


 

 

  الرَِّحيمِ 

   ِصْدقٍ  ُمْدَخلَ 

 َواْجَعل ِصْدقٍ 

                    نَِّصيًرا﴾

  اإلسراء

 

  

  

  

 تعالى اهللا قال  

الرَِّحيمِ  الرَّْحمنِ  اهللاِ  ِبْسمِ      

ُمْدَخلَ  َأْدِخْلِني رَّبِّ  َوُقل﴿

ِصْدقٍ  ُمْخَرجَ  َوَأْخرِْجِني   

نَِّصيًرا﴾ ُسْلطَانًا لَُّدنكَ  ِمن لِّي  

اإلسراء سورة من 80 اآلية  
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             و    

  

  

وأمان الخائفين، هادي  نتقّدم بجزيل الّشكر والحمد إلى أرحم الّراحمين ورجــاء الّسائليـن

األنام ومجري الغمام، لك اللهم الحمد حّتى ترضى ولك الحمد بعد الّرضا، لك الحمد أن 

  هديتنا ولك الحمد أن أحييتنا ولك الحمد على ّكل ما أنعمت وقّدرت، 

  اللهم لك الحمد إذ منحتنا قوة الصبر واإليمان ونعمة العقل والمعرفة، 

  .فالحمد هللا رب العالمين

 "بوسالح فايزة"إلى األستاذة الفاضلة، المشرفة والمؤطرة،  ونتوّجه بكلمٍة كّلها امتنان وشكر      

الدكتور العربي ":واألستاذ المحترم الذي منحنا الثقة بالنفس والسعي من أجل تحقيق األفضل

وإلى كل الموظفين ،  كما ال ننسى كل أساتذة، وطلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال، "بوعمامة

طيلة المشوار  جناح العلوم االجتماعية وأخص بالذكر الزميل الذي شجعني ودعمنيخروبة بمكتبة 

. وكل من ساهم من بعيد أو من قريب في إنجاح هذا العمل المتواضع "سليمان بغداد  "الجامعي

  عالم بوعالم:مديروعلى رأسها السيد ال" الشيخ بوعمامة"خاصة عمال وموظفي وتالميذ متوسطــة 

  راجين من المولى جّل وعال أن يوّفقنا لما فيه خيرنا وخير مجتمعنا وأمتنا

  إنّـه ولـي ذلك والقـادر عليـه

  

  

  

  

 

  

 تعلـم فلیس المرء یولـد عـالما     ولیس أخو علم كمن ھو جاھل
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  :ةـــة عامــمقدم       

وذلك لحاجة اإلنسان إلى التواصل مع  ،یعتبر االتصال ضرورة بشریة ظھرت منذ القدم       

اآلخرین، في مختلف مسارات حیاتھ، والعملیة االتصالیة صاحبت وال تزال تصاحب الفرد، 

  .مما یعني أن االتصال ذو أھمیة كبیرة في المجتمعات

تصالیة وأصبحت تستخدم مختلف الوسائل وبتطور الحیاة البشریة تطورت العملیة اال      

الحدیثة إلنجاح العالقات بین األفراد من مختلف مؤسسات المجتمع، ومن بین ھاتھ المؤسسات 

  .التي تحتاج إلى االتصال الفعال بین أفرادھا ھي المؤسسة التربویة

جتماعیة للمؤسسة التربویة دور ھام في حقل التربیة والتعلیم والتكوین، فھي مؤسسة ا     

الصاعدة، وھي القلب النابض ألي إصالح تربوي، لذلك فھي  لأُنشئت للنھوض بتربیة األجیا

مطالبة بالعمل المستمر لتحقیق أعلى قدر من التكیف للجیل الناشئ والتخلص من أي ممارسة 

  .قد تؤدي اضطراب العالقات بین المعلم وتالمذتھ

ر أسالیب التربیة بشكل یجعلھا تستحدث كل الطرق ولھذا تلجأ األمم المعاصرة إلى تطوی      

التربویة والتعلیمیة األكثر فعالیة، معتمدة في ذلك على دراسات علمائھا في مجال علوم اإلعالم 

واالتصال، وكذا علم النفس وعلم االجتماع التربویین، وتجارب كبار المربین والمعلمین، 

  .القیام بھذه المھمة مسخرة كل الوسائل المادیة والمعنویة من أجل

وإذا كان نجاح األستاذ أثناء القیام بمھمتھ التعلیمیة داخل المؤسسة التربویة مرتبطا بعدة      

عوامل، فنعتقد الكثیر من نجاحھ أو فشلھ یعود إلى أسلوب تعاملھ مع التالمیذ، وتصرفاتھ 

ك التالمیذ، التي إزاءھم، ودرجة قدرتھ على حل المشكالت الناتجة عن بعض تصرفات وسلو

  .یعتبرھا مخلة بالتربیة وأھدافھا

فالتركیز على نوع العالقة القائمة بین المربي والتلمیذ یعود إلى كونھا بنفس أھمیة       

الجوانب األخرى التي تجعل من المؤسسة التربویة مؤسسة قادرة على االستجابة لطموحات 

  .وى التحصیل الدراسي لدى التلمیذالمجتمع، وإرساء عالقات تسھم في الرفع من مست

وتعتبر العالقات بین المربي والتلمیذ وكذا الطرق البیداغوجیة، والوسائل التربویة       

كما . مع توفر ظروف مالئمة ومناسبة للتعلم، جانبا مھما یستدعي الدراسة والبحث ةالمستخدم
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صیلھ الدراسي بشكل خاص، تعتبر محددا ھاما في المسار الدراسي للتلمیذ بشكل عام، وتح

غیر أن ھذه العالقات التربویة تتعدد وتتنوع من حیث األشكال والمظاھر والتجلیات، مرورا 

  .بالتسامح والحوار واالعتدال، والتسلط والقسوة، والعنف والقھر، والحب، واالحترام

الكفایة  بین المعلم والمتعلمین، أنجزت أبحاث كثیرة حول لوإلنجاح عملیة االتصا      

  .والمنظومة التربویة، نظرا للتحوالت البنیویة والوظیفیة التي تعرفھا ھذه المنظومة

لذلك ارتأینا نحن كطلبة علوم اإلعالم واالتصال أن نسلط الضوء على عملیة االتصال       

نحن بصدد القیام بدراستنا على إحداھا، التي وما ینجم عنھ داخل المؤسسات التربویة  ،التربوي

واقع ومعالجتھا في بحث علمي یتناول موضوعا جدیرا باالھتمام داخل ھذه المؤسسة، أال وھو 

  .االتصال داخل المؤسسات التربویة وتأثیره على التحصیل الدراسي لدى التلمیذ

على رعایة وتربیة وتعلیم  تتمثل ھذه المؤسسة التربویة في المتوسطة التعلیمیة التي تسھر      

التلمیذ في أھم مراحل حیاتھ، وال سیما االھتمام بھا العتبارھا مكانا أفضل تتجلى فیھ أھم 

  .العملیات اإلنسانیة المتمثلة في االتصال

ومن أجل كل ذلك بات من الضروري االھتمام بمرحلة التعلیم المتوسط، وتوفیر كل       

اعد على جعل ھذه المرحلة قاعدة سلیمة تبنى علیھا خبرات اإلمكانیات والوسائل التي تس

المستقبل، التي تعتبر جزءا ھاما من بناء شخصیات أطفالنا، أو باألحرى شخصیات تالمیذنا، 

  .كما تساھم في رسم اتجاھات ومواقف سلیمة

البوابة وتعد المتوسطة إحدى أھم المؤسسات التربویة لمرحلة ما قبل الثانویة التي تعتبر       

  .األولى للتعلیم األكادیمي

ولعل الھدف األساسي الذي یبتغیھ الساھرون على مثل ھذه المؤسسات، ھو تعوید التلمیذ       

وعلى طرق التفكیر وتھیئتھ للدخول أو لالنتقال إلى مؤسسة تربویة  ،على الحیاة االجتماعیة

ومات التعلم واإلعداد للمستقبل، وھنا باإلضافة إلى أن التلمیذ في ھذه المرحلة یمتلك مق. أخرى

تبرز المتوسطة كفضاء مؤثر فاعل في تكوین وتشكیل شخصیتھ االجتماعیة، في مختلف 

أبعادھا المعرفیة والمھارتیة والوجدانیة، ولتفعیل دور المتوسطة وأھمیة االتصال داخلھا 
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تساھم في فعالیة وتأثیره على التحصیل الدراسي، ال بد من مراعاة جمیع الجوانب التي 

  .ونجاعة وظیفتھ التربویة

ونظرا ألھمیة البحث وتأثیره على تلمیذ المتوسطة، من خالل تبنیھ ألنماط تعلیمیة مغایرة       

" الشیخ بوعمامة"على متوسطة  ناللّتي ھي موجودة في مؤسسات تربویة أخرى، وقع اختیار

یة غلیزان، وھذا لتوفرھا على أھم ما یحتاج بقریة الحمادنة بوركبة التابعة لبلدیة الحمادنة وال

  .على إتمامھ في أحسن صورة اإلیھ ھذا البحث من معطیات ومعلومات تساعدن

  :وقد تضمن ھذا البحث منھجیة عامة والتي ضبطت في النھایة محتواه*    

  .اإلشكالیة التي یدور حولھا البحث -   

اربة منھجیة تقوم على المنھج الوصفي التحلیلي وھي مق: المقاربة المنھجیة في ھذا البحث -   

  .باألساس، فضال عن التقنیات المساعدة كما سأعرف ذلك الحقا

  :باإلضافة إلى ثالثة فصول موزعة كاآلتي -   

 

  :الفصل األول   

االتصال، التأثیر، التحصیل الدراسي، االتصال : (خاص بالمفاھیم األساسیة للبحث مثل      

، كما یتم )إلخ....التربیة، المدرسة، المدرس، التلمیذ، الجودة: (، والمفاھیم المكملة مثل)التربوي

یة، من خال النظریة البنیویة، والوظیف(التطرق فیھ إلى المقاربة النظریة الموجھة للبحث 

  ).ونظریة الغرس الثقافي

  

  :الفصل الثاني   

یستكمل فیھ وفیما یلیھ أیضا النقاش المتمثل في التحلیل الذي أثرتھ من قبل، والذي من       

خاللھ تم طرح سؤال أساسي، وسؤالین فرعیین تصعب اإلجابة عنھما خارج إطار الدراسة 
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، دقیقة، وجدیدة تساعدنا على استمرار حلقة المیدانیة، والتي نتزود من خاللھا بمعطیات واقعیة

  .النقاش

  :أنھ من الضروري في ھذا الفصل التطرق إلى االعتبارات المنھجیة التالیة ناولقد رأی -  

  .فرضیات البحث*   

  ).المجال البشري , المجال الزمني, المجال المكاني( مجاالت الدراسة *   

  .أدوات جمع البیانات*   

  .المعاینة وخصائص مفردات البحث*   

  

  :الفصل الثالث   

ویتم فیھ تحلیل وتفسیر البیانات المیدانیة في شكل عناصر أساسیة تخدم الغرض العام       

للموضوع، وتستجیب للتساؤل الرئیسي والتساؤلین الثانویین، المعروضة في اإلشكالیة، وقد 

  :قدمت ھذه العناصر على الصور التالیة

 عالقة القائمة بین االتصال التربوي والتحصیل الدراسيال.  

 العالقة القائمة بین الطرق والوسائل االتصالیة وفعالیة االتصال داخل المتوسطة. 

وفي األخیر یتم التطرق إلى النتائج العامة المتوصل إلیھا في ھذا البحث وكذلك إلى كلمة  -

  .ختامیة

رحب في نع یبقى عمال بشریا ال یخلو من نقائص لذلك فإن ھذا العمل المتواض وعلى كلّ      

أن یكون ھذا  ینھذا اإلطار بكل نقد علمي من شأنھ أن یصوب ھذا العمل ویثریھ أكثر راجی

 .البحث كمقدمة لبحوث أكثر شموال

 

 



ا إ 

 

~ 1 ~ 
 

  :إشكالیة البحث  

كونھ یقوم  ،وفي المجتمع بصفة عامة ،یعد االتصال ركیزة أساسیة في حیاة األفراد بصفة خاصة     

. وكل مؤسسة وكیفیة توضیحھا للعملیة االتصالیة ،على أساس تبادل المعلومات واألفكار بمختلف الطرق

وبما أن المؤسسة التربویة تعتبر من المؤسسات األكثر أھمیة فھي بمثابة النور المضيء على 

ووجود االتصال بھا شيء بدیھي ومؤكد تتجلى ضرورتھ في جمیع مجاالت الحیاة وعلیھا  ،المجتمعات

لھذا  ،العملیة التربویة في جمیع المؤسسات القائمة على ذلك تبنى عملیة التنشئة االجتماعیة وعلى رأسھا

  .فاالتصال والتربیة عملیتان ال یمكن فصلھما عن بعضھما

فإن االتصال بینھ وبین اآلخرین ھو السبیل الوحید لتلقي العلم  ،وإذا كان اإلنسان مخلوقا ناطقا      

. أو نقل المعرفة العلمیة من جیل آلخر ،بھوإدراك األمور والمشكالت التي تحیط  ،واكتساب الخبرات

بل  ؛ولذا فإنھ بدون نظم اتصاالت ال یمكن أن توجد أي عملیة إداریة أو تعلیمیة داخل المؤسسة التربویة

ن توافر نظم االتصاالت في المؤسسات التربویة یعتبر شرطا رئیسیا والزما لوجودھا إأكثر من ذلك ف

لذا تأخذ ھذه األخیرة طابعا ممیزا . ال یتم إال من خالل ھذه االتصاالتألن تحقیق أھدافھا  ،واستمرارھا

بل وھي من أھم جوانب العمل  ؛وفریدا وخاصا ال یمكن أن یوجد بصورة مماثلة في أي منظمة أخرى

وجمیع الجھود واألنشطة المدرسیة ال یمكن أن تتم إال من خالل "  ،اإلداري في المؤسسات التعلیمیة

وغیرھا تعتبر في جوھرھا ... والتقویم ،والتوجیھ واإلشراف ،عملیة التدریس والتخطیطف ،االتصاالت

عملیة اتصاالت إداریة في المدرسة أو ما یمكن أن یسمى اتصاالت مدرسیة تمثل الدورة الدمویة للنظم 

  .1 " التعلیمیة والتربویة في المدرسة

المتوسطة التعلیمیة كفضاء  لھذا تم اختیار ،افیھ وینشطولالتصال التربوي مؤسسات عدیدة یظھر       

الذي تتوقف ، یظھر فیھ االتصال التربوي ومكمل لتربیة وتعلیم الطفل في أھم مرحلة من مراحل حیاتھ

التي تعتبر مجموع العملیات التي یقوم بھا التلمیذ بتنمیة قدراتھ واتجاھاتھ وصور " ،علیھ العملیة التربویة

  .2 "قیمة اإلیجابیة في المجتمع الذي یحیا فیھأخرى من السلوك ذات ال

نجاح المتوسطة التعلیمیة في تحقیق أھدافھا یرتبط بشكل كبیر بنجاح عملیة االتصال "لھذا فإن       

  .3" لما لھا من أھمیة في بنیة تنظیم ھذه المؤسسات وتحقیق أھدافھا ،داخلھا وخارجھا

                                                           
1
  .21ص, 20ص, م2006, 1ط, الدار العالمیة للنشر والتوزیع, مصر, االتصال التربوي: أمیرة علي محمد - 1

   .02ص, م1994, القاھرة, مكتبة النھضة المصریة, األصول االجتماعیة للتربیة: سلیمان عبد ربھ محمد, أحمد إسماعیل حجي - 2

  .35ص, )نفس المرجع( االتصال التربوي: أمیرة علي محمد - 3



ا إ 
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معالجا لعملیة االتصال التربوي وتأثیره على التحصیل  ثھذا البحوعلى ھذا األساس جاء موضوع       

التي تعتبر من أھم المتوسطات " یخ بوعمامةالش"المتوسطة ال سیما في متوسطة تلمیذ  الدراسي لدى

  . ھایذوالرفع من المردود الدراسي لتالم ،التي تھتم بھذه العملیة وتسعى جاھدة لتحسینھا

بحیث تتوقف أھمیة ھذه الدراسة على قیمتھا العلمیة وما یمكن أن تضیفھ إلى المیادین العلمیة من       

 ،أسلوب أو أداة یمكن استغاللھ في تحسین نمط سیر العمل داخل المتوسطة لباعتبار االتصا ،معطیات

 دراستنالیھ تعتبر وع ،فھو المحرك األساسي في أي مؤسسة تسعى إلى تحقیق النجاح والرتب األولى

من أجل الوصول إلى  ،لنماذج االتصال داخل المؤسسة التربویة كونھ ضرورة حتمیة احیّ  انموذج

األھداف المسطرة في معرفة طبیعة االتصال داخل المتوسطة بصفة خاصة والمؤسسة التربویة بصفة 

ماد علیھا للوصول إلى وكذا الكشف عن الوسائل االتصالیة والطرق الناجحة التي یجب االعت ،عامة

  .مستوى أسمى وفعال وتحصیل نتائج جیدة

انتماؤنا إلى قطاع التربیة والتعلیم ھو  ،إلى تسلیط الضوء على ھذا الموضوع ولعل من أھم ما دفعنا      

لما تؤدیھ من خدمات نبیلة في سبیل تطویر النشء والنھوض بالمجتمعات إلى  بھذه المھنة نااھتمامو

وكذا كون المتوسطة إحدى المؤسسات االجتماعیة وأھم ركائز المجتمع ذات األولویة  ،دھارالرقي واالز

  .في التنشئة االجتماعیة

باإلضافة إلى الفضول الملح والشعور بضرورة االستفسار حول العملیة االتصالیة التربویة وكیف       

 .للدراسةذلك  واقتناعنا باستحقاقیة، تؤثر عل المردود الدراسي للتالمیذ

بتحدید مجال الدراسة المیدانیة  نا في إطار دراستنا مقیدیننفسأجد نولضروریات الضبط المنھجي       

وبالضبط على  ،في حدود ما یسمح ذلك بتناول ھذا الموضوع على مستوى المؤسسة التربویة بالجزائر

 بلدیة الحمادنة" یخ بوعمامةالش"المتوسطة التعلیمیة مع تالمیذ من مختلف المستویات لمتوسطة  مستوى

  .والیة غلیزان

  :من سؤال رئیسي یتمثل في ناوعلیھ انطلق   

إلى أي مدى یمكن لمستوى التحصیل الدراسي أن یكون مرھونا بطبیعة االتصال داخل المؤسسات      

  التربویة؟

  :ومنھ كان طرح التساؤلین الفرعیین المكملین لإلشكالیة كما یلي     

  التحصیل الدراسي للتلمیذ؟ علىتأثیر  ةقة االتصالیة داخل المتوسطھل للعال -1

ة عالقة بفاعلیة االتصال ھل للطرق المتبعة والوسائل االتصالیة المستعملة داخل المتوسط -2

التربوي؟
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  :المقاربة المنھجیة

  : المنھج/ 1   

على أساس طبیعة الموضوع، ومیدان الدراسة وھذا  یتوقف استعمال واختیار المنھج     

 "(أنجرس موریس " حتى نصل إلى نتائج موضوعیة، وفي ھذا الصدد یعرف

ANGERS Mourice (مجموعة من العملیات المنظمة قصد الوصول :"المنھج على أنھ

ھو ینیر الطریق ویساعد الباحث في "والمنھج ضروري للبحث، إذ . 1"معینةإلى أھداف 

  .2" ضبط أبعاد ومساعي أسئلة وفرضیات البحث

فالباحث ملزم باختیار نوع المنھج الذي یصب فیھ تحلیل معطیاتھ، وعلى ھذا       

األساس اعتمدنا في بحثنا على المنھج الوصفي التحلیلي، حیث یعتمد فیھ الباحث على 

التحلیل بجمع البیانات الدقیقة، وذلك للخروج بتعمیمات وكذا جمع الحقائق وتفسیرھا 

ویركز المنھج الوصفي "ویر الواقع االجتماعي وتحلیلھ، واستنباط كل النتائج، أي تص

التحلیلي على وصف الظاھرة أو طبیعة مجتمع معین، أو سلوك أفراده، ویدرس العالقة 

  .3"الموجودة بین المتغیرات

ومن خالل ھذا یتبین لنا أن المنھج الوصفي التحلیلي ھو الذي یخدم موضوعنا بصورة 

تحلیل عملیة االتصال التربوي، وكذا تحلیل انعكاساتھا مباشرة، ألنھ یھدف إلى وصف و

ویتم ذلك عن طریق . وتأثیرھا على التحصیل الدراسي للتلمیذ الذي یدرس بالمتوسطة

تحلیل بیانات جداول االستمارات الموزعة على العینات المبحوثة، للوصول إلى نتائج 

  .وحةعامة تخدم الموضوع المتناول، وتجیب على التساؤالت المطر

  :نوع الدراسة/ 2   

إن االختیارات المنھجیة ُتحدد من طبیعة الدراسات وخصوصیة مجتمع البحث،       

وعلیھ فقد اعتمدنا على الدراسة االستطالعیة الكشفیة، التي نحاول من خاللھا الكشف 

                                                           
1- ANGERS Mourice: Iniation pratique à la méthodologie de la science humaine, Alger, collection technique de recherche, ed : casbah université, 1977, P 58. 

