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   أ

 

أول شكر أتقدم به الى اهللا عّز وجل وأحمده على ما وصلت اليه من معارف تمكنني ان شاء اهللا من بلوغ 

 أعلى درجات العلم

أتقدم بشكري الخاص وامتناني الكبير الى األستاذة المشرفة بن عروم وافية التي ما فتئت تقدم لي 

والتشجيع إلنجاز هذا العمل في أحسن صورة ممكنةتوجيهات والنصائح ال  

م التربية الذين لم يبخلوا بإمدادي و والى أساتذة شعبة علكرداغ عمر  كما أتوجه بالشكر الجزيل الى األستاذ

عداد هذا البحثإفادتني عظيم الفائدة في أبالتوجيهات والتشجيعات التي   

الذي ساندني ووجهني طيلة مسيرتي الدراسية فله قويدر  سيكوكبروفيسور الكما أتقدم بالشكر الجزيل الى 

 جزيل الشكر وأتمنى له دوام الصحة والعافية

 وكذا تالميذ السنة الثالثة ثانوي على تعاونهم فكل الشكر والتقدير والنجاح

.كما ال يفوتني ان أشكر أصدقائي وأحبابي الذين ساعدوني وشجعوني على إتمام هذا العمل المتواضع  

 

   

 وتقديروتقدير شكرشكر



   ب

 

إلهي ال يطيب   الليل اال بشكرك، وال يطيب النهار اال بطاعتك وال تطيب اللحظات اال بذكرك وال تطيب 

.اآلخرة اال بعفوك وال تطيب الجنة اال برؤيتك  

لى نبي الرحمة ونور الهدى سيدنا محمد صلى اهللا عليه إمة لغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األالى من ب 

 .وسلم

لى من إن دعمتني طيلة مسيرتي الدراسية، لى معنى الحب والحنان والتفاني، الى مإلى مالكي في الحياة إ

مي الحبيبة فاللهم أ ،لى أغلى شيء في هذه الحياةإ ،ا سر نجاحي وحنانها بلسم جراحيهؤ كان دعا

 .احفظها وشافيها

  .ى من أحمل اسمه والديلإ

  . فتحيخواتي أخوتي و إلى من دعموني إ ،لى من بهم أكبر وعليهم اعتمدإ

 .دم العائلة عصام، اياد، مرام، محملى براعإ

  .وفافة وأصدقائي هبةقوني أخوتي لى من رافقوني ومعهم سرت الدرب خطوة بخطوة ومازالوا يرافإ

  .زهيرضيعهم نورالدين بن عالل، أ أالجدهم وعلموني ألى من عرفت كيف إ و 

 

 اھداءاھداء



  ج 

  ملخص البحث

هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن مستوى اتجاه التالميذ السنة الثالثة ثانوي نحو 

) 10(المكونات اإليجابية للبيئة الصفية بأبعادها في مادة الرياضيات ، وقد شملت عينة الدراسة 

التواصل تالميذ يدرسون في السنة الثالثة ثانوي ، وقد تم التواصل معهم  عن طريق منصات 

، وقد استخدمت الباحثة )االعتماد على االستمارة الكترونية (االجتماعي، معتمدة التواصل عن بعد 

المنهج الوصفي التحليلي، أما أدوات الدراسة فتمثلت في مقياس المكونات اإليجابية للبيئة الصفية 

ساليب اإلحصائية في مادة الرياضيات من إعداد الباحثة، كما اعتمدت الباحثة مجموعة من األ

للوصول الى نتائج تمكنها من اإلجابة عن مختلف التساؤالت المطروحة ممثلة في المدى ، 

   .المتوسط الحسابي ، والنسبة المئوية

  :ولقد أسفرت نتائج الدراسة على

مستوى اتجاه تالميذ السنة الثالثة ثانوي نحو المكونات اإليجابية للبيئة الصفية في مادة  -

  .مرتفع الرياضيات

  :الكلمات المفتاحية

   .التعليم الثانوي –الرياضيات  –المكونات اإليجابية للبيئة الصفية  –البيئة الصفية 

  

  

  

  

 



  د 

 

Research Summary 

The current study aimed at revealing the level of attitudes of third-year 

high school pupils towards the positive components of the classroom 

environment in mathematics, and the study sample included (10) third-year 

high school students, and the researcher derived them from social media 

platforms, relying remote communication  The electronic form), and the 

researcher used the descriptive and analytical approach, as for the study 

tools, the positive components of the classroom environment in 

mathematics were prepared by the researcher, and the researcher also 

adopted a set of statistical methods to reach the results that enable her to 

answer various questions posed and these methods were  in range, 

arithmetic mean and percentage. 

 The results of the study resulted in: 

 - The level of attitudes of third-year secondary pupils towards the 

positive components of the classroom environment in mathematics is high. 

 Key words 

 The classroom environment - the positive components of the classroom 
environment - mathematics - secondary education. 
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  ةــــــــــدمــــــــمق

حيث تتوج في  تمثل مرحلة التعليم الثانوي أهم المراحل التعليمية في إعداد األجيال المتعلمة

آخر سنة تعليمية في التعليم العام بحيث يكون الثالثة ثانوي  وتشكل السنةنهايتها بشهادة البكالوريا، 

  ،رصيده المعرفي وأضافها إلىتلقاها  والخبرات التيالعديد من المعارف التلميذ فيها قد اكتسب 

يتلقى معظم هذه المعارف من المحتوى  وباعتبار التلميذ. يؤهله إلى خوض غمار الحياة والفكري ما 

وتأثيره هذا المكان ضرورة أهمية  وبالنظر إلىله بيئة خاصة بهدف التعلم،  والذي وضعتالدراسي 

ألن هذه األخيرة لها مكوناتها  شخصية التلميذ، فإن التربويين يؤكدون على أهمية البيئة الصفية على

   وفاعلية تعليمية،إذ تعتبر شرطا ضروريا لنجاح أي نشاط  )23، ص 2008ناصر، (اإليجابية 

أو تؤثر فيها أهمها التدريس وما يؤثر فيه وما  هاد من مؤثرات كثيرة تساهم في تكوينالبيئة البلهذه و 

البيئة الصفية  كفاءة ذاتية، و للتلميذ دور كبير في التأثير علىومعاملة و سلوك يتسم به من شخصية و 

فة المناسبة سلوكياته التي يتسم بها، فضال عن ذلك حجم الغر من خالل خصائصه وجنسه وتحصيله و 

لتعليم الذي يعتمد على االبتعاد عن التقليد في االصف، و  لميذ الذي يسهل حركة التلميذ داخللتال

المتعلم التلقين والتي يكون فيها التدريس ملقنا والمتعلم متلقن سلبيا وهذا ال يفي باحتياجات المجتمع و 

كثيرا ما وجد ضمن هذه البيئة خلط بين لكن ة له، و المستقبلية، بل تعمل على تقييد الحرية الفكري

يجعل بيئة الصف جزءا منها تمتد  بيئة الصف، حيث أن مفهوم بيئة التعلمبيئة التعلم و  مفهومين

لتشمل كافة مصادر التعلم داخل المدرسة و خارجها بما تتضمن من بيئة و المجتمع الذي يعيش فيه 

 والنفسية التيهي تلك الظروف الفيزيقية أما مفهوم بيئة الصف ) 14، ص 2007، فهمي(الفرد 

هذه الظروف بقدر ما تكون بيئة  وبقدر جودةيوفرها المعلم في الموقف التعليمي داخل غرفة الصف، 

بتأدية وظيفة أساسية هي المساهمة في عملية التعلم،  ومؤثرة تقومالصف مناسبة لتوفير خبرات غنية 
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وعلى تأثيرا على التلميذ  واإليجابية تشكل واالجتماعية الهامةالبيئة الصفية بمكوناتها النفسية  وبما أن

صفية خاصة بها التها ئعليمية لكل مادة باعتبارها أساس العملية التعليمية، فإن لكل مادة بيالت الحصة

   .وطرق تدريسها وحتى استراتيجيات ومقررها الدراسيأستاذها  وذلك باختالف

اإليجابية للبيئة الصفية في مادة الرياضيات هذه الدراسة للتعريف أكثر بالمكونات  وبالتالي جاءت

في سعي القائمين على التربية  والتي ستسهمأكثر في النتائج التي ستفسر عليها  وتتضح أهميتها

. للرقي بمستوى التلميذ النفس اجتماعيةاإليجابية  واالهتمام بمكوناتهاتطوير البيئة الصفية  والتعليم إلى

المكونات اإليجابية للبيئة الصفية في مادة "في إطار هذه الرؤى فموضوع الدراسة يندرج تحت عنوان و 

  ، نتهجنا في دراستنا المنهج الوصفيلهذا او " ى تالميذ السنة الثالثة ثانويالرياضيات لد

لرياضيات بحيث في مادة افية الدراسة في مقياس المكونات اإليجابية للبيئة الص وتمثلت أداة

  :احتوت دراستنا على

فرضيات الدراسة،  إشكالية الدراسة،تحديد  وقد تضمنتاإلطار العام للدراسة  :الفصل األول -

 .دواعي اختيار الموضوع أهمية الدراسة، اهداف الدراسة وتحديد مصطلحات الدراسة اجرائيا
البيئة الصفية، خصائصها،  ويتضمن مفهومفقد تمحور حول البيئة الصفية  :الفصل الثاني -

عناصرها، نماذجها، معايير البيئة الصفية اإلبداعية، المكونات اإليجابية للبيئة الصفية، دور المعلم في 

 .الصفيةاألنشطة الصفية المدرسية خالل الحصة الدراسية، واستراتيجيات المناسبة لتعزيز البيئة 
الثانوي والهيكلة  ويتضمن التعليم، ت في التعليم الثانويالرياضيا ب المعنون: الفصل الثالث -

البيداغوجية لماهية الرياضيات، تعريف الرياضيات، الرياضيات المدرسية، لماذا نتعلم الرياضيات، 

 .الثانويواهداف التعلم الرياضيات في التعليم 
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 أهدافوتضمن بالدراسة االستطالعية ، جزء خاص نجزئييحيث قسم إلى  :الفصل الرابع -

لألداة، اما  ةواداتها والخصائص السيكو متري، ، حدودها المكانية والزمانيةالدراسةوعينة الدراسة 

إلى مناقشة الفرضيات  الدراسة األساسية فتضمنت تحديد المنهج الدراسة، لعينة الدراسة، باإلضافة

 وخاتمة كمابعض المقترحات التي تساعد في بناء بيئة إيجابية للتعلم  وفي األخير وتحليل النتائج

  . جاءت مدعمة بقائمة مراجع ثم االستفادة منها بشكل كبير



 

 

  الفصل األول

 مدخل الدراسة

 إشكالية الدراسة  - 1

 فرضيات الدراسة -2 

 الدراسة موضوع دواعي اختيار- 3

  أهداف الدراسة- 4

 الدراسة  أهمية- 5

 تحديد مصطلحات الدراسة اجرائيا - 6

 

   

 

 

  

  

  



مدخل الدراسة                                                        الفصل االول        
 
 

 

5 

 الدراسة  اشكالية - 1

العمل على وظيفة تنشئة األبناء و  ىتعد المدرسة احدى الهيئات الرسمية في المجتمع و التي تتول

ة في التنشئة االجتماعية للفرد وزرع القيم االنسانية مهاراتهم في شتى المجاالت، فهي الى جانب األسر 

ة تحظى بأهمية أساسية في تكوين وخلق جيل يتميز بالوعي والثقافة بتنوع مستوياتها التعليميلديه و 

غيرها و تنمية القدرات قدمه من معلومات وتكسبه من معارف و ل ما تالعلمية الكبيرة من خالالمعرفية و 

غرسها في شخصية المتعلمين، فهي مؤسسة تربوية اجتماعية لى تحقيقها و إالمهام التي تهدف  من

تخدمها، حيث تشكل ضافة الى العناصر التي تكملها و كغيرها من المؤسسات لها نظام تسير عليه، باإل

، اذ يعتبر الجو العام أو الحالة العامة  التي تسود غرفة الصف منهاالبيئة الصفية جزء ال يتجزأ 

ضاءة والوسائل البيئة المادية في تنظيم الصف وترتيب المقاعد و الحرارة اإل التعليمي و يتجاوز ذلك

لى العنصر المهم إباإلضافة  )24، ص 2014قاسم، (لى الجو النفسي الذي يسود غرفة الصف إ

في العملية التعليمية حيث يعتبران جزءا مهما ، لتالميذايوية  والنشاط وهو األستاذ و يبعث فيها الحالذي 

للتلميذ دور كبير في التأثير على البيئة الصفية من ي بدونها ال تتم عمليتي التعلم والتعليم و التالتعلمية و 

لتالميذ لسهولة العدد المناسب من الغرفة التي تسهل حركة التالميذ و خالل خصائصه فضال عن حجم ا

حيث أظهرت األبحاث التي أجريت على مدى العقود القليلة  )16، ص2008المبدل، (ضبط الصف 

يرون عندما أداء أفضل إلى الماضية، أن جودة البيئة الصفية هي محدد مهم للتعلم يؤدي بالتالميذ 

أثناء وجودهم في القسم  تؤثر في مرافق التالميذي بشكل ايجابي حيث أنها ترتبط  و بيئة الفصل الدراس

)Mucugan.Rajoo, 2003, p52(،  مرحلة الثانوية، باعتبار هذه المرحلة تتوافق مع الفتالميذ

نتقال من طور الى طور، أو من ناحية اختالف االالمراهقة، نجدها تختلف سواء من ناحية  مرحلة 

باقي المواد من خالل طرق  األساتذة و المواد، فمادة الرياضيات في التعليم الثانوي تختلف عن

الذي تلف حسب كل شعبة و لكن المالحظ و و من ناحية أهميتها التي تخالتدريس أو المقرر الدراسي 
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يجمع عليه األساتذة على تكرارها في أقسامنا التربوية ظاهرة عجز التالميذ على استيعاب المفاهيم 

هذه .زمة اللصحيح باتباع الخطوات الالرياضية أي عدم القدرة على التفكير للوصول الى الحل ا

عف القضية أدت الى طرح استفسارات من طرف التربويين عن األسباب، فمنهم من  أرجعها الى ض

لى الوسائل التقليدية المتبعة لتعلم المادة رغم تطورها، أو إالمناهج وتخطيطها ، ومنهم من أرجعها 

لى إوالبعض األخر يرجعها  حاجاتهم وميولتهمللتالميذ و ت العقلية  التي تراعي القدراالمقررات الدراسية 

 خالل هذا ما دفع الباحثة منو  ،)8، ص2011سوفي، (دوره في توفير بيئة صفية مناسبة األستاذ و 

مكوناتها االيجابية في مادة الرياضيات  خاللمن  ،لى محاولة التعرف على البيئة الصفيةإبحثها هذا 

  :ابة على التساؤل التاليجثالثة ثانوي، محاولة اإلالسنة ال تالميذمن وجهة نظر 

ما مستوى اتجاه تالميذ السنة الثالثة ثانوي نحو المكونات اإليجابية للبيئة الصفية  -

 في مادة الرياضيات؟

  فرضيات الدراسة -2

نحو مكونات اإليجابية للبيئة  ميذ السنة الثالثة ثانوي باالرتفاعيتميز مستوى اتجاه التال -

 في مادة الرياضياتالصفية 

  :الموضوعاختيار  دواعي-3

 شيوع سلوكيات خاطئة التي تعرقل عملية التعلم داخل البيئة الصفية 

ة الرياضيات من قبل تالميذ عدم مراعاة المكونات اإليجابية للبيئة الصفية في ماد- 2

 ة الثانويةلالمرح

اختيار مادة الرياضيات كونها من المواد التي يجتازون فيها تالميذ السنة الثالثة - 3

ثانوي امتحان شهادة البكالوريا، وبالتالي فإن لها أهمية باعتبارها من المواد األساسية 
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بالنسبة للشعب العلمية والتي يتخوفون منها، ومادة التي عادة تشهد انخفاض في 

 للشعب األدبية  تحصيلها الدراسي بالنسبة

 .وشاملة للموضوععدم وجود دراسات محلية كافية -5                

 :الدراسةأهداف  -4

 :تتمثل أهداف الدراسة في

  بين المكونات اإليجابية للبيئة الصفية في مادة الرياضيات مستوياتالتعرف  1

 قياس البيئة الصفية 2

 .في مادة الرياضيات تقديم تصور مقترح للمكونات االيجابية للبيئة الصفية 3

تقديم معلومات للقائمين على العملية التربوية من أساتذة ومديرين وموجهين تساعدهم في توفير  4

  بيئة مالئمة لرفع مستوى التالميذ الدراسي

 :الدراسةأهمية  - 5

مية والتحصيل الدراسي، فال يالبيئة الصفية تعتبر من العوامل الهامة والمساهمة في فاعلية العملية التعل

ائل المعنية يكفي ان يتمتع التالميذ بالذكاء، وأن تكون المناهج مناسبة وطرق التدريس جيدة، والوس

