغٛثخ ٌل٠ُٙ ، ٚ  اٌٍَٛو١بدرال١ِنٖ كها١ٍب ، ٚ مٌه ثزؾل٠ل  ٌزؾ١َٓ.ِواػبح اٌّؼٍُ 

.ٙب ثٕبءح ١ؼٙب ٚ عؼٍغأْ ٠مَٛ ثزش
3
 

ػ١ٍّخ االرظبي لل رؼبق ثؼٛاًِ وض١وح ؛ِظبكه٘ب  اْ انصفٙ:يؼٛقبد انتفبػم -11

 ِزؼلكح ؛ ٚ ِٓ أوضو ٘نٖ اٌؼٛاًِ ش١ٛػب:

                                                           
5111 5ط،عمان ، للنشر و توزٌع المٌسرة  ،دارألكاديمية ( ،ا التعليمية )السلوكية،المشكالت الصفية ، محمد حسن العماٌرة ، 
1
 

21ص  

. 51، ص 5112، 7طعمان ، دار صفاء للنشر و التوزٌع ، ادارة الصف المدرسي ,امل عبد السالم الخلٌلً ،  
2
 

. 21محمد حسن العماٌرة ، المرجع السابق ،ص 
3
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٠ىْٛ أؽل األؽواف ِظبثب ثظلاع أٚ آالَ  وؤْ نالتصبل:انًؼٛقبد انجضذٚخ  -11-1

 .اٌـفٟ اٌّؼلح ؛أٚ ٠ىْٛ أطّب.....

٠ىْٛ أؽل األؽواف غ١و لبكه ػٍٝ إٌطك  وؤْ انفضٕٛنٕجٛخ:انًؼٛقبد  -11-2

 ثٛػٛػ.

٠ىْٛ أؽل األؽواف ػؼ١فب فٟ هثؾ هِٛى هٍبٌزٗ  وؤْ انصٕتٛخ:انًؼٛقبد  -11-3

 اٌٝ اٌطوف ا٢فو.

وؤْ ٠قزبه أؽل األؽواف وٍّخ ماد ِؼبْ انًؼٛقبد انخبصخ ثبنذالالد : -11-4

 ِزؼلكح ؛ٚ ال ٠َزط١غ اٌَّزمجً رج١ٓ أٞ اٌّؼبٟٔ ٌزٍه اٌىٍّخ ٘ٛ اٌّمظٛك ِٓ اٌوٍبٌخ.

وؤْ رىْٛ اٌظ١غخ اٌزٟ ٠َزقلِٙب أؽل األؽواف رٛؽٟ انًؼٛقبد انجالغٛخ : -11-5

 ثبٌزٙل٠ل أٚ االؽزمبه.

٠مَٛ أؽل اٌطوف١ٓ ثقوق اٌمٛا١ٔٓ ٚ اٌمٛاػل اٌّزفك  وؤْ ضٛخ:انُفانًؼٛقبد  -11-6

 ػ١ٍٙب فٟ ػ١ٍّخ االرظبي ث١ّٕٙب.

٠مَٛ أؽل اٌطوف١ٓ ثبالػزلاء ػٍٝ ِب ٠َّٝ  وآْ االجتًبػٛخ:انًؼٛقبد  -11-7

ٚ اٌؼبكاد ٚ اٌزمب١ٌل.وف ا٢فو ؛ وّب اٌّؼب١٠و اٌقٍم١خ ثبالؽبه اٌّوعؼٟ ٌٍط
1

 

ػٕلِب ٠ٛاعٗ اٌّؼٍُ رال١ِنٖ فٟ اٌفظً  انتفبػم انصفٙ:.دٔس انًؼهى فٙ إداسح 11

اٌلهاٍٟ ٠ؾلس ٔٛع ِب اٌزفبػً اٌٍفظٟ ٚاٌزفبػً غ١و اٌٍفظٟ ث١ُٕٙ، ٚ٘نا اٌزفبػً 

٠ىْٛ ِٓ فالي األؽبك٠ش ٚإٌّبلشبد ٚاٌزَبإالد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؼ١ٍّخ، ِٚب اٌٝ مٌه، 

ٍٝ اٌمله اٌنٞ ٠َّؼ ثٗ غ١و أْ ّٔؾ اٌزفبػً اٌَبئل كافً اٌفظً اٌلهاٍٟ، ٠ؼزّل ػ

 اٌّؼٍُ ِٓ اٌؾو٠خ ٚاالٔطالق فٟ اٌزفى١و ٚاٌزؼج١و ػٓ إٌفٌ.

ِٚٓ أُ٘ االرغب٘بد اٌَبئلح فٟ رم٠ُٛ اكاهح اٌزؼٍُ اٌظفٟ، رؾ١ًٍ اٌزفبػً اٌظفٟ  

ٚرؾل٠ل أّٔبؽ اٌزفبػً اٌَبئلح كافً اٌظف، ٚاإلفبكح ِٕٙب فٟ رط٠ٛو أكاء اٌّؼٍُ فٟ 

                                                           
.422-424ص، المرجع سبق ذكره، التر توريمحمد عوض ،  محمد فرحات القضاه 
1
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اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ٠زٛلف ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌنٞ ِب ٠ياي ٘ٛ ٘نا اٌغبٔت، ٚإٌغبػ فٟ 

اٌؼٕظو اٌفؼبي فٟ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ وً ِب ٠شٙلٖ اٌؼبٌُ ِزطٛه ٘بئً فٟ 

اٌزوث٠ٛخ. اٌزم١ٕبداٌّغبي 
1
 

ِٚٓ األّٔبؽ اٌىال١ِخ اٌّوغٛة ف١ٙب ٚاٌزٟ ٠ٕزظو أْ ٠ىضو اٌّؼٍُ ِٓ اٍزقلاِٙب ٟ٘  

 ٠ٍٟ: وّب

 ال١ِن ثؤٍّبئُٙ ِغ ِواػبح اٌللخ فٟ مٌه.ِقبؽجخ اٌز أ(.   

 ٍزقلاَ اٌؼجبهاد اٌٍط١فخ فٟ ِقبؽجخ اٌزال١ِن. ا (.ة  

 االٍزّبع اٌٛاػٟ الٍزغبثبد اٌزال١ِن ٚأٍئٍزُٙ ٚآهائُٙ. ط(.  

 رمجً أفىبه اٌزال١ِن اٌغ١لح ثبثواى٘ب ٚرج١ٕٙب أٚ رط٠ٛو٘ب أٚ اٌجٕبء ػ١ٍٙب. ك(.  

غ١و اٌّوغٛة ف١ٙب ٚرجو٠و ٍجت  ٚآهائُٙشبػوُ٘ هفغ ٍٍٛن اٌزال١ِن أٚ ِ ٖ(.  

 مٌه ٌٍّزؼٍُ.

رؼي٠ي اٍزغبثبد اٌزال١ِن ِٚجبكهرُٙ ثبٍزقلاَ أٍب١ٌت اٌزؼي٠ي اٌّقزٍفخ. ٚ(.  
2

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-219، 5119، 2ط عمان ،  دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة ،علم النفس التربوي، صالح محمد علً ، ابو جادو ، 
1
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. 514،ص5116، 2ط،عمان ،  ، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة مهارات التدريس الصفيمحمد محمود الحٌلة ، 
2
 



التفاعل الصفً فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة                         لفصل االولا  

36 
 

 خالصخ انفصم االٔل :

ِٓ فالي ِب رطولٕب ا١ٌٗ ٍبثمب ِٓ ِفَٙٛ اٌزفبػً اٌظفٟ ؛ٚ أٔٛاػٗ ٚ أُ٘ األّٔبؽ ٚ 

 مٌه.فظبئظٗ ٚ غ١و٘ب ِٓ 

َٔزٕزظ وقالطخ ػبِخ ثؤْ اٌزفبػً اٌظفٟ ٠ؼزجو ِٓ ؛اٌّٛاػ١غ اٌٙبِخ فٟ اٌؼ١ٍّخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؼ١ٍّخ ؛ٚ مٌه ِٓ فالي إٌّبلشخ ٚ اٌؾٛاه ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚ اٌّزؼٍُ ؛ثؾ١ش 

٠َزط١غ اٌّؼٍُ ِٓ فالٌٗ اكهان ٔمبؽ اٌمٛح اٌزٟ رئكٞ اٌٝ رؾظ١ً كهاٍٟ ع١ل ٚ 

ِشبهوخ اٌّزؼٍُ ؛وّب ٠ّىٕٗ اكهان ٔمبؽ اٌؼؼف ١ٌؼبٌغٙب  فؼبي ؛لبئُ ثزٛع١ٗ اٌّؼٍُ ٚ

فٟ ثلا٠خ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ ؛ٚ مٌه ِٓ فالي اٌٛطٛي فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف اٌٝ رؾم١ك 

األ٘لاف إٌّشٛكح اٌزٟ هٍّٙب اٌّؼٍُ ٌٍّزؼٍُ ؛ٚ ثبٌزبٌٟ ٔغبػ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 اٌزؼ١ٍّخ.
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 تمهٌد:

 ٌهٌئٌعتبر المعلم ركن أساسً فً نجاح العملٌة التعلٌمٌة ؛و أهم أسسها و هو الذي 

المناخ الذي من شؤنه أن ٌقوي من ثقة المتعلم بنفسه أو ٌزعزعها ؛و ٌشجع 

 اهتماماته أو ٌحبطها و ٌنمً قدراته أو ٌهملها .

همزة وصل بٌن المتعلم  باعتبارهو ٌعتبر المعلم القطب الهام فً العملٌة التعلٌمٌة ؛

معلم المدرس و المكون و المربً المعرفة داخل الصؾ الدراسً ؛كما ٌعتبر الو

المبادر باالتصال و التفاعل داخل الصؾ ؛مما ٌساهم فً تنشئة التالمٌذ لكً و

 ٌمكنهم من التكٌؾ و التالإم مع معطٌات البٌئة االجتماعٌة .

المتلقً و المتكونالمتعلم و  التربوٌة؛ فهوالعملٌة  أما المتعلم أو التلمٌذ فمن أجله تقوم

الدراسً حسب ما ٌتناسب مستواه  و المتربً من خالله ٌمكن اختٌار المحتوى

خصائص نموه و طبٌعة شخصٌته ؛حتى ٌتمكن من استٌعاب المعلومات بشكل و

 فعال.

ومع هذٌن العنصرٌن تشكل عملٌة اتصال وتفاعل من جهة، والمعرفة من جهة  

خرى، والتً تعتبر الرابط األساسً بٌنهما والقاسم المشترك الذي ٌسعى من خالله أ

كل منهما إلى تحقٌق األهداؾ البٌداؼوجٌة المسطرة، ولتحقٌق ذلك وجب توفٌر 

 مناخ مالئم ٌتسم بالنشاط والتواصل والعمل الموحد والجاد بٌن المعلم والمتعلم.
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ٌتلقى العلم بصورة مباشرة ؛ متلقً العلم من  هو طالب علم ؛تعرٌف المتعلم :-1

 معلم.

األولى هو من ٌتلقى المعرفة و هو واقع فً صمٌم الدهشة العقلٌة  التلمٌذو ٌشتمل  

ردود فعل نفسٌة و عقلٌة و سلوكٌة  توكبهاٌجعل العملٌات التعلٌمٌة و التربوٌة  مما

خاصة .
1

 

الهدؾ األخٌر من كل عملٌات التربٌة و و ٌعرؾ التلمٌذ كذلك بؤنه المحور األول و 

التعلٌم ؛فهو الذي من أجله تنشؤ المدرسة و تجهز بكافة اإلمكانٌات ؛فالبد أن كل هذه 

الجهود الضخمة التً تبذل فً شتى المجاالت لصالح التلمٌذ ؛البد أن ٌكون لها هدؾ 

ٌتمثل فً تكوٌن عقله ؛جسمه ؛روحه ؛معارفه ؛و اتجاهاته .
2

 

أٌضا للمتعلم :هو الفرد الذي ٌلتحق بالمدرسة من أجل أن ٌتعلم ؛ و ٌكمل و كتعرٌؾ 

دراسته سواء أكان ذلك بؤسلوب منتظم نظامً ؛أم كان ٌتعلم الفرد من خالل 

ؼٌر المباشرة ؛بعٌدا عن المدرسة .الخبرات الحٌاتٌة المباشرة ؛و 
3

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.  56، ص   3112،  1ط القاهرة ، عالم الكتب ،  المعجم العصري فً التربٌة ،قزامل ، سونٌا هانم  
1
 

.113، ص1111،  1طالجزائر ،المإسسة الوطنٌة للكتاب دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،  ، اصول التربٌة و التعلٌم  رابح تركً ، 
2
 

.   468ص 3111 1ط القاهرة ،عالم الكتب ، معجم مصطلحات و مفاهٌم التعلٌم و التعلم ، مجدي عزٌز ابراهٌم ، 
3
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متباٌنة ومتنوعة ٌصب منح هللا االنسان قدرات  لقد :الناجحـ صفات المتعلم 2

جسم وعقل وروح ومشاعر  فاإلنسانبعضها فً بعض، وٌإثر بعضها على بعض، 

ققا ألهدافه، وهناك صفات ٌجب لتبقً علٌا حٌا مستمتعا بحٌاته محتتفاعل كلها معا 

توفرها فً المتعلم حتى ٌكون قادرا على عملٌة التعلم وناجحا فٌها ومن بٌن هذه 

 الصفات ماٌلً:

 افظ على لٌاقته البدنٌة من خالل ممارسته التمارٌن الرٌاضٌة.ـ أن ٌح

 ـ احترام النظام المدرسً الصفً.

 ـ احترام المعلمٌن والمربٌن.

 ـ احترام الزمالء فً الصؾ والمدرسة.

 ـ احترام العلم والعلماء.

 ـ التحلً باألخالق الحمٌدة مثل: الصدق واألمانة والتعاون....وؼٌرها.

 .االمتحاناتـ االبتعاد عن الؽش فً 

 ـ االصرار على الهدؾ وعدم الٌؤس والقنوط.

علٌه بالفائدة. ال ٌعودـ احترام الوقت وعدم تضٌٌعه فٌما 
1

 

فهذه الصفات تكمن المتعلم من كسب العلم والمعرفة، فٌعدل من سلوكه وٌطور 

 قدراته وانفعاالته ومهاراته لٌعٌش حٌاة سعٌدة وناجحة.

 

 

 

                                                           
.  381- 384، ص 3113، 1طعمان ،  ، دار المسٌرة ، مدخل الى التربٌة محمد الطٌطً ،  
1
 



 الفصل الثاني                                                                    المعلم و المتعلم
 

40 
 

 ومن خالل هذا ٌمكن إدراج صفات المتعلم كما هو موضح فً البٌان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثل لوحة صفات المتعلم أو الطالب م: ٌ 1بٌان رقم 

ن ٌعرفه فً المتعلم الخصائص ابد للمعلم أال  أهم مال من المتعلم:ـ خصائص 3

 ٌستطٌع أن ٌتفاعل معه أثناء العملٌة التعلٌمٌة. ٌتمٌز بها ألنه بدون معرفتها الالتً  

إال اذا أثبت علماء النفس أن المتعلم ال ٌستطٌع إدراك الشًء .المعرفة الحسٌة: 1ـ3

اعتمد على حواسه، وحول ذلك ٌنصحون بتقدٌم الحقائق والمعلومات فً أشكال 

ظاهرة، فتعلم الكلمات ال ٌكون جٌد ما لم ٌشفع بصورة واضحة  و مستمدة من واقع 

 حٌاة الطفل .

من طبٌعة الطفل تقلٌده لآلخرٌن , و لذا فمن االحسن ان  :لمحاوالتا التقلٌد او 3-2

المٌزة فٌما ٌعود علٌه بالنفع بواسطة تطهٌر الوسط الذي ٌعٌش فٌه, حتى نستؽل هذه 

 ٌنشؤ حٌاة سوٌة تنمو نمو سلٌما.

 ذو خلق

 مهتم

 متزن

 المتعلم

 متسائل

 قٌادي

 متواصل

 مفكر

عقله 

 متفتح

 مبادر

واسع 

 المعرفة

 متؤهل

مقدار 

 ٌتحدى

 الصعاب

 مستكشؾ
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ٌتنافس األطفال فٌما بٌنهم بؽٌة كسب ما ٌجعلهم األقوٌاء فً نظر العدوانٌة::3-3

ؼٌرهم ؛وألجل ذلك ٌستعملون كل الوسائل التً تإدي بهم إلى بلوغ أفضل المراتب 

العنؾ كؤسلوب لتحقٌق تلك الؽاٌة و حتى نستؽل هذه الخاصٌة إلى  ؛و استعمال

سلوك محمود البد أن تفتح أمامهم أبواب التنافس الشرٌؾ من خالل األلعاب الهادفة 

 ؛أو السعً إلى التكامل فٌما بٌنهم أو تنظٌؾ محٌطهم.

أنه ن فً حركة وال تتوقؾ إال نادرا وأوقات الطفل تكو جل المستمرة:.الحركة 3-4

ٌنفر من كل سكون حتى أنه إذا أجبر على ذلك ؛فإنه ٌحدث نوعا من الفوضى بؤي 

طرٌقة كانت ولذا ٌستحسن أن تستثمر فٌه هذه الحركة بما ٌعود علٌه بالنفع و الفائدة 

كممارسة الرٌاضة و التنظٌؾ و التنظٌم و هكذا.
12

 

 ٌمكن تحدٌد دور المتعلم وفق افتراضات على النحو التالً : : دور المتعلم -4

ان ٌقوم المتعلم بالتدرٌج بالمعرفة وفق مستوٌات من السهل الى االكثر صعوبة , -

 ومن المحسوس الى المجرد , ومن العام الى الخاص.

ٌنظم المتعلم افكاره على صورة العدسة التً تضم تكوٌن صورة اولٌة شاملة -

 ذي ٌراد تعلمه.للمستوى ال

ٌتدرب المتعلم على ممارسة استراتٌجٌة تكوٌن صورة اولٌة شاملة فً المحتوى -

الذي ٌعرض, و استخدام المقدمة الشاملة و بذل الجهد فً استٌعاب محتوى المعرفة 

 التً ٌرٌد المتعلم استٌعابها و ادماجها فً بٌئته المعرفٌة .

خبرة تعلم ٌرٌد تحصٌلها  أليٌتدرب المتعلم فً تحدٌد المتطلبات التعلٌمٌة االساسٌة 

, اذ ان تحدٌد هذه المتطلبات و السعً نحو استٌعابها ٌسهم فً انجاح المتعلم و زٌادة 

 ثقته بنفسه و التقدم فً مستوى تعلمه .

                                                           
.   41، ص 3115، دار الؽرب للنشر و التوزٌع ، د/ط،  التربٌة االبداعٌة فٌظل المقاربة بالكفاءاتعٌسى العباسً ،  
1
 

. 
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 استد خالهال تساعده على تنظٌم المعرفة قب ومفاهٌم ٌتدرب على بناء مخططات - 

 ادماجها فً بنائه المعرفً.و

ٌتدرب على بناء ملخصات داخلٌة و ملخصات االفكار المتضمنة فً مجموعة -

 الدروس تعكس بوضوح البنٌة و العالقات .

المجزئة خالل عملٌات المقارنة  لؤلفكارٌتدرب المتعلم على ممارسة الفهم المتعلق -

 المقابلة.

و التً تقدم له او تفٌد فً  ٌواجههاهرمٌا للخبرات التً  ٌطور المتعلم فهما متدرجا-

 المواقؾ التعلمٌة التً ٌتفاعل معها .