  .176ص, م2008,المطبوعات الجامعیة دیوان,الجزائر,03ط, تدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة:رشید زرواتي -2

  .291ص , م1998, دار قبا للطباعة والنشر والتوزیع, القاھرة, مناھج البحث في االتصال والرأي العام واإلعالم الدولي: أحمد بدوي -3
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على عملیة االتصال التربوي وتأثیره على التحصیل الدراسي، وكذا معرفة طبیعة ھذا 

ثیر وأسبابھ ومظاھره، وانعكاساتھ اإلیجابیة والسلبیة على فئة التالمیذ الذین یزاولون التأ

  .دراستھم بالمتوسطات التعلیمیة

  :المناھج المساعدة/ 3  

   :اإلحصاء *      

وتقدیم المعلومات والبیانات "وھو علم یسمح بجمع وتنظیم، وترتیب، واختصار،        

  .1" تائج معینةبغرض تحلیلھا للحصول على ن

بحیث اعتمدنا على ھذا العلم في تفریغ االستمارات الخاصة بالمحورین األول       

والثاني المتمثلین على الترتیب في العالقة القائمة بین االتصال التربوي والتحصیل 

الدراسي، والعالقة القائمة بین الطرق والوسائل االتصالیة المعتمدة وفعالیة االتصال 

من خال إعطاء نسب مئویة في كل جدول، وإضفاء صبغة  داخل المتوسطة، وتم ذلك

  .رقمیة تمكننا من التحلیل اإلحصائي للبیانات المتوصل إلیھا، وتفسیرھا تفسیرا إحصائیا

  : المنھج التاریخي*  

  2" ویعتمد على دراسة الوثائق والمخطوطات التاریخیة، والمخلفات الحضاریة "     

على مدخل تاریخي، یتمثل في السیاق التاریخي أو بحیث نعتمد في ھذا البحث      

، والذي أردت من خاللھ "الشیخ بوعمامة"التطور التاریخي الذي مرت بھ متوسطة 

تبیان المراحل التاریخیة للمتوسطة حتى أصبحت ما ھي علیھ اآلن، وسبب التسمیة، 

  .الستمراربحیث ال بد أن تمر أي دراسة علمیة بمنھل تاریخي یمكنھا من التقدم وا

  

 

                                                           

  .120ص , م1993, عالم الكتب, القاھرة, 1ط ,دراسة الجمھور في بحوث اإلعالم: محمد عبد الحمید -1

  .178ص, 177ص, ,نفس المرجع السابق تدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة: رشید زرواتي - 2
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  :تمھیـــــــد

  :تحدید المفاھیم: المبحث األول

 :المفاھیم األساسیة للبحث: المطلب األول                   

 .االتصــال  -1

 .التأثیـــر  -2

 .التحصیـل الدراسـي  -3

 .االتصـال التربـوي  -4

 ):المحیطة(المفاھیم المكملـة : المطلب الثاني

 .التربیــــة -1

 .المـــدرس  -2

 .التلمیــــذ  -3

 .المدرســـة  -4

 .الجــــودة  -5

  .الجـودة في التربیــة  -6
  

  :المقاربة النظریة للبحث: المبحث الثاني

 .نظریـة الغـرس الثقـافي :المطلب األول                

  .نظریـة البنائیـة الوظیفیـة : الطلب الثاني                 

 

 األسس النظریة للبحـث:الفصل األول
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  :األسس النظریة للبحث: الفصل األول

  :تمھیــد 

من المعلوم لدى الباحثین في مجال علوم اإلعالم واالتصال أن كل بحث علمي یتناول       

بحیث ) حافة(واقع على مفاھیم أساسیة ومكملة ظاھرة من الظواھر اإلعالمیة، ینطوي في ال

في بعض األحیان تكون ھذه المفاھیم غیر مھمة وبعیدة عن المطابقة للواقع، فتنعكس في 

  .اصر أقرب إلى مستوى التفكیر العالمي منھا إلى التفكیر العلميالبحث صفات وعن

وتصورات نظریة ھي في بعض األحیان متناقضة غیر متكاملة،  كما أنھ توجد طرق      

ویؤدي إلى عدم التعاطي مع الظاھرة  ،وغیر متنافیة بشكل أساسي مع موضوع البحث

  .علمیا وتلقیھا بشكل سلیم وواقعي

وفي ھذا الفصل سنحاول التعرض إلى المفاھیم األساسیة والحافة للبحث مستھدفین        

في النھایة صیاغة تعاریف إجرائیة ال نتوق أن تكون بالضرورة مطلقة في تعاریف تتصل 

فیھا كل االختالفات الداللیة التي یمكن أن توجد في وجھات نظر المفكرین، ولكننا نود أن 

بمثابة اآللة الموجھة الخاضعة للواقع المراد دراستھ مرتبطة بھ وال  نضع تعاریف تكون

  .تستمر علیھ

حاول اعتماد مقاربة نظریة اتصالیة تحفظ للتفكیر والتحلیل قدر اإلمكان سیاقا نكما       

  .موحدا ومنسجما
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  :تحدید المفاھیم: المبحث األّول 

  :المفاھیم األساسیة للبحث - المطلب األول 

ینطوي أي بحث أو دراسة في علوم اإلعالم واالتصال على مجموعة مفاھیم       

تتطلب من البحث تحدیدھا تحدیدا دقیقا حتى یسھل فھم داللتھا العلمیة  ،ومصطلحات علمیة

االتصال واقع "عروف فإن موضوع البحث یدور حول وكما ھو م ،واللغویة واالصطالحیة

ومن ثم فإنھ من المھم قبل  ،"وتأثیره على التحصیل الدراسي  داخل المؤسسات التربویة

الخضوع في معالجة ھذا الموضوع تحدید المفاھیم األساسیة التي یتضمنھا ھذا األخیر وھذا 

لتوضیحھا وتبیان حدود استخدامھا في إطار العمل الراھن ویمكن حصر ھذه المفاھیم فیما 

  :یلي

  :االتصال -1

وتعني مشترك وفي  Communiconل إلى الكلمة الالتینیة یعود مفھوم االتصا      

أي شائعا ومألوفا، ومن المفردات السابقة نستطیع أن نلم  Commonاألصل االنجلیزي 

بمعنى كلمة اتصال على أنھا تعني عملیة نقل وتبادل المعلومات وجعل معانیھا معرفة بین 

  الناس لتحقیق غرض ما أو أثر ما، 

بعملیة اتصال فإننا نحاول إقامة رسالة مشتركة مع جماعة أو شخص، أي فعندما نقوم "    

   1"في معاني ومعلومات أو أفكار أو مواقف متعددة  كمحاولة االشترا

, أما من الناحیة االصطالحیة فقد اھتم الكثیر من الباحثین في كتاباتھم بمفھوم االتصال      

ھتمین بمجال التربیة، والتثقیف، والتوجیھ، ولم تقتصر ھذه األخیرة على مھمة معینة كالم

واإلرشاد واإلدارة، واإلعالم والعالقات العامة، فمن منطلق تغییر المھن والمجاالت 

وتعددھا، فكل فرد ینظر إلى االتصال بما یتماشى مع مجال عملھ واألھداف التي یسعى من 

  .أجلھا

                                                           

.13ص, م1982, دار الجامعیة,بیروت ,الجماھیري بین اإلعالم والتطویع والتنمیة لاالتصا: درأحمد ب - 1  
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االتصال یحدث من أناس "  یعتبر أن (David Mortensen)" دفید مورتنسن"فـ       

  1".یحاولون استخدام قوة الكلمات المنطوقة أو المكتوبة للتأثیر على اآلخرین

ال یتحقق إال إذا أحسن الفرد استخدامھا وانتقاء اللغة المناسبة،  لإنھا تعني أن االتصا      

سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، من أجل تحقیق التواصل وتبلیغ الرسالة وذلك للتأثیر على 

  .اآلخرین

ھو ذلك المیكانیزم الذي أمكن  لفیعتبر االتصا (Charles Colle)" تشالرز كولي"أما       

بشریة أن تقوم وتتطور، وأمكن من خاللھ لرموز العقل اإلنساني أن من خاللھ للعالقات ال

االتصال ھو بمعنى أن  ،2تترابط وتنتقل عبر الزمان والمكان بواسطة وسیلة اإلرسال 

فھو , لتستمر في الوجود ،األسلوب الذي تتكون من خاللھ العالقات العامة اإلنسانیة

 ،تعابیر الوجھ ،المتنقلة عبر الزمان والمكانیتكون من الرموز الروحیة بما فیھا الوسائل 

  .ونغمة الصوت والكلمات ،وضع الجسم وحركاتھ

بأنھ التفاعل بواسطة الرموز واإلشارات التي تعمل " ":جورج لیندربرج"كما یعرفھ       

أي أن االتصال ھو تفاعل بین كل من المرسل  ،3" كمنبھ أو مثیر لسلوك معین عند المتلقي

كما أنھ عملیة تمكن من خاللھا نقل  ،و المستقبل باستخدام كل الرموز اللفظیة وغیر اللفظیة

  .المرسل رسائل قصد التأثیر على اآلخرین

العملیة التي یقوم بمقتضاھا المرسل بإرسال رسائل "یرى أنھ " كارل ھوفالن"أما       

وبمعنى آخر فإن المرسل أثناء اتصالھ یسعى جاھدا  ،4" المستقبل أو تغییرهلتعدیل سلوك 

  .أي القیام بوظیفة توجیھیة ،إلى توجیھ سلوكات وتصرفات األفراد وتغییرھا

أن االتصال ھو ذلك النشاط الذي یستھدف " "سمیر حسن"وفي نفس السیاق یعرفھ       

لشیوع، أو المألوفیة لفكرة أو منشأة أو قضیة أو ا ،تحقیق العمومیة أو الذیوع أو االنتشار

                                                           

  .05ص, 2010,دار الفجر للنشر والتوزیع, اإلسكندریة, صال الفعال للعالقات العامةاالت: محمد منیر حجاب -1

  ,06ص ,)نفس المرجع السابق( صال الفعال للعالقات العامةاالت: محمد منیر حجاب -2

.07ص, م1996, مؤسسة شباب الجامعة, اإلسكندریة ,االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر: غریب عبد السمیع غریب - 3  

.07ص ,)المرجع نفسھ(االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر  :غریب عبد السمیع غریب - 4  



 ا ا : ا اول

 

~ 7 ~ 
 

عن طریق انتقال المعلومات واألفكار واآلراء واالتجاھات من شخص أو جماعة إلى 

ومفھوم بنفس الدرجة لدى كل من , أشخاص أو جماعات باستخدام رموز ذات معنى موحد

خالل جعل أي أن االتصال یحاول تقریب وتقلیص الفوارق و الفجوات من  ،1" الطرفین

باستخدام رموز مفھومة ولغة واضحة , األفكار والرسائل مفھومة ومنتشرة لدى األشخاص

  .لدى عامة الناس

فاالتصال ھو تلك العملیة التي تحدث التفاعل بین المرسل : أما من الناحیة اإلجرائیة      

ة التربویة عن ، الھادفة إلى تقویة العالقات داخل المؤسس)التلمیذ(والمستقبل ) األستاذ(

  .طریق تبادل األفكار والمعلومات

  

  :التأثیـر -2

: فاألثر ھو العالمة لقولھ تعالى, التأثیر في اللغة العربیة یعني ترك العالمة في الشيء     

ُجودِ "   .2" ِسیَماُھم ِفي ُوُجوِھِھم ِمْن أََثِر السُّ

  :مؤثر ومتأثر وأثر، واألثر لھ أربعة معان: وینقسم التأثیر إلى

 .بمعنى النتیجة والمفھوم فھو الحاصل من الشيء  - أ

 .الصورة أو العالمة المطبوعة للمؤثر في المتأثر   -  ب

 .بمعنى الخبر الذي یطلقونھ على الحدیث وكالم السلف   -  ت

 3" واآلثار ھي اللوازم المعنیة بالشيء, ما یترتب على الشيء وھو المسمى بالحكم"   -  ث

داث تأثیرات وتغییرات في السلوك والتفكیر، إح"أما في معناه االصطالحي فإنھ       

وتتمثل في التغییرات الحاصلة نتیجة التعرض للرسائل اإلعالمیة، وھذا یعمل في إجراء 

، أي أن التأثیر ھو ھدف 4" البحوث على قیاس ما یحدث من تأثیرات في السلوك والتفكیر

                                                           

  .05ص, م1988, دار العودة الشخصیة العربیة, بیروت, عيأسالیب االتصال والتغیر االجتما: محمود عودة -1

  .29اآلیة , سورة الفتح: القرآن الكریم -2

  . 125ص, 2000, مكتبة مدبولي, القاھرة, المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة: عبد المنعم حنفي - 3

  .19ص, 2008, والتوزیع رالدار العالمیة للنش, التلفزیون والطفل: محمود أحمد مرید - 4
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ین إال إذا كانت ھناك ، وھذا األخیر ال یتحقق بین طرفلالمرسل من خال عملیة االتصا

استجابة أو ردة فعل، كما یقصد بالتأثیر في العملیة االتصالیة حدوث االستجابة المستھدفة 

من ھذه العملیة، والتي تتفق مع مفھوم الھدف من االتصال أو وظیفة االتصال، وعادة ما 

لمتلقي أو یكون ھذا الھدف في وعي المرسل أو القائم باالتصال، ویتوقع تحقیقھ من قبل ا

  .المستقبل، فالتأثیر مرتبط بالرغبة في بث رسالة معینة

وبتعبیر آخر فإن التأثیر ھو ذلك التغیر الذي یطرأ على التلمیذ من خالل تلقیھ مختلف      

الدروس، حیث یمكن من خاللھا لفت انتباھھ من أجل إدراك ھذه الرسائل وفھم معانیھا، 

وإضافة معلومات جدیدة تدفعھ إلى العمل على تعدیل اتجاھاتھ أو خلق اتجاھات جدیدة، 

   .  لقول أن ھذا التأثیر یتجسد في ما یعرف بالتحصیل الدراسيوبالتالي یمكن ا

  :التحصیل الدراسي -3    

  :ما یلي" حصل"في المعجم الوسیط وفي مادة  ءفي اللغة العربیة جا      

  .تجمع وتثبت، ویقال إستحصل من المناقشات حیث یتحّصل منھا على فائدة: تحصل الشيء

  .وغیرھاھو ما حّصل من األموال : الحصیل

الخالصة، یقال ھذا محصول كالمھ، أي خالصتھ ویقال حصل العلم وحصل : " المحصول

  .1"المال أي جمعھ 

َل : "وجاء في تنزیل الحكیم قولھ تبارك وتعالى       أََفَال َیْعلَُم إَِذا ُبْعِثَر َما ِفي اْلقُُبوِر َوُحصِّ

ُھم ِبِھم َیْوَمئِ  ُدوِر، إِنَّ َربَّ   2".ٍذ لََخِبیرَما ِفي الصُّ

  .ومن ھذا المنطلق نستطیع القول أن لفظ التحصیل معناه الجمع والتنظیم والتثبیت

                                                           

  .47ص, م1979,المؤسسة العربیة للدراسات النشر والتوزیع, بیروت, معجم علم النفس: فھد عاقل – 1

  .11-09: اآلیة, سورة العادیات: القرآن الكریم – 2
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ففي معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، یعرف التحصیل الدراسي  اصطالحاأما       

أو المرغوب في مجال التعلیم، باعتبار أن التحصیل  دالتقدم نحو الھدف المنشو: "على أنھ

  .1"أتي في مقدمة األھداف التي تسعى التربیة جاھدة إلى تحقیقھاالدراسي ی

فیرى أن التحصیل الدراسي ھو مستوى محدد من األداء بالكفاءة في العمل  غابلینأما       

كما یقّیم من المعلمین أو االختبارات التحصیلیة أو كالھما، بمعنى أنھ ذلك , الدراسي

تحصیلھ للمواد الدراسیة حتى یستدل على ذلك من المستوى الذي یصل إلیھ التلمیذ في 

  .مجموعة من الدرجات التي حصل علیھا في االمتحان

أن التحصیل الدراسي ھو كما یقاس : "وفي نفس السیاق یقول السید خیر هللا      

باالختبارات التحصیلیة في امتحانات الشھادة االبتدائیة في نھایة العام الدراسي وھو ما یعبر 

، وھذا بمعنى أن التحصیل 2 "بالمجموع العام لدرجات التلمیذ في المواد الدراسیةعنھ 

قام بھ التلمیذ من جھود خالل السنة الدراسیة وتقویمھا بنقاط  االدراسي ھو التقییم األخیر لم

  .ودرجات لمختلف المواد

یقوم بھ فیرى أن التحصیل الدراسي ھو كل أداء  إبراھیم عبد الحسن الكنانيأما       

الطالب في الموضوعات المدرسیة المختلفة والذي یمكن إخضاعھ للقیاس عن طریق 

وھنا نالحظ أنھ ال یوجد اختالف بین , 3درجات اختبار أو تقدیرات مدرسیة أو كالھما 

تعریف عبد المحسن الكناني وتعریف خیر هللا في أن التحصیل الدراسي ھو تقویم لعمل 

  .ارات والفصول وتقویمھما في نھایة العام الدراسيالتلمیذ من خالل االختب

الحساس یجعلنا ننبھ موقف  الموضوعإن تقارب وجھات نظر المفكرین في ھذا       

اعتماد االختبار المقنن والتقدیرات الموضوعیة التي تكتسي طابع الشمولیة المقارنة 

  .والقیاس ضمن أصدق مدلولھا والتقرب من الصحة العلمیة

                                                           

  .69ص, م1987, مكتبة لبنان, بیروت ,معجم المصطلحات لعلم االجتماع: أحمد زكي بدوي – 1

  .76ص, م1981, دار النھضة العربیةبیروت , بحوث نفسیة: خیر هللا - 2

  .28ص. م1991, دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر, القدرة على االبتكاریة والتحصیل الدراسي: طاھر سعد هللا – 3
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إن االختالف المالحظ في تعریف التحصیل الدراسي بین مفكرین من مدارس مختلفة       

ربما یمكن إرجاعھ إلى التصور العام لإلشكالیة القائمة وانعكاساتھا التي تختلف ھي 

األخرى باختالف الظروف السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والتنظیمیة، دون 

مولیة الذي تقتضیھ، فالحكم قد یكون سابقا ألوانھ، حیث أن انھماك الوصول إلى طابع الش

المفكرین والباحثین ال یزال وسیبقى متواصال وقد یمكن في یوم من األیام االقتراب من 

الغایة المنشودة التي تعید المؤسسة التربویة، إذا ما توصلت إلى إزالة بعض الحواجز 

ع بالنسبة للمربین والمھتمین من أولیاء وغیرھم القائمة، فمن دون شك أن معرفة الموضو

" یعتبر أمرا مھما إذا ما قمنا بالمقاربة المتأنیة لتوسیع أفق الرؤیة األقرب إلى الحقیقة، 

والتحصیل الدراسي من جملة المفاھیم التي لم تستقر إلى حد اآلن على مفھوم محدد واضح، 

قتصر على العمل المدرسي فقط، وھناك من فأغلب التعریفات متداخلة ومختلفة، فھناك من ی

  .1" یرى كل ما یتحصل علیھ الفرد من معرفة، سواء كان داخل المدرسة أو خارجھا 

المعرفة التي یتحصل علیھا الطفل : "أن التحصیل الدراسي یعني" لوبان روفان"یرى      

أنھ في رأي ، بمعنى 2" من خالل برنامج مدرسي قصد تكیفھ مع الوسط والعمل المدرسي

لوفان التحصیل الدراسي ھو ذلك المستوى من المعارف الذي یتحصل علیھ التلمیذ داخل 

  .الفضاء المدرسي حتى یكون مھّیأ للتكیف مع محیطھ المدرسي

أنھ مقدار المعرفة والمھارة التي حّصلھا الفرد نتیجة : "وكما یعرفھ عبد الرحمن العسیوي   

م كلمة التحصیل غالبا لتشیر إلى التحصیل الدراسي المرور بخبرات سابقة، وتستخد

،  حصیلة المعارف واألفكار والدروس التي تلقاھا التلمیذ خالل السنة 3" والتعلیمي

  .واكتساب خبرات من أجل االستفادة منھا

العام لدرجات التلمیذ  فالتحصیل الدراسي ھو ما یعبر عنھ بالمجموعإجرائیا بینما       

معینة من السنة الدراسیة أو نھایتھا، وھذا ما ھو مطبق في المتوسطة  نھایة كل فترة

من الناحیة العلمیة والخبرة المھنیة ) المعلومات(التربویة، غیر أن تفاوت قدرات التأطیر 
                                                           

  .78ص, المرجع السابقنفس  بحوث نفسیة  :خیر هللا – 1

2- Rebert Vocabulaire de psycalagie. P.V.F- 1973- P15. 

  .166ص, 1984,دار النھظة العربیة للطباعة والنشر, بیروت, علم النفس بین النظریة والتطبیق: عبد الرحمن العسیوي – 3
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، خاصة إذا عرفنا أن نفس المالحظة تخرج بحدة أقوى ةتجعل النتائج متفاوتة وغیر مستقر

  .رات اإلداریة، وھیئة التفتیش واإلشارةعندما نتساءل عن قدرات اإلطا

  :االتصال التربوي -4    

ھو الطریقة التي یقوم بھا الفرد بتنمیة قدراتھ واتجاھاتھ، وصور أخرى من : "لغة       

  1".السلوك ذات القیم االجتماعیة داخل المؤسسة التربویة

ویكمن ھذا الدور في تغیر یلعب االتصال دورا ھاما في العملیة التربویة، : اصطالحا      

السلوك، فاالتصال التربوي عملیة تفاعل اجتماعي بین األستاذ والتلمیذ، وفیھا یتم األخذ 

والعطاء أي الفعل ورد الفعل، التعلم والتعلیم من أجل إحداث تغیر في السلوك واالتجاه، 

لفرد من خالل التغیر المستمر في سلوك ا" واألفكار، والتعلیم یعني أوال وقبل كل شيء 

تزویده بالخبرات والمواقف واألفكار والقیم االجتماعیة واألخالقیة التي تساعده على التكیف 

، بمعنى أن االتصال التربوي یمثل العملیة أو المھمة التي تربط بین األستاذ 2"مع المجتمع 

في  والتلمیذ في تبادل المعارف والخبرات من أجل إعداده بشكل سلیم، ویصبح لھ دور

  .المجتمع بتزوید أفكار ومعتقدات وقیم وغیرھا

أنھ عملیة تفاعل مباشر بین المعلم والمتعلم، : " عبد الحفیظ محمد سالمةویعرفھ       

یحدث نتیجة وجود مؤثر أو فعل من جانب معین، وحدوث استجابة , وبین التالمیذ أنفسھم

سب رأیھ أن االتصال التربوي ، وح3أو ردة فعل لھ من جانب آخر الكتساب خبرة بینھما

ھو كل تبادل لألفكار والمعارف بین األشخاص أو المتعلمین، أو المعلم والمتعلم من أجل 

اكتساب خبرات ومعارف، وھذا االتصال یحدث عندما یكون ھماك مؤثر أو رسالة المراد 

  .تبلیغھا واستجابة أو ردة فعل عندما یستفید منھا المتعلم

التربویة التي أتى بھا  ةتعریف االتصال التربوي أنھ تلك الرسالة التعلیمیوھكذا یمكن       

المعلم من مصادر محددة، ویھدف إلى أن تصل ھذه الرسالة أي المادة العلمیة إلى الدارسین 

                                                           

 .25ص, م2006,الدار العالمیة للنشر والتوزیع, مصر ,االتصال التربوي: أمیرة علي محمد – 1

 .43ص, م1993,دار المجدالوي, عمان ,االتصال اإلنساني ودوره في الفاعل االجتماعي: إبراھیم أبو عرقوب – 2

 .56ص, م1998, دار المجدالوي, وسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیم: عبد الحفیظ محمد سالمة – 3
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أو التالمیذ في قاعة الدراسة، باستخدام ألفاظ وكلمات أو إشارات من أجل التأثیر علیھم 

  .ي، وكذا حدوث استجابة لدى التالمیذلتحقیق االتصال التربو

  

  :)المحیطة(تحدید المفاھیم المكملة : المطلب الثاني   

  :التربیة -1   

یدل على أصول، فاألول إصالح الشيء والقیام علیھ، : الراء والباء :في اللغة العربیة   

ألنھ مصلح أحوال خلقھ، واآلخر، لزوم " الرب"المصلح للشيء، وهللا جل ثناؤه : والرب

  .الشيء واإلقامة علیھ، فھو مناسب لألصل األول

لسان (ألنھ یجمع ویؤلف  ضم الشيء للشيء وسمي العھد ربابة :ـ أما األصل الثالث   

  .نّمیتھ: ، ربا الشيء، یربو، ورباًء، زاد ونما، وأربیتھ)العرب

وظیفة " وتربیة األبناء تحمل مفاھیم كثیرة من زیادة السلوكات السویة الحمیدة، وھي      

األحیاء من إصالح التآلف وتعدیل المعوج، وھي القیام على مصالحھم ودیمومة الممارسات 

ا، وبالتالي ھي مالزمة لحیاة البشر لینتقلوا من مقام تربوي إلى التربویة ألنھا ال تنتھي أبد

أي أن التربیة عملیة . 1" آخر، والتربیة بكل ثنایاھا تجمع وال تفرق فھي ضمن النافع لمثلھ