وتشجع على  نشطة التعليميةصفية تعمل على المشاركة التلميذ وانغماسه في األ ةكلها متاحة دون بيئ

براز إمكانيات التالميذ وصقلها وتنمية نشاطهم وفاعليته ولهذا فان هذه الدراسة او المنافسة والمبادرة 

 : تكمن

 التعليمية فاعلية العملية  والمساهمة فيامة هالصفية التي تعتبر من العوامل ال البيئة دراسة .1

 .مادة الرياضيات وتخصيصها فيتفردت هذه الدراسة بذكر المكونات االيجابية للبيئة الصفية  .2
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أن هذه الدراسة، تأخذ بعين االعتبار وجهة نظر تالميذ في العوامل النفسية المشجعة أو المثبطة  .3

 .العملية التعليمية المشاركين فيأحد أو أهم  التعلمية بصفتهمللعملية 

دبيات إلى دراسة البيئة الصفية فقط في حين أن هذه الدراسة اتجهت الى اتجهت كثير من األ .4

 .دراسة المكونات االيجابية للبيئة الصفية في مادة الرياضيات

مرحلة هامة  والتي تعدمرحلة الثانوية  وهم تالميذالتأكيد على أهمية الفئة المستهدفة بالدراسة   .5

  المراهقة التي يمر بها التالميذ كونها تتزامن مع مرحلة

مادة من بين المواد العلمية التي تتبين أهميتها من  والتي تعدالتأكيد على أهمية مادة الرياضيات  .6

 شعبة عند كلخالل معاملها 

 .تعزيز البيئة الصفية في مرحلة الثانوية والتالميذ فيبيان دور أستاذ مادة الرياضيات  .7

  :إجرائيا الدراسة مصطلحات تحديد -6

  الصفيةالمكونات االيجابية للبيئة: 

في  والتي تسهمتوجد داخل غرفة الصف  التي والنفسية والعوامل االجتماعيةهي مجموع الظروف 

ي تحصل عليها تلميذ السنة ذخالل مجموع الدرجات ال بالتالميذ وتقاس منالخاصة  السلوكياتتحديد 

  :في وتتمثل أبعادهاستبيان المكونات اإليجابية للبيئة الصفية في مادة الرياضيات الثالثة ثانوي في 

 :الصفيةالمشاركة في القرارات  .1

التعليمية الصفية كاقتراح عناوين بحوثهم أو  وتحديد األنشطةالتالميذ في صياغة  وتعني مشاركة

عليها التلميذ في بعد المشاركة  من مجموع الدرجات التي تحصل ونستدل عليهااقتراح لتمارين مختلفة، 

  .ةفي القرارات الصفي
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 :االجتماعيالدعم  .2

وتالميذه بين األستاذ  والتعاون المتبادلتميز الصف الدراسي بجو من عالقات االحترام  ويشير إلى

بعد الدعم  التلميذ فيالفصل الدراسي، نستدل عليه من مجموع الدرجات التي تحصل عليها  داخل

 .االجتماعي

 :التعلماالنشغال بعملية  .3

التركيز حول عملية  ونشاطهم فيكل جهدهم  وكذا إعطاءالجيد بالدراسة  اهتمام التالميذ ويشير إلى

 .من مجموع الدرجات التي تحصل عليها التلميذ في بعد االنشغال بعملية التعلم ونستدل عليهالتعلم 

 :المعاييروضوح  .4

السلوكيات  وكذا مختلف على أدائهاية تامة بأساليب الحكم در  وجعله علىتعريف التلميذ  ويشير الى

من مجموع الدرجات التي تحصل عليها التلميذ في بعد  ونستدل عليهعنه في غرفة الصف  الصادرة

 .وضوح المعايير

 :المسؤولالتوجيه الذاتي  .5

أي امتياز التالميذ بالمسؤولية حيال كل األعمال التي يقومون بها داخل القسم من خالل توجيههم 

 ونستدل عليهألنفسهم دون الحاجة إلى التوجيهات المستمرة من طرف األستاذ خاصة أثناء فترة الدرس 

  .من مجموع الدرجات التي تحصل عليها التلميذ في بعد التوجيه الذاتي المسؤول

 :للمدرسات اإليجابية السم .6

من  ونستدل عليه ومثال أعلىالتي تجعل المدرس قدوة  والصفات االيجابيةأي مجموعة الخصائص 

  .مجموع الدرجات التي تحصل عليها التلميذ في بعد السمات المدرس االيجابية
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  :الماديةالبيئة الصفية  .7

إلى  وٕاضاءة وتهوية باإلضافة للعملوأماكن من أثاث  وما تحتويهواقع غرفة الصف  ويقصد بها

البيئة الصفية  من مجموع الدرجات التي تحصل عليها التلميذ في بعد ويستدل عليهاوسائل تعليمية 

  .المادية

 الرياضيات: 

والمنطقي وتستخدم على التفكير التجريدي  ويعتمد فيهاتدرس في التعليم الثانوي علمية مادة دراسية 

 .والعالماتواألرقام الرموز  فيها

 التعليم الثانوي: 

إلى  والتي تؤهلهفي نهايته بشهادة البكالوريا  والذي يتوجهو مرحلة هامة في مسار التلميذ الدراسي 

العلوم التجريبية،  :وهيشعب دراسة ) 06(الثانوي ست  ويتضمن التعليمااللتحاق بالتعليم العالي 

 .وفلسفة ولغات أجنبية، آداب واقتصادالرياضيات، تقني رياضي، تسيير 



  

  الفصل الثاني

  ةـيالصفة ـالبيئ

  تمهيد 

  مفهوم البيئة الصفية  .1

  خصائص البيئة الصفية  .2

  عناصر البيئة الصفية  .3

  نماذج البيئة الصفية  .4

  معايير البيئة الصفية اإلبداعية  .5

  المكونات اإليجابية للبيئة الصفية  .6

  دور المعلم في األنشطة الصفية المدرسية خالل الحصة الدراسية  .7

 استراتيجيات المناسبة لتعزيز البيئة الصفية المعاصرة الناجحة .8

  العالمات الخمس للبيئة الصفية المعاصرة الناجحة  .9

  الفصل  خالصة
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 :تمهيد -

لنجاح أي نشاط تحظى البيئة الصفية باهتمام بالغ في العملية التعليمية كونها شرط  ضروري 

تعليمي ألنها تسعى إلى توفير  و تهيئة أجواء الدراسة و كذلك تهيئة  األجواء النفسية و االجتماعية 

الالزمة  لتحقيق العملية التربوية و التعليمية، حيث أنها تؤثر في سلوك و أداء التالميذ و المعلم 

  .باختالف  أشكال التعلم و لمختلف فئات األعمار

للبيئة الصفية باإلضافة إلى  والمكونات االيجابيةفصل تم التطرق لمفهوم البيئة الصفية ال وفي هذا

تعزيز البيئة الصفية  ستراتيجياتوٕالى اوالتربويين البيئة الصفية التي وردها بعض الباحثين  أهم نماذج

  .المناسبة

 :الصفيةمفهوم البيئة  .1

ومنه المنزل  والبيئة تعنيأي حله  مكاناوأقام وتبوأ البيئة لغة مشتقة من فعل بوأ أي نزل   - أ

 :فيقالعن الحالة،  وتعبر كذلكهي المنزل أو الموضع الذي يحيط بالفرد أو الحيوان  فالبيئة

المكان أو  :هيأن البيئة لغة  ومنه نستخلص. هو حسن البيئة أي بحالة سيئة أو حسنة

  .)76، ص2004 جاد،(الحالة التي عليها الكائن الناجمة عن الظروف المحيطة 

  :اصطالحا  - ب

  :يليالتعريفات ما  ومن بينلقد تعددت تعاريف البيئة الصفية باختالف الباحثين 

و يتجاوز  التعليميالجو العام أو الحالة العامة التي تسود غرفة الصف في الموقف التعليمي  -

ذلك البيئة المادية في التنظيم الصفي و ترتيب المقاعد و الحرارة و اإلضاءة و الوسائل الى الجو 

تريكت و كما يعرفها  ).14، ص2104قاسم، (النفسي الذي يسود غرفة الصف 
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المناخ االجتماعي السائد في حجرة : بيئة الصف الدراسي بأنها )  ,1947Trikett et Moss(موس

  .الدراسة و يتضمن عالقة المعلم بالتالميذ و عالقة التالميذ بزمالئهم تبعا للنظم السائدة في المدرسة 

البيئة الصفية هي ذلك المكان أو الفراغ الذي  )Wilson, 2001( و من جهة يعرف ولسون -

هداف التعلم يتفاعل فيه المعلم و المتعلم و يستخدمون فيه أدوات و مصادر متنوعة في سبيل تحقيق أ

  .الموضوعة

 والنفسية التيتلك الظروف الفيزيقية  :أنهافيعرفان البيئة الصفية  )1996(والجمل اني قالل أما

  )47، ص2010المبدل،(ومؤثرة غنية  ويقدر خبراتيوفرها المعلم لتالميذه في الموقف التعليمي 

 والتوافق الداخليالصفية بأنها البيئة التي تهيئ الفرص الكافية للطالب للنجاح  وتعرف البيئة -

في  والتوافق الخارجي وحاجاتهم المختلفةدوافعهم  والتوافق الخارجي بين وحاجاتهم المختلفةبين دوافعهم 

الكيالني ( أشخاصو موضوعات مكونات و عالقاتهم ببيئتهم الصفية المحيطة بما فيها من 

  ).135، ص1997،والعملة

 وعدد المشاركينأن البيئة الصفية هي كل المتغيرات التي تكون البيئة مثل حجم المكان " ويرى عاقل

إن لم يوجد  وعامل إعاقةعامال مشجعا إن وجدت  واألدوات واإلمكانيات تكون) معلم، طالب(

  .)30، ص 2010المشهراوي، (

السنة المدركة الصفية تشمل البيئة الصفية المادية و أن  )2002(قطامي و قطامي في حين يرى  -

ما تحتويه من أثاث و مقاعد و أدراج و سبورة و إضاءة و تهوية  و غير ذلك، و البيئة الصفية 

النفسية التي تشير إلى الجو العام و الحالة العامة التي تسود غرفة الصف أثناء حدوث الموقف 

اللحظات التعليمية التي يحدثها المعلم و يستجيب لها الطلبة و ترتبط التعليمي، تلك البيئة التي تتأثر ب

بها مترتبات  التفاعل مع المعلم و تفاعل الطالب مع الطالب و تفاعل الطالب مع المعلم عبر خبرات 

  ).189، ص2002قطامي و قطامي، (تعليمية وسطية  
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مادة التعلم بهدف  والمتعلمين بواسطةكما أنها تعد بمنزلة البوتقة التي يتم فيها التفاعل بين المعلم  -

، خاصة وتطوير شخصيتهالمناسبة التي تتيح للمتعلم تحقيق ذاته  وتهيئة الظروفتسيير عملية التعلم 

مح بمشاركة الطلبة في بمنزلة اإلطار الذي يس والعشرين تعدالقرن الحادي  الصفية في أن البيئة

وٕاعادة ضرورة تعميم السنة المادية  نشط معأنشطة التعلم الذاتي أو التعاوني بحيث تكون بيئة تعلم 

 .) Lippmann, 2010,p2(لتراعي احتياجات المتعلمين  تنظيمها

من خالل التعاريف السابقة للبيئة الصفية  ، نالحظ أن كل تعريف ركز على  جانب من جوانب  -

مثال تعريف ولسون الذي ركز على  المكونات المادية للبيئة الصفية  في حين تعريف . بيئة الصفيةال

اللفاني و الجمل ركز على المكونات المادية و النفسية للبيئة الصفية، إال أن كل التعاريف تركز على 

  .المعلم و المتعلم و ما يحدث بينهما من تفاعل اجتماعي

ية هي مجموعة من العوامل النفسية و االجتماعية  السائدة في القسم و منه فان البيئة الصف

الدراسي الناتجة من تفاعل المعلم مع التالميذ، حيث ال يخلو أي قسم دراسي من هذين العنصرين 

الفاعلين و ما يشكالنه من عالقات تسهل التفاعل و مع المواد التعليمية و هي العوامل التي تؤثر سلبا 

ي تعلم التالميذ، مستخدما بذلك المعلم من الوسائل و الطرق التدريسية من أجل إيصال أو إيجابا ف

 .المعرفة بهدف تحسين أداء التالميذ و الرفع من مستواهم

 :الصفيةخصائص البيئة  .2

ستة مالمح أو أبعاد بجعل من الموقف التعليمي موقف معقد الدراسة  )1986(ولتر دويل اقترح 

  :وهي كالتالي

تحدث داخل  والفعاليات التيهي تشير إلى الكمية الكبيرة من األحداث و  :األبعاد تعدد-2-1

  اهتماماتهم المتعلمين الذين تختلف قدراتهم وميولهم و غرفة الصف، فهذه األخيرة تضم العديد من 
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لعديد من األهداف وسائل محددة لتحقيق اذين يتوجب عليهم استخدام مصادر وأدوات و الو 

 تتميز أيضا بأنها متعددةمن األنشطة و  وتنسيق العديدظيم ، لذلك فعلى المعلم تنواالجتماعيةالتعليمية 

العديد من األفراد ذوي األهداف هناك األبعاد، فهي مكتظة بالتالميذ والواجبات وضغط الوقت و 

جزوا عددا من ينفي المصادر التعليمية و يشتركوا  الذين يجب عليهم أنوالتفصيالت والقدرات المختلفة و 

 .يعيدوها إلى حيث كانتالمهمات ويستخدمون المواد و 

هذه الخاصية إلى حقيقة أن األشياء تحدث في نفس اللحظة داخل  تشير :التزامن إثراء-2-2

أن يستجيب ألكثر من حدث في نفس الوقت، فبينما يقوم المعلم  وعلى المعلمغرفة الصف 

الصفية على  وأثناء المناقشاتبالتوجيه الفردي ألحد التالميذ، عليه أن يراقب بقية تالميذ الصف 

 .الوقت يالحظ انطباعات التالميذ اآلخرين وفي نفسالمعلم أن يستمع إلى إجابة تلميذ 

إلى سرعة تتابع األحداث داخل غرفة الصف، فقد تبين من تشير هذه الخاصية  :الفورية 2-3

بعض الدراسات أن المعلم يتفاعل مع كل التالميذ على حدة عدد كبير من المرات في اليوم الواحد، 

كما أكدت الدراسات على أن اإلدارة الصفية الفاعلة تعتمد على قدرة المعلم على الحفاظ على 

  .وتتابعهااستمرارية األحداث 

تشير هذه الخاصية إلى حقيقة أن األحداث الصفية قد تخرج عما خطط له : التوقع عدم-2-4

المعلم، فكثيرا ما يحدث ما يشتت انتباه المتعلمين أو ما يقطع تتابع األنشطة الصفية غالبا ما تعتمد 

، 2011جادو، (على بعضها البعض، فعدم تحقق نشاط ما قد يؤثر على بقية األنشطة التي تليها 

  .)308ص

يفعله المعلم أو يقوله  وأن ماهذه الخاصية إلى أن غرفة الصف مكان عام  تشير: العمومية-2-5

 إدارةلم يالحظ المعلم قيام أحد التالميذ بمعلومات معينة عن طبيعة  فإذاالتالميذ  ويسمعه كليراه 

  .)40ه، ص1429عسيري، ( المعلم
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التي يستخدمها المعلم في التعامل مع هذه التداخالت  أن الطريقة إلىتشير هذه الخاصية أيضا  

عليها من قبل تالميذ الصف، ألن الغرفة الصفية تتسم  وٕاصدار األحكامغير المتوقعة، تتم مالحظتها 

محاباة  وهل هناكال  عادة أمكان المعلم  إذاأن يالحظوا باستمرار ما  ويستطيع التالميذبالعمومية 

، 2011جادو، (والقوانين يقوم به المعلم عندما تخترق األنظمة  وما الذيين لبعض التالميذ دون األخر 

  .)309ص

أيام في  6كل  ومعلمهم يلتقونالطالب  هذه الخاصية إلى حقيقة أن تشير: المشترك التاريخ-2-6

من الروتينات  ويكسبون العديدخبرات متراكمة  اللقاءات يجمعون وخالل هذهاألسبوع لعدة أشهر 

التي تشكل األساس لسلوك التالميذ  والعادات السلوكيةعدد من األعراف  ويتعارفون علىاليومية 

ه، 1429عسيري، (في بقية أيام العام الدراسي لذلك على المعلم أن يكون واعيا بهذا التاريخ 

  ).40ص

 :الصفيةعناصر البيئة .3

الذي يعزز ينبغي أن يوفر المعلم لطلبته سبل الراحة الجسمية فضال عن المناخ النفسي المالئم 

  :ذلك اال من خالل وال يتحققعملية التأقلم 

بغي يقضي الطالب معظم يومه الدراسي في غرفة الصف لذلك ين :الصفية المادية البيئة-3-1

الجو العام فيها من حيث البناء الصف و غرفة طبيعة "نعني به أن يكون الجو المادي مريحا و 