عالقات متشابهة بهدؾ تنظٌم المعرفة بصورة ؼٌر مؤلوفة من  بإجراءٌقوم المتعلم -

اجل استدخالها و استرجاعها عند الحاجة الٌها , و ان ٌتدرب المتعلم على االستخدام 

 .المعرفٌةاتجٌات الواعً لالستر

ان ٌتدرب على السٌر وفق مستوٌات التفعٌل المتضمنة فً مواقؾ التدرٌس وقؾ -

سرعته الخاصة التً تحددها عادة البنى المعرفٌة المتوفرة لدٌه.
1

 

و بدولة تفقد العملٌة  فً العملٌة التعلٌمٌة ؛ الزاوٌةالمعلم هو المربً ألنه حجر 

التعلٌمٌة أهم أركانها ؛ فمعظم عناصر هذه العملٌة ٌتلقاها المتعلمٌن من خالل من 

العقلٌة الناحٌة الجسمٌة و ٌعلمهم فهو مثلهم األعلى ؛ الذي ٌتعامل معهم و ٌكونهم من

لقٌة.و الخ
2

 

جاح أي هو حجر الزاوٌة و محور ن التنشئةو ٌعرؾ كذلك بؤنه المسإول عن عملٌة 

نظام تعلٌمً ؛فهو الذي ٌدٌر الموقؾ التعلٌمً على أسس من العلم و الفن ؛و هو 

الذي ٌنظم الخبرات التعلٌمٌة و ٌنفذها فً اتجاه تحقٌق  األهداؾ التربوٌة مستخدما 

                                                           
.  77، ص 1114د/ط ،  القاهرة ،  عالم الكتب ،، المدرسة و التمدرس ،محمد منٌر مرسً  
1
 

د/ط،االسكندرٌة ،   دار الجامعة  الجدٌدة للنشر ،المعلم و مهنة التعلٌم بٌن االصالة و المعاصرة ،مجدي صالح طه المهدي ،  
2
 

.  42، ص3117  
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فً ذلك مجموعة أدوات و أسالٌب تساعده على تحقٌق رسالته ؛ ألن نجاح العملٌة 

التعلٌمٌة مرهون بالمعلم.
1

 

وهو أٌضا أن المعلم نقطة االنطالق و خاتمة المطاؾ ؛ شخصٌة أقوى عامل فعال   

فً نفس المتعلم ؛ فإلى العناٌة بالمعلم : بحسن اختٌاره ؛ بصحة تدربٌه ؛ بتنمٌة 

روح المسإولٌة فٌه ببعث روح القومٌة بتعزٌز شؤنه فً المجتمع إلى  هذا ٌجب أن 

وحٌد القومً بل فً كل ؼاٌة من ؼاٌات نتجه أنظارنا إلدراك ؼاٌتنا فً الت

التربوٌة.
2

 

ٌل الخبرات التربوي الذي ٌتصدر لعملٌة توص و كتعرٌؾ آخر للمعلم على أنه: القائد

بتعلٌمهم.ٌقوم  المتعلمٌن؛ الذيتوجٌه السلوك لدى  و المعلومات التربوٌة
3

 

 تعرٌف المعلم:-5

للمعلم , و فٌما ٌلً سنحاول هناك تباٌن من وجهات النظر حول تحدٌد تعرٌؾ دقٌق 

 اعطاء جملة من التعرٌفات :

له  الرجل: حصلتمن علم له عالقة تجعل له امارة ٌعرفها , و علم : لغة :  5-1

و علم تعلٌما و  عرفه و تٌقنه، و علم االمر اتقنه ، :الشًءلعلم , و علم حقٌقة ا

و علمه الصنعة : جعله ٌعلمها . ،ا عالم
4

اللؽة ٌعنً ذلك الشخص  ومنه المعلم فً 

 ٌتقنها.الذي ٌعرؾ صناعة ما و 

عرفه بانه :جزء من االجهزة المنفذة لرسالة التعلٌم فً :التعرٌف االصطالحً : 5-2

المجتمع, و هو العامل االول ة االساسً و القائم على نقل المعلومات و المعارؾ 

رسة.لك ضمن المدلخلقٌة فً ابناء المجتمع, و ٌتم ذالعلمٌة, و ا
5

 

                                                           
، العلم و االٌمان للنشر ووم جدٌد لتدرٌس المواد و االنشطةتدرٌس الدراسات االجتماعٌة نحو مفهزكً ابراهٌم المتوفى،   
1

  

.11-11، ص3117التوزٌع.  ، د/ط ،  

االسكندرٌة ، دار الوفاء للطباعة و النشر ، ، دلٌل التربٌة العملٌة و اعداد المعلمٌن ، االمٌن عبد الحفٌظ ابو بكر، فاٌز مراد دندش 
2
 

.  15، ص3112 ، 1ط   

. 834، ص3111،  1ط دار اسامة للنشر و التوزٌع ، عمان ، ،  التعلٌم و التعلم و علم النفس التربويولٌد رفٌق العٌاصرة ،  
3
 

. 635، ص1طلبنان ، ،  دار المشرق ، المنجد فً اللغة و االعالم 
4
 

. 642، ص1172 طد/القاهرة ،للكتاب الهٌئة المصرٌة  ، معجم العلوم االجتماعٌة ،ابراهٌم مدكور 
5
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و هناك من عرفه : بانه المربً الذي ٌقوم بتدرٌس كل او معظم المواد الدراسٌة 

الثالثة االولى من المرحلة االبتدائٌة, و ٌرتكز دوره فً تهٌئة الظروؾ  لؤلطوار

ً و الدٌنً التعلٌمٌة, بهدؾ متابعة نموه العقلً و البدنً و الجمالً و الحس

االجتماعً و الخلقً.و
1

 

معلم اٌضا على انه : عنصر مهم فً العملٌة التعلٌمٌة, فهو الذي ٌخطط و ٌعرؾ ال

و ٌبعث النشاط فً التعلٌم و ٌضفً على الكتاب و المحتوى و االنشطة و الوسائل و 

التلمٌذ  التجهٌزات ما ٌكمل نقصها اذا كان ثمة نقص, و ٌوظؾ هذه العوامل لخدمة

.
2

 

و ٌعرؾ المعلم على انه : القائد الفعلً للتؽٌٌر الجوهري فً المٌدان, بما ٌوفره من 

بٌئة تعلٌمٌة تعلمٌة تساعده على احداث التطوٌر المنشود, الذي نرٌد ان ٌصل الى 

و وجدانه.المتعلم عقل 
3

 

بحٌث ٌعرفه محمد زٌاد حمدان المعلم على أنه صانع التدرٌس و أداته التنفٌذٌة 

دٌة الرئٌسٌة.التقلٌ
4

 

و المعلم أٌضا هو ناقل للمعرفة ؛و مشجع ومدرب على التفكٌر السلٌم؛ وتقع   

المسإولٌة علٌه فً تدرٌب المتعلمٌن على التفكٌر السلٌم وتعوٌدهم إٌاه.
5

 

المعلم هو المسإول عن تنظٌم قاعة الدرس بشكل جٌد ومنسق ؛حٌث ٌتلقى    

ا الؽرض أي التعلٌم.مهٌؤ ومعد لهذالتالمٌذ العلم فً جو 
6

 

و ٌعرؾ أٌضا على أنه ذلك الشخص الذي ٌتؤمله المجتمع لتعلٌم التالمٌذ ؛ كما    

أنه الجسر الذي ٌصل بٌن المدرسة و المجتمع ؛و المعلم صاحب الرسالة ٌمكن 

                                                           
. 55، ص3112 القاهرة ،،الدار المصرٌة اللبنانٌة ، معجم المصطلحات التربوٌة و النفسٌة، زٌنب النجار ،  حسن  شحاتة 
1
 

،  3117،  3طاالسكندرٌة ، ، دار الجامعة الجدٌدة ، ساسٌات التدرٌس و التطوٌر المهنً للمعلم ، أعبد السالم مصطفى عبد السالم  

.  215-216ص
2
 

.   65، ص 1،3117ط عمان ، ، عالم الكتب الحدٌث ، اعداد المعلمٌن و تنمٌتهمسهٌل احمد عبٌدات ،  
3
 

86، ص3117، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر، د/ط ،سٌكولوجٌا المدرس دراسة وصفٌة تحلٌلٌة اصر الدٌن زٌدان ،  
4
 

.  57، ص بق ذكرهالمرجع سسونٌا هانم قزامل ،  
5
 

.  126، ص 3116،  3ط ؼزة ،  دار الكتاب الجامعً ، ، كٌف تكون مدرسا فعاال ،مٌسون ٌونس عبد هللا  
6
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به من سمات جعلت بعض الناس تشبهه تمٌٌزه عن سائر البشر اآلخرٌن لما ٌتمٌز 

وال(. بؤنه )كاد أن ٌكون رس
1

 

و بٌا أو معلما إال إذا تهذبت نفسه إن المرء ال ٌكون مرصفات المعلم :-6

تجملت أخالقه و سمت عواطفه و تؽلبت إرادته على شهواته ؛ وأدى كل 

من قدراته العقلٌة  عنصر من أعضائه و كل حس من حواسه و كل قدرة

إال إذا وجه عقله اراته ووظٌفته خٌر أداء فلن ٌكون المك مربٌا اتجاهاته و مه

 و جسده ؛و عاطفته نحو إعداد تالمٌذه للحٌاة الدنٌا و اآلخرة.

 ومن صفات المعلم الناجح تذكر منها :-

 ٌإكد على مخاطبة التالمٌذ بعضهم بطرٌقة اٌجابٌة و محترمة.-

 ٌوفر التعزٌز االٌجابً و التؽذٌة الرجعٌة الهادفة.-

 ٌوفر االتساق فً األسلوب االداري.-

افظ على بٌئة مادٌة بحٌث تكون المواد التعلٌمٌة و التجهٌزات مصانة ٌح-

جٌدا.
2

 

 االلمام التام بالمادة العلمٌة. -

 االٌمان بقٌمة العمل الذي ٌإدٌه. -

 القدرة على االشكال و التجدٌد و الحكم الموضوعً .-

 االستعدادات والفروق الفردٌة .-

 ندام )المظهر الخارجً(االهتمام بالمظهر العام أي الشكل و اله-

. االنفعاالتالقدرة على التحكم فً -
3

 

 ٌجب أن ٌكون سلٌم النطق ؛واضح الصوت ؛قوي السمع ؛و حسن الحظ .-

 أن ٌكون متمكنا من مختلؾ العلوم ؛واسع الثقافة ؛ؼزٌرالمخزون المعرفً .-

 أن ٌكون درسه مرفقا بؤحسن الشواهد ؛وأبلػ الحجج.-

                                                           
.  121ص ، المرجع سبق ذكره ،مجدى عزٌز ابراهٌم  
1
 

. 58، ص 3117د/ط،  ، عمان ،  دار المسٌرة للنشر و التوزٌع ،، ، صفات المعلمٌن الفاعلٌنخطاب محمد صالح  
2
 

.112-113، ص ، العلم و المتعلم و المعلم من متطور علم االجتماع ، المرجع سبق ذكرهشوان ، حسٌن عبد الحمٌد راحمد  
3
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 همٌة المادة و ٌحٌٌهم فٌها .أن ٌشعر التالمٌذ بؤ-

 أن ٌالحظ األخطاء لدى التالمٌذ أٌنما تقع و ٌقومها.-

 أن ٌتقن فن اإللقاء و تحرص على تمكٌن التالمٌذ منه.-

قادرا على إعداد برامج تدرٌبٌة .  أن ٌكون-
1

 

 ومن صفات المعلم أٌضا :

 .الذكاء و الٌقظة و المبادرة و اؼتنام الفرص التً تحقق النجاح -

القدرة على الحكم على األشٌاء و األشخاص .-
2

 

 تكوٌن عالقات الصداقة بٌنه وبٌن أعضاء الجماعة.-

 أن ٌتصؾ باألمانة و الحٌاد و عدم التحٌز لكً ٌصبح قدوة حسنة لؽٌره . -

االجتهاد فً نشر روح العمل الجماعً و اشعاره للجماعة بؤنه واحد منهم -

 عٌا .مع االحترام المتبادل بٌنهم جم

العمل على تفوٌض السلطات و توزٌع المسإولٌات لتنمٌة الثقة و االعتماد -

على النفس فً جماعته .
3

 

 االحترام العمٌق للتالمٌذ فً الصؾ الدراسً .-

 أن ٌكون المعلم مراعٌا لتالمٌذه فً سلوكه و اتجاهاته.-

 االلتزام بؤخالقٌات المهنة .-

 ح .ٌحدد أهداؾ التدرٌس بشكل واض-

 ٌحافظ ؼلى النمو العلمً و التربوي و المهنً ؛ فكل ما ال ٌنمو فهو ٌذبل.-

 ٌستخدم الواجبات البٌتٌة بفاعلٌة.-

 ٌتقبل عمله ؛و ٌقبل علٌه بحماسة.-

 ٌلتزم بالوقت و بمواعٌد العمل .-

                                                           
. 117-115، ص 1،3114ط، عمان ، ، دار المناهج ،  مهارات االتصال اللغوي و تعلٌمها، محسن علً عطٌة 
1
 

، العلم و االٌمان للنشر و التوزٌع راسات االجتماعٌة نحو مفهوم جدٌد لتدرٌس المواد و االنشطةتدرٌس الدكً ابراهٌم المتوفً ،ز 
2
 

. 31، ص 32، ص3117، د/ط،   

. 15، ص3111، المكتب الجامعً الحدٌث ، د/ط،  ، المعلم و الوسائل التعلٌمٌةمحمد عبد الباقً احمد  
3
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 ٌجدد معارفه و ٌواكب التقنٌات التعلٌمٌة ؛و البرمجٌات.-

ى و جود تالمٌذه فً الوقت ذاتهٌضبط الصؾ و ٌبقً عالمات الرضا ؼل-
1

 

 االدوار التعلٌمٌة و التربوٌة للمعلم :-7

 و من أهم أدوار المعلم فً المجال التعلٌمً: االدوار التعلٌمٌة :7-1

المقصود هنا هو تعلٌم  : دور المعلم فً تعلٌم التالمٌذ قدرات التفكٌر :7-1-1

بؤنفسهم المعارؾ و الحقائق المختلفة؛ التفكٌر التً تجعلهم ٌكتشفون  التالمٌذ قدرات

 اٌا و من أبرزها :فتعلٌم قدرات التفكٌر لهو العدٌد من المز

 ـ ٌزٌد من إنسانٌة التالمٌذ .                               

 .ـ ٌزٌد من قٌمته و أهمٌته و ثقته بنفسه  

 . ـ ٌسرع فً تؤهٌله و إعداده للمجتمع

 .لب المستقبلاأكثر مالءمة لمطـ ٌهذب قدراته؛ و ٌجعله  

 .ٌزٌد من نشاطه و حٌوٌته -

التدرٌب على حل المشكالت ؛و نقد المواقؾ و االبتكار مع متبعة و توجٌه من -

 طرؾ المعلم.        

و منه فإن دور المعلم هنا فّعال فً محاولته تعلٌم تالمٌذه قدرات التفكٌر السلٌم التً -

سهم؛ الكتشاؾ مختلؾ المعلومات و المعارؾ التً تجعلهم ٌعتمدون كلٌا على أنف

 تضمن تحصٌال أفضل .                      

و من أدوار المعلم كذلك معالج :دور المعلم كمالحظ ومشخص و –7-1-2

لتالمٌذه و ألفعالهم و دورها ؛ المالحظة ؛ و المقصود هنا هو مالحظة المعلم 

تهم و فعاالن؛ و االسٌكولوجًكوٌنهم معرفته لطبائعهم و مستوٌات سلوكهم و تو

                                                           
.  211-241، ص311،  1، عمان ،ط دار المسٌرة للنشر و التوزٌع ،، ةائق تدرٌس الدراسات االجتماعٌطرفخري رشٌد خضر، 
1
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لك لٌسهل إلى حد كبٌر التعامل مختلؾ المواقؾ السلبٌة التً قد تصدر منهم ؛و ذ

كل منهم بالنسبة للمعلم ؛ اضافة إلى ذلك دوره التشخٌصً و الذي ٌرتبط بدوره مع

تحدٌد جوانب القوة و الضعؾ لكل  كمالحظ إذ ٌستطٌع بتشخٌص سلوك التالمٌذ

طرؾ التعامل معه ووضع برنامج مناسب له. متعلم و
1

 

ٌعتبر التوجٌه و االرشاد من أهم دور المعلم كمستشار و موجه للتالمٌذ : -7-1-3

أدوار المعلم التً ٌقوم بها مع تالمٌذه ؛وذلك فً مختلؾ أمورهم ومواقفهم التً 

بؤن  ٌتعرضون لها سواء التعلٌمٌة منها أو االجتماعٌة ؛وهذا ما أكده علً راشد

المعلم الجاد هو الذي ٌركز جهوده و توجٌه و إرشاد و مساعدة المتعلمٌن على 

تحقٌق أهداؾ التعلٌم ؛أكثر من أن ٌلقنهم المعلومات الجاهزة و كٌفٌة تقوٌم عملهم و 

 تعلمهم بؤنفسهم .

 االدوار التربوٌة : -7-2

 دور المعلم فً مراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن :–7-2-1

بصفة خاصة  عامة والمتعلمٌنو مما الشك فٌه أن هناك فرق بٌن األفراد بصفة 

؛ وذلك حسب  تالمٌذه؛لذلك كان البد على المعلم مراعاة هذه الفروق بٌن 

استعداداتهم وقدراتهم و خبراتهم ؛فعلى المعلم أن ٌنوع فً طرق تدرٌسه التً 

لعدٌد من الوسائل التعلٌمٌة ٌستخدمها داخل الفصل الواحد؛ إضافة إلى استخدامه ا

الوسائل  استخداموفقا للموقؾ التعلٌمً ؛وفقا لقدرات التالمٌذ ؛فكلما نوع المعلم فً 

 ازدادت مراعاته للفروق الفردٌة .

ضؾ إلى ذلك تنوع األنشطة المهٌؤة للتالمٌذ و التكلٌفات التً ٌكلؾ بها المتعلم كل 

 حسب قدراته وإمكاناته .

 

                                                           
رة : دارالقاه المعلم الناجح و مهاراته االساسٌة : خصائص المعلم العصري و ادواره ) االشراف علٌه ، تدرٌبه (علً راشد ،  
1
 

.  41-44-43-41، ص3113، 1الفكر العربً ،ط  
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 لم فً تنمٌة القٌم و االتجاهات و المٌول للتالمٌذ :دور المع -7-2-2

إن للقٌم واالتجاهات والمٌول االٌجابٌة أهمٌة بالؽة فً حٌاة الفرد والمجتمع ؛إذ 

ٌعتبر جمٌعها موجهات للسلوك ؛و تعتبر هدفا من األهداؾ التربوٌة الكبرى التً 

إكساب التالمٌذ هذه القٌم ٌجب على المدرسة تحقٌقها ؛لذا فمن أدوار المعلم التربوٌة 

وتلك االتجاهات والمٌول و االهتمامات ؛فالقٌم أهمٌة بالؽة فً إدراك األفراد لؤلمور 

الموجودة حولهم وكذا لتصورهم للعالم المحٌط بهم ؛وعلى هذا األساس على المعلم 

التالمٌذ ، أن ٌرسخ القٌم الدٌنٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة و السٌاسٌة فً نفوس
1

 

عند هذا الحد، بل ٌجب علٌه كذلك للتصدي للعادات وال ٌتوقؾ دور المعلم 

واالتجاهات السلبٌة، وأن ٌستخدم كافة السبل للنصح واإلرشاد واالبتعاد من كل ما 

هو سلبً وإتاحة الفرص للتالمٌذ للقٌام باألنشطة المختلفة التً تكتسبهم هذه المٌول 

واالتجاهات االٌجابٌة. 
2

 

إن القدوة الصالحة تعتبر من أهم المعلم كمثل أعلى وقدوة حسنة: دور -3-2ـ7

وأنجح الوسائل فً التربٌة، التً تإثر فً إعداد وتكوٌن المعلم نفسٌا واجتماعٌا، 

لذلك من أهم أدوار المعلم التربوٌة أن ٌكون المثل األعلى فً نظر تالمٌذه، ٌقلدونه 

ٌشعر وتنطبع فً أنفسهم وأحاسٌسهم سلوكٌا وٌحاكمونه خلقٌا، من حٌث ٌشعر أوال 

صورة معلمهم القولٌة، الحسٌة، والفعلٌة والمعنوٌة، ومنه كان من الضروري أن 

ٌم فً مختلؾ المواقؾ التً تواجهه ٌكون المعلم نموذجا للتصرؾ الصحٌح والسل

ة دوره كمثل أعلى وقدوة لتالمٌذه.سواء داخل المدرسة أو خارجها األهمٌ
3

 

 حقوق و واجبات المعلم : -8

لتعلٌم ٌهدؾ إلى تؽٌٌر المجتمع نحو األفضل من خالل بناء حقوق المعلم : ا -8-1

ٌنبؽً أن تحتل المكان الالئق فً  الخٌرة التًٌقود العقول  األفضل والتعلٌماالنسان 

                                                           
. 16-18-13، ص ، المرجع السابقعلً راشد  
1
 

.  11-14-15ص  ، المرجع السابق ،علً راشد  
2
 

،1طاالسكندرٌة ،  ، مإسسة حورس الدولٌة للنشر و التوزٌع ،  توجهات حدٌثة إلعداد معلم المستقبلجمال عبد المنعم الكرمً ،  
3
 

.   132، ص 3111  
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المجتمع لكً تبقى طاقته مبدعة خالقة ؛إن فاعلٌة مهمة  التعلٌم تعتمد فً جوهرها 

لدٌه ؛ التً ٌعززها االعداد و التدرٌب ؛ و  الذاتٌةموهبة المعلم و القدرات علً 

الخبرة المكتسبة بالممارسة فً أثناء الخدمة .
1

 

طالب المعلم بواجباته و نحاسبه على التقصٌر ؛ ٌجب أن نعطٌه حقوقه كاملة حتى نو

 ؛ ومن هذه الحقوق ماٌلً:

داء رسالته التربوٌة و ٌتحقق دلك عن حق المعلم أن ٌإهل تؤهٌال ٌمكنه من أ - 1 

 طرٌق التدرٌب المستمر و تطوٌر المناهج و اكساب المعلم تلك المهارات .

 رفع مستوى أداء المعلم و تطوٌره من خالل دورات التدرٌبٌة. - 2 

 ٌجب تشجٌع المعلم على البحث العلمً . -  3 

هبهم و توثٌق انجازاتهم رعاٌة  المعلمٌن المتمٌزٌن و العمل على تنمٌة موا -4 

 ونشاطاتهم.