مستمرة استمرار الحیاة، ال تقتصر على سن معین، فالفرد دائما یحتاج إلى قیم ومعارف 

  .في مختلف المواقف الحیاتیةوخبرات تنظم حیاتھ ویستفید منھا 

عملیة بناء الشخصیة الفردیة تقوم بھا عدة جھات "ھي : الناحیة االصطالحیةأما من       

اجتماعیة، أھمھا األسرة، المدرسة، المجتمع الواسع، وھي تنمیة الفرد ورعایتھ فردیا 

منھ في حیاتھ وسلوكیا، وبیولوجیا لتأھیلھ للدور الوظیفي واألسري واالجتماعي المتوقع 

أي أن التربیة تبدأ من األسرة مرورا بالمدرسة والمجتمع، وكل واحدة منھا . 2"الالحقة

ترسم معالم ومبادئ یتماشى معھا الفرد لبناء شخصیتھ السویة والمؤھلة، أي االرتقاء بالفرد 

                                                           

 .06ص, م1989,دار التربیة الحدیثة, موجز مفاھیمھا وتطورھا ودورھا في نمو الفرد والمجتمع: التربیة عبر التاریخ: محمد زیاد حمدان -1

 .07ص.)نفس المرجع السابق( التربیة عبر التاریخ :حمد زیاد حمدانم - 2
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 من مرحلة نفسیة وسلوكیة وبیولوجیة إلى أخرى أعلى وأقدر للتكیف مع البیئة والتعامل

  .الناجح معھا

والتربیة بالمفھوم الحدیث مستمرة باستمرار الحیاة، ال تقتصر على فترة عمریة محددة     

وال على فترة دراسیة محددة، مھتمة بكل جوانب الشخصیة الفردیة، مرتبطة بالحیاة 

  .العملیة، منتظمة الجوانب النظریة والتطبیقیة

ربیة یشبھ الفالح الذي یقلع الشوك ویخرج إن معنى الت: "یقول أبو حامد الغزالي     

النباتات األجنبیة من بین الزرع، فیحسن نباتھ ویعمل ریعھ، ورأى ضرورة مراعاة ما بین 

الصبیة من فروق، وأشار إلى أنھ ال یؤخذ الغلمان جمیعا بطریقة واحدة، وال یعاملون 

ھذا وحسب رأي  ،1"المعاملة نفسھا، بل یجب أن یختلف باختالف أمزاجھم وطباعھم

الغزالي فإن التربیة مھمة صعبة ولیس باألمر السھل فھي تحث أجیال الغد بغرس ثقافات 

جدیدة مفیدة وتنزع كل ما ھو ضار للمتعلم وللمجتمع عامة، ویؤكد على ضرورة مراعاة 

أما . االختالفات والفروقات الفردیة بین التالمیذ ألنھم لیسوا بدرجة الفھم واالستیعاب

: فیرى أنھا تطفي على النفس كل جمال نفسي وجسمي، وأخالقي، ویضیف قائال  طونأفال

إن تربیة الفرد لیست غایة لذاتھا، وإنما ھي غایة بالنسبة للغایة الكبرى وھي نجاح "

، بمعنى أن أفالطون یرى التربیة ھي روح المجتمع وبھا یستطیع الفرد 2"للمجتمع وسعادتھ

ة الكبرى للتربیة وھذا عن طریق نشأة الفرد روحیا وجسمیا أن یترك بصمتھ، وھي الغای

  .وخلقیا

  :المدرس -2   

ویفید في تلقین العلم قبل , المدرس ھو من كانت مھنتھ التعلیم"  :اللغويفي التعریف       

  . 3"كل شيء

                                                           

 .10ص, م1998, عمان دار الیانوري للنشر والتوزیع ,المدخل إلى التربیة والتعلیم: خالد القضاة - 1

  .11ص ,) المرجع السابقنفس (المدخل إلى التربیة والتعلیم : خالد القضاة - 2

 .159ص, م1999, عالم الكتب, القاھرة, مناھج التخطیط والبناء والتنفیذ: القرشيأمیر , أحمد حسین اللقائي - 3
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المدرس ھو القائم على تجسید العملیة التعلیمیة في : "االصطالحيبینما في التعریف       

، بمعنى أن المدرس ھو 1"المدرسة، حیث یشكل العنصر األساسي الحاسم في قاعة الدرس

  .الطرف األول واألساسي في تبلیغ الرسالة التعلیمیة، وإیصال األفكار والدروس للتالمیذ

ویشیر لفظ المدرس إلى كل شخص كلّف وتحّمل مھنة تربیة النشء الجدید داخل       

ویمثل المعلم األداة التي بھا تحقق , قا لبرنامج دراسي معینالمدارس بطریقة تبعا ووف

  .أغراض التربیة السامیة، ألنھ یقوم بمھام التربیة، التدریس، التدریب، التنظیم، اإلرشاد

المعلم بأنھ حجر الزاویة في كل إصالح وتكوین األجیال " تركي رابحویعرف الدكتور       

یرى تركي رابح ، ومن ھذا التعریف نالحظ أن 2"ینیاالصاعدة علمیا، أخالقیا، وطنیا، ود

أن األستاذ یمثل لیس فقط ھو مرشد الیوم بل معلم ومصلح الغد كونھ یربي أجیال المستقبل، 

  .ویساھم في إصالح المجتمع أخالقیا، دینیا، وثقافیا

فیرى بأن المدرس ھو ذلك الجندي المجھول، وھو ذلك  محمد الطیب العلويأما       

شخص الذي یعلق علیھ اآلباء والمجتمع كل اآلمال في تربیة األطفال وإعداد حیاة شرفیة، ال

األستاذ بالجندي الذي یتولى تدریب جیشھ وإعداده  "محمد الطیب العلوي"وعلیھ فقد شبھ 

وھذا ما یقوم بھ المعلم مع التالمیذ في . جّیدا لمواجھة كل الصعاب والتحدي لكل غزو

  .وتكوینھم وفق تربیة صالحة لھم ولمجتمعھم تنشئتھم وإعدادھم

ألنھ أكبر , وفي نفس السیاق المعلم ھو العنصر األساسي في أي تجدید تربوي      

 دمدخالت العملیة التربویة وأخطرھا بعد التلمیذ، ومكانة المعلم في النظام التعلیمي تتحد

جاھھ، وبالتالي نوعیة أھمیتھ من حیث أنھ مشارك رئیسي في تحدید نوعیة التعلیم وات

  .مستقبل األجیال وحیاة األمة

فالمناھج والممارسة التربویة واألھمیة المتزایدة تعطي شأنا أكبر لدور المعلم في       

فھو الذي یعمل على تنمیة قدرات التالمیذ ومھاراتھم عن طریق تنظیم ", العملیة التعلیمیة

معرفة حاجات التالمیذ وقدراتھم واتجاھاتھم العملیة التعلیمیة وضبط مسارھا التفاعلي، و
                                                           

 . 224ص, م2004, المركز الثقافي العربي, والمدرسة منظور دینامیكي للنمو في البیت: الصحة النفسیة: مصطفى حجازي - 1

 .424ص, م1990سنة , دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر, أصول التربیة والتعلیم: تركي عمامرة – 2



 ا ا : ا اول

 

~ 15 ~ 
 

وھو مرشدھم إلى مصادر المعرفة وطرق التعلیم الذاتي التي , وطرق تفكیرھم وتعلمھم

  .1"تمكنھم من متابعة تعلمھم وتجدیدھم دوما وأبدا

ومن خالل ما تقدم نجد أن المدرس ھو المسؤول األول على العملیة التربویة، داخل       

شرف على تزوید التالمیذ بالمعارف والمھارات، وھو الشخص الذي یتحمل القسم حیث ی

مھنة تربیة التالمیذ، داخل المدرسة، ویشیر إلى شخص یظل في قسم مع جماعة داخل 

  .المدرسة بصفة عامة

  

  :التلمیـذ -3  

لفظ یطلق على الطفل بعد التحاقھ "قد عّرف التلمیذ على انھ اللغوي،  في التعریف      

  .2"بالمدرسة

ھو محور العملیة االتصالیة داخل القسم یشمل دورة في اكتساب " اصطالحاأما       

بغیة الرفع من رصیده  ةالمعارف والمھارات والخبرات، بما یتناسب و قدراتھ االستیعابی

، أي بمعنى أن التلمیذ ھو العنصر المستھدف من خالل العملیة 3"المعرفي وتنمیة شخصیتھ

أو االتصالیة، فھو الفرد المتواجد داخل القسم من أجل اكتساب المعارف  التربویة

  .والمھارات والخبرات

المحور األول والھدف األخیر في كل عملیات "یعرفھ على أنھ تركي رابح إذ نجد       

  .4" وھو الذي من أجلھ تنشأ المدرسة وتجھز بكافة اإلمكانیات, التربیة والتعلیم

                                                           

   .27ص, م1986,المؤسسات الدراسیة الجامعیة, بیروت, تكوین المعلم العربي والثورة العلمیة والتكنولوجیة:جبرائیل ستارة - 1

 247.ص, )سابقالمرجع نفس ال( أصول التربیة والتعلیم: تركي عمامرة - 2

 .13ص, م1979,للدراسات والنشرالعربیة , بیروت, معجم علم النفس المؤسسة: فاخر العاقل -3

 .18ص, م1982, دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر, مبادئ التخطیط التربوي: تركي رابح – 4
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فعلى حسب تعریف تركي رابح فإن التلمیذ عنصر مھم وأساسي، فالمدرسة تواجدت       

ألجلھ وسخرت لھ الدولة جمیع اإلمكانیات لخدمتھ، باإلضافة إلى المعلم الذي بدوره یحقق 

  .مع التلمیذ العملیة التربویة، أي أنھ بدون التلمیذ ال توجد مدرسة وال معلمین

ل أن التلمیذ ھو الشخص الذي یتردد على المدرسة لغرض اكتساب وعلیھ یمكننا القو      

  .مختلف الخبرات والمعارف سواء في المرحلة االبتدائیة، اإلعدادیة، أو الثانویة

  :المدرسة -4   

، "درس"مشتقة من الفعل الماضي " مفعلة"المدرسة اسم مصدر  في المفھوم اللغوي      

، "مدرس"فالمرسل یطلق علیھ اسم , والتدریس وھي أیضا اسم مكان یختص بالدراسة

، أما الموضوع الذي یتم تدریسھ من قبل المدرس ھو "دارس"والمستقبل یسمى 

  ".بالغرفة الدراسیة"، ویطلق على ما تتم فیھ عملیة التدریس "المدروس"

فالمدرسة ھي مؤسسة تربویة یعتمدھا المجتمع لتطویر " التعریف االصطالحي وفي       

، أي أن المدرسة ھي مؤسسة ھدفھا األول واألساسي تكوین 1" اشئة أفرادا وجماعاتالن

  .األطفال أو التالمیذ وتنشئتھم وتطویر معارفھم

كما تعتبر المدرسة مرحلة ھامة من مراحل التنشئة االجتماعیة وھي تكملة لما یأخذه       

  .من المنزل إلى المجتمعالفرد من األسرة والشارع، وھي الوسط الذي أخذ بید النشء 

  

  :الجودة -5   

والتي تعني " Qualities"إلى الكلمة الالتینیة " Quality"یعود مفھوم الجودة "       

  .2"طبیعة الشخص أو طبیعة الشيء ودرجة الصالحیة 

                                                           

   .07ص, م2001, دار التربیة الخدمیة, عمان , المدرسة واإلدارة المدرسیة: محمد زیاد حمدان -1

   .32ص, م2006, فة للنشر والتوزیعدار كنوز المعر, إدارة الجودة الشاملة: منیر زید عبوي - 2
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أصلھا جاد، بمعنى سالمة التكوین وإتقان الصنعة، ومنھ " الجودة في اللغة العربیة       

  .1" م في االختصارجودة الكال

فقد عرفت الجودة عدة تعاریف، فعلى سبیل المثال یعرفھا االصطالحیة أما من الناحیة       

الجودة الجیدة ال تعني بالضرورة الجودة العالمیة، إنھا تعني درجة معقولة "دیمنغ  دإدوار

وبعبارة أخرى فإن ، "یمكن التنبؤ بھا من االنتظام واالتساق والثقة وبوجود تناسب السوق

  .الجودة ھي االستمراریة في التحسین المنتظم للمنتج

سلعة أو (توافر خصائص وصفات في المنتج "بأنھا أحمد سید مصطفى كما یعرفھا       

تتبع احتیاجات وتوقعات العمیل المعلنة وغیر المعلنة، ویأتي ذلك بترجمة ) خدمة أو فكرة

یم جید للمنتج مع جودة ستفید ھذا التصمیم، وتقدیم ھذه االحتیاجات والتوقعات إلى تصم

المنتج مع الخدمات المصاحبة إن تطلب األمر بما یتوافق مع حاجات وتوقعات العمالء 

  .2" حالیا ومستقبال

أي أن الجودة ھي القدرة على تحقیق رغبات العمیل بدایة مع نقطة تصمیم المنتج إلى       

  .درجة القابلیة لتطویر المنتج أكثر مواصفات الخدمة التي یریدھا مع

بأنھا صنف السلعة  ولیام ستیفنفي نفس السیاق الداللي عرفت الجودة من طرف "و      

، أي أنھا تشیر إلى الصنف المتمیز من السلعة، فإذا قسمت السلعة إلى درجات 3"المنتجة

  ".A"فإن الجودة تعني الصنف " A – B – C – D"حسب الترتیب التالي 

الذي استنتجناه بخصوص مصطلح الجودة ھو إنتاج  األنطولوجيوھكذا فإن التعریف       

وتقدیمھا بمستوى عال من التمیز حیث تكون قادرة من , المؤسسة التربویة للبرامج المختلفة

خاللھا على الوفاء الحتیاجات ورغبات أوالدھا وبالشكل الذي یتوافق مع توقعاتھا، وتحقیق 

دة لدیھم ویتم ذلك من خالل مقاییس موضوعة سلفا بتقدیم الخدمة وإضفاء الرخاء والسعا

  .صفة التمیز فیھا

                                                           

   .31ص, م1988, المنظمة العربیة للنشر والثقافة والعلوم, تونس, المعجم العربي األساسي: أحمد العرابد وآخرون - 1

  .10ص, م2004, ھالناشر المؤلف نفس, القاھرة, 9000إدارة الجودة الشاملة واإلیزو : أحمد سید مصطفى - 2

  .33ص, )سابقالمرجع نفس ال(ارة الجودة الشاملة إد: منیر زید عبوي - 3
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وبالتالي إذا كان التعلیم المقدم یفي بالغرض، حینئذ یقال أنھ جید، بشرط أن تتوافق       

وھذا المدخل األداتي یتحاشى تحدید جوھر الجودة  ،المستویات المطلوبة للجودة والتكامل

لى متطلبات تحقیق غرض ومھمة المؤسسة، ویجعل برنامج ضمان الجودة ویركز ع

مفھوم  لوھذا المفھوم فضلتھ معظم الحكومات والمؤسسات التعلیمیة عندما أدخ. إجرائیا

  .ضمان الجودة في الدول المتقدمة

لیست " یعرف الجودة على أنھا دونالد كرامب وفي نفس السیاق نجد أیضا الباحث       

سواء كانوا داخل  نقال ولكنھا ما نفعلھ من االھتمام بخدمة حاجات المستفیدیكالما ی

  .1"المؤسسة أو خارجھا

أن الجودة لیست أمرا یستھان بھ أو مجرد قول عابر ومتداول، وإنما جھود : بمعنى

واھتمامات من طرف الدولة وكل األخصائیین سواء داخل المنشأة أو المؤسسة أو خارجھا، 

  .ت الزبون والمستھلكلتلبیة حاجا

أو خدمة  جعلى أنھا الخصائص المتجمعة لمنت Rinehart (1993)كما یرى "      

ترضي احتیاجات الزبون، سواء كان الزبون ھو المتلقي المباشر للخدمة أم المستخدم 

  .2" األصلي للمنتج، أو الخدمة أو كالھما

ھذا یعني أن كل ما یتعلق بالمنتج أو السلعة التي یجب توفیرھا في السوق لخدمة       

  .الزبون

فإن مصطلح الجودة ھو إنتاج المؤسسة اإلعالمیة للبرامج المختلفة  وبتعبیر آخر      

لتقدیمھا بمستوى عال من التمیز، لتكون قادرة من خاللھا على الوفاء الحتیاجات ورغبات 

ویتم ذلك . وبالشكل الذي یتوافق مع توقعاتھا، وتحقیق الرخاء والسعادة لدیھم, ینالمستھلك

من خالل مقاییس موضوعة سلفا بتقدیم الخدمة وإضفاء صفة التمیز فیھا، كذلك یمكن القول 

  .على أنھا صنف السلعة المنتجة، أي أن الجودة تشیر إلى الصنف المتمیز من السلعة

                                                           

  .06ص , م2003-ه423, دار وفاء لدنیا الطباعة والنشر, إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة: أحمد إبراھیم أحمد - 1

  .07ص , السابقنفس المرجع ,إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة: أحمد إبراھیم أحمد - 2
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  :لتربیةمفھوم الجودة في ا -6   

، فلیس من "النوعیة"أو " الكیف"أو " الجودة"على الرغم من كثرة تداول مصطلح "      

لذلك نجد أن ھناك اختالفا في وجھات نظر الباحثین في وضع تعریف محدد , السھل تعریفھ

ودقیق ومباشر، ورغم الصعوبات والتحفظات السابقة إال أن ھناك محاوالت لتعریف 

یمكن تصنیفھا في خمسة محاور رئیسیة متداخلة ومترابطة، تمثل في  الجودة في التربیة

  :1"الوقت نفسھ عوامل أو مؤثرات تأثرت بھا ھذه التعریفات وھي

یؤكد بعض التربویین أن الجودة في التربیة یمكن : ربط تعریفات الجودة باألھداف - أ      

عنى أدق فإن مؤسسة ما أو أن تعرف بداللة األھداف أو المرامي المنشود تحقیقھا، وبم

  .برنامجا تربویا معینا یعتبر ذا جودة إذا حقق األھداف المنشودة بالكامل ولیس بكمیة مقبولة

تحمل الجودة في طیاتھا طریقة تحقیق : ربط تعریفات الجودة بالمدخالت والعملیات -ب     

من العوامل یأتي  فال شك أن تحقیق األھداف یتوقف على العدید ،ولیس مجرد االنجاز فقط

في مقدمتھا نوعیة المدخالت البشریة والمادیة المستخدمة، وكذلك طرق استخدام ھذه 

مدخالت، عملیات، مخرجات، تغذیة : المدخالت واستثمارھا، ومن ھنا تكتمل النظامیة

راجحة، وھنا أیضا تؤكد العدید من الدراسات على أھمیة إدخال بعدي المدخالت والعملیات 

  .ف الجودةفي تعری

والجدیر بالذكر أن مؤیدي ربط تعریفات الجودة بالمدخالت والعملیات لم یھملوا األھداف 

إنما ركزوا بشكل أكبر على األساس في انجاز األھداف، و من ھنا كانوا , أو المخرجات

  .أكثر شمولیة وواقعیة من مؤیدي تعریف الجودة بداللة األھداف أو المخرجات فقط

تتضمن الجودة كما یراھا بعض الباحثین اإلشارة إلى : الجودة كمصطلح معیاري - ج      

، ویعامل أصحاب ھذا Bad، بالقیاس إلى السيء Excellentوالممتاز  Goodالجید 

مصطلح معیاري بدال من معاملتھ على أنھ مصطلح "على أنھ " الجودة"االتجاه مصطلح 

بع البد من تحدید شيء ما نحكم علیھ بأنھ جید وبالط, وصفي یجمع بین الوصفیة والمعیاریة

                                                           

  .26-23ص, نفس المرجع السابق,إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة: أحمد إبراھیم أحمد - 1
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أو سيء، علما بأن بعض الباحثین أّولوا في السنوات األخیرة اھتماما كبیرا لتحدید المدارس 

والمدارس غیر  Effective Schools: الجیدة، والمدارس السیئة أو كما یسمیھا البعض

النتائج التربویة المتحققة وطرق وذلك لتحدید نظام العمل في منھا و Ineffectiveالفعالة 

  .1"تعزیز النجاح وعالج النقص أو الخلل

وفي الواقع فإن ھذا المعیار ال یمكن إنكاره وخاصة عند التفرقة بین المدارس الفعالة       

إال أن ھذا المعیار لوحده ال یحقق تمیزا دقیقا بین نوعي المدارس وذلك ألن , وغیر الفعالة

طرائق التدریس المستخدمة ومؤھالت المعلمین : ل متغیرات أخرى مثلاألمر یستلزم إدخا

بأنھ الحاجة ماسة لالعتماد على معاییر (وخبراتھم، وكثافة الفصول، عموما یمكن القول 

  ).أكثر شموال وموضوعیة ترتبط بالجودة

ھذا وتكمن صحة : الجودة ومدى مقابلة النظام التربوي للحاجات االقتصادیة للمجتمع" -د   

التعریف في انتشار البطالة بین المتعلمین، والتي ترجع في اعتقادھم أساسا إلى المناھج 

، إال أننا نرى أن الحاجات االقتصادیة ھي فعال مھمة  2"غیر المناسبة للمدرسة والمجتمع

، أضف إلى ذلك فإن التربیة لیست الدولولكن لیست ھي الوحیدة التي تعیش علیھا 

ة عن بطالة المتعلمین، وتؤكد التربیة اإلنسانیة على احترام األمم األخرى المسؤولة الوحید

  .والروح العالمیة والرغبة في الحفاظ على السالم العالمي وغیر ذلك من معاني وأھداف

ذلك على  Quantityوقد تفھم الجودة بالقیاس إلى الكم : الجودة في مقابل الكم" -ھـ   

التضلیل في الفصل بین الكم والنوع، ویمكن مالحظة أن الرغم من الصعوبة، وربما من 

المعاییر في ھذا الحكم عادة ما تكون ضمنیة، وربما كانت أقل وضوحا وموضوعیة، ومن 

ھنا جاءت فكرة فصلھ في محور مستقل، وعلى الرغم من ذلك فھناك اھتمام علمي 

  .3" كموموضوعي في محاوالت تعریف الجودة وفھمھا من خالل مقابلتھا بال

                                                           

  .23ص, م2006,المشرق الثقافي, للنشر والتوزیع ةدار أسام,األردن-عمان,الجودة في االدارة التربویة والمدرسیة واإلشراف التربوي:خالد نزیھ - 1

  .24ص, الجودة في اإلدارة التربویة والمدرسیة واإلشراف التربوي نفس المرجع السابق: نزیھ خالد - 2

3
   .26ص, الجودة في اإلدارة التربویة والمدرسیة واإلشراف التربوي نفس المرجع سابق: نزیھ خالد - 
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نظرا للتعریفات السابق ذكرھا عن الجودة في : تعریف مقترح للجودة في التربیة      

وبعیدا عن تلك التعریفات فإننا نرى أنھ من المھم تأكید الصلة الوثیقة بین جودة أي , التربیة

مع المالحظ أن ما , برنامج ومالءمتھا الحتیاجات بلد ما، وذلك حتى ال تفقد الجودة قیمھا

یناسب بلد ما قد ال یتناسب مع بلد آخر، ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن إمكانیاتنا 

كباحثین وطبیعة التربیة نفسھا وما تتسم بھ من كثرة المتغیرات وتباینھا على الزمان 

والمكان، وغیر ذلك تحول دون وضع تعریف شامل لمفھوم جودة التربیة إال أننا یمكن 

  :تعریفھا كما یلي

ھي مجموعة من الخصائص والسمات والتي تعبر بدقة وشمولیة عن مضمون "      