الضرورية لعملية التعليم  وتتوافر التسهيالتالتصميم، يجد فيها الطالب ما يريحه نفسيا األثاث و 

لتهيئة  اإلجراءاتهذا يتطلب من المعلم القيام بمجموعة من و  )36، ص1999عدس، ("التعلمو 

   اإلضاءةمن أمثلة ذلك توفير التعليم والتعلم و عمليتي مشجعة لبصيغة  ٕاعدادهاالبيئة الصفية و 
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، ص 2003الفتالوي، (تنظيم جلوس المتعلمين و احتياجاتهم  السبورة و  إعدادالتهوية المناسبة و و 

كان الغرفة الصفية  بشكل مدروس وتجنب مائها ، كما ينبغي أن يشغل المعلم كل ركن من أر )40

قابل مرن و األثاث المناسب و ترتيبها بشكل واألجهزة و  بأشياء غير ضرورية وينبغي توفير األدوات

إلعادة التشكيل بما يتناسب و طبيعة األنشطة الصفية المختلفة مع األخذ بعين االعتبار سهولة 

فضال  )23، ص 2007و المحاميد،  لالزغلو(التحرك و انتقال المتعلمين داخا الغرفة الصفية 

 بقاعة الدراسة واالعتناءلدعوة للمحافظة على جدران الصف وأرضيته اعن التوجيه المستمر و 

لى إع المتعلمين صيانتها مع توزيكن من انتاج الوسائل التعليمية وترميمها و توكيل المتعلمين بما يمو 

التعلم التعاوني التي تيسر التفاعل التعليم و  إستراتيجيةيسهل استخدام مجموعات نشاط أولم بما 

بكل  ومهيأة للدراسةللمدرس الناجح تكون معدة  والغرفة الصفية. لبناءة بين المتعلمينالعالقات او 

أبو (المشاكل الناجمة عن سلوك الطلبة  وتقليص حدوثعناية مع وجود عالقة بين هذه التهيئة 

 ).30، ص 2007، وغباريشعيرة 

تعد الغرفة الصفية  بمنزلة مجتمع صغير تسوده عالقات  :البيئة الصفية النفسية 3-2

صفه، ينبغي أن  إدارةمتبادلة بين المعلم و الطلبة و بين الطلبة أنفسهم و لكي ينجح المعلم في 

يوفر المناخ الذي تسوده أواصر المحبة و الثقة و التعاون و هذا يتطلب من المعلم تعزيز 

تكامل االستقامة و : "األساسية وأهمها ن السمات من خالل مجموعة م اإلنسانيةالعالقات 

وضوح حسن الخلق و و  اإلخالصالشخصية و توافر االنسجام و االتزان و السلوك و األمانة و 

قد أشار و ) 66، ص 2008الحريري، (بحيث يكون قدوة المثل العليا  إلىالتطلع الهدف و 

الفعالة للصف هي توظيف للعالقات الطيبة بين المعلم وبين الطلبة  اإلدارةأن  إلىكوبر 

  بعضهم
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كما أكدت الكثير من األدبيات على ضرورة )264، ص 2007الحيلة، ( "البعض األخرو  

وجود عالقة تقوم على االحترام و االهتمام بالطلبة للوصول الى بيئة صفية ايجابية حيث يؤكد 

 NYU(كأفراد، يؤثر ايجابا على تعلمهم  مام بالطلبةمارزانو أن أي شيء يظهر االهت

steinhard, 2008, p5(  ليبني  يوجد الكثير من األفعال التي يستطيع المعلم القيام بهاو

باالسم فعالة كأن يقوم بتحية الطلبة عل البيئة الصفية بيئة ايجابية و ليجعالقة طيبة مع طلبته و 

الحصول و الدردشة معهم خارج الصف نقاط القوة لديهم و و كذلك تقدير انجازاتهم والتركيز على 

األهم من التأكيد على االنضباط التعاوني و حول حياة الطلبة خارج المدرسة مع على معلومات 

 ,Kyle, Rogien, 2004(ه منهم ذلك كله منح الطلبة االحترام كي يستطيع الحصول علي

p117( بلورة سلوكه اعد في تكوين شخصيته و وهذه العالقة الطيبة بين المعلم والطالب تس

ال ينفصل عنها، يالئم عملية التعليم و التعلم و  يقوي من تفاعله ألن هذا الجوأسلوب تفكيره و و 

المودة لى تقدير الذات والحب و إة االجتماعية عن الطلبة، الحاجة من الحاجات النفسيو 

، ص 1999عدس، (فيه  إشراكهمتشجيعهم على اتخاذ القرار أو تماء وتحمل المسؤولية و االنو 

الذي يهتم بالتفاعل مع الطلبة ومراعاة الفروق الفردية بينهم ويسعى  ن المعلمإلذلك ف،  )38

تحسين عملية ، يستطيع تطوير سلوكيات الطلبة وقيمهم و داخل الصف ٕاشراكهملى فهمهم و إ

ل الطلبة قادرين على جعهذا يساعد في ك باالعتماد على التواصل والحوار البناء، و ذلتعلمهم و 

 .النقد و تحمل المسؤوليةالتفكير و 

 ومن المقرراتثق من محتوى المنهاج المدرسي الذي ينب وهو العنصر :التربوي العنصر-3-3

الطلبة من  ومما يحتاجهبشأن األهداف التربوية التي يعملون على بلوغها التي يتخذها المعلمون 

ما يزاولونه من أنشطة خالل  ومن خاللفي مختلف الفئات العمرية  ومهارات يتعلمونهامعارف 
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عدس، (هي مالمح العنصر التربوي  وهذه جميعايتم داخلها  وعرض مااليوم الدراسي مع تنظيمها 

  )128، ص 1996

 :الصفيةنماذج البيئة  -4

 :نموذج جيتزيلز و ثيلين  -4-1

نموذجا للبيئة الصفية يتضمن الحاجات  )ThelenGetzels )1960&وثيلين جيتزيلز اقترح 

يصور البيئة  وهذا النموذج والحاجات النفسيةمتطلبات الدور  والموازنة بين الشخصية وتوقعات الدور

يرتبط بنظام  ونظام المدرسةأكبر هو المدرسة  جتماعيارها نظاما اجتماعيا يرتبط بنظام الصفية باعتبا

  :بعديناالجتماعي من  يتكون النظامالمجتمع وهكذا، اجتماعي أكبر من 

 ).متطلبات الدور( واألدوار وتوقعات األدوار يحتوي المنشأةو: الرسميالبعد  .1

نتيجة تفاعل البعدين  وحاجاته والسلوك هوشخصية الفرد  ويحتوي على :الشخصيالبعد  .2

مع حاجاته  البيئة معينةبعضها البعض كالفرد الذي يحاول أن يكيف توقعات  والشخصي معالرسمي 

المعلم التعلم  ويتعين علىالنظام الصفي يختلفون في حاجاتهم الشخصية  والطالب داخلالشخصية 

 . تشبع حاجات األفراد بطريقة إيجابية واألدوار التي وتوزيع المهامعلى هذه االختالفات 

 :Rudolf mossنموذج رودولف موس -4-2

  :وهيللبيئة النفسية  أبعاد رئيسيةموس بتحديد ثالث  فقام رودول

 . الشخصية بين األفراد داخل البيئة وكثافة العالقاتيشير إلى طبيعة  حيث: العالقاتبعد  .1

الصفية تؤدي إلى زيادة  يشير إلى مدى إحساس الفرد بأن البيئةو : بعد النمو الشخصي .2

 .تحقيق نموه الذاتي فاعلية وتلبية حاجاته

المحافظة على الهدف بوصفه بنية قائمة بذاتها  ويشير إلى :وتحديث النظامصيانة  .3

 .واالبتكاروالتجديد  وضبط المعلم والتنظيم ووضوح التعليماتالتغيير مثل النظام  والسعي الى
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 : Heningsen& Steinنموذج هننجس و ستاين -4-3

العلوم  والمحفزة لتعلممكونات للبيئة الصفية اآلمنة  بتحديدوستاين هننجس قام كل من 

  :والرياضيات وهي

 .عالقة داعمة بين المعلمين و الطالب .1

 .األهداف وفي وضعالقرارات  وفي اتخاذمشاركة الطالب في وضع أعراف غرفة الصف  .2

 .توقعات و مسؤوليات واضحة .3

 ,فرص التعاون .4

 .وقت كاف للنقاش  و انجاز المهمات .5

 .فرص للعمل على مهام مفتوحة النهاية .6

 .وذات معنىأنشطة ممتعة  .7

 :(Doty, 2001) نموذج جوين دوتي 4-4

  :اقترحت جوين دوتي سبعة أبعاد للبيئة الصفية و هي

 والتسلط واأللم العاطفييتحرر التالميذ من العنف  :األمن. 

 يحترم التالميذ في  ولغيره واألستاذ بدورهالتالميذ احترامهم لألستاذ  يظهر: االختبار

 .ورغباتهم واتجاهاتهممشاعرهم 

  وينمون قدراتهم وتفكير اآلخرينوعي التالميذ لنقاط القوة في تفكيرهم  :المتعددالذكاء 

 .ويدعمونهاالمختلفة 

 وتمتعهمتقدم للتالميذ أنشطة تثيرهم  :الواقعية. 

  ومرتبطة بواقعهميقدم التالميذ يجدونها ذات معنى بالنسبة لهم  :معنىالتعلم ذو. 

 احترام الطالب لمشاعر بعضهم البعض :االحترام. 
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  25، ص2010، لمبدل( ومشاعر غيرهمايقدر التالميذ مشاعرهم  :العاطفيالذكاء(.  

 :معايير البيئة الصفية اإلبداعية  -5

  :نذكر هنا عددا من المعايير التي يمكن من خاللها الحكم على البيئة الصفية اإلبداعية

هي البيئة التي يتم فيها التركيز على التفاعل بين الطلبة و البيئة الصفية، إذ أن السلوكيات  .1

 . الفردية عالقة تبادلية بين البيئة المادية و البيئة االجتماعية، كما أن الطلبة يؤثرون و يتأثرون ببيئاتهم

 ضمن هذهوتتيتم فيها وصف الظروف البيئية ككل دون التركيز على بعض المكونات  .2

 والبيئة الثقافيةيأتي منها الطالب  واألسر التي والبيئة المحلية وبيئة المدرسةالظروف البيئة الصفية 

 .من ثقافات خصوصية وما يسودهاالصعبة األنظمة الصفية  ومن الظروف

مؤثرة في و طلبة والمعلمين باعتبارها مهمة دراكات الإ لة اتجاهات ومشاعر و يتم فيها معام .3

 .السلوك

الفرعية المشكلة  األنظمةتم فيها األخذ باالعتبار تفاعل وحيوية المجموعة و هي البيئة التي ي .4

النشاطات خصائص الطلبة وخصائص المعلمين وخصائص الموقف التعليمي و : هيللنظام الصفي و 

 :مكونات هذه األنظمة الفرعية ما يليصفية التفاعلية وتشمل عناصر و ال

 خصائص الطلبة و تشمل: 

رات السابقة في الخصائص الجسمية، الخصائص المزاجية، القدرات، الحالة النمائية، اللغة، الخب

 .، أسلوب التعليم، أساليب حل المشكالتوالمدرسةاألسرة المجتمع المحلي و 

 خصائص المعلمين و تشمل: 

سابقة في رات الالخصائص الجسمية، الخصائص المزاجية، القدرات، الحالة النمائية، اللغة، الخب

  .المدرسة، أسلوب التعليم، أساليب حل المشكالتالمجتمع المحلي واألسرة و 
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  وتشملخصائص الموقف التعليمي: 

، توفر والفراغ والستائر واإلضاءة وتنظيم المكان، األثاث والصف وشكلها وظروفهاحجم المدرسة 

  .لخبرات المتعلم، البناء اإلداري، التوقعات اإلدارية والسالمةمسببات الراحة 

 النشاط التعليمي و يشمل: 

والنشاطات ، المخططات التدريسية واألفرادفقراته، تنظيم المجموعات  والمنهاج تدرجالمحتوى 

  . )71، ص 2002، وقطاميقطامي ( والتجهيزات المتوفرة، اندماج الوالدين، المواد التعليمية

 :لبيئة الصفيةالمكونات االيجابية ل -6

الصف االيجابية عندما يتدنى  وتعتبر بيئةعلى أهمية البيئة النفسية  (Murray)موريا تركز نظرية

ضغط مفهوم  وبناء علىلنفسية للطالب فرص إلشباع الحاجات ا وتزداد فيهافيها وجود ميزات الضغط 

 حاجاته ومنالمرتبط بادراك الطالب لمثيرات الضغط المتعلقة بمحاوالت الفرد إلشباع متطلبات  بيتا

اطالع الباحثة على األدب السابق، تم الوصول الى تصور يحدد المكونات االيجابية للبيئة  خالل

  :الصفية المتمثلة في

 :  المشاركة في قرارات البيئة الصفية -6-1

 وهذا تعبيرالطالب في تحديد نشاطات أو نتائج صعبة لدرس أثناء التعلم الصفي  وتعني مشاركة

يهتم التركيز في اتخاذ  أال، مما يعطي بقيمته الذاتية، شرط وأهميتهعن االعتراف بمركز الطالب 

تحفيز الطالب بالسماح لهم بالمشاركة  والعدل فيالقرارات على فئة محددة بل يراعي مبدأ المساواة 

 )56، ص 2010المبدل، (

 :الدعم االجتماعي -6-2

، فالبيئة والمتعلمينبين المعلمين  والدعم المتبادلتميز الصف بجو من االحترام  ويشير إلى

ويعتبر . واألدب والتعاون واالنتماءهي البيئة التي يسودها الود  للتفكيروالميسرة  االيجابية المحفزة للتعلم
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أساسيا لقيام شراكة ناجحة، فالمعلم الذي ال يستطيع أن يقيم عالقة  والمعلم شرطابين الطالب  التواصل

، لن ينجح في تحقيق أهدافه التعليمية بالصورة المطلوبة وبين طالبه بينه واالحترامقائمة على الود 

 .)63، ص 2001، دالون(

 :االنشغال بعملية التعلم -6-3

 والتنافس بيناإلنصات، الحماس : إن االنشغال الطالبي بعملية التعلم يشمل كل السلوكيات مثل

األنشطة  والمساهمة فيطرح األسئلة  ومبادرتهم فيمن خالل مشاركتهم الصفية  والذي يظهرالطالب 

مرتبطة بالدرس تشير إلى  سلوكيات غيرالجماعية في حين أن عدم االنشغال بالتعلم يعني إظهار 

الطالب بعملية التعلم مع المعلم  نشغالان إ. الم اليقظة، التحدث مع الزمالءالنوم، أح: الضجة مثل

ن مشاركته داخل الصف إ، فواالستجابة لذلكالقيام بالتفسير  والنشاط فييتطلب قضاء نسبة من الزمن 

الل ما ينتج من فرص أمام خمن  وتناول األفكار وتنمية التواصلتساعد في تكوين بيئة تعليمية فعالة 

  ).150، ص 2002الخطابية، ( وعرض أفكارهمالطالب للتعبير عن أبنيتهم المعرفية 

 :وضوح المعايير -6-4

وهذا الصف  وسلوكياته داخلمدى وضوح معايير الحكم على أداء الطالب ى إل ويشير ذلك

 وكذا تحديدمنه بدقة  الطالب والواجبات والمهام المطلوبةيعني تحديد السلوكيات المتوقعة في  الوضوح

لما يترتب على هذه المعايير من  ودقيق ومعرفة الطالبالمستويات المقبولة لألداء بشكل مفصل 

دور مهم في  وكذا لهفوضوح المعايير له دور كبير في االستقرار النفسي لدى الطالب . وعقابتعزيز 

وما أن الطالب على دراية بما له  باعتبار ،وخارجهالصف  واالنجاز داخلتحديد مستوى المشاركة 

والمجتمع إلى اآلخرين  وهي الحاجةبحيث يحقق له ذلك حاجة أساسية من الحاجات النفسية  عليه

  . )63، ص2010، المبدل(
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 :التوجه الذاتي المسؤول للطالب -6-5

الطلبة بتنظيم أنفسهم ذاتيا داخل الصف دون الحاجة إلى التوجيهات المستمرة من  ويعني قيام

لذلك ) ضع القلم، انتبه للدرس( :المعلم لتنظيم كل فترة الدرس أو إعطاء توجيهات لضبط الطالب مثل

لى حد الفوضى إمع الحرية بمسؤولية حتى ال يصل  على التعاملن التوجيه الذاتي المسؤول يقوم إف

يشجع المعلم ممارسة هذا السلوك، بقدر ما  والمشاركة وبدر ماحرية من أجل التخطيط  نما تكونوإ 

 ).63، ص 2010المبدل، ( ووعيهم بالمسؤوليةيسهم في نضجهم 

 :سمات المدرس االيجابية -6-6

أن المعلم هو المفتاح الرئيسي لنجاح العملية التربوية ألن  والباحثين علىيتفق كثير من المربين 