 معالجة مشكالت المعلم بؤسلوب تربوي بعٌد عن التسلط و التشهٌر. – 5 

 تمكٌن المعلم من تدرٌس موضوع تخصصه. -6  

 توفٌر البٌئة المدرسٌة المناسبة حتى ٌعمل المعلم براحة و أمان. -7  

 عٌة المعلم و حبه لمهنته.تقدٌر الحوافز و المكافآت المادٌة ؛ و تنمٌة داف -8  

 تحقٌق الشعور باألمن و الرضا الوظٌفً. -9

منح المعلم الثقة و التعاون معه على تحقٌق رسالته السامٌة ؛و رفع روحه  -10

 المعنوٌة و تقدٌر جهوده.

 حترام المعلم و تقدٌره و مساعدته فً حل مشاكل التً تواجهه.ا  -11

                                                           
. 77، ص3116د/ط ،  االردن ، الحدٌث ، ، عالم الكتب الدلٌل الى التربٌة العملٌةالموسوي عبد هللا حسن ،  
1
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ة له تؽٌٌر النظرة النمطٌة للمعلم فً أذهان المجتمع ؛ و إبراز الصورة المشرف -12

و دوره فً بناء األجٌال .
1

 

 واجباته : -8-2

 االنتماء إلى مهنة التعلٌم و تقدٌرها و اإللمام بالطرق العلمٌة .-1

 األمانة فً العلم  وعدم كتمانه ونقل ما تعلمه إلى المتعلمٌن.-2

 ً الدورات التدرٌبٌة و اجراء الدراسات التربوٌة.المشاركة ف-3

 إاللتزام بواجبه الوظٌفً و احترام القوانٌن واألنظمة.-4

 المساهمة فً حل المشكالت المدرسٌة. – 5

 توظٌؾ الخبرات الجدٌدة. -6

 ؼرس  القٌم و االتجاهات السلٌمة من خالل التعلٌم .-7

 تشجٌع المتعلمٌن و مكافؤتهم.-8

 لفروق الفردٌة و الوعً بطبٌعة المتعلمٌن .مراعاة ا-9

 مساواة فً التعامل مع المتعلمٌن .-10

النصح لهم باالستمرار .توجٌه المتعلمٌن و إرشادهم و تقدٌم -11
2

 

تدرٌب و تشجٌع المتعلمٌن على األسلوب التعاونً فً الحٌاة ؛ترؼٌبهم فً -12

 لبحث عن الحقٌقة أنها كانت و بؤسلوب علمً.

 التعرؾ إلى حاجات المتعلمٌن فً المدرسة و البٌت و المجتمع .-13

 تنمٌة اتجاهات المتعلمٌن نحو القٌم و ترؼٌبهم فً األخالق الحمٌد .-14

                                                           
. 37-35، ص311، 1ط عمان، دارؼٌداء للنشر و التوزٌع، ،ت تطوٌر المناهج و اسالٌب الحدٌثاستراتٌجٌاعمس،مصطفى نمر د 
1
 

.31-34، ص المرجع السابقمصطفى نمر دعمس ،  
2
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رفع شعار رواد الشباب : تنمٌة جوانب المتعلم الجسمٌة و العقلٌة و األخالقٌة ؛و-15

تفكٌره حسن فً  حسن فً دراسته ؛ حسن فً عمله ؛ حسن فً جسمه ؛ حسن فً

مجهوده.
1

 

 خصائص المعلم : -9-1

إن المعلم له مكانته التً ٌتمٌز بها عن باقً أصحاب المهن األخرى ؛ فهو له تؤثٌر 

ٌتؤثرون وهم فً تلك السن الصؽٌر؛ بمظهره وشكله  ونفوسهم إذعلى عقول التالمٌذ 

من وحركاته وإرشاداته وسلوكه وألفاظه التً تصدر عنه ؛وهناك مجموعة 

الخصائص التً تمٌز المعلم لتجعل منه معلما فعاال مما ٌإدي إلى نجاح العملٌة 

بها ؛وقد  وداالتعلٌمٌة ؛وهذه الخصائص قد تكون فطرٌة بٌولوجٌة ٌولد الشخص مز

 تكون مكتسبة ٌستعملها وٌنمٌها خالل مرحلة تكوٌنٌة؛ ومن تلك الخصائص ماٌلً :

 وتتمثل هذه الخصائص فً ماٌلً:الخصائص الشخصٌة :-9-1-1

 ـالرؼبة فً التدرٌس وحبه للمهنة التربوٌة .

ـحبه لتالمٌذه وعطفه علٌهم واهتمامه بهم وبذل الجهد من أجل معاونتهم فً تحصٌل 

 العلم .

ـقوة الشخصٌة مع التواضع والقدرة على تكوٌن العالقات الطٌبة على أسس قوامها 

 األلفة واالحترام المتبادل .

االهتمام بالعمل والمواظبة علٌه والمتابعة لكل ماهو جدٌد فً الموضوعات التً ـ

 ٌقوم بتدرٌسها .

ـاالهتمام بمشاعر التالمٌذ والتجاوب معهم ؛وأن ٌتفاعل مع قدراتهم واستعداداتهم مع 

 الشرح والتبسٌط للموضوعات التً ٌقوم بتدرٌسها .

 ٌة .ـالخلق الحسن فً التعامل مع التالمٌذ بموضوع

                                                           
.118، ص المرجع سبق ذكرهمجدي عزٌز ابراهٌم ، محمد عبد الحلٌم حسب هللا ،  
1
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. والعدل والصبر اتجاه التالمٌذ  ـاالتزان والعطؾ
1

 

مهنة التعلم تتطلب القدرة على مقاومة التعب الخصائص الجسمٌة : -9-1-2

؛فالمعلم الناجح ٌجب أن تتوفر فٌه الصحة الجسدٌة ؛وأن ٌكون خال من األمراض 

تإثر والعاهات المزمنة واألمراض المعدٌة وضعؾ السمع والبصر ؛وهذه عوامل 

قاته بٌن التالمٌذ و الزمالء.على أدائه داخل حجرة الدراسة ؛ وعلى تفاعله و عال
2
 

وكذلك من خصائصه الجسمٌة سالمة حواسه والتً تتمثل فً اللمس، النظر، الذوق 

وؼٌرها، وسالمة جسده ومظهره من خالل هٌئته العامة ونظافته األخالقٌة 

والبدنٌة.
3

 

 :الخصائص المهنٌة:3ـ1ـ9

 ـ القدوة على عرض أفكار واضحة وسهلة.  

 ـ حسن اختٌار الموضوع وطرٌقة عرضه.   

ـ االشتراك فً دورات تربوٌة قبل التحرج وأثناء العمل)برامج االعداد المهنً   

 للمعلمٌن(.

التعلٌم" ـ اللجوء إلى كتب التربٌة للحصول على المعلومات والفوائد: الهدؾ من   

ٌه"التعلٌم والتوج كٌفٌة
4

 

 ـ ٌدٌر الفصل بفاعلٌة، وٌنوع طرق التدرٌس.  

 ـ ٌرشد وٌوجه التالمٌذ بعقالنٌة.  

ـ ٌساعد التالمٌذ لفهم وتقدٌر التراث الثقافً.   
5

 

                                                           
1

اجمهورٌة ،التربٌة )طبٌعتها ، مفهومها ، تطورها ، انواعها ، اهمٌتها ، خصائصها ، وظائفها ( ابراهٌم بن عبد العزٌز الدعلٌج ،  

 .   132-133ص ،3117، 1مصر العربٌة ، القاهرة ،ط

. 18، ص3116عمان ،د/ط، ،دار الفكر ،  اعداد المعلم تنمٌته و تدرٌبهمصطفى عبد السمٌع ، سهٌر محمد حواله ،  
2
 

. 111-111-141، صالمرجع سبق ذكرهسهٌل احمد عبٌدات ،  
3
 

111-111-141، صالمرجع سبق ذكرهسهٌل احمد عبٌدات ،  
4
 

18،ص3114د/ط، القاهرة ، دار ٌترك للطباعة والنشر، التنمٌة المهنٌة لمعلمً التعلٌم االساسً محمد وائل صالح ،حسان احمد،  
5
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ٌق، والوسائل التً ٌستخدمها ـ على المعلم أٌضا أن ٌوفر جوا من الدافعٌة والتشو  

التعلٌمٌة، وتحلٌل المهارات تالمٌذه على االشتراك التلقائً فً األنشطة تحث 

التدرٌسٌة المتطلبة لكً ٌتخذ قرارات بشؤنها.
1

 

 :الخصائص المعرفٌة: 4-1ـ9

 ـ أن ٌتمتع المعلم بقدر معٌن من الذكاء واالدراك التام للمقرر الذي ٌقوم بتدرٌسه. 

.مقررة ومتوسط عمر التالمٌذ العقلًـ القدرة على مواءمة الموضوعات ال 
2

 

 وفهمها واستٌعابها وعرضها. قراءتهاـ معرفة المادة الدراسٌة من خالل  

 ـ حسن التقدٌم مما ٌدفع التالمٌذ إلى كرهها أو النفور منها. 

قلٌا، انفعالٌا، نفسٌا، اجتماعٌا. ـ معرفة مراحل نمو التالمٌذ ع 
3

 

والتعلم، ٌعد المعلم وسٌطا مهما لتعزٌز فاعلٌة التعلٌم  ـ مسؤولٌات المعلم:2ـ9

فالمعلم هو األساس فً عملٌة االصالح التربوي، ألنه مهنة التدرٌس هً المهنة 

األساسٌة فً المجتمع، ألنها القالب الذي ٌصٌب فٌه المجتمع وتشكل فٌه أبناء األمة، 

وألنها تمد التالمٌذ بالتراث الذي تركه لنا السابقون، وهو قوة دافعٌة تدفع الشباب 

 فً بناء المجتمع.  للقضاء على الفساد

 ومن مسإولٌات المعلم فً العملٌة التعلٌمٌة نذكرها فً النقاط التالٌة:  

وٌتطلب ذلك أن ٌكون المعلم متمكنا من المادة الدراسٌة  : التعلٌم والتدرٌس:1ـ2ـ9

 التً تخصص فٌها كما ٌجب علٌه أن ٌكون على دراٌة كٌفٌة التعلٌم هذه المادة.

                                                           
د/ط ،القاهرة، الدارالعربٌة للكتب ، ، المعلمون والمتعلمون ) انماطهم و سلوكهم و ادوارهم (شحاته حسن و ابو عمٌرة محبات ،  
1
 

16،ص 1118  

.133، صالمرجع السابق ،  ابراهٌم بن عبد العزٌز الدعلٌج 
2
 

.  118-112سهٌل احمد عبٌدات ، المرجع السابق ، ص 
3
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ٌنبؽً أال ٌتوقؾ المعلم عند تخصصه، بل ٌنبؽً أن ٌبدأ من  ذ::تثقٌف التالم2ٌـ2ـ9

الفصل بتهٌئة مناخ للثقافة العامة بربط المادة بالبٌئة والصحة، وٌتناول حتى قضاٌا 

 المجتمع بطرٌقة تتعارض مع قدرات التالمٌذ.

ال ٌنبؽً أن ٌتوقؾ دور المعلم على :تدرٌب التالمٌذ على البحث والمعرفة: 3ـ2ـ9

التلقٌن والتحفٌظ، فعملٌة التلقٌن والتحفٌظ تخلق شخصٌات سلبٌة، وإنما علٌه أن 

 ٌندفع تالمٌذه إلى التفكٌر والبحث واالستقصاء والتجدٌد.

والمعلم مرشد وموجه، فهو ٌوجههم إلى أحسن :إرشاد التالمٌذ وتوجٌههم: 4ـ2ـ9

السبل النبٌلة لبلوغ الفائدة فً شتى المجاالت مهما تنوعت. 
1

 

تقع على المدرسة مسإولٌة خلق قنوات االتصال :االتصال باآلباء والبٌئة: 5ـ2ـ9

أمور التالمٌذ والبٌئة الخارجٌة، حتى ٌكون  التفاعل بٌن فصله ومدرسته وأولٌاءو

هناك تعاون وتكامل بٌن المدرسة كوسٌط تربوي والبٌت وحتى البٌئة أٌضا ألن 

 ربً.المدرسة لٌست وحدها هً الوسٌط الم

ٌنبؽً على المعلم أن ال ٌعمل  :التخطٌط للنشاط واإلشراف على تنفٌذه:6ـ2ـ9

النشاط داخل حجرة الدراسة أو خارجها، ومن هنا وجب علٌه االهتمام بالنشاط على 

أساس علمً تربوي، وأن ٌخطط له بمشاركة تالمٌذه حتى ٌضمن اهتمامهم به 

شراؾ علٌه.فً تنفٌذ واإل اإلٌجابٌةودفاعهم عنه ومشاركتهم 
2

 

 الفوضى بلوالحرٌة التعنً حالة تهٌئة مناخ الحرٌة و الدٌموقراطٌة : -9-2-7

الحرٌة نظام من األهمٌة أن ٌخلق المعلم مناخ دٌمقراطً فً فصله ؛ وان ٌشعر 

تالمٌذه بالحرٌة وأن ٌتٌح لهم فرص التعبٌر عما ٌرٌدون ؛وأن ٌشاركوا فً رسم 

السٌاسات والقرارات ؛وفً نفس الوقت ٌسعى إلى أن ٌنبع النظام من داخل التالمٌذ 

 لخارج.؛و أن ال ٌشعروا أ نه مفروض علٌهم من ا

                                                           
. 112-113ص3116، د/ط، عمان،دار الثقافة للنشر و التوزٌع ، المدخل الى االصول التربٌة و االسالمٌةعبد العزٌز ، المعاٌطة  
1
 

. 111- 111، ص المرجع السابقاحمد رشوان ، حسٌن عبد الحمٌد ،  
2
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ٌنبؽً على المعلم أن ٌبادر بتنمٌة ذاته تخصٌصا التنمٌة المهنٌة الذاتٌة : -9-2-8

 و تربوٌا ؛ ومن العبث أن نظل متخلفٌن فً عصر اإلنترنت.

فالمعلم مسإول عن تقوٌم نفسه سلوكٌا و تقوٌم التعلٌم و نمو التالمٌذ : -9-2-9

أدائٌا ؛ وتقوٌم عملٌة التعلٌم فً فصله ؛و تقوٌم تالمٌذ ؛ وهو مسإول عن إشراك 

و تقوٌم التعلٌم ؛ وهو بذلك ٌدرب التالمٌذ فً تقوٌم أنفسهم و تقوٌمه هو نفسه 

شاركة و النقد الموضوعً أٌضا.التالمٌذ على االٌجابٌة و الم
1

 

 سلوك المعلمٌن فً غرفة الصف :ط انما -11

إن لنمط إدارة المعلم للمتعلم داخل الصؾ أثر كبٌر فً نوع المناج النفسً و 

االجتماعً الذي ٌسود ؼرفة الصؾ بعضهم بعض ؛بما فً ذلك تقبل المعلم للتالمٌذ 

وتقبلهم له ؛والمعلمون من حٌث أسلوب التعامل مع التالمٌذ داخل ؼرفة الصؾ 

 ثالث أنماط :

 .المعلم االستبدادي )التسلطً(

 .المعلم الدٌمقراطً)الشوري(

 .المعلم الترسلً )الفوضوي(

ٌمارس هذا النمط من المعلمٌن أسلوبا تسلطٌا قهرٌا المعلم االستبدادي : -11-1

على التالمٌذ ؛وٌتوقع من التالمٌذ الطاعة العمٌاء وٌعتبر نفسه المسإول عن الرضع 

ٌرؼب فً التطوٌر والتؽٌٌر وٌمكن  إٌجاد صفات هذا  التعلٌمً كما هو مرسوم وال

 النمط من المعلمٌن لؤلنماط السلوكٌة التالٌة :

 ٌفرض على التالمٌذ ما ٌرٌده وٌختاره.-

 ٌفرض على التالمٌذ االجراءات والوسائل الالزمة لتنفٌذ األنشطة .-

                                                           
. 111- 111، ص المرجع السابقاحمد رشوان ، حسٌن عبد الحمٌد ،  
1
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 ٌحدد الزمان و المكان للعمل. -

 بهدؾ تنفٌذ ما ٌرٌد. ٌستخدم اإلجبار والترهٌب والعقاب-

 تالمٌذه بالتعبٌر عن رأٌهم.ٌتوقع من -

ٌحاول معرفة المشكالت التالمٌذ . ال-
1

 

سلبٌة على تالمٌذ ومن هذه االستبدادي ٌترك آثار إن مما سبق من صفات المعلم -

 ٌلً: اآلثار ما

 ٌؽلب على التالمٌذ الخضوع واالستسالم نتٌجة للقهر والتسلط. -

 ٌرؼبون بالتعاون. ال -

 ال ٌثقون ببعضهم البعض. -

 قاد و العدوان .  التهجم و االنتمٌالون إلى  -

ٌكون مستوى تحصٌلهم الدراسً عالٌا فً وجود المعلم وٌنحدر فً حالة ؼٌاب -

 المعلم.

 أهم صفات المعلم الدٌمقراطً:المعلم الدٌموقراطً )الشوري( :-11-2

 ٌعامل التالمٌذ معاملة حسنة .-

ٌتخذ من آراء ورؼبات التالمٌذ معٌارا أساسٌا عند اختٌار أو تطوٌر األنشطة -

 التعلٌمٌة .

 راعً الموضوعٌة فً معالجة مشاكل التالمٌذ.ٌ-

 راعً حاجات التالمٌذ ورؼباتهم وقدراتهم .ٌ-

 متزنا فً مواجهة المشكالت و الصعوبات .-

                                                           
.  56-58، ص المرجع السابق،  المشكالت الصفٌة ) السلوكٌة ، التعلٌمٌة ، االكادٌمٌة (محمد حسن العماٌرة ،  
1
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 ٌعمل على تنظٌم تعلٌم التالمٌذ.-

 ومتواضعا خالل تعامله مع تالمٌذه.متسامحا -

 ٌوفر جوا من الطمؤنٌنة لتالمٌذه داخل ؼرفة الصؾ.-

إن مما سبق من صفات المعلم الدٌمقراطً ٌترك أثره على التالمٌذ ومن هذه األثار -

 ٌزٌد من فعالٌة التعلٌم وجعل التعلٌم ذا معنى.-ٌلً:  ما

 المستقبلٌة.ٌعمل على إعداد التالمٌذ إعدادا سلٌما للحٌاة -

 ٌسوء التالمٌذ عالقات التعاون االٌجابً.

التالمٌذ منضبطون ذاتٌا .-
1

 

 ٌلً: صفات المعلم الفوضوي ماالمعلم الفوضوي )الترسلً ( : من -11-3

 المباالة.ٌمتاز بالسلبٌة و عدم -

 . القراراتٌمنح الحرٌة المطلقة للتالمٌذ فً اتحاد -

 ؼٌر مبادر.-

 على عالقات ودٌة مع التالمٌذ. المحافظة  حرٌص-

 ال ٌهتم بتعزٌز انجازات التالمٌذ.-

 التالمٌذ.ضعٌؾ الشخصٌة و ؼٌر قادر على توجٌه -

 ان مما سبق من صفات المعلم الفوضوي ٌترك االثار التالٌة على التالمٌذ-

 إنتاج التالمٌذ التحصٌلً قلٌل سواء فً حضور المعلم أو ؼٌابه.-

 المعلومات.قتا طوٌال فً سإال المعلم عن بعض التالمٌذ بهد روت و-

                                                           
. 55-56، صالمرجع السابق محمد حسن العماٌرة ،  
1
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 بدل االشؽال بالعمل و اإلنتاج

ٌنعكس سلبٌا على تحصٌل وعدم االنضباط بٌن التالمٌذ هذا  ىتسود الفوض-

 التالمٌذ 

 المتعلم :العالقة التربوٌة بٌن المعلم و-11

لقد عرؾ مارسٌل بوستٌك العالقة التربوٌة بؤنها :"مجموعة الروابط االجتماعٌة 

رض تحقٌق أهداؾ تربوٌة داخل بنٌة بٌن المربً و من ٌقوم بتربٌتهم بؽالتً تنشؤ 

مإسساتٌة معنٌة ؛حٌث تتمٌز تلك الروابط االجتماعٌة بخصائص معرفٌة و عاطفٌة 

نمط معٌاري للسلوك الذي  "عد وطفة بؤنها و تارٌخ .ٌعّرفها أس ةو تكون لها سٌرور

ٌحقق التواصل التربوي بٌن التالمٌذ و المعلمٌن ؛و المقررات و االدارة و المعاٌٌر 

 و القٌم لوصفها عوامل مكونة للنظام المدرسً .