المدخالت والعملیات والمخرجات والتغذیة : التربیة وحالتھا، بما في ذلك أبعادھا المختلفة

الراجحة والتفاعالت المستمرة والمتواصلة، والتي تؤدي إلى تحقیق األھداف المنشودة 

  .1"للمجتمع

قد ربط مفھوم الجودة لیس فقط باألھداف وإنما ركز أیضا على مكونات  ھذا التعریف      

  .أخرى باإلضافة إلى الشمولیة النسبیة

فالجودة في التربیة تؤخذ راھنا في بعدھا اإلنساني، ففي میدان التربیة  وبتعبیر آخر*      

جتمع الذي حیث أن منتوج التربیة یستجیب لحاجات الم, یبقى المنتج والبائع ھو المجتمع

الیوم، وعنصر من " التلمیذ"، "الطفل"أنتجھ، ویتوجھ ھذا المنتوج إلى الزبون الذي ھو 

عناصر مجتمع الغد، فالمنتوج التربوي الرديء یضر البائع والزبون بنفس الدرجة، ولكن 

  . بمستویات مختلفة لذلك ال بد من االھتمام بھذا المفھوم في مختلف المدارس التربویة

  

  

  

  

                                                           
  .82ص. م2001, ادجامعة بغد -كلیة األدب, بغداد, تطویر نظم الجودة في التربیة: سھا الحبیب - 1
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  :المقاربة النظریة الموجھة للبحث :المبحث الثاني   

النظریة قالب فكري منظم یبدأ بمجموعة من التخیالت العقلیة، أي فروض علمیة "      

تقوم بربط مجموعة من المتغیرات تعین الباحث على تفسیر العالقة بین ھذه المتغیرات 

  .1" تفسیرا منھجیا

ریة بتأویل كل ما نستطیع كشفھ واالتفاق علیھ من وتتمثل الوظیفة األساسیة للنظ"      

  .2"الوقائع

ومن خالل دراسة الحقل اإلعالمي نجده یشتمل على العدید من النظریات الخاصة       

باإلعالم واالتصال، والمختلفة من حیث منطلقاتھا الفكریة، وفي ھذا اإلطار سنتعرض إلى 

  .بات موضوع دراستناالمقاربة النظریة التي نراھا تنسجم مع متطل

فلدراسة أھمیة االتصال داخل المؤسسات التربویة، وتأثیره على التحصیل الدراسي       

للتلمیذ، ال بد من االتصال بالنظریات الخاصة بالتأثیر غیر المباشر الذي یأخذ بعین االعتبار 

ختیار استخدامات الجمھور لوسائل االتصال، وظروف المجتمع، وعلى ھذا األساس تم ا

  :نظریتین تماشیا مع الموضوع ھما

  .نظریة الغرس الثقافي -

 .النظریة البنائیة الوظیفیة -

   

  : النظریة األولى -المطلب األول  

 :                                                                              نظریة الغرس الثقافي   

تصویرا تطبیقا لألفكار الخاصة   Cultivation theoryتعتبر نظریة الغرس الثقافي   

بعملیات بناء المعنى،وتشكیل الحقائق االجتماعیة، والتعلیم من خالل المالحظة واألدوار 

                                                           
  .234ص , م2003, الدار العالمیة للنشر والتوزیع, القاھرة, 1ط, مبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر: محمود حسن إسماعیل - 1

  .32ص ,م2003أبریل , مطابع الوطن, الكویت, د محمد حسین غلوم: ترجمة, سإلى ھابر ماالنظریة االجتماعیة من بارسونز : إیان كریب - 2
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التي تقوم بھا وسائل اإلعالم في ھذه المجاالت، حیث تؤكد الفكرة العامة التي تجتمع حولھا 

ي التأثیر على معرفة األفراد وإدراكھم النظریات األخرى وھي قدرة وسائل اإلعالم ف

وترتبط ھذه النظریة بین كثافة التعرض واكتساب المعاني . "للعوالم المحیطیة بھم

بعیدا عن , والمعتقدات واألفكار والصور الرمزیة حول العالم الذي تقدمھ وسائل اإلعالم

  .1" الواقع أو العالم الواقعي أو الحقیقي

كن القول بأن نظریة الغرس الثقافي ترتبط بمدى التعرض لوسائل وفي ھذا السیاق یم      

  .اإلعالم، وتكوین األفكار والقیم والمعتقدات عن العالم الخارجي الذي تقدمھ وسائل اإلعالم

عندما قال أن   "George – gerbnerجورج جیربنر "ویرجع ھذه األفكار       

الحدیث، وكانت ھذه األفكار نتیجة للجھود  التلفزیون یعتبر قوة مسیطرة في تشكیل المجتمع

التي قام بھا ھو ومجموعة من الباحثین في بحث تأثیرات التلفزیون على المجتمع األمریكي، 

أ موجة من العنف واالضطرابات والجرائم واالغتیاالت في نھایة .م.عندما اجتاحت الو

رة الخاصة بالغرس كنتیجة الستینیات وكانت نتیجة ھذه الدراسات ھي التي صاغت ھذه الفك

 .للتعرض المكثف والمستمر للتلفزیون

یتبین بأنھ ھو ما تفعلھ  Cultivationلمفھوم  "جورج جیربنر"ومن خالل تعریف       

  .الثقافة بنا والثقافة ھي الوسیط أو المجال التي تعیش فیھ اإلنسانیة وتتعلم

عملیة تستھدف اكتساب "بأنھا  "فيالغرس الثقا"وفي تعریف آخر یمكن فھم عملیة        

المعرفة أو السلوك من خالل الوسیط الثقافي الذي یعیش فیھ اإلنسان، فكأن البیئة الثقافیة 

بأدوارھا ھي التي تقوم بعملیة االكتساب والتشكیل والبناء للمفاھیم والرموز الثقافیة في 

بارزا في عالمنا الثقافي المجتمع، ومن ھذه األدوات وسائل اإلعالم التي احتلت مكانا 

  .2"المعاصر بأدوارھا وتأثیراتھا

: على مفھومین رئیسیین في عملیة الغرس الثقافي وھما" جورج جیربنر"وقد أكد       

  .Resonanceوالصدى أو الرنین  Main streamingاالتجاه السائد 
                                                           

  .330ص, م2003, عالم الكتب, القاھرة, 3ط, نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر: محمد عبد الحمید - 1
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ویقصد باالتجاه السائد التجانس بین األفراد ذو الكثافة الواحدة في اكتساب الخصائص       

الثقافیة المشتركة للمجتمع التي یقدمھا التلفزیون كقناة ثقافیة حدیثة، والصور التي یراھا، 

وبالتالي یمكن الكشف عن التباین في إدراك العالم الخارجي بین الذین یشاھدون بدرجة أقل 

  .بین الذین یشاھدون بكثافة كبیرةو

وبالتالي فاالتجاه السائد ھو عبارة عن نسیج من المعتقدات والقیم والممارسات التي       

یقدمھا التلفزیون في صور مختلفة، ویتوحد معھا كثیفو المشاھدة، وال تظھر بینھم فروقات 

  .تماعیة والسیاسیةكبیرة في اكتساب ھذه الصور أو األفكار، باختالف خصائصھم االج

فیشیر االتجاه السائد إلى سیطرة التلفزیون في غرس الصور واألفكار بشكل یجعل "      

  .1"الفروقات أو االختالفات تقل أو تختفي بین الجماعات ذات الخصائص المتباینة 

وفي ھذا السیاق یتبین لنا أن االتجاه السائد الذي یمثل مجموعة أو سلسلة من       

الممارسات، والقیم التي تقدمھا وسائل اإلعالم، وخاصة التلفزیون بحیث أنھ ال یوجد ھناك 

فروق بین أفراد ھذه الوسیلة من ناحیة المتابعة ونرى بأن ھذا االتجاه یتالءم مع موضوع 

لعب التلفزیون دورا كبیرا في اكتساب التالمیذ ثقافات وقیم ومعتقدات دراستنا حیث ی

  .ویجعلھم یتبنون نمط معین من الثقافة

یمثل التأثیرات المضافة للمشاھدة "أما المفھوم الثاني فھو الصدى أو الرنین الذي       

كن أن تأكد بجانب الخبرات األصلیة الموجودة فعال لدى المشاھدین، وبذلك فان المشاھدة یم

ھذه الخبرات من خالل استدعائھا بواسطة األعمال التلفزیونیة التي یتعرض لھا األفراد 

  2".أصحاب ھذه الخبرات بكثافة أعلى

وعلى ھذا یمكن القول بأن الصدى أو الرنین یقصد بھ التأثیرات للمشاھد حیث یكون لھ 

  .التلفزیونفكرة سابقة أصلیة أو ثقافة راسخة في ذھنھ وقد یعززھا لھ 

                                                           
  .333ص نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر ، نفس المرجع السابق: محمد عبد الحمید - 1
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تؤكد نظریة الغرس الثقافي على األفكار الخاصة بتأثیر التلفزیون على إدراك " كما       

األفراد والجماعات والمجتمع في صورة العالم الخارجي في أذھانھم كما یقدمھا التلفزیون 

"1.  

وعلى ھذا فان نظریة الغرس الثقافي تساھم في غرس مجموعة من أفكار والصور       

دى األفراد وذلك من خالل التعرض للتلفزیون الذي یساھم في نشر أفكار ومعاني غربیة ل

المتقدمة في وسائل اإلعالم الدول عن المجتمع التي تنتشر عبر التكنولوجیة الحدیثة في 

  .وتدعیم التغییر الثقافي لصالح ثقافات خارجیة أخرى

من المعلومات  ومعاني المفاھیم  ومنھ یرتبط الغرس كعملیة ثقافیة بإطار متماسك     

العامة التي تتمثل في استجابات الى أسئلة معینة، أكثر من ارتباطھ بحقائق أو معتقدات 

معزولة وھذه المفاھیم العامة التي یتم غرسھا من خالل التعرض الكلي إلى العالم الذي 

یرسمھ التلفزیون أكثر من التعرض لبرامج منفردة 

                                                                              ومنتقاة،           

ودراستنا ھذه تتمحور حول مؤسسة تربویة وما تقدمھ من أفكار وثقافات مختلفة،       

وبرامج تربویة إلى التالمیذ من مختلف المستویات لتكون بذلك قدوة أو مؤسسة لتنشئة 

المؤسسة والمجتمع وأداة لترقیة الترابط االجتماعي، ولذلك فان األطفال، وحلقة وصل بین 

ما یقدمھ األستاذ وكذا المنظومة التربویة من قیم فھي تؤثر على المتلقي الذي ھو التلمیذ ھذا 

ما یعرف بالغرس الثقافي، فاألستاذ یسعى جاھدا الى غرس أفكار ومعتقدات جدیدة وھادفة، 

رات وغیرھا من المعارف التربویة الھادفة، لذا عملیة تساعد التلمیذ على اكتساب مھا

الغرس الثقافي أھم ما تركز علیھ مختلف المؤسسات التربویة وھذا یظھر جلیا في التحصیل 

الدراسي للتلمیذ، فھذا الغرس البد أن یعتمد عل خطط جدیدة وبرامج ناجحة یسیر وفقھا 

كون للوسائل المقدمة قیمة تربویة ضف التدریس باإلضافة إلى الجودة في التربیة أي أن ی

إلى ذلك خبرة األستاذ أو تكوینھ، حتى یكون قدوة للتالمیذ وحتى یستطیع التأثیر أو غرس 

 .يما یود تبلیغھ بكل شفافیة لیضمن وصول ھذه األھداف بشكل إیجاب
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ألستاذ ومما تقدم یتضح لنا أن الغرس الثقافي بالنسبة للمؤسسة التربویة تشمل أداء ا      

لمجموعة من الوظائف، بشرط مراعاة االلتزام بقیم مھنیة معینة منھا الصدق، الدقة، 

  .الجودة، حب المھنة، والروح الوطنیة

  

  : النظریة الثانیة: المطلب الثاني   

  :النظریة البنائیة الوظیفیة   

ینعكس من خالل رؤیتھا وتصورھا العام لدراسة المجتمع الحدیث، حیث اعتبرت نسقا       

وترتبط ھذه النظم بطبیعة األفعال "ھاما یشمل مجموعة من النظم االجتماعیة والثقافیة، 

والوظائف االجتماعیة التي تكرس من أجل خدمة اإلنسان وقضاء حاجتھ األساسیة، كما أن 

الخدمات تتطلب درجة عالیة لترابط المشاعر والقیم األخالقیة المشتركة، عملیة إتمام ھذه 

عالوة على ذلك یركز علماء البنیویة الوظیفیة على ضرورة االھتمام بالثقافة باعتبارھا 

، ویشیر مصطلح البنیویة إلى 1"المادة الروحیة والعقلیة التي ترتبط بالنظم ارتباطا شدیدا 

ألنشطة علیھا، كذلك تقوم البنیویة بتفسیر المجتمع والظاھرة المساھمة بشكل معین من ا

االجتماعیة وفق االنجازات والمكونات والعوامل المفردة التي یتكون منھا البناء االجتماعي 

  .بعیدا عن وظائف ھذه األجزاء والنتائج المتمخضة عن وجودھا

ر الظاھرة االجتماعیة تفسیرا وتقوم بتفسی, فتعني استقرار وتوازن المجتمع: الوظیفیةأما    

  یأخذ بعین االعتبار نتائج وجودھا، وفعالیتھا بعیدا عن بنیاتھا واألجزاء التي تتكون منھا، 

  .وأھم األفكار الرئیسیة التي تعتمد علیھا البنائیة الوظیفیة

  :األفكار الرئیسیة المعتمدة في ستة نقاط" فان دنبرج"یلخص أحد علماء االجتماع 

أو كان فردا أو مجموعة , ظر إلى أي شيء سواء كان كائن حي أو اجتماعیمكن الن -1

  متغیرة،

                                                           
1
  .272ص, م1970, دار النھظة العربیة, بیروت, دراسات في تاریخ الفكر واالتجاھات النظریة في علم االجتماع: محمد عاطف غیث - 
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 .أو عالما بأسره على أنھ نسق أو نظام، وھذا النسق یتألف من عدد من األجزاء المترابطة

  .لكل نسق احتیاجات أساسیة ال بد من الوفاء بھا وإال فإنھ سیتغیر تغیرا جوھریا -2

 ي حالة توازن، ولكي یبقى كذلك فال بد أن تلبي أجزاءهال بد أن یكون النسق دائما ف -3

 .احتیاجاتھ

 ویكون ضارا كل جزء من أجزاء النسق قد یكون وظیفي أي یسھم في توازن النسق -4

یقلل من توازن النسق، وقد یكون غیر وظیفي أي عدیم الفائدة بالنسبة : وظیفیا، أي

 .للنسق

 .عدة متغیرات أو بدائلیمكن تحقیق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة  -5

 .وحدة التحلیل بحیث یجب أن تكون األنشطة والنماذج متكررة -6

وھذه األفكار التي تقوم علیھا البنائیة الوظیفیة وعلى حسب منطوي علم االجتماع تمتد       

جذورھا إلى أفكار المدرسة الفرنسیة والبریطانیة واأللمانیة والتي ظھرت في مرحلة 

إلى " البنائیة الوظیفیة"ثیر من تحلیالت العلماء النظریة السوسیولوجیة التنویر، وترجع ك

أوغست كونت، م ومھدوا لظھور 19رواد علم االجتماع الغربیین الذین ظھروا خالل القرن

 .وتطورت البنائیة الوظیفیة خصوصا بعد الحرب العالمیة الثانیة.....دور كایم

لوضعي، إذ كانت النزعة الوضعیة منذ بدایة القرن ویرتبط نشوء ھذه النظریة بالفكر ا      

م مؤیدة للعلم ومعارضة للمیتافیزیقا التقلیدیة، إذ أن تأییدھا للعلم والمنطق التجریبي كان 19

یستند على فكرة الوصول إلى القوانین التي تخضع لھا الوقائع والظواھر االجتماعیة، لذا 

مثل ھذه "األحیاء وأھمیتھ في دراسة المجتمع، وأكدوا على فكرة العلم الطبیعي، خاصة علم 

الدراسات یمكن االستفادة منھا في تحلیل المجتمع البشري الذي ھو اآلخر یتكون من أجزاء 

تسمى باألنظمة التي یكمل بعضھا اآلخر باعتبار ھذه األجزاء ھي نظام مترابط ومتكرر، 

كي، وإذا حدث أي نوع من التنافر ومیل المجتمعات بشكل طبیعي نحو حالة التوازن الدینامی

  .1" داخلھ فإنھ قوى معینة سوف تنشط من أجل استعادة التوازن

                                                           
1
   .48،ص2006، دار المیسرة للنشر والطباعة، الطبعة الخامسة،سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة، عمان: علي أبو جادوصالح محمد  - 
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وتساھم جمیع األنشطة المتكررة في المجتمع في استقراره، كما أن بعض األنشطة       

المتكررة في المجتمع ال غنى عنھا في استمرار وجوده، أي أن ھناك متطلبات أساسیة 

  .وبدونھا ال یمكن لھ االستمرار والبقاء, حاجات الملحة للنظاموظیفیة تلبي ال

وإذا ما طبقت ھذه المسلمات على االتصال داخل المؤسسة التربویة یفترض كل من          

ینتمي إلى ھذه المؤسسة من معلمین وإداریین یقومون بأنشطة متكررة ومتماثلة، تعمل من 

یة حاجات التالمیذ، بحیث تقوم ھذه العناصر وباقي خالل الوظائف التي یقومون بھا على تلب

األنشطة على أساس االعتماد المتبادل بینھما لضمان استقرار المؤسسة وتوازنھا، حیث 

تترتب علیھا نتائج بالنسبة للمدرسة والمجتمع ككل، تكون باكتساب التالمیذ أفكار جدیدة 

 .ونشأة اجتماعیة تتالءم والمجتمع العربي المسلم
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  :تمھیــد

  :فرضیات البحث: المبحث األول    

  :مجاالت الدراسة: المبحث الثاني    

 .المجـال المكــاني  -1

 .المجــال الزمــني  -2

 .المجــال البشــري  -3

  

  :أدوات جمع البیانات: المبحث الثالث    

  المعاینة وخصائص مفردات البحث: المبحث الرابع    
 

 

 

  اإلجراءات المنھجیة للبحث: الفصل الثاني
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  اإلجراءات المنھجیة للبحث: الفصل الثاني

  

  :تمھیــد

اإلجراءات المنھجیة المالئمة التي تتطلب الدراسة اإلعالمیة المیدانیة إتباع جملة من       

تساعد الباحث في الفھم والتحلیل والتفسیر، حتى یسیر وفق منھجیة علمیة سلیمة تمكنھ من 

  .المعالجة المناسبة لموضوع الدراسة

لذلك ال بد على الباحث استعمال عدة طرق ووسائل تمكنھ من التحلیل الموضوعي       

  .البیانات وتحلیلھا تحلیال علمیا منھجیاالناجح، وحتى یكون موفقا لجمیع 

وعلیھ سنحاول في ھذا الفصل التعرض لإلجراءات المنھجیة المیدانیة الموجھة       

) والبشریة المكانیة، الزمنیة،(للبحث، عارضین بذلك فرضیات البحث ومجاالت الدراسة 

ة وخصائص مفردات وكذا األدوات المعتمد علیھا في جمع البیانات باإلضافة إلى المعاین

  .البحث
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  :فرضیات البحث: المبحـث األول   

باعتبار أن فرضیات أي بحث علمي ھي أجوبة مقترحة ألسئلة البحث، ولعل الھدف       

األساسي والرئیسي لھذا البحث ھو معرفة أھمیة االتصال التربوي ومدى تأثیره على 

التحصیل الدراسي لتلمیذ المتوسطة، لذلك ومن أجل القیام بدراسة بنیویة تحلیلیة لھذا 

اإلجابات المؤقتة والتي نتوصل إلى تحقیقھا أو نفیھا في  الموضوع قمنا بافتراض بعض

نھایة ھذا البحث من خال النتائج التي تعكس ما توصلنا إلیھ من خالل دراستنا المیدانیة وھي 

  :كاآلتي

  :ھناك عالقة بین االتصال التربوي والتحصیل الدراسي للتلمیذ -1

لھا تأثیر على التحصیل  التربوي داخل المتوسطة لمعنى ذلك أنھ طبیعة االتصا   

الدراسي، أي أنھ كلما كان االتصال التربوي فعال وناجح كان مستوى التحصیل الدراسي 

  .مرتفع وعالي، وكلما انخفضت فعالیة االتصال التربوي تراجع مردود التحصیل الدراسي

ھناك عالقة طردیة بین الطرق والوسائل االتصالیة المستعملة وفعالیة االتصال  -2

  :ويالترب

أي أن طبیعة الطرق البیداغوجیة المتبعة والوسائل االتصالیة المستعملة تتحكم في فعالیة   

  .أو عدم ذلك داخل المتوسطة التعلیمیة ،ونجاح العملیة االتصالیة

  :مجاالت الدراسة: المبحـث الثاني  

مع طبیعة وھو المكان الذي تمت فیھ الدراسة المیدانیة، وتماشیا : المجال المكاني -/1  

الموضوع وكذا متطلبات الدراسة وقع اختیاري على والیة غلیزان الواقعة في الغرب 

بقریة الحمادنة بوركبة التابعة لبلدیة " الشیخ بوعمامة"الجزائري، وبالضبط بمتوسطة 

الحمادنة، وتعتبر ھذه المتوسطة من بین أھم المتوسطات على مستوى الوالیة، والتي أصبح 

ثل في اھتمامھا باالتصال التربوي وارتفاع مردود التحصیل الدراسي لدى یضرب بھا الم
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م، 1989سبتمبر  05كلم شمال الوالیة، افتتحت یوم  25تقع على بعد حوالي " تالمیذھا، 

   1".متر مربع مبنیة 3400متر مربع، منھا 4200تتربع على مساحة قدرھا 

  :وقد تم التعاطي مع ھذه المتوسطة لــ      

السھولة النسبیة في التنقل إلیھا، واالتصال بالقائمین علیھا للحصول على المعلومات / -       

  .الالزمة لدراستنا المیدانیة

استعداد كل من أساتذة، وإداریي، وتالمیذ المتوسطة لمساعدتنا بإجراء الدراسة / -        

  .تالمیدانیة ال سیما من جانب اإلدالء بإجاباتھم على االستمارا

وكذا الرغبة منا في تبیان أھمیة الموضوع الذي ھو قید الدراسة، ال سیما في       

  .المؤسسات التي یحضى فیھا باھتمام أكبر، والتي كانت من بینھا ھذه المتوسطة

  :المجال الزمني -/2   

  :الدراسة المیدانیة في فترتین زمنیتین إجراءلقد تم        

باكتشاف أول  ناقمبالذات في ھذه الفترة و ،2019 فیفري 25إلى  10من  :الفترة األولى   

بالمعطیات األساسیة األولى  ناحیث تزود ،مصحوب بزیارات استطالعیة لھا ،للمتوسطة

، النظام التربوي، النظام الداخلي، النشأة، التطور، الھیكل التنظیمي( حولھا كحالة دراسیة 

  ).التربوي من جھة والتالمیذ من جھة أخرىوكذا مشروع المتوسطة، وخدمات الطاقم 

وھي الفترة الزمنیة التي تم فیھا  2019أفریل  18الى 2019أفریل  14الفترة الثانیة من 

بصورة نھائیة من المستجوبین وھذا عن طریق االستمارة كأداة أساسیة في  البیاناتجمع 

  .ھذا النوع من البحوث

  :المجال البشري/ 3   

                                                           

  .األمانة العامة, سجل الموارد البشریة: عون حفظ البیانات بالمتوسطة  - 1
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الشیخ "الطاقم التربوي في متوسطة  عدد أفراد أن إلىفي ھذا السیاق  اإلشارةینبغي  -

 63بلغ  )عمال األمن والصیانة(بغض النظر عن الموظفین اآلخرین  "بوعمامة

 :موظفا موزعین كاآلتي

 :عمال اإلدارة -

 المدیر.  