اإلبداع أو يقتلها، يفتح  ويقوي روحالمعلم هو الذي يهيئ المناخ الذي يقوي ثقة المتعلم بنفسه أو يدمره 

 يجابيةوالصفات اإلالبد من معرفة الخصائص  المعلم، ونظرا ألهميةالمجال للتحصيل الجيد أو يعلقه 

ومن أهم السمات التي يجب توفرها في  ،)23، ص 2007الحيلة، ( ومثال أعلىالتي تجعل منه قدوة 

  :المعلم الناجح هي

 .اإللمام التام بالمادة التعليمية -7

 .والتجديد والحكم الموضوعياإليمان بقيمة االبتكار  -8

 .أن يتصف باألمانة و الحياد و عدم التحيز -9

االحترام  وأن يزرعبأنه واحد منهم  وٕاشعار الجماعةاالجتهاد في نشر روح العمل الجماعي  -10

 .المتبادل بينهم

أن يكون متواضعا و غير مغرور بنفسه، فتواضع األستاذ و حبه لتمرير معلوماته و خبراته  -11

 .قسم و خارجهالى التالميذ سيجذبهم اليه و يجعلهم يقدرونه و يحترمونه  و يتعاونون معه داخل ال
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وال ، ف المعلم الناجح ال متشددا والشدةضرورة اقتداء المعلم بمبدأ التوازن بين اللين  -12

متزايدة تنتج معهم، فالشدة ال وال لينايكون متساهال  أالمع التالميذ، في نفس الوقت يجب  متصلبا

 .)223، ص 2005حسن، ( به وبحصتهاهل الزائد يولد االستخفاف التسالنفور من المعلم والمادة و 

هتمام إن ذلك سينعكس على إنحو مادة الدراسة التي يعلمها، فكما أن اتجاهات المعلم ايجابية 

  .)25، ص 2007الحيلة، (هذا المجال صحيح أيضا  والعكس فيطلبته بالمادة التي يدرسها 

 :البيئة الصفية المادية -6-7

التي يجب أن تتوفر ثاث وأماكن للعمل و صد بهذه البيئة واقع غرفة الصف وما تحتويه من أيقو 

، فإذا لم تكن فيها عدة أمور حتى تكون بيئة مريحة للطالب الذي يقضي معظم  يومه الدراسي داخلها

فاعال ومقبال بالتالي متو  ، يتصور أن الطالب يكون مرتاحاالملل إلى نفسه، فالكذلك، دخل السأم و 

جدرانها قذرة، طالءها متساقط، أثاثها قديم متهشم، سقفها التعليم صفية ليست مريحة له، على التعلم و 

وسام، (النمو الصف مناسبة للتعلم والتفاعل و  مشقق، لذا يجب توافر العناصر التالية حتى تكون بيئة

يتم تنظيمها من خالل توزيع األثاث في غرفة الصف بطريقة تمكن من توفر و  )125، ص 2004

  : الراحة للطالب

 .لتعليمية على الطالب بحيث يتناسب مع األنشطة التعليمية التي يمارسونهاتوزيع المواد ا -13

 .مشوقة والخرائط بطريقةتوزيع المثيرات الصفية مثل اللوحات  -14

 .الصف واإلنارة لغرفةالحرص على توفير التهوية  -15

  ).120، ص 1989الشنطي، (المحافظة على نظافة غرفة الصف  -16

 :الدراسيةرسية خالل الحصة دور المعلم في األنشطة الصفية المد - 7

استذكار هذه  واألدبية وحثهم علىلم يعد دور المعلم مقتصرا على مجرد تلقي الموضوعات العلمية 

في  ومرشدا لهمالموضوعات في االمتحانات السنوية فحسب، بل أصبح زيادة على هذا موجها للتالميذ 
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من هنا يبرز دور المعلم في حسن تسيير العمل المدرسي بحيث يتيح لكل و . البحث عن المعارف

مقدمة دون مراعاة ال يقتصر دوره على االهتمام بالمعرفة التلميذ فرصة للمشاركة في تعليمه و 

بوية، ركزت طبيعة شخصية تالميذه، هذه النظرة الجديدة التي طغت على الساحة التر خصائص النمو و 

كذا ذي غير تماما من أهداف التعليم و جعلته محور العملية التعليمية، الشيء الو  اهتمامها على الطفل

األدوار التي وجب على المعلم أن يؤديها داخل القسم، فنجاح العملية التعليمية مرتبط بتأدية المعلم 

  .لهذه األدوار المهمة على أكملها

  : يلي األدوار التي يقوم بها المعلم داخل غرفة الصف ما ومن أبرز

 فيالدور أدوارا فرعية تتمثل  وينتج هذا واألساسي للمعلماألول  وهو الدور: التدريس: 

الوسائل  ومع توفيرتخطيط لما سيتم تنفيذه لبلوغ األهداف التدريسية التي حددها : التخطيط-1

 .الالزمة لذلك

يقوم بها المعلم أثناء األداء داخل  والممارسات التيالعملية  اإلجراءات وتغني مجموعة: التنفيذ -2

 والتنفيذ علىالتنفيذ المحك العملي لقدرة المعلم على نجاحه في المهمة  وتعد عمليةالفصل 

 :مستوى الدرس يتطلب أن يكون المعلم قادرا على

 التمهيد للدرس بطريقة تثير اهتمام التلميذ. 

  بع الدرس بخبرات التالميذ أو عرض المادة بطريقة سليمة مع تنويع أساليب التدريس و ر

 .األحداث الجارية

 االستخدام الجيد للسبورة و تدوين النقاط األساسية عليها. 

  والمناسبةاستخدام الوسائل المعنية. 

 تشجيع التالميذ على المشاركة في الدرس. 

 مراعاة الفروق و استعمال التعلم الجماعي أثناء الدرس. 
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 االلتزام بالوقت المخصص للحصة. 

من أجل يتخذها المعلم في غرفة الصف  والسبل التيهي كل االجراءات : والمتابعةالشراف ا - 3

 .وارشادهم وغياب التالميذ وضبط حضورالمحافظة على النظام 

على مدى تحصيل  يلجأ اليها المعلم للحكم واألساليب التيكل االجراءات  يه :التقويم - 4

 واالتجاهات المرغوب والمفاهيم والمهارات وتمثلهم للقيم وانجازاتهم واكتسابهم للمعارفالتالميذ 

  .فيها

  يتحقق التدريس بتوفر المناخ الصفي الذي يشعر المتعلم بالراحة  ثحي :الصفيةتنظيم البيئة

 .لغرفة الصف والهدوء والطمأنينة واالستخدام األمثل

  الدور هو توفير الجو الصفي الذي يتم  ويقصد بهذا :واالجتماعيتوفير المناخ النفسي

 .الشروط األساسية للتعلم وهو منالتالميذ مع بعضهم البعض  والتعاون بينبالمودة 

الصف، فهذا  واالجتماعي داخلهو توفير المناخ النفسي  إغفالهاالتي ال يمكن للعلم  ومن المهمات

هناك عالقة قوية بين نوع المناخ السائد  له أثره في زيادة تعلم التالميذ، فقد أثبتت بحوث عديدة أن

بناء  واإلسهام فيالتالميذ  وكذا توجيهالتعلم  ونوع حصيلةالذي ينجزه التالميذ  وكم العملأثناء التدريس 

أهم أدوار المعلم في  واالجتماعية واالنفعالية ويمكن تحديدشخصيتهم المتكاملة من النواحي العقلية 

  :الفصل الدراسي بصفة عامة فيما يلي

 والعقلية واالجتماعية في بناء الشخصية المتكاملة للتالميذ من النواحي الجسمية  اإلسهام

 .واألخالقية

  جديد  ومتابعة كلالمعرفة  والعلماء والبحث عن وحب العلمتشجيع التالميذ على الدراسة

 .في مجال تخصصهم
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 يكون قدوة حسنة لتالميذ فصله من حيث  وذلك بأنجماعة الفصل المدرسي  تولي قيادة

 .والسلوك االجتماعيالسلوك الشخصي 

 كله فقد أجمل أحمد  ومن هنا. القيام بدور الخبير في مادة تخصصه بالنسبة لتالميذ فصله

 :أبو هالل أدوار المعلم داخل الفصل في النقاط التالية

 التلميذ، التخطيط للدرس، تقديم المعرفة، توجيه النقاش بين  عندوالرغبة الدافعية  إثارة

، 34، ص 2017ميلودي، (التالميذ، التقييم  إرشادنظام  والمحافظة على، الضبط وٕادارتهالتالميذ 

35(.  

 :الصفية لتعزيز البيئة االستراتيجيات المناسبة - 8

 .أهمية نقاط الضعف والتقليل من وااللتزام بالنظامتشجيع نقاط القوة  .1

أهمية النتيجة  والتقليل منذلك  والتشجيع علىالتركيز على بذل الجهد في االلتزام بالنظام  .2

 .طالما أن الطلبة يبذلون الجهد المناسب

تشجيع الطلبة على تبني فرضية النظام من أجل التحسن و ليس من أجل الوصول الى  .3

 .للنظام اإلتقانمرحلة محددة من 

 .عبارة السلبيةن المعلم ايجابيا فيما يتعلق بالنظام و أن يتجنب اليجب أن يكو  .4

 .وممارستهتشجيع الطالب على االستقالل في تبني فكرة النظام  .5

 .في فكرة النظام، ألن أخطاءنا أحد مصادر التعلمالتشجيع على معالجة األخطاء  .6

 .الدافعية ةإثار  إستراتيجيةالتقليل من النظام المفروض من الخارج و استخدام   .7

 .وممارستهبقدرة الطالب على تبني فكرة النظام  اإليمان إظهار .8

 .البعض لممارسة األنظمة المدرسية تشجيع الطلبة على مساعدة بعضهم .9
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، وقطاميقطامي (وفقا للنظام المقبول  وممارسة ذلكتطوير االحترام المتبادل بين الطلبة  .10

  .)121، ص 2002

 :المعاصرة الناجحة العالمات الخمس للبيئة الصفية - 9

 :البيئة المادية لغرفة الصف جاذبة 9-1

التعلم،  ومشجعة علىتكون غرفة الصف من ناحية المظهر نفسه جذابة  الصفية الناجحةفي البيئة 

يتوفر كل ما  وقد ال، اإلمكانياتعلى الرغم من أن الكثير منا يعمل في مدارس ذات صفوف محدودة 

أن بإمكانك تهيئة الجو المناسب للتعلم  إاللخلق غرفة الصف التي تحلم بها لطالبك  اإلدارةتطلب من 

تهيئة القاعة الدراسية لتكون نظيفة،  اإلمكانياتبأبسط يمكنك بالتعاون مع طالبك و . يودمهما كانت الق

  .، مبهجة، تعاونيةمريحة

اعتبار البيئة و متغيراتها في التخطيط للتعلم، تجعل  )2002(قطامي و قطامي و كما جاء في 

ذلك من خالل تطوير محتوى الغرفة الصفية  ويمكن توضيح. عملية التعلم عملية مفيدة  و سارة

على جميع األعمال التي يقوم بها المعلم داخل غرفة الصف مما يتعلق بتدبير  والتي تشيرالفاعلة 

ل من التعلم فيها أمرا ممكنا في ضوء األهداف التعليمية المحددة التي تجع والظروف المختلفةالشؤون 

ومفاهيم تغيرات في سلوك الطلبة المتعلمين من حيث اكتسابهم معارف  إحداثعلى  والتي تعملمسبقا 

 .وتنمية ميولهمايجابية لديهم  وبناء اتجاهاتفي مهاراتهم  وٕاحداث تغيرات، جديدة

 :يتوجب عليهم اتباعهم يوالخطة التيدرك الطالب القواعد  -9-2

وما ، بإتباعهاأن يدركوا القواعد التي هم ملزمون ، من حقهم الطالب كجزء من العملية التعليمية

يمكنك أن تعلق خطة العام . التالية في المقرر بدال من أن يتلقوها في حينها دون سابق توقع للخطوة

 وقواعد التقييمالدراسي لطالبك في مكان بارز في غرفة الصف الى جانب قواعد غرفة الصف 

  .الدراسي
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 :يشارك الطالب بفاعلية في العملية التعليمية -9-3

ال تستغرب، فالتعليم التفاعلي البد أن ! غرفة الصف أثناء الحصة وضحك وحراك فيهناك ضجة 

 يتحرك. يحدث كل هذا على عكس ما هو معروف عن فصول القرن الصامتة الملتقية الماضي

جوانب التفكير  والتي تنميالمختلفة  من مقاعدهم طوال الحصة أثناء مشاركتهم في األنشطة الطالب

غرفة الصف . دث الطالب أكثر من األستاذ نفسه في أغلب األياميتح. والتحدي واالستكشاف لديهم

البيت، فالجميع  ويعود إلىالعصرية ال مجال فيها لطالب نائم أو خامل بانتظار أن يرن الجرس 

 .دوره والجميع له مشارك

 :االحترام المتبادل هو الجو السائد في غرفة الصف -9-4

وال يحترم الطالب تماما الى أن المعلم  ونشدد هناباحترام متبادل،  والمعلم بعضهميعامل الطالب 

يمكنك أن تشعر بهذا االحترام المتبادل ليس . للتقريح أو الضرب أو االهانة مهما فعل الطالب مجال

  لغة الجسد لألخر، بل حتى من خالل الحركات والتصرفات و فقط من خالل ما يقوله كل منهما 

ة ألنهم يعلمون أن رأيهم يتحدث الطالب بثق ،والمعلم أثناء الحصةيها الطالب نغمة الصوت التي يبدو 

 باإلضافة. بطالبه تماما ألنه يعلم أنهم ال يخافون تعليماته والمعلم يثق. يحترم من قبل المعلمسيقدر و 

وألنه احتاج  ويدعمه متى ويقدر جهودهذلك، يحترم كل طالب زميله ألنه تعلم أن يحترم األخر  إلى

  .متى وقعت اآلخريناليب المهذبة لحل المشكالت مع األس تعلم

 :يتحمل الطالب مسؤولية التعلم -9-5

صحيح أن المعلم هو القائد في البيئة الصفية الناجحة، لكن هذا ال يعني أن الطالب مكرهون أو 

مجبرون على السلوك الجيد من خالل التهديد بالعقاب، بل على العكس من ذلك هم يتفهمون أهمية 

بيئة في الهيب ال بالتر  ولكن بالترغيببصورة أخرى هم مطيعون ألساتذتهم . اختيار السلوك السيء
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بذلك  وال يكتفونالصفية الناجحة، يشجع الطالب بعضهم البعض على االلتزام ويتعاونون على الخير 

 .بل يعاونون المعلم على تحقيق األهداف التعليمية

  خـــــــالصــــــــــــة

، من خالل تأثيرها على والتعليممما سبق نجد أن البيئة الصفية لها أهمية بالغة من حيث التعلم 

يتحقق  ومعارف جديدة وهذا ال وتزويدهم بمفاهيمأدائهم، بتنمية قدراتهم  وعلى مستوىسلوك التالميذ 

الغرفة الصفية، باإلضافة  واالجتماعية فيالنفسية  وبتوفير الظروفبتهيئة البيئة الصفية المادية  إال

لية التعلم ى يفعلوا التالميذ قدراتهم أثناء عممجموعة من الخصائص التي تحدث ما سبق حت توفير إلى

 .أعلى الدرجات إلى والرقي بالتعلم والرقي بالتعلم
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 :تمهيد

كساب المتعلمين إليها في إمواد المنهاج التي يحول الهم أالرياضيات في جل مراحل التعليم  تعد

المنهجي، فهي تحتل  سلوبوٕاكساب األالتفكير العليا  وتنمية مهاراتلمنطقي ا ساليب التفكيروأطرق 

مكانة هامة بين كل العلوم فال تخلو منظومة تربوية من وجود هذه المادة لما لها من دور كبير في 

  .ورقيهاتقدم المجتمعات 

ساسي للمنهج المنفذ اال والتعليم بصفتهالمعلم يحتل موقع الصدارة في عملية التعلم  نوبما أ

يجاد بيئة صفية تخاطب عقول إدواره أ ومن بينالدراسي فقد تغير دوره في عصر اقتصاد المعرفة 

  .وتطويرهالصفية القائمة على استشارة التفكير الرياضي  وتجعل المناقشةالتالميذ 

  :التعليم الثانوي -1

و للحياة أالتحضير للتعليم العالي التوجيه و و في المسار الدراسي مرحلة التنوع يمثل التعليم الثانوي 

المهم تزويد كل تلميذ في نهاية مساره بمؤهالت مؤكدة تمكنه من مساهمة نشطة  وعليه من. المهنية

ن محتويات أ وتساهم رغمتنمية ثقافة مشتركة اساسية تكتسي اهمية بالغة،  نولذا فإ. في المجتمع

  .مجال من المجاالتالتعليم مختلفة في تحديد التخصص التدريجي في 

 نم) اختيارهمهما كانت شعبته او (ن تمكن جميع التالميذ أبغي يتم هذا التعليم ين والثانوية حين

تماء الى نفس يستوحون منها شعورهم باالن والحضارية التيامتالك قدرات الحكم على االشكال الثقافية 

  ).2009،374مناهج،اللجنة الوطنية لل(البشري  التاريخالوطنية، وٕالى الجماعة 

وفروعها، وتقابل نواعها أساسية بجميع لتي تلي المرحلة األالثانوية بالمرحلة ا وتعرف المرحلة

التقسيم النظام التربوي  ن هذاوأالتعليم الثانوي مرحلة المراهقة حسب تقسيم مراحل النمو النفسي  مرحلة

وخصائص كل مرحلة من مراحل النمو لها مميزات  نوبما أيتطابق مع تقسيم مراحل النمو لألفراد 
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بن فليس (عن غيرها فذلك هو الشأن بالنسبة للمراحل التعليمية فكل مرحلة تختلف عن غيرها  تميزها

  .)57ص، 2014

  :في التعليم الثانوي الهيكلة البيداغوجية -2

لى إيتفرعان  مثواحدة، مدة كل منهما سنة دراسية  ينظم التعليم الثانوي في جذعين مشتركين، 

  :شعب كما يلي

  :ثانوي الى شعبتين والسنة الثالثةفي السنة الثانية  ويتفرع بدورهجذع مشترك آداب   - أ

 لغات اجنبية. 