ابطة اجتماعٌة تنشؤ بٌن المربً و من خالل هذه التعارٌؾ فالعالقة التربوٌة هً ر

أهداؾ مسطرة تسعى لتحقٌقها .  تربوٌة ؛وفقالمتربً داخل مإسسة و
1

 

 هذه العالقة: مظاهر و من أهم 

 ٌر اهتمام التالمٌذ و تقوي مشاركتهم .حضٌر للحصة تحضٌرا جٌدا بطرٌقة تثالت- 

 التالمٌذ و تعزٌزها عن طرٌق توجٌه الشتاء المتٌح . تشجٌع الصفات الحمٌدة لدى-

 ارتكاب األخطاء. توجٌه االنتقاد فقط عند-

 إظهار التعاطؾ و الحب و االحترام لهم. -

 الثناء على إنجاز التلمٌذ األمر الذي ٌشعره بالسعادة و التقدٌر. -

تبادل فً التعامل مع التالمٌذ.إرساء قواعد االحترام الم -
2

 

 

 

 

                                                           
دار الشهاب الجامعٌة نبوٌة الظاهرة المدرسٌة و وظٌفتها االجتماعٌة (علم االجتماع المدرسً )بعلً اسعد وطفة ، علً جاسم ،  
1
 

. 12، ص3118، 1طلبنان ،  و النشر و التوزٌع ، للدراسات  

.47-45صالمرجع السابق ، محمد حسن العماٌرة ،   
2
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 خالصة الفصل الثانً

 ؛أساسها لتعلم فعال كخالصة القول نستنتج بؤن نشاط المتعلم و فاعلٌته تعتبر

فً من أهم العوامل الالزمة للنجاح فً تقان المعلم لمهارات التفاعل الصكما أن إ

أداء مهامه التعلٌمٌة ؛فالمعلم ٌعد محورا أساسٌا فً نجاح العملٌة التربوٌة و تحقٌق 

األهداؾ المرجوة منها و ذلك لما ٌقوم به من مساعدة تالمٌذه على النمو الشامل 

تطلب االختٌار اتهم ؛ألن نجاح الموقؾ التعلٌمً ٌل من كافة جوانب شخصٌالمتكام

السلٌم لؤلنشطة و الطرائق و الوسائل مادام التعلٌم و التعلم عملتٌن جزئٌتٌن من 

ن جمٌع ما ٌجري فً الصؾ من عمل لتربٌة ؛فال بد أاعملٌة أكبر وأشمل هً 

المتعلمٌن المتكاملة و المعارؾ نشاط ؛وتنظٌم ٌسهم فً بناء هادؾ لشخصٌات و

التقنٌات الالزمة لهم المتمثلة فً التعلم فاعلٌة التعلم تقاس بكفاءة المعلم؛و هذا و

تإثر فً أدائه األمر الذي ٌستلزم االهتمام بهذا المعلم و كل ما ٌتعلق به من عوامل 

ن من مشكالت و ممارسته لمهنته وما ٌتصؾ به من صفات م المهنً و ما ٌواجهه

 حٌث قدراته و مهاراته و أسلوب تفكٌر.
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 تمهيد :

علمية دقيقة تمكنه من  أساليبيحتاج الباحث خالل عملية بحثه الى وسائل و 

، باعتبار الجانب الميداني مكمل  أهدفهاالنتائج و  أفضلالوصول الى الحقيقة و تحقق 

على الفرضيات و تساؤالت الدراسة ، كما  للجانب النظري ، فمن خالل يتم االجابة

يعد ثمرة الطالب ، ووسيلة التدريب من خالل النزول الى الميدان ، بحيث تعد مرحلة 

عرض و تحليل نتائج الدراسة مرحلة مهمة في البحث العلمي ، يتم عرض فيها 

مختلف النتائج المتحصل عليها من مجتمع البحث و كونها تمثل الخالصة او 

تاجات من خالل المجهودات المبذولة اثناء اجراء البحث الميداني وذلك انطالقا االستن

 الدراسة .  أهدافو  إشكالية إلىمن تصور أولي و عام يتحول 
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عند دراسة اي موضوع بحيث يعتمد الباحث خالل نزوله الى ميدان الدراسة : -1

 : الميدان على ثالث مجاالت اساسية و التي تتمثل في

اجريت الدراسة الميدانية في الدراسة االبتدائية ، بمدينة المجال المكاني :  -1-1

مسكن  600حمو، التابعة لوالية مستغانم ، حي مستغانم ، و هي ابتدائية الشهيد بلبشير

م ، بحيث يحتوي على  1909خروبة ، بلدية مستغانم ، دائرة مستغانم ، انشات سنة 

تلميذا موزعين على االقسام :  325، و  13عدد المعلمين  حجرة للدراسة ، اما 11

قسم السنة الثالثة ولى ، و قسمين السنة الثانية ، وقسمين تحضيري ،و قسمين السنة اال

 ، و قسمين السنة الرابعة و الخامسة . 

متر  1628متر مربع ، اما المساحة المبنية  2494بحيث تقدر مساحتها االجمالية 

 متر مربع .  866ة الساحة مربع ، و مساح

و التي نقصد بها الفترة التي قضيتها في اجراء الدراسة المجال الزماني :  -1-2

 الميدانية . 

الى غاية  2019مارس  03بحيث تم انجاز هذه الدراسة في الفترة الزمنية منذ يوم 

 ، و تتم اجرائها على مرحلتين :  2019ماس  03

تمثلت في الدراسة االستطالعية و التي تعتبر اساس جوهري المرحلة االولى : -

لبناء بحث علمي ، و هي بمثابة دراسة اولية للبحث ، و الغرض منها اكتشاف الواقع 

الميداني ، و معرفة اذا كانت هناك صعوبات او مشاكل قد تواجهنا اثناء اجراءنا 

يوم ، بمدينة 15لي و ثيابها ، و التي استغرقت حواللبحث ، و تأكد من صدقها 

 مستغانم . 

مدرسة ابتدائية في بلدية مستغانم ، اضافة  66بحيث تم اختيار هذه المدرسة من بين 

شير  حمو تنتمي الى المقاطعة االدارية مستغانم بالى ذلك نجد ان مدرسة الشهيد بل

 .6، و تنتمي ايضا هذه المدرسة الى المقاطعة التربوية 1
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و قد سمحت لنا هذه الدراسة االستطالعية  بتسليط الضوء على مختلف جوانب 

الظاهرة خاصة و ان موضوع الدراسة يضم قسم السنة الرابعة من االبتدائي الذي 

اناث ،  30ذكر و  22تلميذا ، موزعين كاأللي  52التالميذ يتكون من قسمين و عدد 

تلميذا ،  55قسمين ، و عدد التالميذ بينما قسم السنة الخامسة ابتدائي يتكون من 

اناث ، كما سمحت لنا هذه الدراسة االستطالعية  26ذكور و  29موزعين كاالتي 

ايضا بتغيير بعض االسئلة و تعديلها ، و صياغتها بشكل اكثر وضوحا و بساطة 

لتسهيل فهم الباحثين  ، مراعيا سن المتعلمين و مستواهم التعليمي السنة الرابعة و 

سنة الخامسة ابتدائي ، و بعد االطالع على معلوماتها سمحت لنا بتوزيع االستمارة ال

على الباحثين لإلجابة عنها ، ثم استالمها محدد الستكمال الدراسة ، و اجراء بعض 

المقابالت مع المعلمين و التي تمت في ظروف جيدة و بين فترات مختلفة صباحية و 

 د الى ساعة . 45ابلة  مسائية ، بحيث استغرقت مدة المق

والتي تمثلت في التطبيق النهائي لالستبيان ) االستمارة ( وقد المرحلة الثانية : -

 .   2019ماي  30الى  2016أفريل  02استغرقت 

يتمثل مجتمع البحث في تالميذ السنة الرابعة و السنة المجال البشري :  -1-3

تلميذا من بين  60، و الذي بلغ عددهم  الخامسة من التعليم االبتدائي بمدينة مستغانم

 -مسكن خروبة  600شير حمو مدينة مستغانم حي بتلميذا ، في المدرسة بل 107

 والية مستغانم .

 منهج الدراسة : -2

،  بما ان طبيعة الدراسة هي التي تحدد المنهج المستخدم و تبعا لها تم التطرق اليه

فان المنهج المعتمد في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي ، ألنه يعتبر االكثر مالئمة 

لدراستنا هذه ، و انه يعد من انسب الطرق في مجال الدراسات االجتماعية ، اذ يعمل 

وصيف ت على دراسة و تحليل الظاهرة من خالل تحديد خصائصها و ابعادها ، و

الوصول الى وصف علمي متكامل ، كما انه ا يقتصر العالقات القائمة بينها ، بهدف 
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على التعرف على معالم الظاهرة و تحديد اسباب وجودها ، و انما يشمل كذلك 

 . 1ليل البيانات و قياسها و التوصل الى وصف دقيق للظاهرة و لنتائجهاتح

او كما يعرف ايضا بانه : احد اشكال التحليل و التفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة 

مشكلة مجددة ، وتصويرها كميا عن طريق جمع بيانات و معلومات متقنة عن 

 . 2الظاهرة او المشكلة ، و تصنيفها و تحليلها و اخضاعها للدراسة الدقيقة 

و لهذا عند  استخدامنا للمنهج الوصفي في هذه الدراسة هو من خالل االستعانة 

ية ، و الثانية كأداة مكملة ، باإلضافة الى االستمارة والمقابلة االولى كأداة أساسبأداتي 

 المالحظة . 

يعتمد الباحث خالل انجازه لدراسته الميدانية على عدة أدوات أدوات البحث :  -3

لجمع البيانات، وهي تتمثل في : الوسائل التي تجمع البيانات حول الزاهرة المدروسة 

تمكنه من الوصول الى باستعمال منهج معين يتطلب االستعانة بأدوات و وسائل 

  3 المعلومات الالزمة التي يستطيع بواسطتها معرفة وقائع و ميدان الدراسة.

واالداة هي الوسيلة المستخدمة في البحث سواء كانت تلك الوسيلة متعلقة بجمع 

. و في هذا البحث لقد اعتمدت غلى هذه األدوات 4البيانات او بالتصنيف و الجدولة 

 من بينها:

تعتبر المالحظة من اهم وسائل جمع البيانات و قد استعملها المالحظة :  -3-1

االنسان البدائي في مالحظة الطبيعة، و ما يطرأ من تغيرات و مزال يستعملها 

 5االنسان المعاصر لما لها من اهمية و فائدة. 

                                                           
 .  44، ص  2008جسور للنشر والتوزيع، الجزائر د/ط،  واالنسانية، منهجية البحث في العلوم االجتماعية د، خالد حام 1
 .   352, ص  2, دار المسيرة , عمان , ط  مناهج البحث في التربية و علم النفسسامي محمدملحم,  2
 .   60, دار المعرفة الجامعية , القاهرة , د / ط , ص  المدخل الى مناهج البحث العلميمحمد غانم محمود ,   3
, المكتب الجامعي الحديث ,  لم االجتماع ومناهج البحث العلميين عميادعبد الحميد , أحمد رشوان, حسين   4

 .     163ص  1983االسكندرية , د /ط, 
,  2004, دار الهدى للطباعة و النشر , الجزائر , د/ط, منهجية العلوم االجتماعيةبلقاسم سالطنية , حسن الجيالني ,   5

 .  307ص



المنهجية للدراسة الميدانية . اإلجراءاتالفصل الثالث                              
 

65 
 

او هي طريقة لجمع المعلومات عن سلوك في سياقه الطبيعي، وتوصف المالحظة 

نها افضل طرق جمع المعلومات عن السلوك، ألنها تتطلب وسيطا كاالختبارات او بأ

االستبانات، ومع أنها تمدنا بمعلومات ثرية اال انها معقدة وتحتاج لجهد وترتيب 

 . 1مكثفين

ومن خالل زيارتي للمؤسسة الحظت بان المتعلمين يتفاعلون مع المعلم ، و حتى 

المراحل التعليمية الخاصة بالنسبة الرابعة و الخامسة  المتعلمين فيما بينهم، خاصة في

من التعليم االبتدائي، كما كانت المالحظة بالمشاركة من خالل االحتكاك بأفراد 

مجتمع البحث، لجمع معلومات اكثر حول الموضوع، ولهذا السبب طبقت الدراسة 

 فيها، و الغرض منها هو التأكد من حيثيات الدراسة .

الذين تم  األفرادهي تقنية مباشرة للتقصي العلمي تستعمل إزاء المقابلة:  -3-2

سحبهم بكيفية منعزلة، غير انها تستعمل في بعض الحاالت إزاء المجموعات من 

اجل استجوابهم بطريقة نصف موجهة والقيام بسحب عينة كيفية بهدف التعرف بعمق 

 .  2المستجوبين

المقابلة من اكثر الوسائل استخداما لجمع البيانات من ومن خالل التعريف نجد بان 

الميدان، بحيث قمت بإجراء بعض المقابالت مع المعلمين في المرحلة االبتدائية الذين 

شرحوا بان للتفاعل أهمية  بالنسبة للمتعلم داخل القسم، وذلك من خالل المناقشة 

أهميته في العملية التعليمية والمشاركة التي يخلقونها فيما بينهم ، كما وضحوا لي ب

 مية .التعل  

هي مجموعة مؤشرات يمكن عن طريقها اكتشاف االستمارة او االستبيان :  -3-3

بحث ميداني  إجراء أيموضوع الدراسة عن طريق االستقصاء التجريبي،  أبعاد

المبحوث لة االتصال الرئيسي بين الباحث وسيى جماعة محددة من الناس، وهي وعل

                                                           
,  1, عالم الكتب , القاهرة ط  منهجية البحث التربوي والنفسي من المنظور الكمي و الكيفيكمال عبد الحميد زيتون,   1

 .  90و ص2004
 .  197, ص , المرجع سبق ذكرهموريس أنجرس , تر:بوزيد صحراوي  2



المنهجية للدراسة الميدانية . اإلجراءاتالفصل الثالث                              
 

66 
 

وي على مجموعة من االسئلة تخص القضايا التي نريد جمع معلومات عنها ، و تحت

 .   1من المبحوث

كما يعرف االستبيان ايضا على انه : عبارة عن مجموعة من االسئلة المكتوبة التي 

حول ظاهرة او موقف معين ،  و اراء الباحثينتعد بقصد الحصول علي معلومات 

المستخدمة الخاصة بالعلوم االجتماعية ، التي  د االستبيان من اكثر االدواتعيو

تتطلب الحصول على معلومات او تصورات او اراء االفراد و اهم ما يتميز به هو 

 .  2توفير الكثير من الوقت و الجهد على الباحث

و لهذا لقد اعتمدت على هذه االداة لما لها من اهمية في جمع البيانات الميدانية التي 

 تي . تخص موضوع دراس

تتكون االستمارة من قائمة من االسئلة التي توجه لعينة البحث ، ليقوم المبحوث 

 : ى اربعة محاور كاالتيسؤاال موزعة عل 33عنها، وقد تضمنت االستمارة  باإلجابة

 اسئلة 05يتعلق بالبيانات الشخصية للمتعلمين ، و التي تضمنت المحور االول : -1

 تكرار السنة ( .  –المستوى التعليمي  –الجنس  –)السن 

و تعلقت االسئلة الخاصة بالتفاعل و التواصل داخل الصف )القسم المحور الثاني : -2

، و ذلك من اجل جمع المعلومات اكثر عن أسئلة 07( و قد تضمنت هذا المحور على 

 الموضوع تكون اكثر دقة . 

اصة بالمتعلم والجو المدرسي، خ أسئلةالمحور  يتضمن هذا المحور الثالث : -3

 سؤاال .  11يحتوي على و

حول العالقة بين المعلم و المتعلم داخل القسم،  أسئلةتضمن  المحور الرابع : -4

المتعلم كانت هناك عالقة بين المعلم و إذامنها ، والتي أسئلة 10بحيث تضمن على 

 افسة التي يبادرونها داخل الصف .  اثناء الدرس من خالل المشاركة و المن

                                                           
 .  77,  المرجع السابقبلقاسم سالطنية , حسن الجيالني,  1
 .  63, ص 1999,  2, دار وائل للنشر و الطباعة , ط  , منهجية البحث العلمياخرون محمد عبيدات  و  2



المنهجية للدراسة الميدانية . اإلجراءاتالفصل الثالث                              
 

67 
 

، تفسير النتائج و البيانات الكميةل اإلحصائيةتستخدم الطرق  االساليب االحصائية:-4 

فاإلحصاء طريقة ألخذ حساب دقيق للخطأ العشوائي الموجود بالمالحظات 

 .1والمقاييس

اعتمدنا في هذه الدراسة على النسب المئوية والتكرارات المطلقة بعد جمع 

االستمارات وفرزها و تفريغها في جداول، وجمع نتائجها وتحويلها الى نسب 

 مئوية بالمعادلة التالية :

 حيث : س : تمثل عدد التكرارات . 

 ن : تمثل عدد افراد العينة .            

 تحليل النتائج:عرض و /1

 البيانات الشخصية للتالميذ. ـ عرض ومناقشة1ـ1

توزيع افراد العينة حسب الجنس.   : (1جدول رقم )   

 

   .(: يوضح توزيع افراد العينة حسب الجنس01رسم بياني رقم )

( أن عينة الدراسة 01و الرسم البياني رقم ) (،01يتضح من خالل الجدول رقم)

%، بحيث يمكن اعتبار الجنس عامال  50متساوية ما بين الذكور واإلناث بنسبة 

 يؤثر في التفاعل داخل حجرة الدراسة.

                                                           
 .  34ـ33,ص1992المكتبة االكاديمية و القاهرة,د/ط,البحث االجتماعي)أسسه وطريقة كتابته(,الصاوي ,محمد 1

العينة 

50

50

 الجنس التكرارات %

 الذكور  30 50

 االناث 30 50

 المجموع 60 100
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توزيع افراد العينة حسب السن. (: 02جدول رقم )  

 
 (: يوضح توزيع افراد العينة حسب السن.02رسم بياني رقم )

( أن النسبة األكبر هي 02(و الرسم البياني رقم)02يتضح من خالل الجدول رقم)

% 23.33سنوات، أما نسبة  10إلى  9% تتراوح أعمارهم ما بين 73.33لألفراد 

% 3.33سنة، في حين أن نسبة  12إلى  11أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين  من

سنة، وهذا يعني بأن األغلبية من  14إلى  13من أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين 

سنوات، وبالتالي فإن أعمار المتعلمين متقاربة فيما  10إلى  9أفراد تتراوح ما بين 

و التي تتراوح  ،المرحلة التعليم االساسي بطوره االول بينهم, و هذا ما يطابق السن 

هذا السن يوحي بتكرار  14إلى  13حالة  وأيضا في  سنة ،12الى 9سن  التالميذ من 

 السنة عند بعض التالميذ وصعوبة التمدرس لدى المتعلم.

. توزيع افراد العينة حسب المستوى التعليمي (:03جدول رقم )  

 

(:يوضح توزيع افراد العينة حسب 03رسم بياني رقم )

 .التعليمي المستوى

 

العينة

50

50

 السن التكرارات %

73,33 44 9-10  

23,33 14 11-12  

3,33 02 13-14  

 المجموع 60 100

المستوى  التكرارات %

 التعليمي 

السنة  30 50

 الرابعة 

السنة  30 50

 الخامسة 

 المجموع   60 100

العينة

73,33

23,33

3,33
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( أن عينة الدراسة 03(، والرسم البياني رقم)03يتضح من خالل الجدول رقم)

%. 50الخامسة من التعليم االبتدائي بنسبة  متساوية مابين السنة الرابعة والسنة   

توزيع افراد العينة حسب تكرار السنة.(: 04جدول )  

 

ة.تكرارالسن (: يوضح توزيع افراد العينة حسب04)رقم رسم بياني                                                      

( أن نسبة المتعلمين 04(، والرسم البياني رقم)04يتضح من خالل الجدول رقم) 

 ،%83.33في حين نسبة غير المكررين  %، 16.66المكررين السنة تقدر بنسبة  

 ومن هنا يتضح أن عينة الدراسة متساوية مابين الذكور واإلناث.

توزيع افراد العينة حسب عدد مرات تكرار السنة . (: 05جدول رقم)  

 

(: يوضح توزيع افراد العينة حسب عدد مرات تكرار السنة .      05رسم بياني رقم )         

( أن نسبة المتعلمين 05(، والرسم البياني رقم)05رقم) يتضح من خالل الجدول

% ، في حين المكررين مرتين بنسبة 20المكررين السنة مرة واحدة بالنسبة للذكور 

% ، في حين المكررين مرتين 80%، فيما نسبة اإلناث المكررين مرة واحدة 80

السنة مرتين  %، ومن هنا يتضح بأن نسبة الذكور عالية الذين كرروا20تقدر بنسبة 

 %80ب 

العينة 

16,66

83,33

العينة 

80

20

 االحتماالت ذكر  % انثى  %

 مكرر 5 66, 16 5 16,66

 غير مكرر  25 83,33 25 83,33

 المجموع  30 100 30 100

 االحتماالت  ذكر  % انثى  %

 مرة  01 20 04 80

 مرتين  04 80 01 20

 المجموع  05 100 05 100
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عرض و مناقشة البيانات الخاصة بالتفاعل والتواصل داخل الصف. 3ـ1  

توزيع افراد العينة حسب معاني التفاعل بالنسبة للمتعلمين.(:06جدول رقم )  

(: يوضح توزيع افراد العينة حسب 06رسم بياني رقم )

 معاني التفاعل بالنسبة للمتعلمين

. 