 مستشار التربیة. 

 مقتصد. 

 نائب مقتصد. 

 العون المكلف بحفظ البیانات . 

 02  تربویینمساعدین. 

 05 مشرفین تربویین 

 سكرتیرة. 

 04 أعوان إداریین. 

 عون مكلف بالمكتبة. 

 عون مكلف باألرشیف. 

 مخبري.  

  :األساتذة -    

  .أستاذا 16 *      

  .أستاذة 27*       

عمال  موزعین بین ،موظفا 63ا من بین موظف 50 ناونظرا للمنھجیة المتبعة أخذ       

وذلك لعدم تعامل واتصال البعض منھم بالتالمیذ، نتیجة أعمالھم اإلداریة . وأساتذة اإلدارة

  . الخاصة بمجاالت أخرى تخص المؤسسة
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بـ  قدر عددھم اإلجمالي كآخر إحصاء أیام دراستي المیدانیة"فقد لتالمیذ لأما بالنسبة       

  :موزعین على أربعة مستویات كاآلتي اتلمیذ 896

  تلمیذا 312: متوسطالسنة األولى.  

 تلمیذا 213: السنة الثانیة متوسط. 

 تلمیذا 225: السنة الثالثة متوسط. 

 1".تلمیذا 146: السنة الرابعة متوسط 

اخترت عن قصد وفق معاییر  ،وتقیدا بطبیعة الدراسة وما تحملھ من خصوصیات   

تلمیذا وتلمیذة  90بـ وقدر عدد فئة التالمیذ المختارین  ،فئة محددة تتالءم مع ذلك ،منھجیة

  :موزعین كاآلتي

  إناث  10 ،ذكور 10( تلمیذ  20: السنة األولى متوسط.(  

  إناث  10 ،ذكور 10( تلمیذ  20: السنة الثانیة متوسط.( 

  إناث  13 ،ذكور 12( تلمیذ  25: السنة الثالثة متوسط.( 

  إناث  12 ،ذكور 13( تلمیذ  25: السنة الرابعة متوسط.( 

  

  :أدوات جمع البیانات: المبحث الثالث   

  :الوثائق والسجالت -/1     

لقد تمكنت من االطالع على مختلف الوثائق والسجالت التي تسمح بالقیام بھذا البحث       

  :وفق منھجیة محددة، وھذا ما زودنا ببعض المعلومات عن

  .النظام التربوي للمؤسسة*     

  .طریقة توزیع الحصص والبرامج*    

                                                           

  2018/2019 ةتوسطة الشيخ بوعماممل الرتبوية اخلريطة  - 1
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  .النظام الداخلي للمتوسطة*     

  ).مخطط المؤسسة(الھیكل التنظیمي للمتوسطة *     

  .األرشیف والمكتبة*     

  .خدمات األساتذة وعمال اإلدارة*     

  .خدمات األقسام*     

  

  

  

  

  :المالحظة -/2    

وسھلوا علّي مھمة  التربوي الذین ساعدونحیث أنھ بعد االندماج مع أفراد الطاقم ا    

ختار العینة المبحوثة نأن  ناوكذا التعامل مع تالمیذ المتوسطة بكل حریة، استطع. الدراسة

من  نناوتتبع عملیة االتصال داخل ھذه المتوسطة خالل الفترة األولى، مع تمك ،عن قص

اشرة، التي تعتبر من من خالل المالحظة المب ،اإلطالع على مردود التحصیل الدراسي

  .األدوات الھامة في جمع البیانات والمعلومات

 ناذلك التفاعل مع عینات البحث خاصة من ناحیة المدیر الذي فتح أمام یناوقد سھل عل   

 ،بالتصرف تحت مسؤولیتھ المباشرة، كأفراد من الطاقم التربوي ناكل األبواب، وسمح ل

لتي حددت لي طبیعة العینة التي كانت جد مھتمة ومنھ كانت المالحظة األداة األولى ا

  .داخل المتوسطة، ومتابعة مدى تأثیرھا على التحصیل الدراسي للتلمیذ ةبالعملیة االتصالی

وعلیھ استطعت من ھذا المنطلق تحدید نوع أو طبیعة األسئلة وكیفیة ترتیبھا على    

  .استمارات البحث
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  :االستمارة -/3  

باعتبار أن االستمارة تحتوي عادة على مجموعة من األسئلة، بعضھا مفتوحة وبعضھا "    

مغلقة، وبعضھا یتعلق بالحقائق والبعض اآلخر یتعلق باآلراء والمواقف، وبعضھا عام 

اعتمدنا على ھذه التقنیة كأداة لجمع البیانات المیدانیة، والتي تتفق في  1".وبعضھا خاص

یتھا مع المنھج المعتمد في ھذا البحث، ومع طبیعة البیانات المستھدفة، إجراءاتھا وإمكان

وخصائص مفردات البحث، ومن ثم تصمیم دلیل االستمارة المقدمة في شكل استمارتین 

، والتي تشمل )سؤاال 30(والثانیة للتالمیذ ) سؤاال 22(األولى ألفراد الطاقم التربوي 

  :یانات التالیةاألسئلة التي تستھدف الحصول على الب

البیانات األولیة للمبحوثین من حیث الجنس، السن، المستوى التعلیمي، المستوى  -       

  .المعیشي، مقر السكن، وھذا لالستفادة منھا في معرفة خصائص مفردات البحث

بیانات متعلقة بالعالقة القائمة بین االتصال التربوي، والتحصیل الدراسي لدى  -       

  .التلمیذ

بیانات متعلقة بالعالقة بین الطرق والوسائل المتبعة، وفاعلیة االتصال داخل  -       

  .المتوسطة

  

  :المعاینة وخصائص مفردات البحث: المبحث الرابع  

العینة ھي مجتمع الدراسة التي تجمع منھ البیانات المیدانیة، وتعتبر جزء من الكل       

بمعنى أنھا تأخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع الكلي لتجري 

فھي جزء معین أو نسبة معینة من أفراد المجتمع األصلي ثم تعمیم نتائج . علیھا الدراسة

  .مجتمع كلھالدراسة على ال

                                                           

  .65ص, م1994, دار الطلیعة للطباعة والنشر, بیروت, لبنان, األسس العلمیة لمناھج البحث االجتماعي: إحسان محمد الحسن - 1



ا ما :ااءات ا  
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وفي ھذا البحث بالذات تمثلت الفئة المختارة قصدا في عینتین تتصل إحداھما باألخرى       

  :وھما كاآلتي

   

  ):أساتذة وعمال اإلدارة(أفراد الطاقم التربوي : العینة األولى  

 .مع العمل بالمعاییر المنھجیة للبحوث العلمیة لكي تكون النتائج أكثر دقة وموضوعیة      

تم في بحثنا ھذا اختیار العینة الخاصة بأفراد الطاقم التربوي والذي یبلغ عددھا اإلجمالي 

وھذا راجع لعدم تعامل بقیة أفراد الطاقم التربوي . اتربوی اموظف 63فردا من مجموع  50

مع التالمیذ وكذا عدم اتصالھم أو تواصلھم معھم بصفة دائمة، مما عذر علیھم ملء 

  . استمارات البحث

  

  :التالمیذ: العینة الثانیة

إن طبیعة الدراسة وما تحملھ من خصوصیات نجدھا قد فرضت علینا اختیار أفراد       

ھذه العینة على أسس علمیة ومعاییر منھجیة، فتم بذلك االعتماد على عینة قصدیة واختیار 

ولما كانت لنا مقابلة , تلمیذ 896أفرادھا عشوائیا، وبما أن عدد التالمیذ بھذه المتوسطة ھو 

فقدرت عینة , من مجموع التالمیذ 10%والموارد البشریة اخترنا  مع مسؤول اإلدارة

  :تلمیذا وفقا للعملیة الحسابیة التالیة 90البحث بـ

  

n =
N × 10

100
 

n =
896 × 10

100
= 89.6 

n ≅  تلمیذا 90



ا ما :ااءات ا  
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  .عدد تالمیذ العینة المختارة: ھو nحیث                  

                       N للتالمیذ يالعدد اإلجمال: ھو  

  

  :والسمات العامة للمستجوبین, ومن الخصائص

    :الطاقم التربوي  -أ  

كما ھو موضح في )  %40ذكورا بنسبة  20) ( % 60إناثا بنسبة  30(أن أغلبھم إناثا  -1  

  ).1(الجدول رقم 

  :یبین فئات الجنس بالنسبة للمبحوثین) 01(الجدول رقم   

  

  

                                      

  

  

  

  

  

  "1"بیانات استمارة البحث السؤال رقم: المصدر

أي  50مبحوثا من بین  26( 30و  20أن أغلب المبحوثین تتراوح أعمارھم مابین  -2

 .كما ھو موضح في الجدول الموالي  )%52ما نسبتھ 

  النسبة  التكرارات  فئات الجنس

  %40  20  ذكور

  %60  30  إناث

  %100  50  المجموع



ا ما :ااءات ا  
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  :یبین فئات السن بالنسبة للمبحوثین) 2(رقم الجدول 

  النسبة  التكرارات  )السن(فئات العمر

  %52  26  30-20مابین 

31 -40  14  28%  

  %20  10  فما فوق 41

  %100  50  المجموع

  

  "02"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

  

ما یمثل نسبة وھو  40مبحوث من بین  30(أن أغلبھم یحمل مستوى جامعي،  -3      

یحملون  3(، و)%17.5منھم یحملون مستوى تعلیمي ثانوي ما یمثل نسبة  7(، و)75%

  .)%7.5شھادة ما بعد التدرج بنسبة 

وال شك أن ھذا المؤشر لھ داللة في البحث على امتیازاتھ من المنطقي أن یؤھلھم      

، فضال عن أنھ یسمح لھم للتعاطي مع األعمال المقدمة في المتوسطة بوعي ومتابعة مطلوبة

بالتجاوب مع أسئلة البحث ومن ثم المساھمة في إعطاء صورة أكثر دافعیة عن العمل 

فالمعلمون البد أن نختارھم بطریقة علمیة ). " 03(التربوي وھذا ما یوضحھ الجدول رقم 

موضوعیة ونقدم لھم برامج فعالة لمسؤولیاتھم المدرسیة،  ثم عند تفرغھم نرسلھم إلى 

  1".مواقعھم التعلیمیة 

                                                           

  .287ص, م1999, 1ط, دار الراتب الجامعیة, مصر, تصمیم البحوث النفسیة واالجتماعیة التربویة: عبد الرحمن العسیوي – 1



ا ما :ااءات ا  
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  :یوضح المستوى التعلیمي للمبحوثین) 3(الجدول رقم    

  

  النسبة  التكرارات  المستوى التعلیمي

  %14  07  ثانوي

  %76  38  جامعي

  %10  5  ما بعد التدرج

  %100  50  المجموع

  ".03"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

 50من مجمل  %80بنسبة  40(أن أغلب المبحوثین مقر سكنھم حضري وعددھم  -4    

ویرجع ذلك إلى قربھم من المتوسطة مما یسمح لھم تداول العمل بشكل مستمر ) مبحوث

أشخاص وھي  10(أما المتواجدین في الریف عددھم . دون صعوبات تؤثر على عملھم

  ):04(، كما یبینھ الجدول رقم )%20نسبة قلیلة 

  :یبین مقر السكن للمبحوثین) 04(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارات  مقر السكن

  %80  40  حضري

  %20  10  ریفي

  %100  50  المجموع

  



ا ما :ااءات ا  
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  )04(بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

  

، )%60مبحوثا بنسبة  50من بین  30(أغلب بالمبحوثین مستواھم المعیشي متوسط  -5   

  ).%40یمثلون نسبة  50مبحوثا من بین  20(جید أما الذین مستواھم 

  :یبین المستوى المعیشي للمبحوثین) 05(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارات  المستوى المعیشي

  %40  20  جید

  %60  30  متوسط

  %00  00  منخفض

  %100  50  المجموع

  "05"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

  

مما ) %76نسبتھم , مبحوثا 50مبحوثا من بین  38(أغلب المبحوثین متزوجین  -6       

یعكس دور مسؤولیة المربي في المؤسسة التربویة، وحرصھ على االھتمام بالعملیة 

  . االتصالیة داخلھا، وكذا التجربة األسریة وما لھا من انعكاسات على الحیاة المدرسیة

  ).06(قم وھذا ما ھو مبین في الجدول ر      

  :یبین الحالة العائلیة للمبحوثین) 06(الجدول رقم  

  النسبة  التكرارات  الحالة العائلیة



ا ما :ااءات ا  
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 %76  38  متزوج

 %22  11  أعزب

  %02  01  مطلق

  %100  50  المجموع

                                  

  "06"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

  

  

  :ذــــلتالمیا  -ب   

  :یبین فئات الجنس) 01(رقم  الجدول

  النسبة  تالتكرارا  فئات الجنس

 %50  45  ذكر

 %50  45  أنثى

  %100  90  المجموع

                                      

  "01"بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر

  



ا ما :ااءات ا  
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 45(متساویة نسبة الذكور ونسبة اإلناث یتضح لنا أن ) 01( من خالل الجدول رقم  -1     

، وكان ھذا من اختیارنا )مبحوثا 90ونفسھا بالنسبة لإلناث من مجمل   %50ذكور بنسبة 

 .نحن كقائمین بالدراسة المیدانیة

  :یبین سن المبحوثین) 02(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرارات  السن

11 -12  26  28.90%  

13 -14  24  26.66%  

  %44.44  40  فما فوق - 15

  %100  90  المجموع

                                  

  "02" بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر

 

تلمیذ بنسبة  40(سنة فما فوق 15 منن أغلب المبحوثین تتراوح أعمارھم أ -2   

44.44%.( 

  

  :یبین المستوى التعلیمي للتالمیذ) 03(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارت  المستوى

 %22.22  20  سنة أولى متوسط



ا ما :ااءات ا  
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 %22.22  20 سنة ثانیة متوسط

 %27.78  25 سنة ثالثة متوسط

 %27.78  25 سنة رابعة متوسط

  %100  90  المجموع

                           

  "03"بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر

 المستوىفقد أخذت كل من ) 03( من خالل المعطیات الموضحة في الجدول رقم  -3     

 25(الثالث والرابع  لمستوى، أما ا)اتلمیذ40(أي ) اتلمیذ 20(الثاني  المستوىاألول و

 اأكثر وعی مالرابعة ھالسنة السنة الثالثة و تالمیذ أن إلى، وھذا یعود )اتلمیذ50(أي ) اتلمیذ

  .وأسھل تفھما لما أقوم بھ أنا كطالب داخل متوسطتھم, بالعملیة االتصالیة وأثرھا

  :)التالمیذ( یبین مقر سكن المبحوثین) 04( الجدول رقم

  النسبة  التكرارت  مقر السكن

  %30  27  حضري

  %70  63  ریفي

  %100  90  المجموع

  "04" بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر

  

 %30بنسبة  اتلمیذ 27(یوضح الجدول أعاله عن مقر السكن للتالمیذ حیث نجد أن  -4      

وھذا یدل على  ریفيمقر سكنھم )  %70بنسبة  اتلمیذ 63(نجد أن ومقر سكنھم حضري، ) 

التي  قربھم من المتوسطة وكذلك یدل على عدم وجود مشاكل التنقل أو الغیابات الكثیرة



ا ما :ااءات ا  
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وھذا المؤشر یدل على أن المتوسطة بسبب البعد عن المؤسسة،  تكون في غالب األحیان

 .فیة والحضریةالتعلیمیة تضم تالمیذ من مختلف المناطق الری

  :یبین المستوى المعیشي للتالمیذ) 05(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارت  المستوى المعیشي

 %23.33  21  جید

  %55.56  50  متوسط

  %21.11  19  ضعیف

  %100  90  المجموع

                                   

  "05" بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر

  

من أصل  % 55.56 بنسبة اتلمیذ 50(الجدول یتضح أن أغلب التالمیذ من خالل  -5      

 ھم جید، فيامستو) %23.33بنسبة  اتلمیذ 21(عیشي متوسط، أما ممستواھم ال) تلمیذا 90

  .المعیشي ضعیف مستواھم) %21.11بنسبة  اتلمیذ 19(حین أن 

  :لدى التالمیذ یبین التحصیل الدراسي) 06(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارت  راسيالتحصیل الد

  % 57.78  52  جید

  % 30.00  27  متوسط

  % 12.22  11  منخفض



ا ما :ااءات ا  
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  %100  90  المجموع

  "06" بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر

 52( جیدمستواھم التعلیمي  التالمیذیتضح أن اغلب ) 06(من خالل الجدول رقم  -6     

 اتلمیذ 11(، أما متوسطامستواھم  )% 30تلمیذ بنسبة  27(أما  ،)%57.78بنسبة  اتلمیذ

وھذا ما یعكس مردود النتائج المدرسیة داخل ھذه  .مستواھم منخفض )%12.22بنسبة 

  .المتوسطة

  

كانت ھذه الخصائص العامة لعینة الطاقم التربوي للمتوسطة، لكن كیف یمكن لالتصال       

القائمة بین الوسائل االتصالیة  التربوي أن یؤثر في التحصیل الدراسي؟ وماذا عن العالقة

  وفعالیة االتصال داخل المتوسطة؟

 .ھذا ما سنحاول معرفتھ في الفصل الثالث من خالل تحلیل جداول االستمارات   
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  :تمھیــد

  :   المبحـث األول

  العالقة بین االتصال التربوي والتحصیل الدراسي      

  

   :المبحـث الثاني

العالقة بین الطرق والوسائل االتصالیة، وفاعلیة االتصال     

  التربوي

البیانات المیدانیة : الفصل الثالث

  تحلیلھا وتفسیرھا



ا ا:امت اما 
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  :تمھیــد

یكتسي تحلیل البیانات المیدانیة وتفسیرھا أھمیة كبیرة في البحث العلمي، ألنھ یوجھ       

الباحث لتسلیط الضوء على بعض الحقائق والمعالم المبھمة عن موضوع الدراسة، فضال 

الفصول (على ھذا یثري حلقة النقاش وتحقیق الترابط والتجانس مع اإلطار النظري للبحث 

  ).السابقة

وضمن ھذا اإلطار سنعتمد على تفسیر وتحلیل البیانات المراد الحصول علیھا مبدئیا،       

  :والتي تشمل

 التربوي والتحصیل الدراسي لالعالقة القائمة بین االتصا.  

  العالقة القائمة بین الطرق الوسائل االتصالیة المعتمدة، وفعالیة االتصال داخل

  .المتوسطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ا ا:امت اما 
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  :تحلیلھا وتفسیرھا ،البیانات المیدانیة: الفصل الثالث

   I-  الطاقم التربوي(العینة األولى:(  

  :العالقة القائمة بین االتصال التربوي والتحصیل الدراسي: المحور األول   

یبین تأثیر طبیعة العالقة بین المبحوثین والتالمیذ على التحصیل ) 07(الجدول رقم    

  :الدراسي

  النسبة  التكرارات  الفئات

 %70  35  نعم

  %30  15  ال

  %100  50  المجموع

                                 

  "07"بیانات استمارة البحث السؤال رقم:المصدر

  

مبحوث  35(من خالل بیانات الجدول أعاله یتبین لنا أغلب إجابات المبحوثین*            

تذھب إلى اعتبار العالقة الموجودة بینھم وبین التالمیذ  )مبحوث50من بین  %70نسبتھم 

كلما ارتفعت قذرات المتصلین اإلدراكیة والعاطفیة "تؤثر على تحصیلھم الدراسي حیث أنھ 

لبث واستقبال رسائل االتصال، كلما ارتفعت نتائج تحصیلھم لمحتوى ھذه الرسائل، أي 

  1" ارتفاع تعلمھم

إلى أن العالقة القائمة  )%30مبحوثا بنسبة  15(خر وھم في حین یذھب البعض اآل      

  .بینھم وبین المبحوثین لیس لھا عالقة بالتحصیل الدراسي
                                                           

  .07ص, م2000, التربیة الحدیثة دار, االتصال التربويسیكولوجیة : محمد زیاد حمدان- 1



ا ا:امت اما 
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ولمزید من التفاصیل تم سؤال المبحوثین على دورھم في خلق جو المنافسة بین       

  :التالمیذ وھو ما یوضحھ الجدول التالي

  :جو المنافسةیبین الدور في خلق ) 08(الجدول رقم    

  النسبة  التكرارات  الفئات

 %84  42  نعم

  %16  08  ال

  %100  50  المجموع

                          

  "09"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

      

مبحوثا  42(البیانات المشار إلیھا في ھذا الجدول تشیر إلى أن معظم المبحوثین *           

صرحوا بأنھ لھم دور في خلق جو المنافسة بین التالمیذ وھذا من خالل  )%84نسبتھم 

  .تشجیعھم، وتھنئتھم وتنظیم المسابقات والمراقبة والتحضیر

فإن كشف المعلم للمتعلمین عن توقعاتھ المطلوبة، والمرغوبة، "وفي ھذا الصدد       

عن أدائھم في تعلم ما یدرس لھم من موضوعات، یرفع من مستوى طموحھم  ةواالیجابی

    1".وتقدیر الذات لدیھم األمر الذي یؤدي الى تحفیزھم على دراسة ھذه الموضوعات

ومن أجل الحصول على نتائج جیدة تھدف األسرة التربویة ككل على العمل بتنسیق       

ھة أخرى یرى أقلیة المبحوثین أنھ لیس لھم واضح للعمل من أجل مستقبل أبنائھا، من ج

عالقة في خلق جو المنافسة بین التالمیذ ھذا ما جعلنا نستفسر أكثر عن ھذه العالقة من 

  :خالل سؤالنا عما إذا كانت ھناك مشاكل مع تالمیذ المتوسطة، والجدول التالي یوضح ذلك

                                                           

  .388ص, م2001, 1ط, رؤیة في تنفیذ التدریس, مھارات التدریس: حسن حسین زیتون - 1



ا ا:امت اما 
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  :ھون مشاكل مع التالمیذیبین ما إذا كان المبحوثون یواج): 09(الجدول رقم     

  النسبة  التكرارات  الفئات

 % 18  09  نعم

 % 44  22  ال

 % 38  19  أحیانا

 %  100  50  المجموع

                  

  "11"بیانات استمارة البحث للسؤال رقم  :المصدر

  

، ال یواجھون مشاكل )%44مبحوثا نسبتھم  22(من خالل الجدول یتضح لنا أن *        

یواجھون البعض منھا، أما البقیة من العدد  ،)%38مبحوثا نسبتھم  19(التالمیذ في حین مع 