 وفلسفة بآدا. 

 4الى  والثالثة ثانويفي السنة الثانية  ويتفرع بدوره" وتكنولوجياعلوم "جذع مشترك   - ب

 :شعب

 رياضيات. 

  واقتصادتسيير. 

 علوم تجريبية 

  اختبارات بأربعةتقني رياضي: 

 .هندسة كهربائية. 

  .هندسة مدنية. 

  .هندسة ميكانيكية. 

  .)2009،394اللجنة الوطنية للمناهج،(. هندسة الطرائق. 
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:الرياضيات ماهية-3  

تسهم اسهاما كبيرا في مجاالت  وذلك ألنهاالمجاالت المعرفية المتميزة  أحدعتبارها إالرياضيات ب

كانت  إذاالمعرفة االخرى فهي تعتبر ام العلوم اذ ال يمكن التقدم في أي مجال من مجاالت العلوم اال 

ساسية عريضة لكافة العلوم فمعظم أتشكل قاعدة  إذا فالرياضيات. عةتعتمد على معرفة رياضية واس

و كان لهم خلفية أهم اسهامات في الرياضيات لالعلماء المتخصصون في مجاالت العلوم المختلفة 

سهامات كثيرة في إالبصريات العربي المعروف له  معال«الهيثم بن "رياضية واسعة فمثال الحسن 

الغرب الذين  ومن علماءيضا له اسهامات في الرياضيات أحيان عالم الكيمياء  وجابر بنت الرياضيا

  .)15ص، 2005حمدان،( لهم خلفية رياضية عريضة عالم الوراثة لندل

هم المجاالت الصعبة التعريف بسبب كثرة المواضيع التي تشملها كالجبر أمن  وبالتالي فهي

 .   فيها تتغللالتي  والهندسة وتشعب العلوم

  :الرياضيات تعاريف

و علم المقدار بنوعية المتصل ما تعلق أعلم الكم : الرياضيات بانها 1986يعرف محمد مهران  -

  .خال.... ءالنقط، المستقيم، الفضا ويتمثل فيبالهندسة 

  ).9ص، 2002السلطاني،(واألرقام عداد األ ويتمثل فيختص بدراسة الحساب ما المنفصل ما يأ

والطرائف فكار ضمن ما تهتم به األ شري، وتهتم منالب وابداع العقلهي علم تجريدي من خلق -

  .)15 ص، 2005حمدان،( التفكيروأنماط 

  كثر تجريداأيشمل التعريف موضوعات  ذلك حتىوالتنظيم والكم و هي دراسة منطقية للشكل -

ومقاييس بعيدا عن هيئة اشكالها يبحث في دراسة خواص الفراغات  يالثويولوجي، الذ وعمق مثل 

  .أبعادها
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احتمال صحة فرضية او قضية معينة  وتصور نسبةالبرهان المنطقي  التفكير تنظيم ونمط فيطريقة 

  ).11ص، 2000عقيالن،(

التام  وتتميز بالتحديدها بين وتعميم العالقاتبأنها دراسة الكميات العديدة ) 1980(زكي  ويعرفها أحمد

تمكن الرياضيات العقل االنساني من اكتساب المعرفة عن طريق التحليل الخاص  الذاتي كماوباالكتفاء 

  .وتكون مستقلةتكتسب بالتفكير وحده  والتجربة التيدون االستعانة بالمالحظة 

  :المدرسية الرياضيات-4

هي مادة دراسية ضمن المنهج المدرسي تستقي معلوماتها من علم الرياضيات بحيث تسمح 

الرئيسية من الرياضيات المدرسية هي  وخارجها فالغايةللمتعلم توظيف هذه المعلومات داخل المدرسة 

لم على تحسين فهمه للعا وهي تساعدهفي الحياة اليومية  وحل مسائلمساعدة المتعلم اتخاذ القرارات 

  .في المقررات االخرى واالستفادة منها ومشاركته للمجتمع

ساسية للرياضيات كعلم و لكن بعد اسية تحمل في جوهرها المفاهيم األفالرياضيات كمادة در  

عمار المختلفة فعند تدريس الرياضيات عقلية للمتعلمين و خلفيتهم في األتبسيطها حتى تالئم القدرات ال

ن يكون  المتعلم ألومات رياضية جديدة بقدر ما يهم ن يشتق المتعلم معأمهم كمادة دراسية ليس من ال

جراء عمليات استداللية بسيطة يمكن من خاللها اشتقاق بعض النتائج من معلومات إقادرا على 

داة مهمة لتنظيم أالمربين و المهتمين بتدريسها هي رياضية معطاة، فالرياضيات من وجهة نظر 

و تشكل االساس نها وسيلة لتدريب العقل الن يكون تحليليا ـأحيط الذي نعيش فيه،فكار و فهم الماأل

يضا تعتبر مادة الرياضيات وسيلة لعملية التربية شانها شان أي وسيلة تعليمية أو  للتفكير الدقيق،

و البراعة في معظم الرياضيات المدرسية هو ليس صفة فطرية بل انها تتحقق من  يستخدمها المعلم،
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ل المثابرة و الجهد و الممارسة من قبل المتعلمين و التعليم الفعال و الدقيق من قبل المدرسين خال

  ).26،ص 2019طالب حسين،(

ن يقدم من خاللها أمجاالت الخصبة التي يمكن للمدرس حد الأومنه تعد مادة الرياضيات 

ظرا لما تمتاز به الرياضيات عن المشكالت المناسبة الى التالميذ ليقوموا بحلها بمستوى علمي مقبول ن

الذي يتوافر بهذا  المشكالت ألمر وقاطع بشأننصل فيها الى راي محدد غيرها من العلوم حيث اننا 

  .  )31 ص، 2011غسان،(الشكل في العلوم االخرى 

  :نتعلم الرياضيات لماذا-5

مادة الرياضيات  وذلك لكونالمرحلة الثانوية  وخاصة تالميذطرف تالميذ  ويطرح منسؤال مهم 

تالمس  ونظريات الفي هذه المرحلة يعلب عليها الطابع النظري بسبب ما تحتويه من مواضيع متقدمة 

ويمكن مستويات مختلفة  ىمختلفة، علهداف أ باتجاهن يجري أهم الحياتي تعلم الرياضيات يمكن واقع

  .لك نذكر االهداف العامة لتعلمهاذ وقبل ذكرالثانوي  وهو المستوىنذكر المستوى المعني بالدراسة  نأ

 أكثرالبرامج الحالية للرياضيات تحظى بأسبقية كونها  ن، فاRemiduvent2015 شاروكما أ

تحتوي على كفاءات ضرورية مصحوبة بعدد من الوثائق التعليمية  وذلك لكونهادقة من البرامج القديمة 

للتدريس  دوات رياضيةوأتصورات  وركبت وفقن هذه المناهج قدمت إالمقدمات ف الرسمية، وٕاذا استثنينا

تقنية مما يفسر جزئيا خلل الحسي للعدد  أكثر وتجعل الرياضيات) الخ. هندسية رقمية ميادينميادين (

مناع، الناصر، (عدا القليل منهم يتجنبون طرح اهم سؤال لماذا ندرس الرياضيات؟  ءالتالميذ، هؤالمن 

  .)607 ص، 2016،ةشاش
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  :تدريس الرياضيات اهداف-6

ساسها محتوى أالتي على  وهي القاعدة ء المنهج،في بنا ونقطة االنطالقهي الركيزة االساسية 

 مقاصد تربوية تعرف بأنهاو . والتقويم والوسائل التعليميةضوئها طرق التدريس  وتحدد علىالمنهج 

و هي التغيرات التي أ. والتعلمنتيجة لعملية التعليم ن يقوموا به أمحددة تعبر عما ينبغي للتالميذ 

 وتفاعلهم معهاو خيرات معينة بطريقة معينة أي التالميذ بعد مرورهم لمعلومات يتوقع حدوثها ف

  ).17 ص، 1996عبد المنعم،(

ن يمارسه التلميذ نتيجة لتعلمه موضوعا أنواع السلوك التي يمكن أهي  وباعتبار األهداف

  .ن يمارسها التلميذ نتيجة لدراسة الرياضياتأالسلوك التي يمكن  أنواع وعليهماعينا م

I.  وهذه تشملاكتساب المعلومات الرياضية:  

  .معرفة المصطلحات الرياضية  . أ

 .والتعاريف والمفاهيم الرياضيةمثل القوانين : معرفة الحقائق الخاصة  . ب

وتصميمات مبادئ  على والتعرفمعرفة التجريدات  وهذه تشمل :معرفة المبادئ الرياضية.  ج

 والمبادئ العامةالرياضية  ومعرفة العالقاتشروح خاصة لها تساعد في حل المسائل الرياضية  او

 .االساسية التي تقع في اطارها

:تشملالرياضيات  والمهارات في واالساليب الرياضيةاكتساب المهارات   II 

مدى العالقة بين العناصر الداخلية فيه  إدراكالموقف ككل ثم  إدراكيعني : الفهم  . أ

العناصر بصورة  وتفسير ووضعمع القدرة على تحليل  واستيعاب غيرهاالمناسبة  ختيار العناصروا

  .لى حل ماإمعينة للوصول 



	الفصل الثالث                                            الرياضيات في التعليم الثانوي

 

 
39 

سلوب الصحيح و ممارسة األأجابة الصحيحة ى اإلإللى الوصول إالدقة تهدف : الدقة  . ب

 .دوات الهندسيةفي استخدام األ

وبأقصر  بدقةوٕانجازها مال أعان يفهم التلميذ ما يقوم به من ان المهارة تتطلب : السرعة  . ت

 .وقت

 .III،اكتساب اساليب التفكير الرياضي و تنمية القدرات االبتكارية و تشمل  

  :مستوى االستيعاب  . أ
 اإلفادةوكيفية ذ للمادة التي يدرسها نه يقوم على معرفة التلميأدنى مستويات التفكير حيث أ هو

 .منها كأداة ربطها بالضرورة بغيرها من المواد االخرى او االدراك جميع تطبيقاتها المختلفة

لى إيدل عليه من معنى دون الحاجة  ماوٕادراك دراك عناصر الموقف إ واالستيعاب يعني

  .التطبيق او التحليل

  :مستوى القدرات العقلية العليا  . ب

بالتفكير،  يرتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط العقلي المشبع ن الحديث عن القدرات العقلية العلياأ

التالميذ بعض  كتسابا تنميتهاال بد من  ولهذا كان نسانساسية من سمات اإلأ والتفكير سمة

دت الى هذه أالعلمية التي  وااللمام بطرقية التطورات العلم إدراكاساليب التفكير تساعدهم على 

 .التفكير فيواألساليب هلة ثم ممارسة تلك الطرق كتشافات العلمية المذاإل

  .تلك القدرات العليا التي يجب ان يكتسبها التالميذ نتيجة دراستهم للرياضيات ومن مستويات

 ذلك التفكير بشكل  والتعيير عنسلوب يتميز بالدقة في التفكير أهو : التفكير الدقيق

  .قاتفكير لحمي يصف الموقف وصفا لحميا دقي ألنهمضبوط 
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  لى إء الحاالت المختلفة للوصول منها تفكير يعتمد على استقرا وه: االستقرائيالتفكير

 ألنهفي غاية االهمية في دراسة الرياضيات  محددة، وهذا التفكيرحالة عامة  ومعينة، أقاعدة 

لى الحقائق إذلك  والوصول منساسا على تحليل الحاالت المختلفة إلدراك خصائصها، أيعتمد 

 .اساسية من سمات الرياضيات المعاصرة وهو سمةالمشتركة العامة الستخالص قاعدة معينة 

  التفكير يعني تطبيق القواعد العامة على الحاالت الفردية الختبار  هذا: القياسيالتفكير

ير في عملية التفك ويستخدم المنطقم ال أاالت الخاصة ضمن الحاالت العامة مدى وقوع هذه الح

 .او الحالة الخاصة وبين الحالةللربط بين القاعدة العامة 

فكير القياسي هو تطبيق لما ن التأيرتبط بالتفكير االستقرائي حيث  التفكير القياسي ونالحظ ان

 .ن يكمالن بعضها البعضهذان التفكيري المختلفة بلليه التفكير االستقرائي للحاالت إتوصل 

 لىويصل إثم يربط بينهما  الذي يبدأ بحاالت فردية متناثرة،: اسلوب التفكير الرياضي 

  .قاعدة عامة ثم تطبق هذه القاعدة العامة على حاالت خاصة اخرى

.IV تشملاكتساب االتجاهات و الميول و القيم المناسبة و هذه : 

  ).واستمتاعالميل هو حالة نفسية فيها حب (وتنميتها اكتساب الميول المالئمة   . أ

 .وتنميتهااكتساب اتجاهات سليمة   . ب

سليمة  وتنميتها واكتساب اتجاهاتاكتساب الميول المناسبة  نا: السليمةاكتساب القيم   . ث

كي يحيى حياة انسانية في  ومطلوبة للفرديؤدي بالتوجيه المالئم الى اكتساب قيم مرغوب فيها 

صديق (واالمانة والصدق والثبات وغيرها القيم انسجام اسلوب التفكير العلمي  ومن هذهمجتمعه 

 ).23،22 ص، 2009الفاضل ،

  :في المرحلة الثانوية وتعلم الرياضياتهداف تعليم أ-7



	الفصل الثالث                                            الرياضيات في التعليم الثانوي

 

 
41 

  نماط في دراسة األ الرياضية، وذلك باستمرارمساعدة التالميذ على تكوين البصيرة

مدى ما وصل اليه طالب هذه المرحلة  وتتفق معالتي تتسم بالعمق  والمفاهيم والمبادئ الرياضية

  .من نضج عقلي

  ناحية،تزويد التالميذ بالمادة الرياضية الالزمة لدراسة المقررات الدراسية االخرى من 

 .العليا من ناحية ثالثة ولمتابعة الدراسة العملية من ناحية ثانية، لمواجهة الحياةو 

 ،اآلالتي استخدام فمهارات  وعلى اكتساب مساعدة التالميذ على اتقان الرياضية 

 واستخالص الحقائقالبيانات  وفي جميع ،ونقدها وتحليلهااالفكار الرياضية  وفي بحث الحاسبة،

 .ودراستها رياضيامن مصادرها االولية ثم تصنيفها 

  حل المشكالت النظرية  والقياسية فيانماء القدرة على استخدام االساليب االستقرائية

 .اة العمليةفي الحي وتطبيق ذلك

  واالبتكار وذلك عن وتشجيع التجديد والثقة بالنفستنمية االستقالل الذهني للطالب 

 .والنماذج الرياضية والقواعد وتصوير االنماططريق منح الفرصة الكتشاف العالقات 

  تقوية قدراتهم على االنتباه  ومساعدتهم علىللطالب  والميول العلميةتنمية االتجاهات

 .لدقة والمثابرة والتنظيموالتركيز وا

  تشجيع التالميذ على النظر الى الرياضيات ال كعلم نافع فحسب بل كفن له جوانبه

وائل من و تقدير جهود األ .علماء الرياضيينتقدير جهود ال وتشجيعهم على ،والذوقيةالجمالية 

 .العرب و المسلمين في ميدان الرياضيات

  يتيح لهم تنمية هذه المواهب ثم  الرياضية، ورعايتهم بمااكتشاف التالميذ ذوي المواهب

بالخير على  وفيما يعودتوجيه هؤالء التالميذ كي يستخدموا مواهبهم الخاصة في نهضة االمة 

 ).13،12ص، 2014الجندي،( المجتمع



	الفصل الثالث                                            الرياضيات في التعليم الثانوي

 