 

 

( والذي يمثل معاني 06(، والرسم البياني رقم )06يتضح من خالل الجدول رقم)

المتعلمين  وأن معاني التفاعل مختلفة ومتنوعة عندهم، ولهذا نجد أن التفاعل لدى 

% من المتعلمين أجابوا بأن التفاعل هو التساؤل إلزالة الغموض وإضافة 6.66نسبة 

% أجابوا 20% أجابوا بأن التفاعل هو المشاركة، بينما 50المعلومات، أما نسبة 

ا بأن التفاعل هو التواصل مع المعلم % أجابو06على أنه المناقشة والحوار، أما نسبة 

لتبادل األفكار والمعارف، وبالتالي يتضح بأن النسبة األكبر كانت هي المشاركة، 

ألنها هي األبسط واألسهل لمعنى التفاعل بالنسبة للمتعلمين، باعتبار أن التفاعل 

الصف يصدر عن تلك المناقشة التي يخلقها المتعلمين فيما بينهم، ومشاركتهم داخل 

وتجاوبهم الفعال مع الدرس عن طرق الحوار والمناقشة للوصول إلى التعلم األفضل، 

ورفع مستوى التحصيل لديه، والذي يكون من خالل التواصل ما بين المعلم والمتعلم 

 االحتماالت  التكرار  %

التساؤل  04 6,66

إلزالة 

الغموض و 

اضافة 

 المعلومات 

 المشاركة  30 50

المناقشة  20 20

 والحوار 

التواصل مع  26 06

المعلم لتبادل 

االفكار و 

 المعارف 

 المجموع 60 100

العينة 

6,66

50

20

6
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بكل أنواعه جسدي، أو بصري، لغوي، ولهذا فالمتعلم عليه أن يكون على دراية بمثل 

 ية التعليمية التعلمية.هذه األمور المهمة في العمل

توزيع افراد العينة حسب مدى تفاعل المتعلمين مع المعلم اثناء  (: 07جدول رقم ) 

 الدرس.

 

(:يوضح توزيع افراد العينة حسب مدى تفاعل 07رسم بياني رقم )                                                         

 المتعلمين  مع المعلم اثناء الدرس.                          

(، والذي يمثل مدى 07(، والرسم البياني رقم)07يتضح من خالل الجدول رقم)

% أجابوا 1.66% أجابوا ب"نعم" في حين أن نسبة 98.33ن أن نسبة تفاعل المتعلمي

ب "ال " أي أن أغلبيتهم يتفاعلون مع المعلم، بحيث أن األغلبية يشاركون في 

الحصة، ذلك    حسب نوعية المادة والدرس بطبيعة الحال، وبالتالي مما يساعدهم في 

 النجاح في مشوارهم الدراسي.

فراد العينة حسب مدى ضرورة التفاعل الصفي لفهم توزيع ا (: 08جدول رقم )

 المادة ام ال.

 
العينة حسب مدى   اد(: يوضح توزيع افر08رسم بياني رقم )                                                                

                                   الصفي لفهم المادة ام ال.ضرورة التفاعل 

العينة 

98 ,33

1,66

العينة 

95

5

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  59 33, 98

 ال 01 1,66

 المجموع   60 100

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  57 95

 ال  03 5

 المجموع  60 100
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(، والذي يمثل مدى 08(، والرسم البياني رقم)08يتضح من خالل الجدول رقم )

% من المتعلمين أجابوا ب"نعم" أي 95ضرورة التفاعل الصفي لفهم المادة أن نسبة 

% أجابوا ب "ال" 5المادة وضروري، في حين أن نسبة أن التفاعل يساعد على فهم 

، ومن هنا يتضح أن المناقشة والحوار وطرح األسئلة واالستفسارات كل هذه األمور 

تساعد على تصحيح معارف المتعلمين إذا كانت خاطئة، أو الزيادة عليها، وبذلك 

مادة اللغة يكون الفهم والترسيخ ضروري لفهم المادة ,على سبيل المثال نجد في 

العربية يقوم  باعطاء  فرصة لكل المتعلمين من خالل قراءة النص قراءة صامتة ،ثم 

استخراج المفردات و شرحها بينما في مادة الرياضيات نجد حل التمرين من طرف 

المتعلمين على اللوحة ،ثم انجازه على الصبورة ، ومن هنا يكون اكتساب المادة سهل 

ترسخ في ذهن المتعلم ،وذلك من خالل تفاعله و مشاركته مع من خالل فهمه لها مما 

المعلم ،وخصوصا في مادة الرياضيات فالمتعلم هو الذي يحل المشكلة ويبني الدرس 

 عن طريق االستنتاج واستخالص القاعدة.

توزيع افراد العينة حسب مدى التفاعل دور في رفع مستوى (: 09جدول رقم )

 المشاركة لدى المتعلم .

 
 (: يوضح توزيع افراد العينة حسب 09رسم بياني رقم ) 

 مدى التفاعل دور في رفع مستوى المشاركة لدى المتعلم .

(، والذي يمثل بأن 09(، والرسم البياني رقم)09من خالل الجدول رقم) يتضح

% أجابوا ب"نعم" أي 88.33للتفاعل دور في رفع مستوى مشاركة المتعلم أن نسبة 

أن للتفاعل دور في رفع مستوى المشاركة داخل القسم لدى المتعلم، بينما نسبة 

هم داخل الصف من أجل رفع % أجابوا بـ "ال" ومن هنا يتضح بأن التفاعل م11.66

العينة 

88,33

11

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  53 88,33

 ال  07 11,66

 المجموع  60 100
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مستوى المشاركة لدى المتعلم ودرجة تحصيله في الدراسة، والتي أكدت على أن 

 للتفاعل دور كبير في رفع مستوى مشاركته داخل الصف.

توزيع افراد العينة حسب تحديد مكان الجلوس الذي يرغب فيه  (: 10جدول رقم )

 المتعلمين .

 

(: يوضح توزيع افراد العينة حسب تحديد مكان الجلوس 10رسم بياني رقم )                                  

 الذي يرغب فيه المتعلمين.      

(، والذي يمثل تحديد 10(، والرسم البياني رقم)10من خالل الجدول رقم) يتضح

% أجابوا بالجلوس في 83.33مكان الجلوس الذي يرغب فيه المتعلمين، أن نسبة 

األمام، وذلك من خالل التواصل  مع المعلم واالستماع لما يقوله، في حين أن نسبة 

ن الجلوس في األمام يزيد من % أجابوا بالجلوس في الخلف، وعليه يتضح أ11.66

قدرة المتعلم على التركيز واالنتباه، وعليه تؤكد لنا هذه النتائج أن مكان الجلوس قد 

يؤثر على تفاعل المتعلمين، ألن المتعلمين الذين يجلسون في األمام و القريبون من 

لخلف أقل المعلم هم األكثر تفاعال وهم النجباء، في حين المتعلمين الذين يجلسون في ا

تفاعال، ولكن هذا ال يعني أن لمكان الجلوس أثر على تفاعل المتعلم دائما، ألن المعلم 

تلميذا  30البد عليه أن يراعي كل جوانب القسم، بحيث أن عدد التالميذ اليتجاوز 

 وبالتالي لكل واحد له الحق في المشاركة.

 

 

 

العينة

83 ,33

11,66

 االحتماالت  التكرارات  %

الجلوس في  53 33, 83

 االمام 

الجلوس في  07 11,66

 الخلف 

 المجموع  60 100
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لمجال للمناقشة توزيع افراد العينة حسب مدى ضرورة ا(: 11جدول رقم )  

 

(: يوضح توزيع افراد العينة حسب مدى ضرورة  المجال للمناقشة. 11رسم بياني رقم )                                 

(، والذي يمثل مدى 11(، والرسم البياني رقم)11من خالل الجدول رقم) يتضح 

% أجابوا ب "نعم" وبالتالي 95ضرورة المجال للمناقشة ضروري، بحيث أن نسبة 

% أجابوا ب 5فإن المجال للمناقشة يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمتعلم، في حين أن 

 "ال".

العينة حسب مدى صعوبة التفاعل و التواصل مع  توزيع افراد ( :12جدول رقم )

 المعلم. 

  

حسب مدى صعوبة التفاعل (: يوضح توزيع افراد العينة 12رسم بياني رقم )                                

 والتواصل مع المعلم.

(، والذي يمثل مدى 12(، والرسم البياني رقم)12خالل الجدول رقم)ـ يتضح من 

% أجابوا ب "نعم"، 6.66وجود صعوبة في التواصل والتفاعل مع المعلم، أن نسبة 

% أجابوا ب "ال"، وعليه يتضح أن في بعض األحيان تكون 93.99في حين أن نسبة 

بين المتعلمين، أو عندما هناك صعوبة وذلك من خالل إذا راعينا الفروق الفردية ما 

يكون موضوع تعلم جديد، ليس لديهم معلومات كافية، أي ليس لديهم دراسات سابقة 

العينة 

95

5

العينة 

6 ,66

93,33

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  57 95

 ال  03 5

 المجموع  60 100

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  04 66, 6

 ال  56 93,33

 المجموع  60 100
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عوبة في التواصل مع المعلم، ولهذا يجب صه، في حين أن األغلبية ال يجدون حول

على كل معلم أنه ال ينسى أنه يدرس أطفاال لم يملوا من اللعب، إال في بعض األحيان 

يفصح عن هذه  ن هناك مشاكل أسرية يحطم نفسية المتعلم، وهذا األخير العندما تكو

 المشاكل لتكون هناك مساعدة من طرف المعلم.

 المتعلم والجو المدرسي.عرض وتحليل البيانات الخاصة  1-3

توزيع افراد العينة حسب مدى حب المتعلمين الدراسة .  (: 13جدول رقم )  

 
 (: يوضح توزيع افراد العينة حسب مدى حب المتعلمين الدراسة.13رسم بياني رقم )                                

                      

( والذي يمثل مدى حب 13(، والرسم البياني رقم)13يتضح من خالل الجدول رقم)

% 5% أجابوا ب "نعم" في حين أن نسبة 95المتعلمين الدراسة، بحيث أن نسبة 

 أجابوا ب "ال" ، وهنا يتضح أن حب الدراسة يرجع إلى حب المعلم أيضا.

عتبر النجاح، وتحقيق بحيث أن األغلبية من المتعلمين يحبون الدراسة، ألنها ت

المستقبل، واالنتقال من مستوى إلى آخر، كما أن حب الدراسة متعلق بالجوفي 

الصف الذي يخلقه المعلم ما بين المتعلمين قصد المشاركة، وذلك من خالل تحقيق 

 أمنياتهم والحصول على شهادة في آخر السنة.

 

 

العينة 

95

5

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  57 95

 ال  03 5

 المجموع  60 100
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العينة حسب مدى مشاركة  المتعلمين داخل حجرة  توزيع افراد (: 14جدول رقم )

 الدرس.

 
(: يوضح 14رسم بياني رقم )                                                                              

      توزيع افراد العينة حسب مدى مشاركة  المتعلمين داخل حجرة الدرس. 

(، والذي يمثل مدى 14( والرسم البياني رقم)14يتضح من خالل الجدول رقم)

% 3.33% أجابوا ب "نعم" في حين أن نسبة 96.66مشاركة المتعلمين أن نسبة

أن أغلبية المتعلمين يبادرون إلى المشاركة التلقائية أجابوا ب "ال"، وبالتالي يتضح 

داخل حجرة الدرس، وهذا مؤشر على أن المشاركة مهمة في العملية التعليمية عن 

طريق طرح األسئلة، وأمثلة وأحداث عاشوها أو يعيشونها في حياتهم اليومية، 

ية كل واحد وكذلك من خالل مكتسباتهم القبلية بحيث أن المشاركة تلقائية أي عفو

حسب فهمه، وأحيانا أخرى ممنهجة بعد تفكير المتعلم وتحليل خاصة في مادة 

 الرياضيات.

توزيع افراد العينة حسب مدى استجابة المتعلمين لمثير السؤال  (: 15جدول رقم )

 الذي يطرحه المعلم اليهم. 

 

                                                                                                                                                           (: يوضح توزيع افراد العينة حسب مدى استجابة المتعلمين لمثير السؤال الذي يطرحه المعلم اليهم ..                                 15رسم بياني رقم )

العينة 

96 ,66

3,33

العينة 

96,66

3,33

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  58 66, 96

 ال   02 3,33

 المجموع  60 100

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  58 96,66

 ال  02 3,33

 المجموع  60 100



المنهجية للدراسة الميدانية . اإلجراءاتالفصل الثالث                              
 

77 
 

( والذي يمثل مدى 15(.والرسم البياني رقم)15يتضح من خالل الجدول رقم )

% أجابوا ب"نعم" إذا ما وجه 96.66استجابة المتعلمين لمثير السؤال أن نسبة 

% أجابوا ب "ال" ،ومن هنا 3.33السؤال إليهم من طرف المعلم،في حين أن نسبة 

ن األسئلة المطروحة تدفع بالمتعلمين نحو التفاعل حتى ولو كانت المحاولة يتضح أ

خاطئة، كما يتبين أيضا على أن المشاركة من خالل االجابات المنفردة أحسن ،و ذلك 

من خالل معرفة الفروق الفردية و محاولة معالجة الصعوبات التعليمية لدى 

 ثراء و التصحيح .                                                                   المتعلمين كما يندرج ذلك أن يتنسى للجميع اإل

توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا كان السبب وراء عدم  (: 16جدول رقم )

.مشاركة هو صعوبة المادة  

 

(: يوضح توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا كان  السبب وراء عدم مشاركة هو صعوبة 16رسم بياني رقم )           

 المادة.                                                                  

ا ( و الذي يمثل تحديد م16(، و الرسم البياني رقم )16يتضح من خالل الجدول رقم )

% 31.67إذا كان السبب وراء عدم مشاركة المتعلم هو صعوبة المادة أن نسبة 

% أجابوا ب "ال"، ويتضح من خالل هذا 68.33أجابوا ب"نعم"، في حين أن نسبة 

أن صعوبة المادة تعرقل مشاركة المتعلم ،و لهذا ال ينبغي أن يستسلموا لهذا العائق، و 

ر واالطالع على المراجع الخاصة بالمادة، حتى إنما عليهم بالمثابرة واالجتهاد أكث

يستطيعوا فرض أنفسهم داخل حجرة الدرس بالمشاركة و التواصل بشكل دائم مع 

 المعلم.

 

العينة 

31,67

68,33

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  19 31,67

 ال  41 68,33

 المجموع  60 100
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توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا كان خروج  المعلم عن  (: 17جدول رقم )

 موضوع  الدرس سبب وراء عدم المشاركة .

 

(: يوضح توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا كان 17رسم بياني رقم )                                                      

 خروج  المعلم عن موضوع  الدرس سبب وراء عدم المشاركة .

( و الذي يمثل ما إذا 17البياني رقم ) (، و الرسم17يتضح من خالل الجدول رقم )

% 4.88كان خروج المعلم عن موضوع الدرس السبب وراء عدم المشاركة أن نسبة 

% أجابوا ب "ال" ، ومن هنا يتضح أن ال 95.12أجابوا ب "نعم" في حين أن نسبة 

يعني خروج المعلم عن موضوع الدرس يحول دون مشاركة المتعلم ،ألن على 

 ون مركزا مع المعلم عند بداية القاء المعلم للدرس.المتعلم أن يك

توزيع افراد العينة حسب تحديد المادة التي يشارك فيها المتعلمين   (: 18جدول رقم)

 اكثر. 

                                  

 

 

 

( : يوضح توزيع افراد العينة حسب تحديد 18رسم بياني رقم )

 المادة التي يشارك فيها المتعلمين

 

 . 

العينة 

4,88

95,12

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  02 4,88

 ال  39 95,12

 المجموع  41 100

 االحتماالت التكرارات %

اللغة  15 25

 العربية 

 الرياضيات 20 33,33

التربية  15 25

 االسالمية 

اللغة  10 16,67

 الفرنسية

 المجموع 60 100

العينة 

25

33 ,33

25

16,67
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( والذي يمثل تحديد 18(، والرسم البياني رقم )18يتضح من خالل الجدول رقم )

% أجابوا على أنهم يشاركون في 25المادة التي يشارك فيها المتعلمين أكثر أن نسبة 

% أجابوا مادة الرياضيات ،في حين أن نسبة  33.33مادة اللغة العربية ،و نسبة 

% 16.67بينما أن نسبة  التربية االسالمية، % أجابوا على أنهم يشاركون في مادة25

% باعتبارها 33.33أجابوا بالمشاركة في اللغة الفرنسية ،و بالتالي النسبة األكبر هي 

المادة األساسية لكن مع ذلك فالمتعلم لديه ميول للمشاركة في المواد األخرى غير 

لتهم يشاركون في مادة اللغة العربية، ويتضح من خالل الجدول أن األسباب التي جع

هذه المواد أكثر من غيرها وذلك يرجع إلى حب المادة وسهولتها ومتعتها، كما تكون 

مشاركة المتعلمين في مادة معينة مرتبط بميولهم إلى المادة، كما يكون دور المعلم 

أيضا ألنه يستطيع أن يثبت في نفسية المتعلم بطريقته الخاصة في حبه للمادة، وبذلك 

 خلق التفاعل داخل حجرة الدرس.يتمكن من 

نوعية المشاركة لدى المتعلمين  (: توزيع افراد العينة حسب 19جدول رقم )   

 

المتعلمين(: يوضح توزيع افراد العينة حسب نوعية المشاركة لدى 19رسم بياني رقم )  

( والذي يمثل نوعية 19(، والرسم البياني رقم)19يتضح من خالل الجدول رقم)

% أجابوا على أنهم يشاركون دائما في المواد 60المشاركة لدى المتعلمين أن نسبة 

% مشاركتهم أحيانا، ويتضح هذا أن ميل كل 40المذكورة سابقا، في حين أن نسبة 

ك المتعلمين ويتفاعلون مع المعلم، ألن التفاعل يكون متعلم للمادة ال يكفي  حتى يشار

حسب حب وإقبال المتعلمين على بعض المواد وخصوصا غير الجافة والتي تستعمل 

 فيها الوسيلة، بحيث يتفاعلون أكثر من المادة التي يميل إليها كل واحد.

العينة 

60

40

0

 االحتماالت  التكرارات  %

 دائما  36 60

 احيانا  24 40

 نادرا  00 0

 المجموع  60 100
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 افراد العينة حسب مدى مشاركة المتعلمين  في الموادتوزيع (:20جدول رقم )

 األخرى. 

 
(: يوضح توزيع افراد العينة 20رسم بياني رقم )                                                                                       

 حسب مدى مشاركة المتعلمين  في المواد األخرى.

( والذي يمثل مدى 20(، والرسم البياني رقم)20يتضح من خالل الجدول رقم)

% أجابوا ب " نعم "، في حين 93.33ين في المواد األخرى أن نسبة مشاركة المتعلم

% أجابوا ب"ال" ومن هنا يتضح أن المشاركة في المواد األخرى هي مواد 6.67أن 

تحاكي واقعهم، والمتعلم يحب سرد ميوالته وتجاربه المعاشة، مثال مادة العلوم 

 اإلجتماعية.

العينة حسب تحديد سبب عدم المشاركة في المواد  توزيع افراد (:21جدول رقم )

 األخرى  .

                  

 

(: يوضح توزيع افراد العينة 21رسم بياني رقم )                   

.  حسب تحديد سبب عدم المشاركة في المواد األخرى  

( والذي يمثل سبب عدم 21( والرسم البياني رقم)21يتضح من خالل الجدول رقم) 

% أجابوا على كون أن المواد غير مهمة، 25المشاركة في المواد األخرى أن نسبة 

العينة 

93,33

6,67

العينة

25

50

25

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  56 93,33

 ال  04 6,67

 المجموع  60 100

 االحتماالت  التكرارات  %

ألنها غير  01 25

 مهمة 

ألنها  02 50

 صعبة 

ألنها غير  01 25

 مفيدة 

 المجموع  04 100
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% أجابوا على 25% أجابوا بكون أن المواد صعبة، في حين أن نسبة 50أما نسبة 

لسبب يعد من أسباب عدم المشاركة كون أنها غير مفيدة، ومن هنا يتضح أن هذا ا

والتفاعل، كما قد تكون بعض المواد غير مهمة أو ثانوية بالنسبة للمتعلم مما يؤدي 

إلى عدم مشاركتهم وقد ال يرى المتعلمين أي فائدة من بعض المواد، وبالتالي 

 اليشاركون فيها.

تعلم داخل القسمبين المعلم والم العالقةــ عرض و مناقشة البيانات الخاصة ب 4ـ 1  

(: يوضح توزيع افراد العينة حسب مدى معاملة المعلم للمتعلم .22جدول رقم )  

 

          
  المعلم للمتعلم.(: يوضح توزيع افراد العينة حسب مدى معاملة 22الرسم البياني رقم ) 

( والذي يمثل مدى 22(، والرسم البياني لرقم)22يتضح من خالل الجدول رقم) 

% أجابوا بأن معاملة جيدة، في حين أن 73.33معاملة المعلم للمتعلم، حيث أن نسبة 

 % معاملة سيئة.6.67% أجابوا على أنها عادية، والنسبة المتبقية هي 25نسبة 

لمعاملة دور مهم لدى المتعلم، بحيث أن األغلبية من ويتضح من خالل هذا بأن ل

المتعلمين تكون معاملتهم جيدة، ومنها يندرج عنها تواصل وتفاعل متبادل مابين 

 المعلم والمتعلم داخل الصف.