وحسب إجاباتھم ترجع ھذه . اإلجمالي للمبحوثین یؤكدون مواجھتھم للمشاكل مع التالمیذ

مشاكل بیداغوجیة ككثرة العدد في القسم، الفوضى، السلوكات غیر أخالقیة، "المشاكل إلى 

ما یصّعب على األستاذ إلقاء الدرس وعدم استیعابھم لمحتواه، ففي حالة عدم التركیز ھذا 

 1،"المقابالت الشخصیة طریقة استخدام:وقوع ھذه المشاكل البد من اللجوء إلى حلول أولھا

سواء في استدعاء األولیاء أو في تقدیم النصائح واإلرشادات، حیث أن المقابالت الشخصیة 

شكالت التعلیمیة والتربویة، والتعرف على أسبابھا سواء كانت تساعد على حل العدید من الم
                                                           

  . 268ص, 267ص, م2001, الجدیدة للنشر دار الجامعة, اإلسكندریة, اإلدارة المدرسیة: اسماعیل محمد دیاب - 1
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مدرسیة أو اقتصادیة أو نفسیة أو عائلیة، وتعمل المقابالت على حل المشاكل بدال من 

  .تصعیدھا إلى مستویات إداریة أعلى

فضال عن ذلك فقد تم السؤال على تأثیر طبیعة سلوك التلمیذ على تحصیلھ الدراسي،       

  :إلجابات كالتاليوكانت ا

  

  :یوضح تأثیر سلوك التلمیذ على التحصیل الدراسي): 10(الجدول رقم    

  النسبة  التكرارات  الفئات

 %74  37  نعم

  % 26  13  ال

  %100  50  المجموع

       

  "13"بیانات استمارة البحث سؤال رقم  :المصدر

        

مبحوثا  37(من خالل معطیات الجدول أعاله، یتبین لنا أن أغلبیة المبحوثین *          

أي إذا . ترى بأن طبیعة سلوك التلمیذ لھا تأثیر كبیر على تحصیلھ الدراسي )%74نستھم 

كان سلوك التلمیذ منضبط حتما سیؤثر باإلیجاب والعكس، فالتلمیذ المؤدب یسمع لكل 

وقد أثبتت الدراسات وجود عالقات , بات وبالتالي التركیز واالستیعااإلرشادات واالنتقاد

ارتباطیة بین التحصیل الدراسي وخصائص الفرد الشخصیة كما أن طموحاتھ الزائدة عن 

طاقتھ وطبیعة سلوكھ قد تؤدي إلى عدم التوافق الدراسي، وانخفاض مستوى التحصیل على 

  .مستویات معینة
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العالقة القائمة بین الطرق والوسائل االتصالیة المعتمدة وفعالیة : المحور الثاني   

  :االتصال

لقد سبقت اإلشارة إلى أن لالتصال التربوي داخل المتوسطة تأثیر في عملیة التحصیل        

الدراسي، وأن األسرة التربویة تسعى إلى التحسین المستمر في ھذه العملیة، وھي غایة یراد 

  .تحقیقھا بشتى الوسائل واإلمكانیات

زز من فاعلیة االتصال داخل لذلك تم السؤال عن ھذه الوسائل االتصالیة التي تع       

المتوسطة، وھذا یتضح من خال ما أفادتھ إجابات المبحوثین كما ھو موضح في الجدول 

  :التالي

  :  یبین طبیعة الوسائل المستعملة لالتصال داخل المتوسطة): 11(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارات  الفئات

 %60  30  حدیثة

  %40  20  تقلیدیة

  %100  50  المجموع

                

  "15"بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر

  

یبین الجدول أعاله أن أغلب المبحوثین یؤكدون على أن الوسائل المستخدمة في *           

مبحوثا ممثلین بنسبة  30(المتوسطة ھي وسائل أغلبھا حدیثة، وھذا ما اتضح من إجابات 

أجھزة : (الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، نذكر منھا: ، ومن بین ھذه الوسائل نجد) 60%

، السبورات البیضاء، آالت الطباعة  DATA CHOWاإلعالم اآللي، أجھزة الداتاشو 
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االتصال المكتوب الذي یعتمد على : "، والواقع أن من الوسائل المستخدمة)االلكترونیة

    1".جالت والمراسالت، والبرید االلكترونيالكلمة المكتوبة، كالكتب والم

یرون بأن المتوسطة ما زالت تعتمد على  %40مبحوثا ممثلین بنسبة  20في حین نجد 

  .وسائل تقلیدیة لالتصال داخل المؤسسة

ومن جھة أخرى تم طرح سؤال على المبحوثین في حالة تغیب أحدھم ھل یتم إبالغ    

  . الجواب بنعم؟التالمیذ؟ وكیف یتم ذلك في حالة 

  

  :یبین إذ یتم إبالغ التالمیذ بالغیاب أم ال) 12(الجدول رقم  

  النسبة  التكرارات  الفئات

 %40  20  نعم

  60%  30  ال

  %100  50  المجموع

  

  "17"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

        

مبحوثا من أصل  30(تشیر إلى أن ) 11(البیانات المشار إلیھا في الجدول رقم *         

، ربما یرجع السبب للغیاب مال یقومون بإبالغ التالمیذ عن غیاباتھ )%60نسبتھم  50

منھم من یتم اإلبالغ عن  )%40مبحوث نسبتھم  20(المفاجئ أو غیر ذلك من األسباب، أما 

                                                           

  .65ص, )نفس المرجع السابق(عبر التاریخالتربیة : محمد زیاد حمدان - 1
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و عن طریق اإلدارة التي تتكفل بإرسال مساعد التربیة، أو كتابة ذلك الغیاب إما شخصیا أ

  .على شكل إعالن عند اإلدارة لكي یكون التالمیذ على درایة بذلك

ومن أجل التحدید الدقیق ألسلوب التواصل بین الطاقم التربوي والتالمیذ تم طرح       

الطاقم  نعملیة التواصل بیون إلیھ في أالسؤال عن ما إذا كان ھناك أسلوب محدد یلج

ون إلیھ في عملیة أالتربوي والتالمیذ ثم طرح السؤال عن ما إذا كان ھناك أسلوب محدد یلج

  :التواصل كما ھو موضح في الجدول اآلتي

  :یبین األسلوب المتبع كأداة للتواصل مع التالمیذ) 13(الجدول رقم    

  النسبة  التكرارت  الفئات

  %70  35  نعم

  %30  15  ال

  %100  50  المجموع

                                 

  "19"بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر

       

مبحوث  35(یتضح من الجدول أعاله أن أغلب إجابات المبحوثین المقدرین بـ *          

یتخذون أسلوب محدد للتواصل مع التالمیذ إذ نجد في ھذا الصدد  )%70والممثلین بنسبة 

یعتبر أن المھارات التحلیلیة والقدرة على التحلیل والتفسیر العلمي والنقد والبناء سعد جالل 

والربط وتمییز العالقات المختلفة للعملیة التربویة، بحیث یجب على المربي أو األستاذ أن 

  .     حتى یسھل علیھ عملیة الفھم یكون على عالقة مع التلمیذ
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ترى بأن التالمیذ تختلف شخصیاتھم من حیث  )%30مبحوث بنسبة  15(في حین نجد 

  .السلوك والذكاء وغیرھا إذ ال یوجد أسلوب محدد للتواصل حیث یختلف من تلمیذ آلخر

 فإن االتصال فن لتولید النقاش والحوار، فعلى المدرس أن" وفي ھذا الخصوص       

واستخدام أسلوب مساعد على  ،تصال لمساعدة التالمیذ على الفحصیتفحص أسلوب اال

  1" التفكیر السلیم

إذا العالقة داخل المتوسطة ھي  :ه العالقة تم طرح السؤال المواليولمعرفة حدود ھذ     

  3نفسھا خارج المؤسسة وكانت اإلجابات كاألتي وھي موضحة في الجدول رقم 

  :ذا كانت العالقة نفسھا داخل وخارج المتوسطةإیبین ) 14(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارت  الفئات

  %68  34  نعم

  %32  16  ال

 %100  50  المجموع

    

  "21"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

  

 )%68مبحوثا نسبتھم  34(بعد النظر إلى الجدول یتبین لنا أن أغلب المبحوثین *        

یرون بأن العالقة بینھم وبین التالمیذ داخل المتوسطة ھي نفسھا خارج المتوسطة، أي 

عالقة مبنیة على االحترام المتبادل والمعاملة الحسنة، فالبعض منھم یعامل التالمیذ في 

الخارج معاملة أخوة وصداقة حتى یحس التلمیذ بأن تواصلھ مع األسرة التربویة لیس لھا 
                                                           

  .117ص, م2003, دار المصریة, واإلدارة واألعمال, نماذج االتصال في فنون اإلعالم والتعلیم: عبد العزیز شرف -1
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ل اإلنساني یجب أن یكون مستمر وبناء ھادف للتغیر نحو األفضل، مھما حدود، فاالتصا

  1.كان ھذا األفضل نفسي مثل الترویح المفید للفرد

من المبحوثین یروا بأن داخل المؤسسة التلمیذ یكون تحت مسؤولیتھم  16في حین نجد    

م والمسیطرون وھناك یكون األستاذ أو المدیر أو غیرھم من المشرفین ھم المسؤولون عنھ

  .على الوضع أما في الخارج تكون العالقة عادیة 

وقد ارتأینا إلى معرفة رضا المبحوثین عن العالقة بین األسرة التربویة والتالمیذ    

  .والجدول التالي یوضح مختلف اإلجابات

  :یبین عما إذا كان ھناك رضا عن العالقة في األسرة التربویة) 15(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات

  %72  36  دائما

 %22  11  أحیانا

  %6  03  نادرا

  %100  50  المجموع

                         

  "23"بیانات استمارة البحث السؤال رقم : المصدر

        

كانت ) %72مبحوثا مقدرین بنسبة 36(النتائج الموضحة في الجدول أعاله تبین أن *     

ما یكون ھناك رضا عن العالقة الموجودة بینھم وبین التالمیذ إجاباتھم تدلي بأنھ دائما 

أحیانا ما ترضى عن ھذه العالقة وھذا الرضا یساھم في تدعیم  )%22مبحوثا نسبتھم 11(و

  . قدراتھم وتعزیز نقاط القوة لدیھم وتقلیل نقاط الضعف
                                                           

  .67ص, )نفس المرجع السابق(التربیة عبر التاریخ : محمد زیاد حمدان -1
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ھا المبحوثین ونظرا لذلك اختتمنا أسئلتنا بسؤال أخیر عن االقتراحات التي یقدم       

لتحسین العملیة االتصالیة داخل المتوسطة، وكانت االقتراحات عدیدة ومختلفة، أھمھا ما ھو 

   :موضح في الجدول الموالي

  

  :یبین أھم االقتراحات لتحسین العملیة االتصالیة: 16الجدول رقم  

  النسبة  التكرار  االقتراحات

 % 26  13  تحسین المنظومة التربویة

 % 16  08  التوعیة

 % 36  18  المعاملة الحسنة

 % 22  11  معرفة أحوال التالمیذ

 % 100  50  المجموع

  

  "24"بیانات استمارة البحث السؤال رقم : المصدر

          

من خالل السؤال الذي طرحناه على المبحوثین، والذي كان المجال فیھ مفتوحا *          

لإلجابات استخلصنا إلى أنھ لتحسین العملیة االتصالیة البد من تحسین المعاملة أوال 

یؤكد "محمد إبراھیم"والتعامل بكل مرونة باإلضافة إلى تحسین المنظومة التربویة وھنا نجد 

تعتبر الوسیلة التي بواسطتھا یعلم الجیل الناشئ فیھ، " قبل التعلیم ألنھا على التربیة 
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المعارف والقیم التي یحترمھا ویرید تسلیمھا لھذا الجیل،فمن خالل التربیة یتوقع المجتمع أن 

  .1"ینقل إلى الجیل الجدید ثقافتھ وطریقة حیاتھ 

  

  

  

  

    II- التالمیذ(ة الثانیة عینال:(  

والتحصیل  بیانات متعلقة بالعالقة القائمة بین االتصال التربوي: األولالمحور    

  :الدراسي

  :أفراد الطاقم التربويیبین العالقة بین التلمیذ و) 07(الجدول رقم    

  النسبة  التكرارت  الفئات

 %  27.78  25  جیدة

 %62.22   56  عادیة

  % 10  09  مضطربة

  %100  90  المجموع

  

  "07" بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر

  

                                                           

  .11ص, م1999, 1ط, دار المجدالوي للنشر, عمان, ربيأزمة التربیة في الوطن الع:   إبراھیممحمد :ینظر - 1
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 56( أغلب المبحوثین من التالمیذ أعاله، یتضح لنا أن الجدولمن خالل نتائج *       

عالقة فراد الطاقم التربوي ھي وبین أ ھمیرون بأن العالقة بین) %62.22ا نسبتھم تلمیذ

القة بین التلمیذ العفعالقتھم جیدة وعلیھ فان  )% 27.78بنسبة  اتلمیذ 25( عادیة، أما

تحتملھا الرغبة في نفعھ، وواجبھا  بابنھصورة عن عالقة األب " ھي أو اإلداري واألستاذ 

وي یالدن الشفقة علیھ، أساسھا المودة وحارسھا الحزم الضروري، وھدفھا تحقیق الخیر

  . 1" واألخروي للجیل الصاعد

  

  

  

  :ن معاملة الطاقم التربوي للتالمیذیبی) 08(الجدول رقم    

  

  النسبة  التكرارت  الفئات

  %83.33  75  منع

  %16.67  15  ال

  %100  66  المجموع

                              

  "08"بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر

  

                                                           

  .13ص, دیوان المطبوعات الجزائریة بتصرف, أصول التربیة والتعلیم: عمامرةتركي  - 1
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ترى بأن معاملة الطاقم  )% 83.33بنسبة  اتلمیذ 75(المبحوثین  إجاباتأغلب *        

  16.67بنسبة  اتلمیذ 15(التربوي للتالمیذ ھي معاملة سواسیة دون تخییر، في حین نجد 

المستوى التعلیمي للتلمیذ  إلىالمبحوثین یعود السبب  إجاباتترى عكس ذلك، وحسب  )%

حیز لعالقة وطیدة ضمن ھذا اللعدل  أن إلىأو المستوى المعیشي أو غیر ذلك، وھنا نشیر 

لى أوضاعھم االجتماعیة أو إا العدل بین جمیع التالمیذ، دون االكتراث ھومن متطلبات

جاباتھم تكون ردة فعلھم عادیة إفھذا العنصر جد حساس بالنسبة للتلمیذ، وحسب  ،المادیة

  .ھمجیة أي حسب شخصیة كل تلمیذ, في حاالت أخرى وتكون

رد التالمیذ كان الجدول الموالي موضحا أما في ما یخص السؤال الذي یدور حول ط      

  .إلجابات المبحوثین بالتفصیل

  

  

  

  :كان ھناك طرد للتلمیذ أم ال إذایبین ما ) 09(الجدول رقم    

  النسبة  التكرارت  الفئات

  %21.11  19  نعم

  %78.89  71  ال

  %100  90  المجموع

                                

  "   10"بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر
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 )%78.89بنسبة  اتلمیذ 71(أن أغلب المبحوثین  من خالل الجدول أعاله یتضح لنا*      

 اتلمیذ 19(جاباتھم بعدم تعرضھم للطرد من طرف الطاقم التربوي، في حین نجد إكانت 

تجیب بنعم، وھذا راجع ألسباب عدیدة منھا عدم االلتزام بشروط النظام  )%21.11بنسبة 

  .األساتذةالداخلي للمؤسسة، عدم التركیز الفوضى وعدم احترام 

كانت للعالقة بین التلمیذ واألستاذ  إذاق تم طرح السؤال الموالي عن ما لومن ھذا المنط      

  : موضحة في الجدول الموالي جاباتاإلالتحصیل الدراسي أم ال وكانت  علىلھا تأثیر 

  

  :طبیعة العالقة بین األستاذ والتلمیذ وتأثیرھا یبین) 10(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارت  الفئات

  % 68.89  62  نعم

  % 31.11  28  ال

  %100  90  المجموع

                              

  "12"بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر

        

تلمیذ والذین یمثلون نسبة  62(إن النتائج الموضحة في الجدول أعاله تبین أن *       

وھم األغلبیة، یرون أن لطبیعة العالقة بینھم وبین أساتذتھم تأثیر على ) % 68.89

تحصیلھم الدراسي، أي أن العالقة الجیدة تجعل التلمیذ یحس بالنشاط والمثابرة وحب 

  .صیلھ الدراسيالدراسة، مما یرفع من تح
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حیث أن األستاذ الذي یكون سوي متكامل الشخصیة وماھر، ھو الذي یسلك مع "        

تالمیذه سلوكا یشعرون معھ بمدى اھتمامھ بھم، فیطمئنون إلیھ ویستجیبون لكل ما یطلي 

  .1"منھم من أعمال ونشاط 

، أن طبیعة )تلمیذا 90ن من بی % 31.11تلمیذا بنسبة  28(بینما ترى األقلیة التي تمثل      

  .العالقة بینھم وبین أساتذتھم ال تؤثر على تحصیلھم الدراسي

وفیما یخص السؤال عن طبیعة سلوك التلمیذ داخل القسم وخارجھ، كانت اإلجابات       

  ).11(كما ھي في الجدول رقم 

  :یبین طبیعة سلوك التلمیذ داخل القسم وخارجھ) 11(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارت  الفئات

  % 87.78  79  منضبط

  % 12.22  11  فوضوي

  %100  66  المجموع

  14"بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر                         

  

إن ما نالحظھ من خالل الجدول أعاله أن نسبة التالمیذ المنضبطین أكبر بكثیر من *    

ذوي سلوك , )% 87.78تلمیذا بنسبة  79(ویؤكدھا الجدول بـ , نسبة التالمیذ الفوضویین

، ذوي سلوك )% 12.22تلمیذا تمثل نسبة  11(مقارنة بـ  ،مبني على االحترام والتقدیر

  .فوضوي

                                                           

  .18ص, م1982, دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر مبادئ التخطیط التربوي: تركي رابح -1
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تأثیر ھذا السلوك على الجانب الدراسي لكل تلمیذ، توصلنا من خالل إجابات  ولمعرفة     

  ).12(التالمیذ إلى البیانات الموضحة في الجدول رقم 

  :یبین ما إذا كانت لطبیعة سلوك التلمیذ انعكاس على الجانب الدراسي) 12(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارت  الفئات

  % 70  63  نعم

  % 30  27  ال

  %100  66  المجموع

               

  "15"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

  

یرون أن لطبیعة سلوكاتھم ) تلمیذا 63(یتضح أن , بناء على بیانات الجدول أعاله*       

، في حین أن البقیة التي ) % 70(انعكاس على الجانب الدراسي وھذا ما تمثلھ النسبة 

فترى أنھ ال عالقة لطبیعة سلوكاتھم، بالجانب  % 30تلمیذا بنسبة  27یؤكدھا الجدول بـ 

ووجود . ضمن قوائم التالمیذ النجباء, وال سیما وجود بعض التالمیذ الفوضویین, الدراسي

  .ضمن قوائم التالمیذ ذوي التحصیل الضعیف ،البعض من ذوي السلوك الحسن والمنضبط

فھناك تالمیذ یستوعبون أكثر , فالعالقة الفوضویة ال تؤثر سلبا على التحصیل الدراسي      

  .وكل أفراد الطاقم التربوي 1عندما تكون لدیھم حریة مطلقة في عالقتھم مع األساتذة

نافسة داخل القسم، كانت اإلجابات أما من سؤالنا ما إذا كان لألستاذ دور في خلق الم      

  :كاآلتي
                                                           

  .36ص, 1961سنة , المغربیة مكتبة النھضة, للعمل التربويالفكر التقني وتوجیھھ : إبراھیم محمد الشافعي - 1
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  :یبین ما إذا كان لألستاذ دور في خلق جو المنافسة داخل القسم) 13(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارت  الفئات

  % 86.67  78  نعم

  % 13.33  12  ال

  %100  90  المجموع

                              

  "17"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

      

یؤكد أن أغلبیة المبحوثین مقتنعین بدور األستاذ في خلق جو ) 13(إن الجدول رقم *   

 90من بین  %86.67بنسبة  اتلمیذا كانو 78( وھذا ما أجاب عنھ, المنافسة داخل القسم

وإضافة النقاط من  ،م البحوثرأوا أن ذلك یتم عن طریق التحفیز والتشجیع، وتقدی, )تلمیذا

تلمیذا كانوا بنسبة  90تلمیذا من بین  12(بینما . والمراقبة المستمرة, خالل المشاركة

  .رأوا عكس ذلك)  13.33%

فالمعلم الكفء یستطیع ان یدفع تالمیذه إلى , لذا فإن شخصیة المعلم تلعب دورا أساسیا    

حیث المستوى ومن حیث اتجاھاتھم نحو  تحصیل جید، كما یساھم في تباین التالمیذ من

  :المادة الدراسیة ومدرسھا، وینتج عن ذلك

  .زیادة اھتمام التالمیذ بالعمل الدراسي -

 .ابتكاریة التالمیذ" -
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 1" .زیادة كفاءة التالمیذ في التحصیل الدراسي -

صیل ومن منطلق ھذه اإلجابات تقدمنا بسؤالنا عن من لھ الدور الفعال في مردود التح       

  .وتوصلنا إلى اإلجابات الموضحة في بیانات الجدول الموالي, الدراسي للتلمیذ

  :یبین من لھ الدور الفعال في مردود التحصیل الدراسي للتلمیذ) 14(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارت  الفئات

  % 35.56  32  األساتذة

  %33.33  30  اإلدارة

  %31.11  28  آخرون

  %100  90  المجموع

                               

  "19"بیانات استمارة البحث السؤال رقم :المصدر

       

من خالل نتائج الجدول أعاله نالحظ أن ھناك تقارب في من یعود لھم الفضل في *       

یرون أن )  % 35.56تلمیذا بنسبة  30(فنجد , مردود التحصیل الدراسي لدى التلمیذ

من خالل الجھد المبذول داخل القسم في تقدیم الدروس , في ذلكلألساتذة الدور الفعال 

ترى أن لإلدارة وحدھا یعود ھذا الدور، من خال ) %33.33تلمیذا بنسبة  30(و. والشرح

تنظیم المسابقات، والتحفیزات عن طریق منح جوائز وھدایا، وتقدیم اإلرشادات والنصائح، 

ترى أن ھناك أشخاص ) % 31.11میذا بنسبة تل 28( في حین نجد مع المتابعة والمراقبة،

                                                           

  .38 ص, )نفس المرجع السابق(, الفكر التقني وتوجیھھ للعمل التربوي: إبراھیم محمد الشافعي - 1
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لذلك یمكن . آخرون یعود لھم الفضل في المردود الدراسي، كاألسرة واألصدقاء وغیرھم

القول أن تفاعل جھود األساتذة واإلدارة واألسرة وانسجامھا، لھا تأثیر مشترك في المردود 

  .الدراسي للتالمیذ

      

ومن أجل معرفة میول وتفضیل التالمیذ ألفراد الطاقم التربوي، بما فیھ األساتذة     

  ).15(واإلداریین، كانت اإلجابات عن سؤالنا كما ھي مبینة في الجدول رقم 

  

  :یبین أيٍّ من أفراد الطاقم التربوي یفضل التلمیذ) 15(الجدول رقم    

  النسبة  التكرارت  الفئات

  % 15.56  14  األساتذة

  % 15.56  14  اإلداریون

  % 68.88  62  االثنین معا

  %100  90  المجموع

                           