 
42 

 :عناصر منهاج الرياضيات - 8

 :يتألف منهاج الرياضيات من العناصر األساسية األربعة التالية

I. األهداف: 

عند وضع المنهاج يجب أوال تحديد األهداف المراد تحقيقها من خالل تدريس هذا المنهاج 

والنفسية والقدرات التربوية  وتراعي النظرياتمع األهداف التربوية العامة للدولة  والتي تتناسب

األهداف باإلجابة عن بعض األسئلة مثل ماذا نريد من تدريس هذا  ويتم تصميم. للتالميذ العقلية

مكانات المتاحة لتحقيق اإل وما هيالهدف الذي نريد أن يكتسبه التلميذ من هذا المنهاج  وما هو

 .أن يراعي عند وضع هذه األهداف العامة لتدريس الرياضيات وأيضا يجبهذا المنهاج 

II. محتوى المادة: 

كل المراحل يحتوي المنهاج على  ولكن فيلرياضيات من مرحلة ألخرى يختلف محتوى مادة ا

  :هي وهذه العناصرعناصر أساسية يجب أن يحتويها أي منهاج للرياضيات 

 .تكون ثابتة وهذه الحقائقالرياضية التي توصل اليها العلماء  وهي الحقائق :الحقائق .1

صورة اما قانون أو عالقة رياضية  نالرياضيات تكو عامة في  وهي مفاهيم :المفاهيم .2

 .أو مفهوم وجداني

 والتي تكونهي حقائق رياضية تم التوصل اليها من خالل بعض المفاهيم  :النظريات .3

المراحل  وليس فيالنظريات عادة في المراحل المتقدمة  وتكون هذهقابلة للبرهان 

 .األولية

مجموعة خطوات أو  ذيقوم التلميأسلوب مع تعزيز ايجابي بحيث  وهي تكرار :المهارات .4

 .والقسمةعمليات يتقن من خاللها مهارة معينة مثل الضرب 
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أو حياتي جديد يتعرض له الطالب ليس هي موقف رياضي  ةالمسأل :الرياضيةالمسائل  .5

 .السابقة والمعلومات الرياضيةالخبرات  ويستخدم فيهله حل مسبق عنده 

III.  واألساليب واألنشطةالوسائل: 

تنقسم هذه النقطة الى ثالثة نقاط رئيسية هي الوسائل التعليمية المستخدمة في عملية التدريس و 

المساعدة للتلميذ في فهم محتوى المادة، و تكون الوسائل التعليمية بعدة أشكال منها اللوحات التعليمية 

ة و منها أيضا مثل لوحة الجيوب و البطاقات و يمكن أن تكون مجسمات على صورة مجسمات هندسي

العداد الذي يستخدم في المراحل األساسية األولى و األدوات الهندسية التي تستخدم في رسم األشكال 

الهندسية و تعتبر السبورة و الطباشير و أي شيء في غرفة الصف وسيلة تعليمية، المهارات األساسية 

الخ و أساليب ......لرسم الهندسي التي يحتاجها المنهاج مثل مهارات العمليات الحسابية و مهارة ا

التدريس المالئمة لهذا المنهاج من خالل االمكانات المتاحة و األنشطة الصفية و الالصفية المساعدة 

 .في فهم محتوى المنهاج

IV. التقويم: 

يكون التقويم في  وعادة مااألهداف التي اكتسبها التلميذ من األهداف العامة للمنهاج  وهي تقويم

التقويم الختامي،  والذي يسمىنهاية أي وحدة من وحدات المنهاج أو في نهاية المنهاج بشكل كامل 

  ).28، ص 2005حمدان، (التقويم السلوكي الذي يكون مستمرا خالل التدريس  وال ننسى

 :في توفير بيئة صفية مناسبة أدوار معلم الرياضيات-9

المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية  تتضمن الوثيقة الصادرة عن

)NCTM ( لألدوار التي ينبغي أن يقوم بها معلم الرياضيات في ضوء ، رؤية جديدة 2000سنة

يسمى بمجتمع المعرفة  وظهور ماالتطور المعرفي الناتج عن التقدم المذهل في تكنولوجيا االتصاالت 

  .أو االقتصاد المبني على المعرفة
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فمن األدوار األساسية لمعلم الرياضيات، القدرة على اعداد المهمات و األنشطة المدرسية 

المرتبطة بالمادة و تطويرها خاصة في ضوء القصور المسجل في المناهج الدراسية و الكتاب المدرسي 

بارتباطها الوثيق بالجانب التطبيقي للرياضيات و كذلك بيئة بصفة خاصة، و تتميز هذه المهمات 

الطالب و اهتماماتهم، كما ينبغي أن تتميز أيضا بقدرتها على اثارة دافعية الطالب و تحفيزهم على 

أن يعد أنشطة و مهمات  حل المشكالت و اقامة الروابط الرياضية، كذلك ينبغي على الرياضيات

ها باستعمال لالرياضي من خالل طرح مشكالت مفتوحة يقوم الطلبة بح ترتكز أساسا على االستقصاء

يتم التواصل فيها ) تالميذ- معلم(أسلوب االستقصاء و التفكير و حل المشكالت في بيئة صفية تفاعلية 

  .بأسلوب مباشر لتعلم و عمل الرياضيات

 وهذا يتطلب الرياضية والمهاراتكما ينبغي على معلم الرياضيات مع طلبته على تطوير المفاهيم 

عن مدى صالحية  واتخاذ القراراتالبدائل المناسبة  والبحث عنأن يتفحص الطالب مميزات شكل ما 

كذلك ينبغي لمعلم الرياضيات أن تكون لديه القدرة على قيادة المناقشات الصفية . واألساليبالطرق 

والتفكير واالتفاق باستعمال طرق التمثيل  ومناقشتها معابحيث يسمح للطلبة من طرح األفكار 

التبرير  وتدفعهم إلىالطلبة  وتعمق تفكيرالصفية التي تستثير  والمعارضة والحديث وطرح األسئلة

 واستخالص النتائج واختيار صحتهاالرياضي بالقدرة على طرح الفرضيات  ويتميز التفكير، والتفسير

  .وعالقات وروابط رياضيةخصائص  ونقدها باستعمال والبراهيناألساسية منها باستعمال الحجج 

للطلبة كما  االستماعيحسن  وتوجيهه وضبطه أناألساسية للمعلم في إدارة الصف  ومن األدوار

يحسن التلقين، فالعديد من األفكار التي يطرحها الطلبة تحتاج إلى توجيه من قبل المعلم من أجل 

 والحديث والتعبير عن، فإعطاء الفرصة للطلبة ت المناسبةوالتفسيراالسماح لهم بإعطاء التبريرات 

-226، ص 2009حديد، (التفكير  والقدرة علىأفكارهم تعمل على تعزيز مهارات اللغة اللفظية 

227.(  
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  :أن يعمل على توفير بيئة صفية يتوفر فيها اآلتي تلمعلم الرياضياينبغي 

شيء إتاحة فرص ألن يجيب الطالب بنفسه على سؤال يتطلب معلومات جديدة مبنية على  .1

الطالب  وأن يتركسبق أن تعلمه، أو يحل مسألة أو يبرهن قانونا بنفسه داخل الفصل أو في المنزل، 

 .استفادته من العمل بنفسه وعن مدىليعبر عن مشاعره بعد الحل 

لتلقي استجابات  وٕاعطاء وقتالنهاية  ومشكالت مفتوحةإعطاء أسئلة تتطلب تفكيرا عميقا  .2

 .ومناقشتها

إتاحة فرص للعمل في مجموعات صغيرة يتعاون أعضاءها في الحل أو القيام بمهمة  .3

 .تعليمية معينة بأنفسهم

عن حلول أخرى يأتي بها الطالب  وبعضهم والمناقشات للبحثتشجيع الحوار بين الطالب  .4

 .أنفسهم

 .السبورة لينقلها الطالب وكاملة علىهائية عدم تقديم حلول ن .5

لزمالئهم بعد عودتهم يقوم الطالب بشرح ما توصلوا إليه  وتشجيع أنإعطاء واجبات منزلية  .6

 .للفصل

بها خاصة تلك المتوفرة في المكتبة أو التي  وٕاعطاء قائمةتوفير مصادر تعلم متعددة  .7

 .يحضرها المعلم معه

على  واألنترنت للحصول واألقراص المدمجةيات تشجيع أن يستخدم الطالب البرمج .8

 .لما يقومون بدراستهمعلومات إضافة 

 .وأدبيةمادية  وٕاعطاء جوائزتشجيع عمل مشروعات فردية  .9

اإلجابة عنها فورا أو في  ويترك لزمالئهمالطالب أسئلة  وأن يسألتشجيع حب االستطالع  .10

 .حصص تالية
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 ويمكن أالبعض االختبارات أسئلة غير مألوفة تتطلب مهارات عليا من التفكير  تضمين .11

 .عليها ولكن لتعويدهتدخل في تقديم الطالب في أول األمر 

يطلب من الطالب الذي توصل إلى حل معين أو معلومة جديدة بنفسه أن يشرح لزمالئه  .12

 .وصل إلى الحلعليه حتى ت والموقف المعروضكيف ربط بين معلوماته السابقة 

وتفكيره النجاح بل التفوق اعتمادا على نفسه  وأنه يمكنهتشجيع الطالب على الثقة بنفسه  .13

ذلك من خالل بعض االختبارات داخل أو مع احساس حقيقي بأنه يمكن تحقيق  ومجهوداته الذاتية

 .خارج الفصل

فيها  انية التفوقوأهميتها وٕامكالعمل على تحسين اتجاهات الطالب نحو دراسة الرياضيات  .14

 .كانوا طالبا وسلوكهم عندماعن متفوقين ناجحين  واعطاء أمثلة

 .المسائل وحل كلعدم اندفاع المعلم لإلجابة عن كل األسئلة  .15

 .توظيف الصورة أكثر من الكلمة خاصة لمن يعانون إعاقات لفظية .16

والجزئيات الكاملة للموقف دون أن يتيه في التفاصيل تعويد الطالب أن يرى الصورة  .17

 .الطريق بين األشجار ألنه ال يمتلك صورة متكاملة عن الحديقة فيفضل

 .والغزوات الفكريةلقبول التحديات  وتنمية االستعدادإعطاء مجال للتفكير الحدسي  .18

 .وخيالهمتشجيع الطالب على انتاج شيء جديد من ابتكارهم  .19

لتخويفه أو  وليست أداةه للتقدم لدفع واالمتحانات وسيلةجعل الطالب يشعر بأن االختبارات  .20

عبيد، (عليه  وليست قيداالمنهج ، كما أنها أداة تطوير والتعلمإحباطه بل أنها جزء طبيعي من الدراسة 

 .)287-286، ص 2004
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  الفصل خالصة 

 الى اتجاهاتنستخلص أن الرياضيات هي من بين المواد األساسية التي تحتاج  ذكره،مما سبق 

 إن المرحلةاذ يمكن القول  والمراحل الدراسية،جديدة حسب المنهاج  حديثة وطرق تدريس

تحتاج الرياضيات في هذه المرحلة الى  بين المراحل األساسية للتعلم، حيثالثانوية هي من 

خالل خلق أستاذ  وذلك من لتعلمها،المناسبة  وتطوير الطرائقتنمية اتجاهات إيجابية نحوها 

ة يشّجع فيها تالميذه، وقيام بمهمات رياضية ذات معنى تجعل ة تعليميمادة الرياضيات بيئ

 .التالميذ أكثر فاعلية في استكشاف ومناقشة واستيعاب الرياضيات



  الفصل الرابع

  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

  

 الدراسة االستطالعية: أوال

  ةالدراسة االستطالعي أهداف- 1

  الدراسة االستطالعية حدود-  2

  مواصفاتهاو  الدراسة االستطالعية عينة- 3

  الدراسة االستطالعية أداة- 4

  ألداة الدراسة االستطالعية  السيكو مترية الخصائص- 5

 الدراسة األساسية: ثانيا

الدراسة األساسية منهج- 1  

الدراسة األساسية ةعين- 2  

الدراسة األساسية  أدوات- 3  

اإلحصائية المستخدمة  األساليب- 4  

الفرضيات  وتحليلها ومناقشة جعرض النتائ- 5  
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  :تمهيـــــــد
لمشكلة البحث في الجانب النظري، إن الدراسة الميدانية للبحث تقتضي موازنة األبعاد النظرية 

كما يطلعنا هذا الجانب من البحث على أهم النتائج المتحصل عليها من خالل تطبيق اإلجراءات 

لنتائج الدراسة  وقبل عرضناالتحقق من فرضيات البحث،  وبالتالي يمكنناالمنهجية للدراسة الميدانية 

  .العلمي والعلمية للبحث واإلجراءات المنهجيةأهم األسس  إتباعمكن خالل 
  

  :الدراسة االستطالعية :أوال

باطها بميدان الدراسة مرحلة أساسية من مراحل البحث العلمي نظرا الرت، الدراسة االستطالعية

االستطالعية هي دراسة استكشافية المفيد هي عرض للدراسة األساسية، فالدراسة  بالمختصر.المتناولة

تسمح للباحث بالحصول على معلومات أولية حول موضوع بحثه، كما تسمح لنا كذلك بالتعرف على 

قصد ضبط ، الوسائل المنهجية المستعملة ومدى صالحيةفي الميدان  واإلمكانيات المتوفرةالظروف 

  .ثمتغيرات البح

 :الدراسة االستطالعية أهداف-1

 :الحالية إلى وتهدف الدراسة

 .المستطاع والنقائص قدرالتعرف على الميدان الذي يجري فيه البحث لتفادي األخطاء  .1

لقياس أو ضبط أي مقياس قد عدم الوقوع في المشكالت التي تعتري األدوات المستخدمة  .2

التي قد تحدثه هذه األخيرة ألفراد عينة الدراسة،  وكذا االضطراباتيقيس مشكلة بحث ما، 

يمكن اعتمادها كأدوات ) وصادقةثابتة (ومضبوطة لتصبح في األخير هذه األدوات جاهزة 

 . للدراسة األساسية للبحث
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 :حدود الدراسة  -2

 :الحدود المكانية -

 . ثانويات 4من المفترض يتم إجراء هذه الدراسة على ثانويات والية مستغانم، باختيار 

 :الحدود الزمانية -

  .2020ماي 25إلى غاية  2019نوفمبر  9دة من تمت هذه الدراسة الحالية في الفترة الممت

 :ومواصفاتهاعينة الدراسة االستطالعية  - 3

تلميذ فما فوق للسنة الثالثة الثانوي  30من من المفترض عينة الدراسة االستطالعية مكونة 

أدى بالباحثة إلى إعداد استبيان إلكتروني، إال أنه تمت اإلجابة عليه  ،- 19- كوفيدلجائحة  ولكن نظرا

  .والشعبةحسب الجنس  وهم يتوزعونتالميذ فقط  10من قبل 

 :حسب الجنس عينةتوزيع ال :01 الجدول رقم -

  المجموع  اإلناث  الذكور  
  10  4  6  العدد
  % 100   % 40   % 60  النسبة

  

، أما عدد % 60 نسبتهم المئويةبمعنى  6 أن عدد الذكور 01نالحظ من خالل الجدول رقم 

  .%100أي نسبة  ،10وبالتالي فإن المجموع ككل هو  ،%40 ونسبتهم المئوية 4اإلناث 

 :توزيع العينة حسب الشعب :02الجدول رقم  -

  األدبي  العلمي  
  4  6  العدد

  

أن عدد تالميذ الشعب العلمية الذين أجابوا على االستبيان  02نالحظ من خالل الجدول رقم 
  .10، حيث أن المجموع 7الشعب األدبية  وعدد تالميذ، 3االلكتروني 
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 :أداة الدراسة  - 4

 استبيان«وهي ثم استخدام أداة  واختبار فرضياتها وتحقيق أهدافهالإلجابة على تساؤالت الدراسة 

  .وصف لهاته األداة وفيما يلي" المكونات اإليجابية للبيئة الصفية في مادة الرياضيات

  :مراحل إعداد االستبيان

أولهما يتمثل في : تم الحصول على عبارات االستبيان من مصدرين أساسيين :األولىالمرحلة 
الثاني  وأما المصدربها،  والتعريفات الخاصةالتي تناولت البيئة الصفية  واآلراء النظريةالكتابات 

 : ومنهالقياس البيئة الصفية  والتي وضعت والمقاييس العربيةفيتمثل في الدراسات 

الباحث في هذه الدراسة مقياسا لقياس المكونات االيجابية  صممولقد ): 2009(دراسة المبدل . 
 بعد-2-لقرارات الصفية د التالية بعد المشاركة في اداألبعاالمقياس من  وتكون هذاية للبيئة الصف

  .المسؤولالتوجه الذاتي  بعد-4-االنشغال بعملية التعلم  بعد-3-الدعم االجتماعي 
لقد صممت الباحثة في هذه الدراسة مقياس لقياس البيئة الصفية و ): 2014( نابلسيدراسة . 