 

          

 

التكرارات 

73,33

25

6,67

 االحتماالت  التكرارات  %

 جيدة  44 73,33

 عادية  15 25

 سيئة  01 6,67

 المجموع  60 100



المنهجية للدراسة الميدانية . اإلجراءاتالفصل الثالث                              
 

82 
 

 افراد العينة حسب مدى اذا كان هناك تمييز بين المتعلمين. توزيع (: 23جدول رقم ) 

 

                                                       
(: يوضح توزيع افراد العينة حسب مدى اذا كان هناك تمييز 23رسم بياني رقم )                                     

 بين المتعلمين 

( والذي يمثل إذا كان 23(، والرسم البياني رقم)23من خالل الجدول رقم) يتضح

% أجابوا ب"نعم" في 28.33هناك تمييز بين المتعلمين في الصف، بحيث أن نسبة 

"ال"، ومن هنا يتضح أن النسبة األكبر هو أن  % أجابوا ب71.67حين أن نسبة 

الفروق الفردية لكل متعلم، بحيث  المعلم ال يميز مابين المتعلمين، وذلك خالل مراعاة

إذا كان هناك تمييز فيما بينهم ينتج عنه عدم االهتمام بالدراسة وعدم المباالة لما يقوله 

 المعلم.

توزيع افراد العينة حسب مدى للمشاركة عالقة بين المعلم و  (: 24جدول رقم )

 المتعلم.

 
(: يوضح توزيع افراد العينة حسب مدى  24رسم بياني رقم)                                                                          

 للمشاركة  عالقة بين المعلم و المتعلم.    

( والذي يمثل مدى 24( والرسم البياني رقم)24يتضح من خالل الجدول رقم )

% أجابوا ب"نعم"، في حين 75للمشاركة عالقة بين المعلم والمتعلم بحيث أن نسبة 

% أجابوا ب"ال" وبالتالي يتبين أن للمشاركة دور في تشكيل عالقة مابين 25أن 

العينة 

28,33

71,67

العينة 

75

25

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  17 28,33

 ال  43 71,67

 المجموع  60 100

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  45 75

 ال  15 25

 المجموع  60 100
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المعلم والمتعلم في الحصة وذلك من خالل االستنتاج والتلخيص واستنباط القاعدة أو 

ة في العملية التعليمية ويحقق عالقة ايجابية بين الحصيلة مما يدل على أهمية المشارك

 المعلم والمتعلم تنعكس ايجابيا على نتائج الدراسة.

توزيع افراد العينة حسب مدى مالئمة طريقة القاء المعلم للدرس  (:25جدول رقم)

 تشجعك على المشاركة و التفاعل. 

 
(: يوضح توزيع افراد 25رسم بياني رقم )                                                                                

 العينة حسب مدى مالئمة طريقة القاء المعلم للدرس تشجعك على المشاركة و التفاعل..     

( والذي يمثل مدى طريقة 25( والرسم البياني رقم)25يتضح من خالل الجدول رقم) 

% 96.67إلقاء المعلم للدرس تشجع على المشاركة والتفاعل ولهذا نجد أن نسبة 

% أجابوا ب"ال" ومن هنا يتضح أن أغلبية 3.33أجابوا ب"نعم" في حين أن نسبة 

ة، واستجابة المتعلم له من خالل حسن المتعلمين طريقة المعلم تشجعهم على المشارك

التعبير واعطاء أمثلة أكثر حول الموضوع، وبالتالي يمكن لطريقة المعلم تؤثر في 

 تفاعل المتعلمين.

معلم  (: توزيع افراد العينة حسب تحديد العبارات التي يرد بها ال26جدول رقم ) 

 .على المتعلمين كلما شاركوا

  

حسب تحديد  (: يوضح توزيع افراد العينة26رسم بياني رقم )

 . العبارات التي يرد بها المعلم  على المتعلمين كلما شاركوا

العينة 

96,67

3, 33

العينة 

96,67

33,33

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  58 96,67

 ال  02 33 ,3

 المجموع  60 100

 االحتماالت  التكرارات  %

بعبارات  58 96,67

 مشجعة 

بعبارات  02 33,33

 محبطة 

 المجموع  60 100
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 (، والذي يمثل تحديد26( و الرسم البياني رقم )26يتضح من خالل الجدول رقم )

% اجابوا 96,67العبارات التي يرد بها المعلم على المتعلمين كلما شاركوا ان نسبة

% اجابوا بان المعلم 33.33بان المعلم يرد علينا بعبارات مشجعة، في حين ان نسبة  

المتعلمين اجابوا بعبارات مشجعة،  أغلبيةيرد علينا بعبارات محبطة، وبالتالي ان 

علهم داخل الصف، مما يؤكد لنا دور العبارات المشجعة وهذا ما يفسر مشاركتهم وتفا

تلعب دورا في نفسية المتعلم مما ترفع من معنوياته، وبالتالي يتفاعل ويشارك مع 

 المعلم اثناء الحصة .  

توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا كان المتعلمين يشاركون ثم  (: 27جدول رقم )

 توقفوا .

 
(: يوضح توزيع افراد العينة حسب تحديد ما 27رسم بياني رقم )                                                 

 اذا كان المتعلمين يشاركون ثم توقفوا .

إذا كان ( والذي يمثل ما 27( والرسم البياني رقم)27يتضح من خالل الجدول رقم)

% أجابوا ب"نعم"، في حين أن 10المتعلمين يشاركون ثم توقفوا، حيث أن نسبة 

% أجابوا ب "ال"، ويتضح من هذا أن هناك سبب أو أسباب تجعل منه يتوقف في 90

 المشاركة وهذا ما يتبين في السؤال الموالي سيوضح لنا طبيعة ذلك السبب.

 

 

 

 

العينة

%

10

90

100

ت االحتماال التكرارات  %  

 نعم  06 10

 ال  54 90

 المجموع  60 100
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حسب تحديد األسباب التي جعلت بعض توزيع افراد العينة  (: 28جدول رقم )

 المتعلمين يتوقفون عن المشاركة .

 

(: يوضح توزيع افراد العينة حسب تحديد 28رسم بياني رقم )                                                      

 األسباب التي جعلت بعض المتعلمين يتوقفون عن المشاركة .      

( والذي يمثل األسباب التي 28( والرسم البياني رقم)28يتضح من خالل الجدول )

% أجابوا على أن 66.67ن يتوقفون عن المشاركة، أن نسبة جعلت بعض المتعلمي

السبب يعود إلى أن األسئلة دائما صعبة وال تليق بمستوانا، وهذا سيستدعي من المعلم 

% 33.33تسهيل وتبسيط األسئلة بشكل واضح حتى يفهم الكل، في حين أن نسبة 

ا يكون عن بعض أجابوا على أن السبب يعود إلى صعوبة التعبير عن الفكرة، وهذ

المتعلمين الذين لديهم اجابة ولكن لهم صعوبة التعبير عنها، وكل هذه األسباب البد 

من جعل كل األسئلة في متناول فهم الجميع وذلك من خالل تذليل الصعوبات 

والتشجيع والتعزيز واإلحساس باألمان والحرية في التعبير، ألنها كلها تصم في 

 صميم العملية التفاعلية.

 

 

العينة 

66,67

0

33,33

 االحتماالت  التكرارات  %

الن االسئلة  04 66,67

دائما صعبة 

و ال تليق 

 بمستوانا 

راجع الى  00 0

صعوبة 

 المادة 

صعوبة  02 33,33

التعبير عن 

 الفكرة

 المجموع  06 100
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توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا كانت هناك أسباب أخرى  (: 29جدول رقم )

 تعيق المتعلمين في المناقشة و التواصل مع المعلم. 

 

(: يوضح توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا 29بياني رقم )رسم 

 كانت هناك أسباب أخرى تعيق المتعلمين في المناقشة و التواصل

 مع المعلم.

( والذي يمثل تحديد إذا 29( والرسم البياني رقم)29يتضح من خالل الجدول رقم)

ع المعلم، أن نسبة كانت هناك أسباب أخرى تعيق المتعلمين في المناقشة والتواصل م

% أجابوا 26.67% أجابوا بأن السبب هو عدم مباالة المعلم لمشاركتهم، ونسبة 3.33

% التشويش، ومن هنا 53.33بأن السبب هو الخوف والتردد، في حين أن نسبة 

يتضح أن هذه األسباب مرتبطة بالمعلم وذلك من خالل كونه المسؤول عن تقديم 

سط للمتعلمين، كما يكون مهتما بكل واحد، حتى ال المعلومات والمعارف بشكل مب

يشعر بأنه ال معنى لمشاركتهم، وأما السبب الذي يرجع إلى المتعلمين هو انعدام الثقة 

بالنفس الذي يجعلهم إلى الخوف والتردد من اإلجابة، أما التشويش يعود إلى المعلم 

بى التحكم في المتعلمين داخل والمتعلم معا، ألن على المعلم البد أن يكون له القدرة ع

الصف، حتى يعم الهدوء، والمتعلمين هم المسؤولين عن إحداث التشويش فيما بينهم، 

 ومن هذا يكون هنا الجو في الصف مساعد على المشاركة والتفاعل.

 

 

 

العينة 

3,33

26,67

53,33

 االحتماالت  التكرارات  %

عدم  02 3,33

مباالت 

المعلم 

 لمشاركتك 

الخوف و  16 26,67

 التردد 

 التشويش  32 53,33

 المجموع  60 100
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العينة حسب تحديد اقتراحات المتعلمين حول طرق  توزيع افراد (: 30جدول رقم )

 خلق التفاعل داخل الصف .                                                          

 

(: يوضح توزيع افراد العينة حسب تحديد 30رسم بياني رقم )                                                

 اقتراحات المتعلمين حول طرق خلق التفاعل داخل الصف .

(، والذي يمثل بعض 30( والرسم البياني رقم)30من خالل الجدول رقم) يتضح 

اقتراحات المتعلمين حول طرق خلق التفاعل الصفي، وذلك حسب كل خاصية 

% أجابوا على حسن المعاملة، وذلك على المعلم يجب أن 70المتعلم، بحيث أن نسبة 

ل للحوار والمناقشة، % اجابوا على ترك المجا21.67يحسن معاملة كالمتعلم، ونسبة 

وذلك من خالل اعطاء لهم الحرية في التعبير وابداء الرأي وتوفير لهم جو دراسي، 

 % أجابوا بإضافة النقاط.   8.33في حين أن نسبة 

توزيع افراد العينة حسب هل يترك المعلم الوقت الكافي لطرح  (: 31جدول رقم ) 

 االسئلة و االستفسارات و ابداء الراي لكم. 

 

(: يوضح توزيع افراد العينة حسب ما اذا كان المعلم 31رسم بياني رقم )                     

 يترك للمتعلمين الوقت الكافي لطرح االسئلة و االستفسارات وابداء الراي .            

العينة 

96,66

3,33

 االحتماالت  التكرارات  %

حسن  42 70

 المعاملة

ترك  13 21,67

المجال 

للحوار و 

 المناقشة 

اضافة  05 8,33

 النقاط 

 المجموع 60 100

 االحتماالت  التكرارات  %

 نعم  58 96,66

 ال  02 3,33

 المجموع  60 100

العينة 

70

21,67

8,33



المنهجية للدراسة الميدانية . اإلجراءاتالفصل الثالث                              
 

88 
 

(   والذي يمثل ما إذا كان 31(، والرسم البياني رقم)31من خالل الجدول رقم) يتضح

المعلم يترك للمتعلمين الوقت الكافي لطرح األسئلة واالستفسارات وإبداء الرأي، أن 

% أجابوا ب "ال" وبالتالي 3.33% أجابوا ب"نعم" في حين أن نسبة 96.66نسبة 

ومساعد على المشاركة والتفاعل ما بين يتضح أن الجو الذي يسود الصف جو مهيأ 

 المعلم والمتعلم الذي يحدث داخل الصف باعتباره أساس العملية التعليمية.

 نتائج الدراسة الميدانية : -

يعد موضوع التفاعل الصفي من بين المواضيع الراهنة التي استهوت و جذبت 

رائها ، و ذلك قصد ميول العديد من المفكرين و الباحثين على اختالف توجهاتها و آ

معرفة طبيعية التفاعل ما بين المعلم و المتعلم، باعتبار التفاعل طريقة جديدة في 

 أصبحالتدريس بعد ما كان التدريس احادي االتصال يقتصر على المعلم فقط، حيث 

حتى المتعلمين فيما بينهم في يشارك كل من المعلم و المتعلم و حاليا ثنائي اتصال

حتى المعلومات والمعارف ووذلك من خالل تبادل االفكار و مناقشة الدرس،

 العواطف . 

من خالل تحليل البيانات  صالميدانية حول هذا الموضوع تستخلومن خالل دراستنا 

وتفريغها في جداول و تفسيرها تمكنت الدراسة من الوصول الى مجموعة من النتائج 

الهامة المرتبطة بموضوع الدراسة ، حيث انطلقنا في دراستنا باالعتماد على بناء 

 فرضيتين : 

تقوم عملية التفاعل الصفي على الحوار والمناقشة بين المعلم الفرضية االولى: -

 والمتعلم . 

ثين يتفاعلون مع المعلم وذلك من خالل مبحواسفرت نتائج الدراسة ان معظم ال

على اهمية المشاركة  %50قدرت  األكبرالنسبة ن أادراكهم لمعنى التفاعل حيث 

 .  الرأي إبداءوتي تقوم على المناقشة و الحوار ، و الداخل الصف

 أنرسيخها باعتبار تثين بان التفاعل ضروري لفهم المادة وحوبميؤكد اغلبية ال

هم المادة الحوار هو الذي يؤدي الى ترسيخ المعلومات في ذهن المتعلم ويكون ف

 على اهمية المناقشة و الحوار بالنسبة للمتعلم .%20سهل، بحيث كانت نسبة  
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ثين بان لمكان الجلوس اثر على التفاعل مع المعلم و ذلك من وحبميؤكد بعض ال

خالل ان البعض منهم يحسون بالنقص عندما يجلسون في الخلف ، كما تؤكد نتائج 

الدراسة بان للتفاعل دور في رفع مستوى المشاركة لدى المتعلم، من خالل حبه 

 التفاعل . أساس، وهو أكثرللمادة ومشاركته 

ثين على ان المعلم يستعمل وسائل و طرق تدريس متنوعة وحمبيؤكد اغلبية ال

تشجعهم على زيادة التفاعل الصفي و على مشاركتهم اكثر في بناء الدرس داخل 

 .  الرأي وإبداءيعطي فرصة للتعبير الصف، زد على ذلك تؤكد النتائج بان المعلم 

، % 96,66 واالستفسارات والتي قدرت بنسبة لألسئلةلكل متعلم من خالل طرحه 

هذه النتائج تؤكد على ان التفاعل يقوم على الحوار والمناقشة وذلك للوصول الى و

التعلم االفضل ورفع مستوى تحصيل لدى المتعلم، عن طريق التواصل و المناقشة 

 التي يخلقها كل من المعلم و المتعلم و بين المتعلمين فيما بينهم . 

الطريقة  تؤدي الى تبادل المعارف والمعلومات بان هذه اضافة الى ذلك اكدت النتائج 

في اتجاهين اي بين المعلم و المتعلمين، مما يؤكد على ان المناقشة من الطرق الفعالة 

تؤدي الى خلق جو من المنافسة والتشجيع مما يؤدي هذا الى زيادة التفاعل الصفي، و 

 متعلمين . هذا ما يدل على ان هذه الطريقة تؤدي لتنمية التفاعل بين ال

ونستنتج في االخير بان الفرضية تحققت، الن التفاعل هو العامل المناسب في ايصال 

المعلومات و تبادلها عن طريق التواصل، مما يؤدي هذا الى نجاح العملية التعليمية 

خلق التفاعل الصفي  إلىالن المناقشة تهتم بالمتعلمين في جميع النواحي، وتؤدي 

 راسي . الجيد في الفصل الد

 توجد عالقة بين سلوك التالميذ و معاملة المعلم اليهم . الفرضية الثانية : -

اسفرت نتائج الدراسة بان معاملة المعلم للمتعلم تعتبر االساس في تحصيل مستوى -

يدة، والتي الباحثين جالمعاملة العلى ان  %73,33الدراسة ، حيث قدرت نسبة 

باعتبار المعاملة تقوي العالقة ما بين المتعلم و المعلم اكثر كلما زادت زاد تحسين 

 مستوى المتعلم . 
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ن وجود عالقة بين المعلم والمتعلمين من خالل أعلى  المبحوثين أغلبيةيؤكد  -

كما ، %75المشاركة التي يبادرونها في الحصة، بحيث كانت النسبة االكبر تقدر 

 تؤكد النتائج ايضا على ان العالقة تقوي بين طرفي العملية التربوية . 

يؤكد بعض المبحوثين على عدم تمييز بينهم في الصف والتي قدرت بنسبة -

، هذه تؤكد على ان المعلم يراعي الفروق الفردية في ما بينهم، كما على 71,67%

التعامل معها علم والتي يواجهها والمعلم ان يتعرف على المشكلة التي يتعرض لها المت

، مثال كمشكلة ضعف البصر او السمع مما يعيق التعلم لدى المتعلم، للتغلب عليها

ي ال تؤثر على تفاعله داخل ولهذا البد من تشكيل عالقة بينه و بين المتعلمين لك

 . القسم

المبحوثين على ان ردت فعل المعلم على مشاركتهم تلعب دورا مهما في  أغلبيةيؤكد 

يرد  %96,67بان نسبة  أكدواتحسين العالقة ما بين المعلم و المتعلمين، بحيث 

 أكثروهنا نجد بان كلما شجعهم زاد من حيويتهم ونشاطهم وميولهم  بعبارات مشجعة،

لمادة بطبيعة الحال. حيث ان سمات حول الدراسة، الن العالقة تبنى بمحبة المعلم وا

المعلم الفاعل هو ان يتفهم المرحلة العمرية التي يمر بها تالميذه، حيث يكون ذا 

شخصية قوية و نفوذ كبير لكي يستطيع ان يملك قلوب تالميذه، ان يكون محبا لهم 

م الن المعلم يكون ابا قبل ان يكون معلما لهم، وان يكون عارفا بطبائعهم و غرائزه

يعامل متعلميه معاملة واحدة و يعدل بينهم و يصلح الصلة  وأن، وأفكارهموعاداتهم  

بينهم ، وان يزود المتعلمين بما يشاءون من ثقافة وعلم وان يحسن التفكير والتدبير، 

و لهذا اكدت اجابات المبحوثين على ان المعاملة تشجعهم و ذلك من خالل حسن تلك 

 . %70بة المعاملة و التي قدرت بنس

لهذا نجد بان نتائج الدراسة تؤكد على ضرورة حسن معاملة المتعلم و مراعاة و

ن ال يكون تمييز بينهم ، و ذلك من اجل زيادة و تقوية العالقة بين أفردية والفروق ال

 المعلم و المتعلم . 

ن للمعلم دورا مهما في عالقته مع ، ألن الفرضية تحققتأخير باأل ونستنتج في

تالميذه و ذلك من خالل خبرته في الميدان اكثر ، و في االداء تفهما لسلوكيات 
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 لمتغيرة، وذلك من خالل تشجيعهمالتعليمية ا في المواقف المتعلمين المختلفة

، ية العالقة فيما بينهم داخل الصفوتحفيزهم و غرس الثقة في نفوسهم ، لزيادة تقو

على العالقة ة و تحقيق افضل النتائج القائمة وكل ذلك من خالل نجاح العملية التربوي

 الجيدة بين المعلم و المتعلم لسير العملية التعليمية على طوال السنة الدراسية. 
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 خالصة الفصل الثالث .

من خالل دراستنا لهذه الفرضيات و مما سبق توصلنا الى ان عملية التفاعل ما 

بين المعلم و المتعلم ال يمكن ان تتسم بطابع ناجح اال اذا احتكمت الى مجموعة من 

العوامل من شانها تعزيز فكرة التواصل و التفاعل داخل الوسط المدرسي، وذلك ان 

رة المعلم ، باعتبار طريقة الحوار والمناقشة نمط التفاعل داخل الصف يعتمد على قد

من الطرق الهامة في العملية التعليمية ، فهي تقوم غلى تشجيع المتعلمين على التفاعل  

فيما بينهم ، و تنمي لديهم المنافسة و الحوار و تؤدي الى النمو المعرفي العقلي، وذلك 

ين المعرفة و قدرة المعلم على للدرس هي المناسبة في مختلف المياد اإللقاءطريقة  إن

شد انتباه المتعلم اذا احسن استعمالها ، مما ينجم عنها في االخير عالقة قائمة بين 

المعلم و المتعلم من خالل حسن المعاملة مراعيا للفروق الفردية فيما بينهم ، وعموما 

هما كان التفاعل الصفي يعتبر مهما في ايصال المعلومات و التواصل مع المتعلمين م

 نوعه  . 
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:خاتمة عامة  

تعلمٌة حٌث اللعملٌة لهذه الدراسة موضوعا فً غاٌة االهمٌة بالنسبة تناولت 

تم الكشف عن اهم عملٌة من العملٌات التربوٌة و المتمثلة فً التفاعل الصفً ما بٌن 

ف التعلٌمٌة ، وذلك لما له قالمعلم و المتعلم باعتباره العصب الرئٌسً لفعالٌة الموا

من أهمٌة صوى فً تشجٌع روح المبادرة الجماعٌة داخل الصف و مساعدة 

األشخاص فً تفادي االنطواء على النفس و كذلك تفعٌل الكفاءات البٌداغوجٌة 

 لتحقٌق اهداف مسطرة فً الصف لخلق مستوى عام . 