  "20"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

  

تلمیذا بنسبة  90تلمیذا من بین  62(أن أغلبیة التالمیذ ) 15(یؤكد الجدول رقم *      

بینما تساوت النسبة بین الذین . تفضل األساتذة واإلداریین معا دون خیار) % 68.88

، وھذا )لكل منھم % 15.56تلمیذا بنسبة 14(یفضلون األساتذة، والذین یفضلون اإلداریین 
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ما یعكس بأن العالقة بین التالمیذ وأفراد الطاقم التربوي، مبنیة على أسس ونظم یسودھا 

  ى التحصیل الدراسي داخل المتوسطةص على الرفع من مستوالتفاھم واالحترام والحر

  

  

  :خالصـة   

إن عملیة تحصیل الخبرات والمھارات لدى التالمیذ، من المھام الرئیسیة ألي منظومة       

وذلك من خالل توطید العالقة بین . تربویة، من أجل رفع مستوى التحصیل لدى التالمیذ

لتي تعرقل تحصیلھم الدراسي، خاصة الجوانب النفسیة التالمیذ، ومعرفة جمیع الجوانب ا

والعقلیة واالجتماعیة والمادیة وغیرھا، حیث أن النجاح في تحسین ورفع مردود التحصیل 

  .الدراسي یؤكد على وصول المعلم إلى أھداف المنظومة التربویة الخاصة والعامة
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  :المحور الثاني   

وفاعلیة , القائمة بین الطرق والوسائل االتصالیة المستخدمةبیانات متعلقة بالعالقة     

  :االتصال التربوي داخل المتوسطة

  :یبین طبیعة الوسائل المستخدمة لالتصال داخل المتوسطة) 16(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارت  الفئات

 % 74.44  67  حدیثة

  % 25.56  23  تقلیدیة

  %100  90  المجموع

                           

  "21"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

      

تلمیذا  67(من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله نجد أن أغلبیة التالمیذ *     

یرون أن الوسائل المستعملة لالتصال داخل ) تلمیذا 90من مجمل  % 74.44یمثلون النسبة 

ھذه المتوسطة ھي وسائل حدیثة، متمثلة في أجھزة اإلعالم اآللي بمختلف أنواعھا، 

السبورات البیضاء وأقالم الكتابة بدل الطباشیر، االنترنیت، المواضیع واإلعالنات 

  .یة االتصال التربويالمطبوعة، وغیرھا من الوسائل التي تساھم في عمل

یرون بأن المؤسسة ما زالت , )%25.56تلمیذا یمثلون نسبة  23(في حین نجد أن       

تعتمد على وسائل بسیطة وتقلیدیة، وھنا ال بد أن نشیر إلى أھمیة وضرورة استعمال 

  .الوسائل الحدیثة، ألن العلم یواكب حداثة العصر
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ة من وسائل االتصال التربوي، لذا وجب علینا طرح وھذا ال یمنع من ذكر اللغة كوسیل      

سؤال على المبحوثین عن طریق استمارة البیانات، ما إذا كان للغة أھمیة في عملیة 

  االتصال أم ال؟

  :یبین أھمیة اللغة في عملیة االتصال داخل المتوسطة) 17(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارت  الفئات

 % 88.89  80  نعم

  % 11.11  10  ال

  %100  90  المجموع

            

  "23"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر                      

  

تلمیذا بنسبة  80(نالحظ بأن أغلبیة التالمیذ ) 17(من خالل نتائج الجدول رقم *      

أكدوا أن لطبیعة اللغة المستعملة في عملیة االتصال داخل ) تلمیذا 90من بین  % 88.89

فكلما كانت اللغة واضحة ومفھومة كان االستیعاب سریع والفھم . المتوسطة أھمیة كبیرة

 11.11تالمیذ فقط نسبتھم ال تتعدى  10(بینما نجد  ،سھل، مما یساعد على إیصال األفكار

، یرون أنھ ال أھمیة للغة خالل عملیة االتصال داخل )وثاتلمیذا مبح 90من مجمل  %

  .المتوسطة

ولقد كانت أیضا إجابات التالمیذ المبحوثین حول إبالغھم عن غیاب أساتذتھم أم ال        

   :كاآلتي
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  :یبین إذا ما كان التالمیذ ُیبلغون عن غیاب أحد األساتذة أم ال) 18(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارت  الفئات

  % 28.89  26  نعم

 % 71.11  64  ال

  %100  90  المجموع

  

  "25"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

     

تلمیذا من  64(الجدول أعاله یوضح أن أغلب التالمیذ ال یبلغون بغیاب أحد األساتذة *       

، بینما الفئة التي ترى أنھ یتم إبالغھم عن غیاب ) 71.11تلمیذا یمثلون نسبة  90بین 

ویتم ذلك ) % 28.89نسبتھم ال تزید عن  90تلمیذا من بین 26(األستاذ فكانت قلیلة جدا 

حسب ما أدلت بھ ھذه الفئة عن طریق األستاذ شخصیا في أغلب األحیان، وأحیانا أخرى 

  .أفراد اإلدارة أو اإلعالن عن ذلك على سبورة لإلعالناتعن طریق 

زیادة على ذلك قمنا بطرح سؤال حول ما إذا كان ھناك أسلوب محدد للتواصل مع        

  .أفراد األسرة التربویة أم ال؟ فكانت اإلجابات كما ھي موضحة في الجدول الموالي
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د یتخذه التالمیذ للتواصل مع أفراد یبین إذا ما كان ھناك أسلوب محد) 19(الجدول رقم 

  :األسرة التربویة؟

  النسبة  التكرارت  الفئات

  % 48.89  44  نعم

 % 51.11  46  ال

  %100  90  المجموع

  

  "27"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

  

نسبتھم  90تلمیذا من بین  44(حیث نجد , لقد تقاربت نسب المبحوثین في اإلجابات*        

یتخذون أسلوبا محددا كأداة للتواصل مع األسرة التربویة، ویختلف من تلمیذ , )48.89%

آلخر، فمنھم من یرى أنھ لكي یتم ذلك ال بد لھ من المبادرة في تفعیل العالقة بینھ وبین 

ویة، والبعض یرى أنھ من الواجب االستئذان واالحترام والتقدیر، ومنھم من أسرتھ الترب

  .ینتھج طریقة المعاملة الحسنة والتقید بالنظام الداخلي للمؤسسة

فالمعاملة الحسنة، وكذا الحوار والنقاش أسلوب محدد للتواصل، أساسھ التعاون "       

  . 1"والتعاطف واالحترام 

ال ترى أنھ ھناك أي )  %51.11نسبتھم  90تلمیذا من بین  46(مثلة بـ بینما البقیة الم      

  .أسلوب محدد للتواصل مع أفراد األسرة التربویة

                                                           

  .45ص , )نفس المرجع السابق(, الفكر التقني وتوجیھھ للعمل التربوي: إبراھیم محمد الشافعي - 1
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وفي نفس السیاق حاولنا معرفة ما إذا كان ھناك رضا من طرف التالمیذ عن العالقة      

  ).20(دول رقم بینھم وبین أفراد الطاقم التربوي فتوصلنا إلى اإلجابات المبینة في الج

  

, یبین رضا التالمیذ عن طبیعة العالقة بینھم وبین أفراد الطاقم التربوي) 20(الجدول رقم 

  :وعدم ذلك

  النسبة  التكرارت  الفئات

  % 83.33  75  دائما

 %  10  9  أحیانا

 %  06.67  06  نادرا

  %100  90  المجموع

                             

  "30"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

    

وجدنا أن اغلب التالمیذ راضین عن ) 20(بعد مالحظتي لنتائج الجدول رقم *          

تلمیذا من  75(وھم بنفس عدد التالمیذ المنضبطین , العالقة بینھم وبین أفراد الطاقم التربوي

لعالقة وطبیعة السلوك داخل ما یعكس طبیعة ا) %83.33تلمیذا ممثلین بنسبة  90بین 

تلمیذا  90تالمیذ من أصل  09(بینما نجد . ومدى تأثیرھا على شخصیة التلمیذ, المتوسطة

أحیانا ما یكونون راضین عن العالقة بینھم وبین أفراد األسرة )  %10نسبتھم ال تتعدى 

تلمیذا بنسبة  90تالمیذ من بین  06(في حین تبقى األقلیة والمؤكدة في الجدول بـ , التربویة

نادرا ما یرضون على ھذه العالقة، مما یعكس على ھاتین الفئتین طبیعة ) % 06.67

  .سلوكھم، وطریقة معاملة الطاقم التربوي لھم مقارنة مع الفئة األولى
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وعلى ھذا األساس ومن ھذا المنطلق أردنا أخذ آراء واقتراحات التالمیذ لتحسین *    

المؤسسة التربویة بصفة عامة والمتوسطة بصفة خاصة فكان العملیة االتصالیة داخل 

  .الجدول الموالي موضحا إلجابات المبحوثین من التالمیذ

  

یبین أھم اقتراحات التالمیذ لتحسین العملیة االتصالیة داخل ) 21(الجدول رقم     

  :المتوسطة

  النسبة  التكرارت  االقتراحات

 % 20  18  توفیر وسائل اتصال أحدث

 %  24.44  22  المعاملة الحسنة والمساواة بین التالمیذ

 16.67%  15  تكثیف النشاطات الثقافیة والریاضیة

  % 14.44  13  تھیئة الظروف المالئمة للدراسة

 %  24.44  22  التوعیة واإلرشاد والتوجیھ

  %100  90  المجموع

                               

 "31"بیانات استمارة البحث السؤال رقم  :المصدر

          

من الجدول یتضح لنا تساوي عدد التالمیذ المقترحین للمعاملة الحسنة والمساواة بین   

تلمیذا 22(حیث نجد من كل فئة , التالمیذ والمقترحین لضرورة التوعیة واإلرشاد والتوجیھ

في حین اقترح , ھي النسبة األكبرو, )تلمیذا مبحوثا 90من مجمل  %24.44یمثلون نسبة 
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من بین )  %20(ضرورة توفیر الوسائل االتصالیة الحدیثة وھم یمثلون نسبة ) مبحوثا 18(

لوجوب تھیئة الظروف المالئمة  نبینما تقارب عدد المقترحی. مبحوثا من التالمیذ 90

مبحوثا  15( وتكثیف األنشطة الثقافیة والریاضیة, )%14.44مبحوثین بنسبة  13(للدراسة 

  ).%16.67بنسبة 

ال بد من توفیرھا ألن كل واحد منھا " ومن ھنا تجدر اإلشارة إلى أن ھذه االقتراحات       

یساھم بشكل كبیر في تعزیز العالقة بین جل أفراد األسرة التربویة، وكذا التحصیل الجید 

  1"للتلمیذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .49ص , )نفس المرجع السابق(, لتقني وتوجیھھ للعمل التربويالفكر ا: محمد ابراھیم - 1
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  :النتائــج العامـــة   

ومعرفة مدى صدقھا، وإلى تساؤالتھ  ،في أي بحث علمي یعود الباحث إلى فرضیاتھ       

األولیة، وعلیھ وفي ترابط تام مع ما تم التعرض إلیھ في ھذا البحث من مالحظات سابقة، 

ومن تساؤالت رئیسیة وفرعیة، سنعمد إلى استخالص أھم االستنتاجات العامة في شأن أھم 

ي ھذا الموضوع، من خالل المالحظات المؤكدة من تحلیل الجداول القضایا المثارة ف

  :                  البیانیة، ولعل أھم ما توصلت إلیھ ما یلي

لكي تتمكن المؤسسة التربویة في استمرارھا في المحافظة على العالقة القائمة بینھا *        

دھا من برامج تربویة، تعلیمیة، في وبین تالمیذھا علیھا أن تكون قادرة على تقدیم كل ما عن

قالب توعوي، تثقیفي، توجیھي، ھذا ال لشيء وإنما من أجل مساعدة التلمیذ على الرفع من 

  .حتى یكون ھناك اتصال تربوي فعال, مستوى التحصیل الدراسي

كما أن طبیعة العالقة بین أفراد الطاقم التربوي والتالمیذ تؤثر على تحصیلھم *         

خصوصا إذا كانت مرفوقة بمعاملة تربویة تعلیمیة مبنیة على حسن التفاھم , اسيالدر

فالعالقة الجیدة تحفز التلمیذ دوما على إبراز معارفھ وقدراتھ، . والحوار والنقاش الفعال

وتشجعھ دوما إلى تحقیق نتائج أفضل، بینما نجده ال یتأھب لعمل ذلك وعالقتھ بأساتذة أو 

  .رةأفراد اإلدارة متوت

وھذا ال یمنع من القول بأن لطبیعة سلوك التلمیذ أیضا تأثیر على تحصیلھ *         

الدراسي، سواء كان ھذا السلوك منضبط أو غیر ذلك، فالسلوك السوي یعود دوما بالفائدة 

خاصة نقاط - على التلمیذ، فمن طبیعة أخالقھ الجیدة وانضباطھ وآدابھ الحسنة تكون نقاطھ 

في حین إذا كان التلمیذ فوضوي ومشوش داخل أو خارج القسم، یكون . ةجید -التقویم

جراء عدم التركیز والالمباالة بالدروس مما یفقده االحترام . تحصیلھ الدراسي ضعیف

یكون , إال بعض الحاالت والتي ھي قلیلة جدا. واالھتمام وكذا الحصول على النقاط الجیدة

  .ھا غیر منضبطتحصیلھا الدراسي جید في حین أن سلوك

فضال عما سبق، فإن لألساتذة وعمال اإلدارة الدور الفعال في خلق جو تنافسي *         

  :بین التالمیذ، عن طریق
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  المسابقات - 

  التحفیزات - 

  المراقبة المستمرة - 

  .تقدیم البحوث والمشاریع التربویة - 

  .تقدیھ جوائز وھدایا للنجباء - 

  .نیل المراتب األولى خلق صراع تربوي من أجل - 

وھذا ما یراه التالمیذ مناسبا للتنافس من أجل المراتب األولى والرفع من مردود         

وما ال یمكن غض النظر عنھ ھو دور األستاذ بالدرجة األولى، ألنھ , التحصیل الدراسي

سسة المستفید من أكبر األوقات التي تجمعھ بالتلمیذ، أكثر من أي فرد آخر داخل المؤ

 لوھذا ال یمنع وجود أشخاص آخرین یعود لھم الفضل في تحسین التحصی. التربویة

الدراسي للتلمیذ، كاألسرة التي تعتبر النواة األولى لتربیة الطفل، واألصدقاء عن طریق 

  .االحتكاك، واكتساب ثقافات جدیدة قد ال یجدھا داخل المتوسطة

ونظرا لفاعلیة ھذا العمل یقابل بالرد الحسن من طرف التالمیذ، إذ ال تجدھم *         

بل یعاملون الكل معاملة االبن . یفضلون فردا عن آخر من مختلف أفراد الطاقم التربوي

إال في بعض األحیان وعند بعض التالمیذ الذین یكون تقربھم من اإلدارة، أو من . لوالده

  .تعلیمیة أو توجیھیة أو عملیة، تجعل منھم یمیلون لفرد دون اآلخر األساتذة ألسباب

وبالمقابل فإن أغلبیة أفراد الطاقم التربوي ال یواجھون مشاكل مع التالمیذ، وھذا ال *         

یمنع من وجود بعض المشاكل بین األساتذة أو اإلداریین والتالمیذ، والتي تتمثل في 

ى من طرف بعض التالمیذ، باإلضافة إلى عدم احترام السلوكات غیر السویة والفوض

بعضھم لألساتذة، والتي یعمد الكثیر من أفراد الطاقم التربوي إلى حلھا بطرق تختلف من 

فرد إلى آخر، فالبعض منھم یلجأ إلى استدعاء األولیاء، والبعض ینتھج أسلوب اإلرشاد 

وإذا . اریر ونقاط المراقبة المستمرةوالنصح والتوجیھ، وھناك من یعالج ھذه المشاكل بالتق
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كان ھناك طرد من طرف أحد اإلداریین أو األساتذة للتلمیذ، فھذا قلیل جدا وقد یكون في 

  .إطار ما تنص علیھ التعلیمات الرسمیة، والقرارات التربویة التعلیمیة

لوب محدد عالوة على ذلك أكد لنا أغلب أفراد الطاقم التربوي أن لكل من منھم أس*        

یستعملھ كأداة للتواصل والتعامل مع التالمیذ، حیث یتفق بعضھم في إتباع نفس األسلوب، 

ویختلف البعض اآلخر من أستاذ ألستاذ، ومن إداري إلداري، فنجد أسلوب الحوار والنقاش 

من جھة، وأسلوب التفاھم واالحترام من جھة أخرى، ونجد كذلك المعاملة الحسنة والعمل 

من خالل معرفة أحوالھم الشخصیة والعائلیة واالجتماعیة، وھناك , التالمیذ على كسب

اختالف في طبیعة األسلوب من تلمیذ آلخر، أي كل وحسب مستواه الدراسي أو المعیشي أو 

كما أن أیضا للتالمیذ أسالیب محددة لالتصال بأساتذتھم أو . الحالة واألوضاع المحیطة بھ

واإلنصات . وطلب اإلذن في القیام بأي عمل. االحترام والتقدیر عمال اإلدارة ككل، یسودھا

واستعمال الوسطاء من أفراد الطاقم التربوي لالتصال بأحدھم من أجل االستفسار أو حل 

مشكل عالق، وبعضھم من یبادل معلمھ أو مربیھ بنفس األسلوب المبني على الحوار 

  .والنقاش

عة العالقة داخل المتوسطة بین التالمیذ وأفراد ھذا من جھة، ومن جھة تبقى طبی*       

الطاقم التربوي ھي نفسھا خارج المتوسطة، في ظل االحترام والتقدیر المتبادل بین 

وإن اختلفت خارج المتوسطة فھي عالقة أصدقاء أو أخوة، وھذا بالنظر إلى أن . الطرفین

والدیھ، بینما خارجھا فھو  التلمیذ داخل المتوسطة یكون تحت المسؤولیة الكاملة في غیاب

  .عبارة عن إنسان اجتماعي بطبعھ

وجدیر بالذكر في سیاق آخر أن الوسائل المستعملة حالیا داخل المتوسطة ھي وسائل *       

حدیثة، تواكب وسائل االتصال التكنولوجیة الحدیثة، وتتمثل في أجھزة اإلعالم اآللي، 

والھاتف من مكتب إلى مكتب،  ،واستعمال االنترنیت ،الداتاشو، والسبورات البیضاء

والمطویات، والملصقات الجداریة وغیرھا من األجھزة المسخرة من أجل تعزیز االتصال 

في حین یبقى استعمال بعض الوسائل التقلیدیة أسلوبا موازیا لخدمات . داخل المتوسطة
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یة عنھا ألھمیتھا في تفعیل العملیة التربیة في بالدنا، ما یؤكد عدم استغناء المؤسسات التربو

  .االتصالیة داخل المتوسطة

ورغم حداثة ھذه الوسائل والطرق المتبعة، والحفاظ على بعضھا التقلیدي، تبقى *        

اللغة كأقدم وسیلة حدیثة، قائمة بمیزتھا التي تلعب أكبر دور فعال في عملیة االتصال 

  .التربوي

في ھذه المتوسطة ھو الرضا التام على طبیعة العالقة بین أفراد وما تؤكده الدراسة *        

األسرة التربویة، أي بین الطاقم التربوي والتالمیذ، وبین أفراد الطاقم التربوي أنفسھم، وبین 

في حین یكون عدم الرضا على طبیعة العالقة داخل المتوسطة ولو كان . التالمیذ أنفسھم

لذین یبدون ذلك ربما جراء ظروف مھنیة أو اجتماعیة فبشكل قلیل، عند بعض األفراد ا

وما یعكس رضاء أفراد األسرة التربویة على العالقة التي بینھم، ھو فاعلیة . تخصھم

  .التربوي لاالتصا

أما فیما یخص غیاب أو تغیب أحد أفراد الطاقم التربوي عن العمل، فإبالغ التالمیذ *        

وبرنامج سیرھا، وكیفیة تشخیصھا للعملیة االتصالیة، فإن بذلك یرجع إلى طبیعة المؤسسة 

یخدم مصلحة التلمیذ، یكون ذلك عن طریق أحد عمال , كان اإلبالغ عن الغیاب ضروري

اإلدارة، أو اإلبالغ الشخصي من طرف المتغیب، أو اإلعالن عن ذلك على لوحة 

مشاكل البیداغوجیة، أو أما إذا كان ذلك یسبب نوعا من ال. اإلعالنات الخاصة بالمؤسسة

التراجع في مردود النتائج المدرسیة، تكتفي المؤسسة بعدم التبلیغ واستغالل ھذا الغیاب في 

  .التحضیر الجید للدراسة، وتوفیر حصص الدعم واستغالل المكتبة أحسن استغالل

ن ومن ھذا المنطلق وفي السیاق ذاتھ كانت ھناك اقتراحات من طرف المبحوثین، م*       

أجل تحسین العملیة االتصالیة داخل المتوسطة، لتحقیق مستوى عالي، وتكوین أجیال تتمتع 

  :بالنبوغ في التربیة والتعلیم، وتجلت ھذه االقتراحات في ما یلي

  .معرفة أحوال وأوضاع التالمیذ ومحاولة التقرب منھم -

 .معرفة أھمیة التربیة والتعلیم، وزرعھا في نفوس التالمیذ -

 .منظومة التربویة، وتبلیغ األمانة العلمیة بكل نزاھةتحسین ال -
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 .االبتعاد عن العنف والخشونة وإتباع المعاملة الحسنة -

 .التربویة ةاحترام النظام الداخلي للمؤسس -

 .ةضرورة تبادل االحترام والتقدیر بین أفراد األسرة التربوی -

 .ضرورة اإلحساس بالمسؤولیة وتحملھا -

 .ن مختلف األجناس والمستویاتالمساواة بین التالمیذ م -

 .تخصیص أوقات للتوجیھ واإلرشاد -

 .التعاون على سیر العملیة االتصالیة في أحسن صورة بین أفراد األسرة التربویة -

العمل على الرفع من مستوى التحصیل الدراسي بتكثیف وتنویع البرامج والحصص  -

 .التعلیمیة
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  :عامة خــاتمة   

بقدر اإلمكان أن نعالج موضوعا یمس إحدى أھم  المؤسسات المتمثلة في  لقد حاولنا      

مؤسسة تربویة، وھو ما توقفت عنده مقدمة ھذا البحث، في محاولة معرفة دور االتصال 

فالعملیة . ى تلمیذ المتوسطة التعلیمیةالتربوي ومدى تأثیره على التحصیل الدراسي لد

وداخل المتوسطة بصفة  ،االتصالیة أمر ال بد منھ داخل المؤسسات التربویة بصفة عامة

خاصة، إذ من خاللھا یكون المربي والتلمیذ طرفین متكاملین في الھیكل التنظیمي للمؤسسة 

تخلق التواصل الدائم , التربویة، وذلك باالعتماد على وسائل اتصال رسمیة وغیر رسمیة

بین الطرفین والوصول إلى نتائج دراسیة ناجحة، والتي نعبر عنھا بمفھوم التحصیل 

الدراسي الذي یعتبر من األھداف الرئیسیة للعملیة التربویة، غیر أن ضعفھ وتراجعھ لدى 

  . سةالتلمیذ یعتبر في حد ذاتھ مشكلة تربوي، كثیرا ما تلقى فیھ المسؤولیة على عاتق المؤس