بعد الفروق -بعد المشاركة في القرارات الصفية: المقياس من األبعاد التالية وتكون هذاالمدركة 
  .المسؤولالذاتي بعد التوجه –بعد سمات المعلم اإليجابية -بعد الدعم االجتماعي-الفردية

بح من الممكن تحديد األدب النظري، أص والرجوع إلىتحليل نتائج الدراسات السابقة  ومن خالل
  :انتقلت الباحثة إلى المرحلة اآلتية وبعد ذلك، وصياغة عباراتهمكونات االستبيان 

 بناء االستبيان: الثانية مرحلةال : 

  :واحتواءه على تم بناء االستبيان في شكله األولي

 التعريف بهدف المقياس 
  مادة الرياضيات، وتخصيصها فيالتعريف بمفهوم المكونات اإليجابية للبيئة الصفية 
  الجنس، الشعبة( والتي تشملالبيانات األولية ألفراد عينة الدراسة(. 
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 والذي تكون، قامت ببناء االستبيان واإلطار النظريمراجعة الباحثة للدراسات السابقة ومن خالل 

  :أبعاد )7(فقرة موزعة على  )62( من

 )8-1(من  ويشمل العبارات: بعد المشاركة في القرارات الصفية -

 )15-9(من  ويشمل العبارات: الدعم االجتماعي بعد -

 )24-16(من  ويشمل العبارات: بعد االنشغال بعملية التعلم -

 )33- 25(من  ويشمل العبارات: بعد وضوح المعايير -

 )43-34(من  ويشمل العبارات: بعد السمات االيجابية للمدرس -

 )50- 44(من  ويشمل العبارات: بعد التوجه الذاتي المسؤول -

 ).62-51(من  ويشمل العبارات: نسبة الصفية الماديةبعد ال -

ان الدراسة الحالية للمكونات االيجابية للبيئة الصفية لمادة الرياضيات لم يحوي جل تبياالس إن

  :منها وهذا العتباراتاستخدام المقياسين كما هما  ونابلسي ولم يتمفقرات المقياسين المبدل 

  يجابية موضوع الدراسة في متغيرها المتمثل في المكونات اإلخرى تدعم أبنود  إضافةالرغبة في

  .مادة الرياضيات وتخصيصها فية الصفية بيئلل

  التوسع في عدد الفقرات االستبيان  واستغالله فيرغبة الباحثة في االستفادة من التراث النظري

الصفية  وطبيعة البيئةتتالءم  وٕاعطاء بنودلألبعاد،  متهامالءالفقرات حسب  وٕاعادة ترتيبمن ناحية 

 .أخرىة يللمجتمع المحلي من ناح

 أهدافها إلىالعديد من بنود المقياسين ال تساعد الدراسة الحالية في التوصل  إن . 
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 : لألداة الدراسة ةالسيكو متريالخصائص  - 5

  :انيصدق االستب .1

  :ان بطريقةيثم حساب صدق االستب

 :الصدق الظاهري. ا

على  يند )62(من  والذي تكون انياالستبقامت الباحثة بعرض  انياالستبلتحقق من صدق ل

 وكذا مستشاريالنفس  مالتربية، علمتخصصين في علوم  أساتذةمجموعة من المحكمين تمثلوا في 

الرأي فيها من  إبداءجل أ وذلك من. ، واستاذة التعليم الثانوي في مادة الرياضياتالتوجيه المدرسي

كل عبارة بالبعد المحدد لها  ومدى ارتباط لموضوع الدراسة ومالءمتهاووضوحها  صياغة الفقراتحيث 

  .يرونه مناسبا لتحقيق الهدف الرئيسي من الدراسة وٕاضافة وحذف ما

العبارات، تعديل صياغة عدد من  ومالحظاتهم واقتراحاتهم تم سادة المحكمينال أراء وبناءا على

عبارة  52من  مكون ياناالستب أصبحبذلك و التي لم تحظى بنسبة اتفاق المحكمين  وحذف العبارات

يوضح الفقرات التي تم  والجدول الموالي ،وتعديل الفقراتحيث تم حذف  ،أبعاد) 7(موزعة على 

  .والغير المعدلةحذفها  والتي تمتعديلها 

  المعدلةوالغير حذفها  والتي تمالفقرات التي تم تعديلها  :03جدول رقم  -

  الفقرات                
  األبعاد  

 المحذوفة الغير المعدلة المعدلة

بعد المشاركة في القرارات 
 الصفية

1 -6-7 3 -4-5 2 -8 

 13 15-14- 12-11 10- 9 بعد الدعم االجتماعي
 23-21 22-19 24-20-18- 17-16 بعد االنشغال بعملية التعلم

 29-25 31-30- 28-26 32-27 بعد وضوح المعايير
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د السمات االيجابية عب

 للمدرس
40-41 - 

34-33 -35-36-

37-39 -42-43 
38 

 47 45-44 50-48- 48-46 بعد التوجه الذاتي المسؤول

 ال يوجد بعد النسبة الصفية المادية
51-52 -53-54-
55-57 -58-59-

60-61 -62 
56 

  

فقرة موزعة على  52مكون من  )1انظر الملحق رقم(ان في صورته النهائية ياالستب ومنه أصبح
 :كالتاليابعاد 

  ).6- 1(. الصفيةبعد المشاركة في القرارات  .1

 ).12-7(. االجتماعيبعد الدعم  .2

 )19-13(. التعلمبعد االنشغال بعملية  .3

 )26-20(. المعاييربعد وضوح  .4

 ).35-27(. للمدرسبعد السمات االيجابية  .5

 )41-36(. المسؤولبعد التوجه الذاتي  .6

 )52-42(. الماديةبعد البيئة  .7

 :يعطي المفحوص في كل العبارات الدرجات التالية: مفتاح التصحيح

  .درجة واحدة) 1(ال ابدا  -

 .درجتين) 2(نادرا  -

 .ثالث درجات) 3(احيانا  -

 .درجات أربع) 4(غالبا  -
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 .خمس درجات) 5(دائما  -

  :وهي كآالتي بنود االيجابيةو االستبيان يحتوي على بنود السلبية  أنبعين االعتبار  األخذمع 

 السلبيةالبنود و  البنود االيجابية :04جدول رقم 

 البنود السلبية اإليجابيةالبنود 

1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 -10-11-12-

13-14 -15-16-17-18 -19-20-21-

22-23 -24-25-26-27 -28-29-30-

31-32-33-34-38-39 -40-. 

35-36 -37 

 

  :االتساق الداخلي صدق-ب

االتساق الداخلي لكن نظرا لعتبة  وهو صدقمن الصدق  أخرمن المفترض يتم حساب نوع 

فال يمكن حساب هذا النوع من الصدق، حيث بعد تصميم  تالميذ فقط، 10الدراسة التي تكونت من 

صدق االتساق الداخلي من خالل حساب  بإجراءيتم التحقيق من صدقه  األوليةان في صورته ياالستب

  .له والمجموع الكليالمقياس  أبعادرتباط بين كل بعد من معامل اال

  :الثبات. 2

مرة تحت ظروف مماثلة  أكثرما استعمل االختبار  إذاتعطي نفس النتائج  أنبات االختبار هو ث

  .)276، ص1992، جابر(

ثبات المقياس المكونات االيجابية للبيئة الصفية في مادة الرياضيات من المفترض  وللتأكد من

  . تحقق من ثبات المقاسلكرونباخ ل يتم االعتماد في حساب النبات على معامل االرتباط الفا

  



اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية         الفصل الرابع                            
 

  56 

  األساسيةالدراسة : ثانيا

  :منهج الدراسة - 1

وأسس يه دراسة علمية من االعتماد على منهج من اجل القيام بدراسة وفق قواعد أال تخلو 

على انه الطريق المؤدي الى الكشف عن الحقيقة بواسطة مجموعة من القواعد  ويعرف المنهج ،علمية

 .)7ص، 2007فوزي علي،(لتحديد العمليات للوصول الى نتيجة معلومة 

وجدت انه يخدم موضوعها  يالتحليلي، الذفي دراستها على المنهج الوصفي  الباحثةواعتمدت 

  .وموضوعيةالدراسة بدقة  ويحلل ظاهرةفهو يصف 

  :ة الدراسةينع  - 2

 وغيرها مننفسية  أواجتماعية  أواالت سواء كانت تربوية جدراسة أي ظاهرة في جميع الم إن

ال نستطيع دراسة أي  الظاهرة، وعليه فبدونهاة المأخوذة من ينالع األساستتطلب في  األخرىالظواهر 

  ).157 سابق عمرج. عليفوزي، (حتى التعرف عليها  أومشكلة 

وهم من المفترض يتم االعتماد في هذه الدراسة على العينة العشوائية التي تمثل المجتمع البحث 

، مما عرقل تواصل مع التالميذ covid-19نظرا لجائحة كورونا  ثانوي، لكنالسنة الثالثة  تالميذ

اعتمادها على إجابات المبحوثين للدراسة  الىوأدى الباحثة تطبيق االستبيان،  علىوتعذر 

   .مجيبين فقط 10عددها  والتي بلغاالستبيان االلكتروني  االستطالعية على

  :الدراسةأدوات  -3

أنظر (النهائية المفترض تطبيق استبيان المكونات اإليجابية للبيئة الصفية في صورته  من

   .والتطبيقليكون صالحا لدراسة  وثباته،طبعا بعد التحقق من صدقه ) 2الملحق رقم
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  بالنسبة للفقرات اإليجابية  الخماسي ليكارث حسب التنقيط قائمة يوضح :)5(رقم  الجدول     
  أبدا   نادرا  أحيانا   غالبا  دائما   البدائل

  1  2  3  04  05  الدرجة

  بالنسبة للفقرات السلبية  الخماسي ليكارث حسب التنقيط قائمة يوضح :)6(رقم  الجدول     

  دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  أبدا   بدائلال

  1  2  3  04  05  الدرجة

 األساليب اإلحصائية  -4

 قامت بعدما طرق بعدة قامت الباحثة لقد التحليلية الجوانب ومعالجة الحالي الموضوع لدراسة  

  :ي حيث استخدمت األساليب اإلحصائية التاليةوتحليل االستبيان اإللكترون بتفريغ

 المدى -

 المتوسط الحسابي -

 النسبة المئوية -

 :الفرضيات وتحليلها ومناقشةالنتائج عرض  - 5

 :المدى لكل بعد من أبعاد المقياس حساب -1

 المدى من خالل المعادلة التالية ابيتم حس: 

    3/ درجة  أدني –اعلى درجة للبعد 
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  والدرجة الكليةألبعاد المقياس  وأعلى درجة ىأدن حيوض): 7(الجدول رقم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  أعلى درجة   أدنى درجة   عدد فقراته   البعد 

بعد المشاركة في 

  القرارات الصفية 

6  6  30  

بعد الدعم     

  االجتماعي 

6  6  30  

بعد االنشغال بعملية 

  التعلم 

7  7  35  

  35  7  7  بعد وضوح المعايير

بعد السمات اإليجابية 

  للمدرس

9  9  45  

بعد التوجه الذاتي 

  المسؤول 

6  6  30  

  55  11  11  بعد البيئة المادية 

  260  52  /  الدرجة الكلية
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أن أدنى درجة يمكن أن يتحصل عليها الفرد في االبعاد المشاركة ) 7(نالحظ من خالل الجدول رقم 

أما أعلى درجة يمكن  درجات، 6المسؤول هي  والتوجه الذاتي االجتماعي،الدعم  الصفية،في القرارات 

  .30 عليها هيأن يتحصل 

 7رد هي فإن أدنى درجة يمكن أن يتحصل عليها الف ووضوح المعاييرأما بعد انشغال بعملية التعلم -

  .درجة 35أما أعلى درجة هي  درجات،

أما  درجات، 9فيما يخص بعد السمات اإليجابية للمدرس فإن أدنى درجة يتحصل عليها الفرد هي 

  .درجة 45اعلى درجة فتكون 

في حين أعلى  درجة، 11البيئة المادية التي تكون أدنى درجة يمكن ان يتحصل عليها هي  وأخيرا بعد

  .55درجة يمكن ان يتحصل عليها الفرد هي 

  :والدرجة الكلية يوضح المدى لكل بعد من أبعاد المقياس): 8(جدول رقم 

  اتجاه مرتفع   اتجاه متوسط   منخفضاتجاه   المدى  

  ] 30 – 23[   ] 22 - 14[   ] 13  – 6[   8=24/3=6-30  البعد األول 

  ] 30 – 23[   ] 22 – 14[    ] 13  -  6[  8=24/3=6-30 البعد الثاني 

  ] 30 – 26[    ] 25 – 17[    ] 16 – 7[   9=28/3=7—35 البعد الثالث 

  ] 30 – 26[   ] 25 – 17[   ] 16 – 7[   9=28/3=7-35  البعد الرابع 

البعد 

  الخامس 

45-9=36/3=12   ]9 – 20 [   ]21 – 33 [   ]34 – 45 [  

البعد 

  السادس 

30-6=24/3=8   ]6 – 13 [   ]14 – 22 [   ]23 - 30 [  
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البعد 

  السابع 

55-11=44/3=12    ]11 – 25 [   ]26 – 40 [   ]41 – 55 [  

الدرجة 

  الكلية

260-52=208/3   ]52 – 121 [   ]122 – 191 [   ]192- 260 [  

خالل الفرق  حسابه من والذي تمالمدى لكل بعد من أبعاد التالية ) 8(نالحظ من خالل الجدول رقم 

اتجاهات أفراد العينة نحو البعد  ستخراجال 3على  وتقسيم النتيجةلكل بعد  وأعلى قيمةبين أدنى قيمة 

  .)المرتفع المنخفض، المتوسط،(المتمثلة في االتجاه 

 :المقياسحساب مجموع درجات الفرد التي تحصل عليها في كل بعد من أبعاد  -2

  األفراد العينة في كل بعد من أبعاد المقياسيوضح مجموع درجات ) 9(الجدول رقم 

  المجموع  7البعد   6البعد   5البعد   4البعد   3البعد   2البعد   1البعد    فراداأل

1  26  27  27  34  39  27  49  229  

2  20  20  19  25  36  16  44  180  

3  23  22  20  21  31  20  42  179  

4  20  21  26  21  25  19  39  171  

5  21  24  28  30  28  22  39  192  

6  25  34  29  30  35  20  37  210  

7  27  26  28  28  35  21  37  202  

8  25  26  29  27  34  21  36  198  
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9  23  26  24  30  32  19  48  202  

10  23  17  28  24  37  20  40  189  

    411  205  332  270  258  243  233  المجموع

بعد من ابعاد المقياس باإلضافة إلى مجموع  مجموع درجات الفرد في كل) 9(نالحظ من الجدول رقم 

  .بعدفراد في كل األ

 النسبة المئوية التجاهات أفراد العينة نحو أبعاد المقياس  -3

 :يوضح النسبة المئوية التجاهات أفراد العينة نحو أبعاد المقياس) 10(الجدول رقم 

نسبة ذوي االتجاه   األبعاد

  المرتفع

نسبة ذوي االتجاه 

  المتوسط 

ذوي االتجاه  نسبة

  المنخفض

بعد المشاركة في 

  القرارات الصفية 

70%  30%  00%  

  %00  %40  %60  بعد الدعم االجتماعي 

بعد االنشغال بعملية 

  لتعلم 

70%  30%  00%  

  %00  %40  %60  بعد وضوح المعايير 

بعد السمات اإليجابية 

  للمدرس

60%  40%  00%  

بعد التوجه الذاتي 

  المسؤول 

10%  90%  00%  
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  %00  %60  %40  بعد البيئة المادية 

  %00  %50  %50  الدرجة الكلية 

فراد العينة من أ 7نالحظ أن التعلم  الصفية واالنشغال بعمليةالمشاركة في القرارات  ينبالنسبة للبعد

من أفراد العينة لديهم اتجاه  %70متوسط بمعنى أن  ماتجاههأفراد العينة نسبة  من 3واتجاههم مرتفع 

  كان لهم اتجاه متوسط  % 30بينما مرتفع نحو البعد األول 

مـــادة فـــي أنشـــطة  للمشـــاركةلتالميـــذ مـــادة الرياضـــيات يمـــنح حريـــة  ويمكـــن تفســـير ذلـــك أن أســـتاذ
فإشــراك التلميــذ فــي عمليــة اتخــاذ  البعــد،تالميــذ لهــم نظــرة إيجابيــة نحــو هــذا  وبالتــالي فــإن الرياضــيات،

القرارات يضعه أمام أحداث وقضايا غير معالجة مما يجعله فاعال غير سـلبي، صـانعا لعمليـة الـتعلم ال 
  التحصيلي لتلميذمن مستوى  ومنه ترفع والداللة،متلق لها، منتجا للمعنى 

رأي- داء ال اركة وإب ة المش اء فرص ا أن إعط ب  كم فية تكس رارات الص ي الق فةف ذ ص  التالمي

الـتعلم، عمليـة  فـي واالنغمـاس الصـف،الدعم االجتماعي داخـل  وتيسير عملية المسؤول،التوجيه الذاتي 