ات سواء المنطوقة او لمفالتفاعل او االتصال هو العملٌة التً تقوم على قوة الك

 ثٌر على االخرٌن ، و بالتالً هو عملٌة جد أساسٌة للنشاط االجتماعًالمكتوبة لتأ

جتمع من حٌث التماسك و التقدم ، فبدون هذا التربوي وهو ضروري لوجود أي مو

النصر ٌصبح المجتمع مكون من حشد ال رابطة له و ال عالقة له فعملٌة التفاعل 

المعلم و المتعلمٌن داخل القسم من خالل كالم و أفعال  هً كل ما ٌصدر عن

وحركات و إشارات و غٌرها ، من ذلك بهدف التواصل لتبادل األفكار و المشاعر 

تخدم بالدرجة األولى المتعلم من خالل تحقٌق مستوى مشاركته و تحصٌله الدراسً 

 الجٌد . 

ماعٌة المدروسة ، باعتبار ورة بناء شبكة  من العالقات االجتو أخٌرا نشٌر الى ضر

افها المنشورة على مستوى الفرد ان نجاح المؤسسة التربوٌة فً تحقٌق أهد

المجتمع مرهون بنجاح و فاعلٌة هذه العالقات و التفاعل الصفً المدرسً ما بٌن و

المعلم و المتعلم و عناصر البٌئة المدرسٌة محور العملٌة التعلٌمٌة ،  باعتبار ان 

ً هو األثر الذي ٌحدثه فعل التواصل بٌن طرفً العملٌة التعلٌمٌة التفاعل الصف

التعلمٌة و بدون تفاعل ال ٌمكن نجاح العملٌة التعلٌمٌة ، و التً ممن شانها ان 

 تستثٌر دافعٌة المتعلمٌن نحو التعلم .  

 

من خالل الدراسة التً قمت بها أتقدم ببعض التوصٌات و االقتراحات التً أتمنى 

 بعٌن االعتبار و ان تجد صدى فً المستقبل ان شاء هللا و من بٌنها :  ان تأخذ

 ته ان ٌخلق مناخ تعلمً مالئم . لتعاون بٌن المتعلمٌن الذي من نشأدعم ا-

 عملٌة تعلمٌة . مركز اهتمام و بؤرة نشاط و قلب ف اعتبار المتعلم-
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إعطاء فرص كافٌة  ضرورة تقلٌل عدد المتعلمٌن فً الصف حتى ٌتمكن المعلم من-

 سئلة و المحادثة و التعبٌر .لأل

 ضرورة اقتراح نشاطات و مواقف تعلٌمٌة متنوعة تساعد على التفاعل الصفً .-

عددة ، حٌث ٌكون المتعلم مرسال ضرورة تشجٌع التفاعل الصفً فً اتجاهات مت-

 مستقبال.و

 ن األسئلة .ضرورة حث المتعلم على المشاركة و التفاعل من خالل االكثار م-

توطٌد العالقة بٌن المعلم و المتعلم  ، و كسر حاجز الخوف من المعلم وذلك -

 لتسهٌل على المعلم التفاهم و التحكم فً القسم . 

ضرورة توزٌع طرق الدروس المقدمة من طرف المعلم لكً ال ٌشعر المتعلمون -

 ألخرى .بالملل و بالتالً ٌتجه المتعلمٌن الى االهتمام الى االشٌاء ا

ضرورة وجود عالقات طٌبة بٌن المعلم و المتعلمٌن مما ٌحبب المتعلمٌن الدروس -

 و ٌزٌد من دافعٌتهم اتجاه التعلم و التعلٌم .

العمل على تحسٌن نوعٌة التدرٌس و ترغٌب المتعلمٌن على دراسة المواد ، و بٌان -

 اهمٌتها و فائدتها . 

فاعل االٌجابً الذي ٌسود الصف إلنجاح العمل على توعٌة المتعلمٌن على الت -

 العملٌة التربوٌة .  
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  :والمصادر قائمة المراجع

 :انًعاخى ٔ انًٕصٕعاث -

انتشبٌٕت ٔ انًعشفت فً انًُاْح ٔ طشق يعدى انًصطهساث ازّذ زظ١ٓ اٌٍمبٟٔ ، عٍٟ ازّذ اٌدًّ ،  -1

 .1999،  2، عبٌُ اٌىزت ،اٌمب٘زح ، ط  انتذسٌش

 .19733، ا١ٌٙئخ اٌّصز٠خ ٌٍىزبة ، اٌمب٘زح ، يعدى انعهٕو االختًاعٍت ،  وٛر  ِذ  اثزا١ُ٘-2

  . 4، دار اٌّشزق ، ٌجٕبْ ،ط ٔاالعالو انهغت فً انًُدذـ 3 

 . 1967، دار اٌّشزق ، ٌجٕبْ ، ع َ ،  االبدذي انًُدذ -4

(، دار اٌىزت  فشَضً اَدهٍزي,  عشبً) عهى انُفش   ثًصطهساانيعدى ، اٌسدبسٞ ِذزذ عجذ اٌزساق -5

 . 2012اٌع١ٍّخ ، ث١زٚد ، 

، اٌذار اٌّصز٠خ اٌٍجٕب١ٔخ ، اٌمب٘زح ، ٔ انُفضٍت  ، يعدى انًصطهساث انتشبٌٕتزظٓ شسبرخ ، س٠ٕت إٌدبر  -6

2003  . 

 . 2005،، دار اٌىزت اٌع١ٍّخ  يعدى انًصطهساث انسذٌثتط١ّز طع١ذ اٌسدبسٞ ،  -7

 .  2013، عبٌُ اٌىزت ، اٌمب٘زح ، انًعدى انعصشي فً انتشبٍت ط١ٔٛب ٘بُٔ لشاًِ ،  -8

 .1979،ٚ إٌشز ، اٌّؤطظخ اٌعزث١خ ٌٍذراطبد  ، يعدى عهى انُفشفبخز عمً  -9

   2015/04/10 (Http /w. w .w. Alma any . Com . Ar . Dict .. Ar)  ِعدُ اٌّعبٟٔ اٌدبِع -10 

 . 2009، عبٌُ اٌىزت ، اٌمب٘زح ، يعدى انًصطهساث ٔ يفاٍْى انتعهٍى ٔ انتعهى ِدذٜ عش٠ش اثزا١ُ٘ ،  -11

  انكتب :-

، ِؤطظخ شجبة اٌدبِعخ الختًاع ا عهى ٔ انتعهٍى ٔ انعهى يٍ يُظٕس ، انًعهىزّذ رشٛاْ ، زظ١ٓ عجذ اٌس١ّذ ـ أ1

 . 2006، االطىٕذر٠خ ، 

 . 2000،، زمً رع١ّ١ٍخ اٌٍغبد ، د٠ٛاْ اٌّطجٛعبد اٌدبِع١خ  دساصاث فً انهضاٍَاث انتطبٍمٍتزظبٟٔ، أزّذ  -2

 .  2005، دار صفبء ٌٍٕشز ٚ اٌزٛس٠ع ، عّبْ ، انًذسصً  اداسة انصف ًِ عجذ اٌظالَ اٌخ١ٍٍٟ ،أ-3

 .  2013،، دار اٌجذا٠خ ، عّبْ ، انًعهى ) اعذادِ ، تذسٌبّ ، كفاٌاتّ ( ًِ ِسّذ عٍّٟ ثٛرشه أ-4

 ، د/ ص .  2، دار إٌٙضخ اٌعزث١خ ، ج  تعهًٍٍت انهغت انعشبٍتأطٛاْ ص١بذ ،  -5
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 5عّبْ ، ط، دار اٌّظ١زح ٌٍٕشز ٚ اٌزٛس٠ع ٚ اٌطجبعخ ، ٕي عهى انُفش انتشبثٛ خبدٚ ، صبٌر ِسّذ عٍٟ ، أ -6

 ،2006  . 

 .  2000، ِىزجخ س٘زاء اٌشزق ، اٌمب٘زح ، يٓاساث انتذسٌش  ، اِبَ ِخزبر ز١ّذٖ ٚ اخزْٚ  -7

، خصائصٓا  يفٕٓيٓا ، تطٕسْا ، إَاعٓا ، اًٍْتٓا   انتشبٍت ) طبٍعتٓا ،اثزا١ُ٘ ثٓ عجذ اٌعش٠ش اٌذع١ٍح ،  -8

 .  2007خّٙٛر٠خ ِصز اٌعزث١خ ، اٌمب٘زح ، ,، ٔظائفٓا ( 

 .  2000،ٕشز ٚ اٌزٛس٠ع ، عّبْ ، دار صفبء ٌٍ ، اداسة انتعهى انصفًاٌىظٛأٟ ِصطفٟ خ١ًٍ ٚ اخزْٚ   -9

 .  1989،  2، ِطبثع اٌشلبس٠ك ، اٌمب٘زح ، طانتعهٍى ٔ انتعهى اٌذطٛلٟ وّبي ،  -10

 .  2005، األردْ، عبٌُ اٌىزت اٌسذ٠ث ، انذنٍم انى انتشبٍت انعًهٍت  زظٓ ، اٌّٛطٛٞ عجذ هللا -11

 .  2005، دار اٌثمبفخ ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠ع ، عّبْ ،  انى اصٕل انتشبٍت االصاليٍت انًذخم ,اٌّعب٠طخ عجذ اٌعش٠ش -12

 . 1999،، دار اٌىٕذٞ ، االردْ  يُٓح انبسج انتشبٕيإٌّظٟ زظٓ ،  -13

 .  1985، عبٌُ اٌىزت ، اٌمب٘زح ،   انتذسٌش انفعال اٌٍمبٟٔ ، فبرغخ زظٓ ،ازّذ  – 14

، دار اٌٙذٜ ٌٍطجبعخ  ٚ إٌشز ، اٌدشائز ، ،  يُٓدٍت انعهٕو االختًاعٍتط١ٕخ ، زظ١ٓ اٌد١الٟٔ ، ثٍمبطُ طال -15

2004  . 

، اٌشزوخ اٌعزث١خ اٌّزسذح ٌٍزظ٠ٛك ٚ اٌزٛر٠ذاد ، اٌمب٘زح انتشبٍت انعًهٍت رٛف١ك ِزعٟ ، شز٠ف ِصطفٟ ، – 16

 ،2008  . 

نتذسٌش انًصغش ٔ انتشبٍت خْٛ ثزاْٚ ، رزخّخ ِسّذ رضب اٌجغذادٞ ، ١٘بَ ِسّذ رضب اٌجغذادٞ ، ا -17

 . 2005، ِش٠ذح ٚ ِٕمسخ ،  2، دار اٌفىز اٌعزثٟ ، اٌمب٘زح ، طانعًهٍت انًٍذاٍَت 

اٌزٛس٠ع ٚخ ٌٍٕشزِؤطظخ زٛرص اٌذ١ٌٚ ، تٕخٓاث زذٌثت إلعذاد يعهى انًضتمبم ،ٌىزِٟ خّبي عجذ إٌّعُ ا – 18

 .  2009،  ، االطىٕذر٠خ 

 .  2007، دار اٌّظ١زح ٌٍٕشز ٚ اٌزٛس٠ع ، عّبْ ،  صفاث انًعهًٍٍ انفاعهٍٍ, خطبة ِسّذ صبٌر  – 19

  2008، خظٛر ٌٍٕشز ٚ اٌزٛس٠ع ، اٌدشائز ،  ، يُٓدٍت انبسج فً انعهٕو االختًاعٍت ٔ االَضاٍَتخبٌذ زبِذ  -20

، اٌّؤطظخ اٌٛط١ٕخ ٌٍىزبة د٠ٛاْ اٌّطجٛعبد اٌدبِع١خ ، اٌدشائز انتشبٍت ٔ انتعهٍى ,   أصٕل  راثر  رزوٟ -21

 .  1999،  2ط

، اٌعٍُ نتذسٌش انًٕاد ٔ االَشطت  خذٌذَسٕ يفٕٓو  ، تذسٌش انذساصاث االختًاعٍتسوٟ اثزا١ُ٘ إٌّٛفٝ  -22

 .  2007اال٠ّبْ ٌٍٕشز ٚ اٌزٛس٠ع ، ٚ
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 .2001عبٌُ  اٌىزت ، اٌمب٘زح  , ، يٓاساث انتذسٌشس٠زْٛ زظ١ٓ زظ١ٓ  -23

 .  2002،  2دار اٌّظ١زح عّبْ ، ط , انتشبٍت ٔ عهى انُفشطبِٟ ِسّذ ٍِسُ ، ِٕب٘ح اٌجسث فٟ  – 24

 .  2007عبٌُ اٌىزت اٌسذ٠ث ، اٌمب٘زح ، ،  , ، اعذاد انًعهًٍٍ ٔ تًٍُتٓىط١ًٙ ازّذ عج١ذاد  -25

اٌذار اٌعزث١خ  , (ادٔاسْى ٔ انًتعهًٌٕ )اًَاطٓى ٔ صهٕكٓى ٔانًعهًٌٕ سجبد ، ِشسبرخ زظٓ ٚ اثٛ ع١ّزح  -26

 .  1994ٌٍىزت ، اٌمب٘زح ، 

 .  2005 ،، د٠ٛاْ اٌّطجٛعبد اٌدبِع١خ ، اٌدشائز ، يُاْح انبسج ٔ طشق اعذاد انبسٕثعّبر ثٛزٛع  – 27

دار اٌط١ٍعخ ،   , (نًماسباث ا –انتمٍُاث  –انبسج فً عهى االختًاع ) االشكانٍاث  يُٓدٍت ،عجذ اٌغٕٟ عّبد  -28

 .  2007ث١زٚد ، 

 ,دار اٌثمبفخ ٌٍٕشز ,انتعهى ٔانتعهٍى انصفًظ١ٓ اٌٍمبٟٔ عٛدح عجذ اٌدٛاد أثٛ ط١ٕٕخ ,أزّذ زـ 29

    .1990،عّبْ،اٌزٛس٠عٚ

, دار اٌّظ١زح ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠ع  صٍكٕنٕخٍت انتذسٌش انصفًسغٍٛي ,شبوز عمٍٗ اٌّسب١ِذ ,عّبد عجذ اٌزز١ُ ـ 30 

 .2007،,عّبْ 

عهى االختًاع انًذسصً )بٌٍُٕت انظاْشة انًذسصٍت ٔٔظٍفتٓا  ـ عٍٟ أطعذ ٚطفخ ,عٍٟ خبطُ,  31

 .2004, ٌجٕبْ, دار اٌشٙبة اٌدبِع١خ ٌٍذراطبد ٚ إٌشز ٚاٌزٛس٠عاالختًاعٍت(,

ِ )االششاف عهٍّ خصائص انًعهى انعصشي ٔأدٔاس,انًعهى انُاخر ٔيٓاساتّ األصاصٍت عٍٟ راشذ ـ  32

 . 2002،(,دار اٌفىز اٌعزثٟ ,اٌمب٘ز,تذسٌبّ

 .2000،,دار ٚائً ,عّبْ ًَارج تشبٌٕت تعهًٍٍت يعاصشةـ عجذ اٌٙبدٞ ٔج١ً أزّذ  , 33

 .2006ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠ع  , ,دار اٌغزة كفاءاثفً ظم انًماسبت بان انتشبٍت االبذاعٍتع١ظٝ اٌعجبطٟ ,ـ  34

, دار اٌٛفبء ٌٍطجبعخ انًعهًٍٍ ت انعًهٍت ٔ اعذاد,دنٍم انتشبٍ دٔذع ،األ١ِٓ عجذ اٌسف١ظ أثٛ ثىز فب٠ش ِزادـ 35

 .2002ٚإٌشز ,االطىٕذر٠خ, , 

 .2006,اٌّظ١زح ٌٍٕشز ٚ اٌزٛس٠ع, عّبْدار  ,اث االختًاعٍتطشائك تذسٌش انذساصرش١ذ  خضز,     فخزٞ ـ 36

 .2005،,دار اٌفىز ,عّبْ صش انضٍكٕنٕخٍتاأل  ,اداسة انصفٕفـ لطبِٟ ٠ٛطف ٔب٠فخ لطبِٟ 37

,اٌمب٘زح ,عبٌُ  ٔانكٍفً ,يُٓدٍت انبسج انتشبٕي ٔ انُفضً يٍ انًُظٕس انكًًـ وّبي عجذ اٌس١ّذ س٠زْٛ   38

 .2004،اٌىزت

 .2002,دار اٌشزٚق ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠ع ,عّبْ,   فاعم انصفً,انتـ ِبخذ اٌخطبث١خ ٚاخزْٚ 39
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(,دار انُظشٌت ٔ انتطبٍك) أصاصٍاث عهى انُفش انتشبٕيـ ِسّذ فززبد اٌمضبٖ ,ِسّذ عٛض اٌززرٛرٞ , 40

 .2006 عّبْ, اٌسبِذ ٌٍٕشز ٚ اٌزٛس٠ع,

عبٌُ اٌىزت  يٓاساتّ,,تسهٍهّ , انتفاعم انصفً ,  يفٕٓيّـ ِدذٜ عش٠ش اثزا١ُ٘ ,ِسّذ عجذ اٌس١ٍُ زظت هللا , 41

 .2002,اٌمب٘زح,

 ,دار اٌدبِعخ اٌدذ٠ذح ٌٍٕشز, انًعهى ٔ يُٓت انتعهٍى بٍٍ  األصانت ٔ انًعاصشةـ ِدذٜ صالذ طٗ اٌّٙذٞ , 42

 .2007االطىٕذر٠خ,

(,عبٌُ اٌىزت ,تًٍُت تفكٍش انًعهًٍٍ ٔ انًتعهًٍٍ)ضشٔسة تشبٌٕت عصش انًعهٕياثـ ِدذٜ اٌعش٠ش اثزا١ُ٘ 43

 .2006ٌٍٕشز ٚ اٌزٛس٠ع, اٌمب٘زح,

 .2011,اٌّىزت اٌدبِعٟ اٌسذ٠ث, ٔانٕصائم انتعهًٍٍتانًعهى ِسّذ عجذ اٌجبلٟ أزّذ ,ـ  44 

,  3عّبْ ,ط  ,دار اٌّظ١زح ٌٍٕشز ٚ اٌزٛس٠ع ٚاٌطجبعخ, ,يٓاساث انتذسٌش انصفً  ِسّذ ِسّٛد اٌس١ٍخـ 45 

2009. 

(,دار اٌّظ١زح ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠ع )انضهٕكٍت ,انتعهًٍٍت, األكادًٌٍتانًشكالث انصفٍت ـ ِسّذ زظٓ اٌعّب٠زح , 46

 .2007, 2,عّبْ ,ط

 .2000ذح,,لصز اٌىزبة ,اٌج١ٍ يذخم انى انتذسٌش تسهٍم انعًهٍت انتعهًٍٍتِسّذ اٌذر٠ح  ,ـ  47

,دار اٌمصجخ  االَضاٍَت  , يُٓدٍت انبسج انعهًً فً انعهٕوـ ِٛر٠ض أٔدزص ,رز: ثٛس٠ذ صسزا48ٞٚ 

 .2004ٌٍٕشز,اٌدشائز,

 ِزوش اٌىزبة ٌٍٕشز ٚ اٌزٛس٠ع, اٌمب٘زح, ,اعذاد ٔكتابت انبسٕث ٔ انشصائم اندايعٍت,ِسّذ عٛض اٌع١بدٞ ـ  49

,2005. 

,اٌّىزت اٌدبِعٟ ,يٍادٌٍ عهى االختًاع ٔيُاْح انبسج انعهًً ـ ِسّذ غبُٔ ِسّٛد ,أزّذ رشٛاْ 50 

 .1983اٌسذ٠ث,االطىٕذر٠خ,

 .2005دار اٌفىز,عّبْ,اعذاد انًعهى تًٍُُّ ٔ تذسٌبّ ,ِصطفٝ عجذ اٌظ١ّع ,ط١ًٙ ِسّذ زٛاٌخ , ـ51 

 ,اٌشزوخ اٌعزث١خ اٌّزسذح ٌٍزظ٠ٛك ٚ اٌزٛر٠ذاد ,اٌمب٘زح , ,اداسة انصف ٔ تُظًٍِّسّذ اٌسبج خ١ًٍ ٚاخزْٚ ـ 52

2009. 