بحیث یتحمل ذلك كل من عمال اإلدارة واألساتذة بالدرجة األولى، كونھم ھم أصحاب       

الفضل في ارتفاع مردود التحصیل الدراسي، وعلیھم اللوم في تدّنیھ، بغض النظر عن 

  .األسباب النفسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي تنعكس على الجانب الدراسي للتلمیذ

تؤثر عملیة االتصال التربوي على مستوى التحصیل الدراسي لتلمیذ وبالتالي       

ویتمثل ھذا األخیر في ما تلعبھ طبیعة العالقات داخل ھذه  ،)سلبیا وإیجابیا(المتوسطة تأثیرا 

المؤسسة من دور فعال في كسر كل العراقیل التي تعكر صفو العملیة التربویة، بل وتعیق 

  .سیرھا في أحسن ظروف

لذا فمن أجل تطویر معارف التلمیذ، وتنمیة قدراتھ الفكریة، ال بد من توفیر كل      

الظروف المالئمة خالل مشواره الدراسي، ال سیما خالل المرحلة التي تتوسط المرحلة 

االبتدائیة التي ھي مكملة للمرحلة التحضیریة، والمرحلة الثانویة التي ھي بوابة المرحلة 

الظروف ال تكون إال في ظل االتصال الفعال الذي یسوده االحترام  األكادیمیة، وھذه

وإتباع أسلوب الحوار والنقاش في تقدیم  ،والمعاملة الحسنة المتبادلة بین الطرفین

المعلومات، وكذا التركیز على استغالل األوقات للتوجیھ واإلرشاد، والموعظة والتوعیة 

  .الھادفة
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أنھ ال بد من الوقوف عند الطرق البیداغوجیة المتبعة  ورغم كل ما ذكرناه إال        

وما لھا من أھمیة في تفعیل دور االتصال التربوي، فكیفیة  ،والوسائل االتصالیة المستعملة

تنظیم أوقات التدریس، وتوزیع البرامج والمواضیع ونوعیتھا، لھ أیضا األثر الكبیر في 

كما . اجة إلى برامج تتوافق والتفكیر العقلي لدیھذلك، ألن التلمیذ في ھذه المرحلة بالذات بح

أن ضخامة ھذه البرامج التربویة، وعدم وجود طرق منھجیة تقلل من تحصیلھ الدراسي، بل 

أما بالنسبة لحداثة الوسائل االتصالیة المستعملة . وتشعره بالملل والنفور من الدراسة والتعلم

في حین ال . یق األفضل، ونیل المراتب العلیاداخل المتوسطة، یمھد للتلمیذ الرغبة في تحق

تقل الوسائل التقلیدیة أھمیة عن الحدیثة، كونھا تتماشى مع الوظیفة التربویة لألساتذة وعمال 

  . اإلدارة

وھكذا یمكن اعتبار االتصال التربوي العملیة التي عن طریقھا ترتفع أو تنخفض         

متوسطة، وال تتم إال بإتباع طرق ووسائل اتصالیة مستویات التحصیل الدراسي لدى تلمیذ ال

  .تتوافق وطبیعة العملیة االتصالیة داخل المؤسسة التربویة
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المراجع باللغة العربیة: أوال

 )المصحف الشریف. (القرآن الكریم -1

 ,دار المجدالوي, عمان, االتصال اإلنساني ودوره في الفاعل االجتماعي: عرقوبإبراھیم أبو  -2

 .م1993

دار الطلیعة للطباعة , بیروت, لبنان, األسس العلمیة لمناھج البحث االجتماعي: إحسان محمد الحسن -3

 م1994, والنشر

ار وفاء لدنیا الطباعة د, إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة: أحمد إبراھیم أحمد -4

 م2003- ه423, والنشر

, مكتبة النھضة المصریة, األصول االجتماعیة للتربیة: سلیمان عبد ربھ محمد, أحمد إسماعیل حجي -5

 ,م1994, القاھرة

 ,م1982, دار الجامعیة,بیروت, الجماھیري بین اإلعالم والتطویع والتنمیة لاالتصاأحمد بدر  -6

دار قبا للطباعة , القاھرة, االتصال والرأي العام واإلعالم الدوليمناھج البحث في : أحمد بدوي -7

 ,م1998, والنشر والتوزیع

 ,م1999, عالم الكتب, القاھرة, مناھج التخطیط والبناء والتنفیذ: أمیر القرشي, أحمد حسین اللقائي -8

 ,م2004, ھنفس الناشر المؤلف, القاھرة, 9000إدارة الجودة الشاملة واإلیزو : أحمد سید مصطفى -9

 .م2006,الدار العالمیة للنشر والتوزیع, مصر, االتصال التربوي: أمیرة علي محمد -10

 م2006, مكتبة جریر, الریاض, كتب الجیب للجودة: أنتوي میشیل -11

, د محمد حسین غلوم: ترجمة, النظریة االجتماعیة من بارسونز إلى ھابرماس: إیان كریب -12

 م2003أبریل , مطابع الوطن, الكویت

 , م1990سنة , دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر, أصول التربیة والتعلیم: كي عمامرةتر -13

 م1982, دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر, مبادئ التخطیط التربوي: تركي رابح -14

المؤسسات الدراسیة , بیروت, تكوین المعلم العربي والثورة العلمیة والتكنولوجیة:جبرائیل ستارة -15

 م1986,الجامعیة

 , م1998, عمان دار الیانوري للنشر والتوزیع, المدخل إلى التربیة والتعلیم: خالد القضاة -16

 .م1981, بیروت دار النھضة العربیة, بحوث نفسیة: خیر هللا -17

, الجزائر, 03ط, تدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة: رشید زرواتي -18

 م2008, دیوان المطبوعات الجامعیة

 .م2001, جامعة بغداد -كلیة األدب, بغداد, تطویر نظم الجودة في التربیة: سھا الحبیب -19

 .، عمان، دار المیسرة للنشرسیكولوجیة التنشئة االجتماعیة:صالح محمد علي أبو جادو -20

, القدرة على االبتكاریة والتحصیل الدراسي: طاھر سعد هللا2006، الطبعة الخامسة،ةوالطباع -21

 .م1991, المطبوعات الجامعیة دیوان, الجزائر

 , م1979,العربیة للدراسات والنشر, بیروت, معجم علم النفس المؤسسة: فاخر العاقل -22

 .م1979,المؤسسة العربیة للدراسات النشر والتوزیع, بیروت, معجم علم النفس: فھد عاقل -23

عربیة للطباعة دار النھضة ال, بیروت, علم النفس بین النظریة والتطبیق: عبد الرحمن العسیوي -24

 , 1984,والنشر
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دار الراتب , مصر, تصمیم البحوث النفسیة واالجتماعیة التربویة: عبد الرحمن العسیوي -25

 م1999, 1ط, الجامعیة

 م1998, دار المجدالوي, وسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیم: عبد الحفیظ محمد سالمة -26

 .2000, مكتبة مدبولي, القاھرة, الفلسفةالمعجم الشامل لمصطلحات : عبد المنعم حنفي -27

, اإلسكندریة, التصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصرا: غریب عبد السمیع غریب -28

 م 1996, مؤسسة شباب الجامعة

موجز مفاھیمھا وتطورھا ودورھا في نمو الفرد : التربیة عبر التاریخ: محمد زیاد حمدان -29

 م1989,دار التربیة الحدیثة, والمجتمع

 م2001, دار التربیة الخدمیة, عمان , المدرسة واإلدارة المدرسیة: محمد زیاد حمدان -30

, بیروت, دراسات في تاریخ الفكر واالتجاھات النظریة في علم االجتماع: محمد عاطف غیث -31

 م1970, دار النھضة العربیة

 , م1993, الكتبعالم , القاھرة, 1ط, دراسة الجمھور في بخوث اإلعالم: محمد عبد الحمید,  -32

 , م2003, عالم الكتب, القاھرة, 3ط, نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر: محمد عبد الحمید -33

دار الفجر للنشر , االسكندریة, التصال الفعال للعالقات العامةا: محمد منیر حجاب -34

 , 2010,والتوزیع

 .2008, الدار العالمیة للنشر والتوزیع, التلفزیون والطفل: محمود أحمد مرید -35

الدار العالمیة للنشر , القاھرة, 1ط, مبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر: محمود حسن إسماعیل -36

 م2003, والتوزیع

, دار العودة الشخصیة العربیة, بیروت, أسالیب االتصال والتغیر االجتماعي: محمود عودة -37

 , م1988

المركز الثقافي , والمدرسة منظور دینامیكي للنمو في البیت: الصحة النفسیة: مصطفى حجازي -38

 م2004, العربي

 م2006, دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع, إدارة الجودة الشاملة: منیر زید عبوي -39

دار أسامة ,األردن-عمان,الجودة في اإلدارة التربویة والمدرسیة واإلشراف التربوي: خالد نزیھ -40

 ,م2006,المشرق الثقافي, للنشر والتوزیع

 

 

  : اتالدوری: ثانیا

 .األمانة العامة, سجل الموارد البشریة: عون حفظ البیانات بالمتوسطة -41

 .م2008، 09، الصادرة عن متوسطة الشیخ بوعمامة، العدد مجلة النور: أساتذة وتالمیذ -42

  

   

 :جم والموسوعاتاالقوامیس والمع 

والثقافة المنظمة العربیة للنشر , تونس, المعجم العربي األساسي: أحمد العرابد وآخرون  -43

  .م1988, والعلوم

  .2006. ، عمان، دار أسامة للمشرق الثقافيالمعجم اإلعالمي: محمد جمال الفار  -44
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 ):الكتب(المصادر والمراجع باللغة األجنبیة    

 

 de la science  méthodologieà la  pratiqueIniation Mourice: ANGERS   -45

: casbah université, 1977,  Alger, collection technique de recherche, ed ,humaine 

1973 -. P.V.FVocabulaire de psychologies Rebert -46  
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  البحث العلميوزارة التعلیم العالي و

  –مستغانم  –جامعة عبد الحمید بن بادیس 

  ةـــوم االجتماعیـــكلیة العل

  صحــافة علمیــة: تخصص                                                   قسم علوم اإلعالم و االتصال

      

  وتأثیره على التحصیل الدراسي في المؤسسات التربویةاستمارة حول االتصال 

  نموذجا) غلیزان  – الحمادنة(  الشیخ  بوعمامةسطة متو

  

  :البمن إعداد الط    

  حمیــــدعكروف                     

                           

  

     

  2019 أفریل 14  :تاریخ توزیع االستمارة 

  

االتصال رید القیام بدراسة حول ن، ماستر  صحافة علمیة ثانیةقسم علوم اإلعالم واالتصال سنة  نحن طلبة        

  .مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر إعدادبھدف وھذا  ،التربوي وتأثیره على التحصیل الدراسي 

إن المعلومات التي تتفضلون بتقدیمھا في إجاباتكم على األسئلة الخاصة : أختي المبحوثة ،لذا أخي المبحوث      

  .ث علميتدخل في إطار إنجاز بح ،بھذه االستمارة

  .على إتمام ھذا العمل ابكل المعلومات التي تساعدن ناوإفادترجو منكم اإلجابة على األسئلة المطروحة نف     
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  :ذـة بالتالمیـخاص

  :في الخانة المناسبة) x(ضع العالمة 

   I -  ّمات العامةالس:  

 ذكر                                   أنثى      : الجنس - 1

 ]فما فوق 15]                                   [14-13[]                             12-11[  : السـن - 2

                      متوسط  انیةسنة ث          أولى متوسط            سنة      :تعلیميالمستوى ال - 3

 متوسط                       سنة رابعة متوسط سنة ثالثة                                 

 ریفي                          حضري             :مقر السكن - 4

 جیـد                             متوسط                 منخفض:    المستوى المعیشي - 5

 منخفض           جیـد                             متوسط      :    التحصیل الدراسي - 6

II  -  بیانات متعلقة بالعالقة القائمة بین االتصال التربوي والتحصیل الدراسي:  

 كیف ھي عالقتك بأساتذتك؟     جیدة                       عادیة                      مضطربة - 7

 ال                 ھل معاملة الطاقم التربوي لك ھي نفسھا مع جمیع التالمیذ؟       نعم       - 8

إذا كانت اإلجابة بال فما ھي ردة فعلك؟  - 9

........................................................................................  

 ھل تعرضت یوما للطرد من طرف أحد األساتذة أو عمال اإلدارة؟        نعم                         ال -10

جابة بنعم فما كان السبب؟ إذا كانت اإل -11

................................................................................................  

ھل ترى أن طبیعة العالقة القائمة ببینك وبین أفراد الطاقم التربوي لھا تأثیر على تحصیلك الدراسي؟   -12

 نعم                                 ال

إذا كانت اإلجابة بنعم كیف ذلك؟  -13

................................................................................................................  

 كیف ھو سلوكك داخل القسم؟      منضبط                                فوضوي         -14

 م التربوي انعكاس على الجانب الدراسي لك ؟    نعم          الھل لطبیعة سلوكك مع الطاق  -15

إذا كانت بنعم  كیف ذلك؟  -16

   ...............................................................................................................  

 ال                                 ھل لألستاذ دور في خلق جو المنافسة داخل القسم؟    نعم    -17

إذا كانت بنعم  كیف ذلك؟  -18

................................................................................................................  

 آخرون        نواإلداری   الدراسي؟ األساتذة        من لھ الدور الفعال على مردود تحصیلك  -19
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..............................................................................................................  

 من بین مجمل أفراد الطاقم التربوي أي منھم تفضل؟    -20

ا        االثنین مع                اإلداریون                     األساتذة              
  

   III -  بیانات متعلقة بالعالقة القائمة بین الطرق والوسائل االتصالیة المعتمدة وفعالیة االتصال داخل المتوسطة:  

 ما طبیعة الوسائل المستعملة لالتصال داخل متوسطكم؟   حدیثة                                  تقلیدیة  -21

أذكرھا؟  -22

.................................................................................................................  

 ھل یمكنك اعتبار اللغة عامال مساعدا في عملیة االتصال داخل المتوسطة؟  نعم                ال -23

  ...........................................إذا كانت بنعم  كیف ذلك؟  -24

 في حالة تغیب األستاذ ھل یتم إعالمك؟   نعم                                 ال  -25

 األستاذ                        اإلدارةمك؟   إذا كانت اإلجابة بنعم عن طریق من یتم إعال -26

  ...............................................                             إضافات  -27

 ال              ؟    نعم  ھل ھناك أسلوب محدد تتخذه كأداة للتواصل مع أفراد األسرة التربویة -28

وضح ذلك   -29

......................................................................................................................

............ 

 ھل أنت راض عن طبیعة العالقة بین التالمیذ وباقي أفراد األسرة التربویة؟  -30

  دائما                                     أحیانا                                             نادرا

 :ما ھي اقتراحاتك لتحسین العملیة االتصالیة داخل المتوسطة؟  -31
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

................................  
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  :)األساتذة واإلداریین(خاصـة بأفراد الطاقم التربوي      

  ضع العالمة)x (في الخانة المناسبة:  

  I           - الّسمات العامة:  

 ذكر                                   أنثى    :   الجنس -/1

 ]فما فوق 41]                         [40- 31[         ]                  30-20:   [السـن -/2

 ثانوي                          جامعي                        ما بعد التدرج:     المستوى التعلیمي -/3

 حضري                          ریفي:             مقر السكن -/4

 متوسط                 منخفض                  جیـد    :    المستوى المعیشي -/5

 )ة(مطلق)                        ة( متزوج)                    عزباء(أعزب :     الحالة العائلیة -/6     

II              -  بیانات متعلقة بالعالقة القائمة بین االتصال التربوي والتحصیل الدراسي:  

ھل ترى أن طبیعة العالقة بینك وبین التالمیذ تؤثر على التحصیل الدراسي؟     نعم               ال                       -/7

  ................................................................................................................إذا كانت اإلجابة بنعم كیف ذلك؟  -/8

 ھل لك دور في خلق جو المنافسة بین التالمیذ؟       نعم                     ال -/9      

  ...............................................................................إذا كانت اإلجابة بنعم كیف ذلك؟  - /10

 أحیانا                        ال                 ھل تواجھ مشاكل مع التالمیذ؟     نعم  - /11

  ...............................................................إذا كانت اإلجابة بنعم فما طبیعتھا وكیف تعمد إلى حلھا؟  - /12

 ال                  ھل لطبیعة سلوك التلمیذ تأثیر على التحصیل الدراسي ؟    نعم     - /13

  ...............................................................................................................   إذا كانت بنعم  كیف ذلك؟  - /14

...............................................................................................................................................  

     III -بیانات متعلقة بالعالقة القائمة بین الطرق والوسائل االتصالیة المعتمدة وفعالیة االتصال داخل المتوسطة:  

 حدیثة                        تقلیدیة       ما طبیعة الوسائل المستعملة لالتصال داخل متوسطكم؟ - /15

  .......................................................................................................................................أذكرھا؟  -/16

 التالمیذ بذلك ؟  نعم                            ال إبالغفي حالة تغیبكم عن العمل ھل یتم   - /17
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 ......................................................................................إذا كانت اإلجابة بنعم  كیف یتم ذلك؟  - /18

 ال                               ھل ھناك أسلوب محدد تتخذه كأداة للتواصل مع التالمیذ؟    نعم                -/19      

 ......................................................................................................................................وضح ذلك   - /20

...........................................................................................................................................................  

    ال           نعم               ھل عالقتك بالتالمیذ داخل المتوسطة ھي نفسھا خارج المتوسطة؟      - /21

  إذا كانت اإلجابة بال  كیف ھي العالقة إذن؟ - /22

.......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................                                                    .......................................................

 قة بین أفراد األسرة التربویة والتالمیذ ؟ھل أنت راض عن طبیعة العال  - /23

  دائما                                     أحیانا                                             نادرا
 في نظرك ما ھي االقتراحات التي تقدمھا لتحسین العملیة االتصالیة داخل المتوسطة؟ -/24      

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
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  40  ......................................................  :للمبحوثین السكن مقر یبین) 04( رقم الجدول

  41  ..............................................  :للمبحوثین المعیشي المستوى یبین) 05( رقم الجدول

  41  ...................................................  :للمبحوثین العائلیة الحالة یبین) 06( رقم الجدول

  42  .................................................................  :الجنس فئات یبین) 01( رقم الجدول

  43  ...............................................................:المبحوثین سن یبین) 02( رقم الجدول

  43  ..................................................  :للتالمیذ التعلیمي المستوى یبین) 03( رقم الجدول

  44  .............................................  ):التالمیذ( المبحوثین سكن مقر یبین) 04( رقم الجدول

  45  .................................................  :للتالمیذ المعیشي المستوى یبین) 05( رقم الجدول

  45  ............................................  :التالمیذ لدى الدراسي التحصیل یبین) 06( رقم الجدول

  48  ...............................................................................................  :تمھیــد

  49  ................................................  :وتفسیرھا تحلیلھا المیدانیة، البیانات: الثالث الفصل

I - 49  .................................................................  ):التربوي الطاقم( األولى العینة  

  49  ....................  :الدراسي والتحصیل التربوي االتصال بین القائمة العالقة: األول المحور

  49  ...  :الدراسي التحصیل على والتالمیذ المبحوثین بین العالقة طبیعة تأثیر یبین) 07( رقم الجدول

  50  ................................................  :المنافسة جو خلق في الدور یبین) 08( رقم الجدول

  51  .....................  :التالمیذ مع مشاكل یواجھون المبحوثون كان إذا ما یبین): 09( رقم الجدول

  52  ............................  :الدراسي التحصیل على التلمیذ سلوك تأثیر یوضح): 10( رقم الجدول
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  53  ..  :االتصال وفعالیة المعتمدة االتصالیة والوسائل الطرق بین القائمة العالقة: الثاني المحور

  53  .....................  :المتوسطة داخل لالتصال المستعملة الوسائل طبیعة یبین): 11( رقم الجدول

  54  ..........................................  :ال أم بالغیاب التالمیذ إبالغ یتم إذ یبین) 12( رقم الجدول

  55  ................................  :التالمیذ مع للتواصل كأداة المتبع األسلوب یبین) 13( رقم الجدول

  56  ..........................  :المتوسطة وخارج داخل نفسھا العالقة كانت إذا یبین) 14( رقم الجدول

  57  ..................  :التربویة األسرة في العالقة عن رضا ھناك كان إذا عما یبین) 15( رقم الجدول

  58  ...................................  :االتصالیة العملیة لتحسین االقتراحات أھم یبین: 16رقم الجدول

II - 59  ........................................................................  ):التالمیذ( الثانیة العینة  

  59  ...  :الدراسي والتحصیل التربوي االتصال بین القائمة بالعالقة متعلقة بیانات: األول المحور

  59  .................................  :التربوي الطاقم وأفراد التلمیذ بین العالقة یبین) 07( رقم الجدول

  60  .............................................  :للتالمیذ التربوي الطاقم معاملة یبین) 08( رقم الجدول

  61  ..........................................  :ال أم للتلمیذ طرد ھناك كان إذا ما یبین) 09( رقم الجدول

  62  ...............................  :وتأثیرھا والتلمیذ األستاذ بین العالقة طبیعة یبین) 10( رقم الجدول

  63  .................................  :وخارجھ القسم داخل التلمیذ سلوك طبیعة یبین) 11( رقم الجدول

  64  .........  :الدراسي الجانب على انعكاس التلمیذ سلوك لطبیعة كانت إذا ما یبین) 12( رقم الجدول

  65  ...............  :القسم داخل المنافسة جو خلق في دور لألستاذ كان إذا ما یبین) 13( رقم الجدول

  66  .................  :للتلمیذ الدراسي التحصیل مردود في الفعال الدور لھ من یبین) 14( رقم الجدول

  67  ................................  :التلمیذ یفضل التربوي الطاقم أفراد من أيٍّ  یبین) 15( رقم الجدول

  69  ....................................................................................  :الثاني المحور

 االتصال وفاعلیة, المستخدمة االتصالیة والوسائل الطرق بین القائمة بالعالقة متعلقة بیانات

  69  ........................................................................  :المتوسطة داخل التربوي

  69  .....................  :المتوسطة داخل لالتصال المستخدمة الوسائل طبیعة یبین) 16( رقم الجدول

  70  ...........................  :المتوسطة داخل االتصال عملیة في اللغة أھمیة یبین) 17( رقم الجدول

  71  ..................  :ال أم األساتذة أحد غیاب عن ُیبلغون التالمیذ كان ما إذا یبین) 18( رقم الجدول

 األسرة أفراد مع للتواصل التالمیذ یتخذه محدد أسلوب ھناك كان ما إذا یبین) 19( رقم الجدول

  72  ...............................................................................................  :التربویة؟

 وعدم, التربوي الطاقم أفراد وبین بینھم العالقة طبیعة عن التالمیذ رضا یبین) 20( رقم الجدول

  73  .....................................................................................................  :ذلك

  74  .......  :المتوسطة داخل االتصالیة العملیة لتحسین التالمیذ اقتراحات أھم یبین) 21( رقم الجدول



 

- 94  - 
 

  76  ....................................................................................  :العامـــة النتائــج

  81  ...........................................................................................  :عامة خــاتمة

  83  ..............................................................................  :والمراجع المصادر قائمة

  86  ...................  الدراسي التحصیل على وتأثیره التربویة المؤسسات في االتصال حول استمارة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