,دار غ١ذاء ٌٍٕشز ٚ اٌزٛس٠ع ,اصتشاتٍدٍاث تطٌٕش انًُاْح ٔأصانٍب انتذسٌش انسذٌج ـ ِصطفٝ ّٔز دعّض 52

 .2011 , ,عّبْ

 .1998اٌمب٘زح,, عبٌُ اٌىزت, ,انًذسصت ٔانتًذسسسّذ ١ِٕز ِزطٟ ِـ 53



 

 

99 
 

 .1999 ,2طٚائً ٌٍٕشز ٚاٌطجبعخ , ,دار  ,يُٓدٍت انبسج انعهًًـ ِسّذ عج١ذاد ٚاخزْٚ   54

 .1992اٌّىزت األوبد١ّ٠خ ,اٌمب٘زح,طشٌمت  كتابتّ(,ٔ  )أصضّ ,انبسج االختًاعًِسّذ اٌصبٚٞ اٌّجبرن ـ 55

 2008,دار إٌّب٘ح, عّبْ,  ,يٓاساث االتصال انهغٕي ٔتعهًٍٓاِسظٓ عٍٟ عط١خ ـ 56

 ,دار ٠ززن ٌٍطجبعخ ,انتًٍُت انًٍُٓت نًعهًً انتعهٍى األصاصًـ ِسّذ ٚائً صالذ ,زظبْ أزّذ 57

 .2008إٌشز,اٌمب٘زح,ٚ

 .2000دار اٌّظ١زح, عّبْ,, يذخم انى انتشبٍت ,سّذ اٌط١طٟـ 58ِ

 .2005,  2,دار اٌىزبة اٌدبِعٟ, غشح, ط ,كٍف  تكٌٕ يذسصا فعاالـ ١ِظْٛ ٠ٛٔض عجذ هللا 59

د٠ٛاْ اٌّطجٛعبد  ,صٍكٕنٕخٍت انًذسس دساصت ٔصفٍت تسهٍهٍت س٠ذاْ,  ٓاٌذ٠ زـ ٔبص60

 .2007اٌدبِع١خ,اٌدشائز,

دار ٚائً ٌٍٕشز  ,عّبْ,   ًاع انتشبٍت انًعاصشة بٍٍ انُظشٌت ٔانتطبٍك,,عهى اخت خع١ٕٕٟٔع١ُ زج١ت ـ 61 

2009. 

 . 1999, 4, دار اٌفىز ٌٍطجبعخ ٚإٌشز ٚاٌزٛس٠ع,ط, انتعهى ٔانتعهٍى انصفًـ فّٟٙ اٌش٠ٛد ٚاخز62ْٚ 

 :ث  ٔ اندشائذنًدالـ ا

ٔ انتهًٍز فً انًشزهت انثإٌَت )دساصاث َفضٍت ٔتشبٌٕت ,يخبش  انتفاعم انصفً بٍٍ االصتارز١ٍّخ لبدرٞ ,ـ 1

 .2012,(خٛاْ 8خبِعخ ٚ٘زاْ,)عذد تطٌٕش انًًاسصاث انُفضٍت ٔانتشبٌٕت(,

ّٔبط اٌزفبعً اٌصفٟ ٌّعٍّٟ ِٚعٍّبد (,أ18(,اٌّدٍذ)2, اٌعذد),يدهت انتشبٍت ٔ انعهىٝ اٌسزثبٚٞ خٌٛخ ِصطفـ 2

 .2011,اٌز٠بض١بد فٟ اٌّززٍخ االثزذائ١خ

عٕبصز اٌزفبعً اٌصفٟ فٟ زصخ (,1)22,ِدٍذ انعهٕو االَضاٍَت, يدهت خايعت انُداذ نألبساثفٛاس عمً ,ـ 3

 .2008ٔبثٍض ,فٍظط١ٓ, اٌٍغخ االٔد١ٍش٠خ وّب ٠زاٖ طٍجخ اٌثب٠ٛٔخ اٌعبِخ فٟ ِذ٠ٕخ

    يزكشاث ٔسصائم خايعٍت ـ

اٌصفٟ اٌٍفظٟ ث١ٓ اٌّعٍُ ٚاٌز١ٍّذ فٟ ِبدح اٌٍغخ اٌعزث١خ األطز٠خ ٚعاللزٙب ثبٌزفبعً  ,اٌعٛاًِطٕٟ ثزا١ُ٘ ـ 1

سصانت انًاخضتٍش ,دراطخ ١ِذا١ٔخ عٍٝ ع١ٕخ رال١ِذ اٌّظزٜٛ ِزٛطظ ثبٌّمبطعخ اٌزفز١ش١خ اٌخبِظخ ثٛال٠خ اٌدٍفخ ,

عهى االختًاع ,خايعت يسًذ كهٍت انعهٕو االَضاٍَت ٔاالختًاعٍت ,لضى , تخصص عهى االختًاع انتشبٍت

 .2015ـ2014,ةكشضخٍضش,ب
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.المالحق  

: قائمة الجداول .01رقمالملحق  

نالعنوا الصفحة   الرقم 
العينة حسب الجنس . توزيع افراد  67  01 

توزيع افراد العينة حسب السن.  68  02 

توزيع افراد العينة حسب المستوى التعليمي .  68  03 

96 توزيع افراد العينة حسب تكرار السنة .    04 

توزيع افراد العينة حسب عدد مرات السنة  69  05 
ة بنسالتوزيع افراد العينة  حسب معاني التفاعل ب 70

 للمتعلمين
06 

توزيع افراد العينة حسب مدى تفاعل المتعلمين مع   71
 المعلم اثناء الدرس

07 

توزيع افراد العينة حسب مدى ضرورة التفاعل   71
 الصفي لفهم المادة ام ال 

08 

27 توزيع افراد العينة حسب مدى التفاعل دور في رفع   
 مستوى المشاركة لدى المتعلم 

09 

أفراد العينة حسب تحديد مكان الجلوس الذي توزيع  73
 يرغب فيه المتعلمين.

10 

توزيع افراد العينة حسب مدى ضرورة المجال   74
ةاقشللمن  

11 

47 توزيع افراد العينة حسب مدى صعوبة التفاعل  و   
 التواصل مع المعلم

12 

 13 توزيع افراد العينة حسب مدى حب المتعلمين الدراسة 75

افراد العينة حسب مدى مشاركة المتعلمين توزيع   76
 داخل حجرة الدرس

14 

67 مدى استجابة المتعلمين لمثير توزيع افراد العينة حسب  
 السؤال الذي يطرحه المعلم اليهم

15 

77 توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا كان السبب وراء  
 عدم مشاركة هو صعوبة المادة

16 

العينة حسب تحديد ما اذا كان خروج  توزيع افراد  78
 المعلم عن موضوع الدرس سبب وراء عدم المشاركة

17 

87 توزيع افراد العينة حسب تحديد المادة التي يشارك   
 فيها المتعلمين اكثر

18 
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توزيع افراد العينة حسب تحديد نوعية المشاركة لدى   79
 المتعلمين

19 

08 العينة حسب مدى مشاركة المتعلمين في  توزيع افراد  
 المواد االخرى

20 

08 توزيع افراد العينة حسب تحديد سبب عدم  المشاركة  
 في المواد االخرى

21 

18  22 توزيع افراد العينة حسب مدى معاملة المعلم للمتعلم 

28 توزيع افراد العينة حسب مدى اذا كان هناك تمييز بين  
 المتعلمين

23 

28 توزيع افراد العينة حسب مدى للمشاركة عالقة بين  
 المعلم و المتعلم

24 

38 توزيع افراد العينة حسب مدى مالئمة طريقة القاء  
 المعلم للدرس تشجعك على المشاركة و التفاعل

25 

38 توزيع افراد العينة حسب تحديد العبارات التي يرد بها  
 المعلم على المتعلمين كلما شاركوا

26 

48 توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا كان المتعلمين  
 يشاركون ثم توقفوا

27 

58 توزيع افراد العينة حسب تحديد االسباب التي جعلت  
 بعض المتعلمين يتوقفون عن المشاركة

28 

68 توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا كانت هناك  
 اسباب اخرى تعيق المتعلمين في المناقشة و التواصل

 مع المعلم  

29 

78 توزيع افراد العينة حسب تحديد اقتراحات المتعلمين  
 حول طرق خلق التفاعل داخل الصف

30 

78 توزيع افراد العينة حسب اذا كان المعلم يترك  
المتعلمين الوقت الكافي لطرح االسئلة و االستفسارات 

 وابداء الرأي

31 

قائمة االشكال . : 02 رقمالملحق  

 الرقم العنوان الصفحة
 01 توزيع افراد العينة حسب الجنس . 67

86  02 توزيع افراد العينة حسب السن. 

 03 توزيع افراد العينة حسب المستوى التعليمي . 68

96  04 توزيع افراد العينة حسب تكرار السنة . 



 المالحق
 

102 
 

 05 توزيع افراد العينة حسب عدد مرات السنة 69

العينة  حسب معاني التفاعل بنسية  توزيع افراد 70
 للمتعلمين

06 

توزيع افراد العينة حسب مدى تفاعل المتعلمين  71
 مع المعلم اثناء الدرس

07 

17 توزيع افراد العينة حسب مدى ضرورة التفاعل   
 الصفي لفهم المادة ام ال 

08 

27 العينة حسب مدى التفاعل دور في  توزيع افراد 
 رفع مستوى المشاركة لدى المتعلم 

09 

توزيع أفراد العينة حسب تحديد مكان الجلوس  73
 الذي يرغب فيه المتعلمين.

10 

توزيع افراد العينة حسب مدى ضرورة المجال  74
ةشللمناف  

11 

47 العينة حسب مدى صعوبة التفاعل   توزيع افراد 
 و التواصل مع المعلم

12 

توزيع افراد العينة حسب مدى حب المتعلمين  75
 الدراسة

13 

توزيع افراد العينة حسب مدى مشاركة المتعلمين  76
 داخل حجرة الدرس

14 

67 توزيع افراد العينة حسب مدى استجابة المتعلمين  
اليهملمثير السؤال الذي يطرحه المعلم   

15 

77 توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا كان السبب  
 وراء عدم مشاركة هو صعوبة المادة

16 

توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا كان   78
خروج المعلم عن موضوع الدرس سبب وراء 

 عدم المشاركة

17 

87 تحديد المادة  يوضح توزيع أفراد العينة حسب 
 التي يشارك فيها المتعلمين أكثر.

18 

توزيع افراد العينة حسب تحديد نوعية المشاركة  79
 لدى المتعلمين

19 

08 توزيع افراد العينة حسب مدى مشاركة المتعلمين  
 في المواد االخرى

20 

08 توزيع افراد العينة حسب تحديد سبب عدم   
 المشاركة في المواد االخرى

21 

18 توزيع افراد العينة حسب مدى معاملة المعلم  
 للمتعلم

22 

28 توزيع افراد العينة حسب مدى اذا كان هناك   23 
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 تمييز بين المتعلمين
28 توزيع افراد العينة حسب مدى للمشاركة عالقة  

 بين المعلم و المتعلم
24 

38 توزيع افراد العينة حسب مدى مالئمة طريقة  
المعلم للدرس تشجعك على المشاركة و  القاء

 التفاعل

25 

38 توزيع افراد العينة حسب تحديد العبارات التي  
 يرد بها المعلم على المتعلمين كلما شاركوا

26 

48 توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا كان  
 المتعلمين يشاركون ثم توقفوا

27 

58 التي  توزيع افراد العينة حسب تحديد االسباب 
 جعلت بعض المتعلمين يتوقفون عن المشاركة

28 

68 توزيع افراد العينة حسب تحديد ما اذا كانت هناك  
اسباب اخرى تعيق المتعلمين في المناقشة و 

 التواصل مع المعلم  

29 

78 توزيع افراد العينة حسب تحديد اقتراحات  
 المتعلمين حول طرق خلق التفاعل داخل الصف

30 

78 افراد العينة حسب اذا كان المعلم يترك توزيع  
المتعلمين الوقت الكافي لطرح االسئلة و 

 االستفسارات وابداء الرأي

31 

 

: دليل المقابلة . 03الملحق رقم   

الجنس.-  

السن.-  

المستوى التعليمي.-  

الخبرة المهنية.-  

التخصص.-  

األسئلة-  

ماذا يعني لك التفاعل؟ :1س  

هل يشارك المتعلمين في حصتك؟ :2س  
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هل مشاركتهم تلقائية؟ كيف ذلك؟ :3س  

هل تجد صعوبة في التواصل مع المتعلم؟ ولماذا؟ :4س  

: هل ترى بان التفاعل و االتصال يقوي العالقات بين طرفي العملية 5س 

 التربوية؟

هل للتفاعل دور في رفع مستوى المشاركة لدى المتعلم؟:6س  

هل تواصلك مع المتعلم كاف إلحداث تفاعل داخل الصف؟ كيف ذلك؟  :7س  

ماهي الطرق التي تستعملونها لدفع المتعلمين الى المشاركة و خلق تفاعل  :8س

 بالصف؟

هل الجو في الصف مساعد على المشاركة؟ :9س  

متى يتفاعل المتعلمين اكثر؟ ولماذا؟ :10س  

هل لمكان الجلوس اثر على التفاعل؟ ومن هم االكثر تفاعال بالصف؟ :11س  

االجابات المنفردة ام الجماعية داخل القسم؟ ولماذا؟تحبذ هل :12س  

هل اثناء الوقت المخصص للحصة تقوم بمعالجة بعض المشكالت الشخصية  :13س

 للمتعلمين؟ ولماذا؟

تحصيل مرتفع؟قيق هل درجة استيعاب المتعلمين للدرس كافية لتح :14س  

هل تحب مشاركة المتعلمين في بناء الدرس؟ كيف ذلك؟ :15س  

صعوبة في المناقشة العلمية بلغة سليمة مع المتعلم؟هل تجد  :16س  

هل تعطي للمتعلمين فرصة للمشاركة في بناء الدرس؟ :17س  

هل لديك القدرة على التحكم في المتعلم داخل الصف؟ :18س  

لمعتمد للحد من السلوكيات الغير السوية داخل القسم؟ما هو االسلوب ا :19س  

ماهي الوسائل التي تستعملها لتشجيع المتعلم على التفاعل معك؟ :20س  

في رأيك ماهي الحلول أو المقترحات التي تقترحها ليكون هناك تفاعل  :21س

؟.بين المعلم و المتعلم داخل القسممتبادل   
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:ول البيانات الشخصية للمبحوثين جد-  

الخبرة  التخصص
هنيةالم  

 االمستوى 
 التعليمي

رقم  السن الجنس
 المقابلة

اللغة 
 العربية

سنة  28

اشهر 6و  
دة اا+شهالبكالِّوري
 التخرج

  1 49 ذكر

اللغة 
 العربية

سنوات 7  2 38 انثى جامعي 

اللغة 
 العربية

سنوات6  3 37 انثى جامعي 

اللغة 
 العربية

سنة 28  معهدجامعي +  
التربية و 
 التكوين

 4 43 انثى

: دليل االستمارة . 04الملحق رقم   

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

 

 كلية العلوم االجتماعية 

 تخصص علم االجتماع التربوي

 استمارة بعنوان :

 التفاعل الصفي بين المعلم و المتعلم 

 بلشير حمو في المدرسة االبتدائيةدراسة ميدانية 

 مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر:

 من إعداد الطالبة :                                                  إشراف األستاذة :

 كيم صبيحة  د/بوخاتم فتيحة                                                         
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خرج لنيل شهادة الماستر في علم االجتماع التربوي, نضع مذكرة الت في إطار انجاز

بين أيديكم هذه االستمارة, و نرجو منكم بكل احترام ملئها بكل صدق و موضوعية, 

وأن  هذه المعلومات تستعمل لغرض علمي فقط,و أعلمكم أن الهدف هذه االستمارة 

مونها ستحظى هو إثراء و توسيع مجاالت البحث العلمي, و المعلومات التي تقد

 ( أمام العبارة المناسبة. Xبكامل السرية و العناية, و ذلك من خالل وضع العالمة  )

 و في األخير تقبلوا مني فائق الشكر و التقدير على حسن تعاونكم في انجاز البحث .

 

2019ـ2018 :لجامعيةالسنة ا    

 البيانات الشخصية. 

 أنثى      الجنس:   ذكر                         -1

 السن:-2

 المستوى التعليمي:-3

 _هل أعدت السنة:    نعم                          ال  4

 _إذا كانت اإلجابة بنعم كم مرة؟     مرة                مرتين 5

 و التواصل داخل الصف.المحور الثاني:التفاعل 

 ماذا يعني لك التفاعل؟-1

  التساؤل إلزالة الغموض و إضافة المعلومات 

 المشاركة 

  التواصل مع المعلم لتبادل األفكار و المعارف 

 ال     هل تتفاعل مع المعلم أثناء الدرس؟   نعم -2

 هل ترى بأن التفاعل ضروري لفهم المادة أم ال؟     نعم                    ال-3

 مشاركتك داخل القسم؟    نعم               ال هل للتفاعل دور في رفع مستوى-4

 ما هو المكان الذي ترغب الجلوس فيه؟ و لماذا؟ -5
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  الجلوس في األمام 

 الجلوس في الخلف 

.............................................................................................
..... 

 ناقشة ضروري؟     نعم                   الهل ترى بأن مجال للم-6

 هل تجد صعوبة في التواصل و التفاعل مع المعلم داخل القسم؟    نعم-7

 المحور الثالث:المتعلم و الجو المدرسي.

 ال هل تحب الدراسة؟و لماذا؟       نعم -1

.............................................................................................
......... 

 هل تشارك داخل حجرة الدرس؟      نعم                ال-2

 إذا كانت اإلجابة ب ال.لماذا؟-3

.............................................................................................
........ 

 هل تشارك عند ما يطرح عليك المعلم سؤاال؟        نعم               ال-4

 _هل سبب عدم مشاركتك يعود إلى صعوبة المادة؟ نعم                ال5

 ال؟ نعم  بأن المعلم يخرج عن موضوع الدرس إذا كانت إجابتك ب ال: هل-6

 لمادة التي تشارك فيها أكثر؟ و لماذا؟ما هي ا-7

 العربية اللغة

 الرياضيات 

 التربية اإلسالمية 

 اللغة الفرنسية 

.............................................................................................
..... 

 نادرا               هل مشاركتك تكون :    دائما                أحيانا    -8

 ا
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 إذا كانت إجابتك أحيانا أو نادرا.لماذا؟-9

.............................................................................................

 هل تشارك في المواد األخرى؟      نعم             ال-10.....

 إذا كانت إجابتك ب ال :-11

 مهمة .ألنها غير 

 ألنها صعبة.

 ألنها غير مفيدة. 

 المحور الرابع:عالقة بين المعلم و المتعلم داخل القسم.

 كيف ترى معاملة المعلم لك؟      جيدة                 عادية                   سيئة-1

 هل هناك تميز بين المتعلمين في الصف؟       نعم                  ال-2

 عالقة ؟     نعم               ال  شاركتك في الحصة تشكل بينك و بين المعلمهل م-3

 الهل طريقة إلقاء المعلم للدرس تشجعك على المشاركة و التفاعل؟   نعم        -4

 كيف يرد المعلم على مشاركتك؟-5

  بعبارات مشجعة 

 بعبارات محبطة 

 ؟        نعم                  الهل كنت تشارك من قبل ثم توقفت عن المشاركة-6

 إذا كانت إجابتك بنعم لماذا؟-7

 ألن األسئلة دائما صعبة و ال تليق بمستوانا 

 راجع إلى صعوبة المادة 

 صعوبة التعبير عن الفكرة 

 ما هي األسباب األخرى التي تعيقك في المناقشة و التواصل مع المعلم؟-8

  عدم مباالة المعلم لمشاركتك 

 و التردد الخوف 
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 التشويش 

 ماذا يجب أن يفعل المعلم حتى يشجعك على المشاركة داخل الصف؟-9

  حسن المعاملة 

 ترك المجال للحوار و المناقشة 

  إضافة النقاط 

 هل يترك لكم المعلم الوقت الكافي لطرح األسئلة و االستفسارات و إبداء الرأي؟ -10

 نعم                        ال

 

: البطاقة الفنية للمؤسسة .  05 رقم الملحق  

تعريف المؤسسة : االسم الرسمي للمدرسة الشهيد بلبشير حمو, البلدية : مستغانم  /1

 , الدائرة : مستغانم , والية مستغانم .

قاعة )غير نمطية( . 11النمط:   

 رقم التعريف الوطني : /

 نظام الدراسة : عادي .

 البريد االلكتروني : / .

مسكن , خروبة مستغانم . 600العنوان بالضبط : حي   

:التمدرسظروف   

 الماء : متوفر

 الكهرباء:متوفر

 التدفئة:متوفرة

 مكيفات هوائية:ال توجد.

 المطعم:وجبة باردة.
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المرافق والوسائل: /3  

.11عدد حجرات الدرس:  

.00عدد المخابر العلمية:  

 التجهيزالعلمي:متوفر نسبيا.

.00االلي: عالماال عدد مخابر  

.00الكشف والمتابعة الصحية:  

كلم(. 06تبعد عن المؤسسة بحوالي )   

, مشغول من طرف المدير .01عدد السكنات االلزامية:  

الخريطة التربوية و التأطير التربوي : /4  

لغة فرنسية(,  02لغة عربية, 11,)13,عدد االساتذة :11عدد االفواج التربوية : 

لمدير:/,مساعد ا01مدير المؤسسة:  

:مشروع المؤسسة/5  

 موضوع المشروع: تحسين مستوى التالميذ.

 مدة المشروع: على طوال السنة الدراسية.

 هل تبناه الفريق التربوي: نعم.

: االنضباط العام: متوفر.مالحظات مركزة حول حالة المؤسسة  / 6  

استعمال الموارد البشرية: مستغل. العالقات : حسنة , التسيير: حسن ,  
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