المواقــف و  يشــعرهم باالهتمــام بمــا يتعلمونــه بالتــالي القــدرة علــى التعبيــر عــن المعنــى لمختلــف التجــارب مــا

 الرياضـيات أنلك علـى األسـتاذ مـادة على الخبرات التعليمية التي يمرون بهـا، لـذ وٕاضفاء معنى الصفية

وٕاعطـاء  ومقترحـاتهم آلرائهـم،لـيهم نظـرة دونيـة إو النظـر أمـنهم  ويقوم بالسـخرية يبتعد عن انتقاد تالميذه

والقــرارات مبــالي بمــا يجــري فــي فصــله الدراســي  غيــرالتلميــذ  وٕاال يصــبح المشــاركة فــي األنشــطة، فرصــة

نحــو  ونقــص الدافعيــةف التحصــيل عيــؤدي ذلــك الــى مشــكالت متعــددة منهــا ضــ فيــه، ألنــهتصــدر  التــي

  .)73ص، 2000سعيد،(. والجهد الدراسيأي يقودهم الى سوء اإلنجاز  المادة،

فإن معظم التالميذ مستواهم نحو البعد مرتفع و بالتالي  البعد االنشغال بعملية التعلم نسب  أما

يمكن تفسير ذلك على وجود تفاعل بين التالميذ و استمتاعهم بالدرس و تأديتهم  هذا شيء إيجابي و 

قدرة أستاذ مادة الرياضيات على جعل التالميذ يقضون  هذا دليل علىو الواجبات و المهمات الصفية 
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التقليل ما أمكن من الوقت الذي و ،  ل بأنشطة ذات قيمة تعليمية عاليةأكبر وقت ممكن في االنشغا

منه و سلوك غير مرغوب فيه ، يقضونه بانتظار بدء األنشطة ،أو التنقل بين األنشطة أو االنشغال ب

طرق التدريس مادة الرياضيات وتنويع استراتيجيات و  ،إدارة وقت الحصة بالنجاح من جهةعلى قدرته 

عدم اعتماد على والتحفيز التالميذ و  واالجتهادلى خلق جو حب التعلم إأخرى التي تؤدي من جهة 

، لذلك البد من  ملل لتلميذ و بالتالي انشغاله عن الدرسطريقة واحدة في التدريس التي تسبب ال

 دم لى عإالعديد من التالميذ بن يؤدي أممكن ، ألن اهماله ه إليجابياتبهذا المكون نظرا  االهتمام

ن األهم لديهم ألفصول الدراسية الثالثة باعتبار الل نتائج اخبالنتائج التي يتحصلون عليها   المباالة

وطاقاتهم نحو نهم ال يعطون تركيزهم أجهده ووقته لها،  و بشهادة البكالوريا و التي سيعي  هو امتحان

يذ يعتمدون على ن جل التالمأالسبب في يرجع شرح األستاذ للدرس وأداء األنشطة المكلفون بها ، و 

أمال  لعيشيهذا ما يتفق مع دراسة سة ال على ما يقدم داخل القسم ،و ارج المؤسخالدروس الخصوصية 

نه من أسباب تدني نقص الدافعية نحو التعلم باألقسام النهائية هو استفحال أالتي توضح )2012(

من الممكن نجد من داخل القسم ، و ل الجاد ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت تعرقل العم

التالميذ الشعب العلمية  يسعون بكل جهد لحضور الحصص الدراسية للرياضيات باعتبارها مادة 

أساسية ،و اما بالنسبة الشعب األدبية من ممكن اهمالها سواء بالغياب المتكرر أو الحضور في قاعة 

    تحقيق هذا البعد نظرا لإليجابياتبد من لذلك ال، النشاط راسة بشكل سلبي خالي من الحماس و الد

  . التالميذتكامل المجهودات األستاذ و على تأثيره اإليجابي الذي يتوقف و 

من  %60أن  للمدرس نالحظوالسمات اإليجابية  ووضوح المعايير، االجتماعي، األبعاد الدعماما 

حيث ، كان اتجاههم متوسط  % 40في حين  هذه،ينة كان اتجاههم مرتفع نحو األبعاد أفراد الع

تجاه التالميذ نحو المكون عة وبالتالي مستوى امعظمها كانت مرتفأن نسب الدعم االجتماعي 
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بين و  التالميذئد بين األستاذ مادة الرياضيات و و يكمن تفسير ذلك أن الدعم االجتماعي ساإيجابي 

يدفع مما  المتبادل وتشجيع النجاح داخل الصف اإلحترامميذ فيما بينهم ،من خالل الود و التال

طرح استنتاجات للقضية المطروحة بدون خوف أو تردد، نظرا للمشاركة وانشغال بعملية التعلم و 

 التفاعل ونوعية ، السوية االجتماعية بالعالقات وثيق جانب لها وأبعاد مزايا من يتضمنهلما  

على التالميذ و اتجاههم نحو يؤثر  وهذا ، وأقرانه التلميذ بين الصف غرفة في السائد االجتماعي

 منذ لديه الشعور هذا ويتكون ، التلميذ نفس في شخصية حاجة ذلك أن عتباربإ ، بيئتهم الدراسية 

 أساتذتهم وبين التالميذ بين ايجابية تفاعل صورا الصف غرفة في تتوفر ال وعندما الصغر،

 نحو المستقبلية وتصوراتهم لديهم التجاهاتا مختلف على يؤثرنفسي  وضغط كبيرا عائقا سيشكل

 مع تبادلية عالقات وٕاقامة ، الجماعة وسط جاالندما نحو نزعة لديه فرد أي أن باعتبار ، الدراسة

  .)5 ص ، 2006 ، لوكيا جابر،(."  االجتماعي عالجو " ب العلماء يسميه ما وهذا ، أقرانه

بين التالميذ كفريق واحد يساهم في تحسين العملية ولذلك البد من العمل على تحقيق التعامل 

التعليمية وتحقيق أهداف الدرس من خالل األنشطة الرياضيات المختلفة دون أن ننسى األستاذ باعتباره 

عنصر مهم وموجه داخل الصف الدراسي لذلك عليه بدعم النفسي واالجتماعي المتمثل في تعزيز وكل 

، كما أن نسب مستوى اتجاه  البيئة الصفية تجاه التالميذ نحو س إيجابا على اعكهذه األمور تن

التزام التالميذ بالمعايير وقدرة يمكن تفسير ذلك على حو بعد وضوح المعايير مرتفعة ، و التالميذ ن

ذلك أن وضوح المعايير والتعليمات يساعد التالميذ على استنتاج مبادئ يعتمد األستاذ على توضيحها، 

يفضلون  ال السن هذه مثل في التالميذ أن المعلوم ومن ،ته أثناء الحصة الدراسية ي تصرفاعليها ف

 أو أستاذه مع المناوشات حد إلى وتصل به التلميذ يثور ما فسرعان ، والتعليمات والقيود الضوابط

 وضى،الف المشاغبة وخاصة السلبية السلوكيات من العديد لديهم يولد الكثير الضغط نأ حيث ، زمالئه
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 آخر مشكال سيولد مشكل وكل الدراسية، الحصة حضور من حرمانه أجل من ذلك يتعمد من وهناك 

 كرهه و ، الدراسيةده للما التلميذ متابعة عدم إلى يؤدي الدراسية الحصص بعض الحرمان من أن حيث

 وبالتالي الدراسية أموره تعقد إلى بالتلميذ يصل الحال أين بينهما العالقة تسوء ومنها ، ولمدرسها لها

 لم وٕاذا ،)133 ص ، بس ن،زيدا( المعالجة  و المتابعة عدم حالة في الدراسي مستقبله وتعثر تؤثر

 لذلك مقاصدها،فة معر  وال فهمها، يستطيع لن فإنه للطالب واضحة الدرس وأهداف معايير تكن

 المعايير هذه عليها بنيت التي المسلمات وٕادراك المنطلقات فهم على يساعد واألهداف المعايير فوضوح

 ن،والعصيا التمرد من بنوع تمر المرحلة هذه أن حيث ،)107ص ه ، 1431 المبدل ،( واألهداف

خبراته، لذلك البد  وزيادة قدراتهم صقل على سلبا يؤثر وهذا ،عليها والثورة الرضوخ للتعليمات وعدم

أن  لذلك يمكن كثيرة،يؤدي الى مشكالت  الذيواهماله  إيجابيات،االهتمام بهذا البعد لما له من 

  .أن تلميذ يتخذ هذه المعايير على أساس تفادي مشكالت مع أستاذه، أو المدرسة المتواجد فيهانفترض 

،  اتجاهها مرتفعمستوى  والتي كانبعد السمات اإليجابية للمدرس  ونسبهم نحوما نتائج التالميذ أ

فيمكن تفسير ذلك أن أستاذ مادة الرياضيات محبب من طرف التالميذ لما يتميز به من صفات تجعله 

 وتعديالت الحداث تغييرات على أ أستاذ مادة الرياضيات له القدرة وعليه فإن تالميذه،نموذج يقتدي به 

لى توافقه النفسي لتلميذ خاصة المراهق ع معاملة األستاذ وذلك ألهمية غيره،يستطيع أن يقوم بها 

أساتذتهم فيما و  أظهرت دراسات الدور الفعال الذي تلعبه العالقات بين المتعلمين واالجتماعي، حيث

على اتجاهات التالميذ نحو في داخل البيئة الصفية و يخص األثر الذي تتركه على طبيعة المناخ الص

قبل  من به يحتذى نموذجاً  تجعلهم إيجابية خصائص من به يتمتعون وبما المدرسون أنو  الدراسة ،

 الفرع الدراسة في وطبيعة المواد طبيعة أن الباحثة ترى هذا ما أكدته دراسة نابلسي حيث و  التالميذ،

 عن اإلحجام إلى الطلبة تدفع األمور هذه كل الطلبة لدى بعض صعوبة من عليه تنطوي وبما العلمي،
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 إليهم يوجهه قد الذي التأنيب من خوفاً  األسئلةطرح  من والخوف الصفية، األنشطة في المشاركة

 التحصيل ذوي الطالب الذي يدفع األمر والعلوم، والفيزياء كالرياضيات العلمية المواد مدروسا

، 2014النابلسي،(.إليه محببة وغير منفرة بيئة هي الصفية البيئة أن يدرك أن إلى المنخفض

  .)124ص

ان اتجاهه نحو البعد مرتفع أي ما ك) 1(نالحظ أن فرد واحد بينما بعد التوجه الذاتي المسؤول 

على أن التالميذ  ويدل ضمناكان مستوى اتجاههم نحو البعد متوسط،  % 90في حين  ،% 10يعادل 

على قدرته على و  الصف،الى قدرة األستاذ على التحكم في  وهذا راجع، ديهميدركون القدرات المعرفية ل

، وهذا ما يبين م بمحتوى هذا البعد ليس دائما لكن التزامهو  لدى تالميذه ،تنمية  روح المسؤولية  

 المسؤول الذاتي التوجيه ممارسة المعلم يشجع أن الضروري من فإنهمستوى اتجاههم متوسط ، لذا 

 الوعي يكسبهم ذلك أن إذ عليهم، يفرضه الذي التحكم مناسبة وبطريقة بالتدريج ويسحب للطالب،

نظرتهم و  هم نحو المادة الدراسية ،يحفز  مماب منهم مطلو  هو بما والوعي وتقويمها، ومراقبتها بالذات،

 مادة أستاذ طرف من الموجهة بالتعليمات التالميذ التزام عدمذلك أن اإليجابية نحو بيئتهم الصفية ،

 يولد مما األمور زمام في والتحكم الصف غرفة ضبط في صعوبة لىإ باألستاذ يؤدي الرياضيات

 ،الحصة أثناء اإليجابية المشاركة غياب ، الواجبات إنجاز و تحضير كعدم عديدا وسلوكيات مشكالت

 نقص مشكل في بدوره يقع الذي  المادة أستاذ على يؤثر وهذا ، غيرها و المتكررة الغيابات ، التأخيرات

 ،ص 2009 خليل،( منها الخروج يصعب مفرغة حلقة في الجميع ويدخل ، تالميذه مع للعمل الدافعية

  .نظامه اختالل الى يؤدي ما والفوضى القسم داخل مشكالت يخلق مما ،)137

  في حين مرتفع،من أفراد العينة مستوى اتجاههم نحو البعد  % 40ئة المادية فإن أما البعد البي
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األغلبية مستوى اتجاههم متوسط وهذا ممكن راجع  حيث ،اتجاههم متوسط نحو البعد  % 60 

  المتكرر، نه أحيانا يتعذر على األستاذ استخدام الوسائل التعليمية أو انقطاع الكهرباءإلى أ

لذا البد من العمل على توفير بيئة مادية ،  مساحة القسم غير مناسبة بسبب عدد التالميذ  أو  

 في ونشاطهم فعاليتهم على تأثير لها ،بحيث متطلباتهم و همحاجات تلبية الى ذلك يؤدي مناسبة  حيث

 استعمال إمكانية وهو المهم لعنصراو  التهوية وأماكن واإلضاءة األثاث بتوفير التعليمي الموقف

 تؤدي والتي ، الرياضيات دروس تطلبها التي)العرض ،جهاز كالحاسوب( الكترونية التعليمية الوسائل

 وأدوات مستلزمات توفير على العمل البد ولذلك ، لتلميذ أكثر المعنى وتقريب المعلومة توصيل لىإ

 بالشكل محتواه تنفيذ و أهدافه لتحقيق الرياضيات مادة جامنه مع يتناسب بما الصفية البيئة ومعدات

المرتفع  الكلية للمقياس تتمحور ما بين االتجاهلنجد النسبة المئوية ألفراد العينة نحو الدرجة  .المطلوب

 من 5و مرتفع،مستوى اتجاههم نحو المقياس كان  %50من أفراد العينة أي  5حيث أن  والمنخفض،

  .متوسطالمقياس اتجاههم نحو  مستوى% 50أفراد العينة أي 

 :المقياسحساب المتوسط الحسابي ألبعاد 

عليه من خالل تقسيم مجموع درجات أفراد العينة في كل بعد من أبعاد المقياس على  وتم الحصول

  مجموع أفراد العينة 

  :المقياسبعاد أليمثل المتوسط الحسابي ) 11(الجدول رقم  -

  االتجاهمستوى   المتوسط الحسابي  األبعاد

  مرتفع   23  المشاركة في القرارات الصفية  

  مرتفع   24  الدعم االجتماعي  

  متوسط   25  بعملية التعلم  االنشغال
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  مرتفع   27  وضوح المعايير 

  متوسط   32  السمات اإليجابية للمدرس 

  متوسط   20  التوجه الذاتي المسؤول 

  مرتفع   41  البيئة المادية 

مجموع درجات األفراد العينة على 

  المقياس 

   مرتفع  195

المشاركة في (على األبعاد أفراد العينة  اتجاهأن مستوى ) 11(خالل الجدول رقم  ومنه نالحظ من

في حين نجد مستوى  مرتفع، )والبيئة الماديةوضوح المعايير  االجتماعي،الدعم  الصفية،القرارات 

 )المسؤول والتوجه الذاتي للمدرس،السمات اإليجابية  التعلم،بعملية  االنشغال(اتجاه أفراد نحو األبعاد 

  .متوسط

هذا يدل  وبالتالي فإن ]260 – 192[ينحصر في المجال  195للمقياس فقيمته ي أما المتوسط الحساب

على أن مستوى اتجاه التالميذ السنة الثالثة ثانوي نحو المكونات اإليجابية للبيئة الصفية في مادة 

مستوى اتجاه التالميذ  وهي أنيثبت صحة الفرضية  وهذا ما إيجابي، وهذا مؤشر الرياضيات مرتفع

القائلة بأن مستوى  ورفض الفرضية مرتفع،نحو المكونات اإليجابية للبيئة الصفية في مادة الرياضيات 

 .الصفية في مادة الرياضيات متوسط اتجاه التالميذ نحو المكونات اإليجابية للبيئة

زين لديهم أهمية نحو بيئتهم من أجاب على المقياس هم تالميذ ممتا تفسيرها أنهفي  وتفترض الباحثة

 وال بماالصفية، ألن التلميذ الذي يكون مستواه التحصيلي منخفض نوعا ما ال يبالي بأهمية المقياس 

 مادة وباعتبارشهادة البكالوريا  ومقبلين علىتالميذ السنة الثالثة ثانوي  يتضمنه، أو باعتبارهم

أو  األساسية،عتبارها من المواد خاصة للشعب العلمية بإ ولها وزنالرياضيات مادة يمتحنون فيها 
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في  الدراسة تبقىهذه  كل النتائج ومنه فإن منها،بالنسبة للشعب األدبية التي تعتبر كمادة يتخوفون 

  .العينة حدود أفراد
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   خاتمة

، ويتلقى مجمل ي يقضي فيه التلميذ وقته الدراسيتعتبر البيئة الصفية المكان األساسي الذ

، كما أنه قد ال يتأثر بها ويرجع ذلك بمثيراتها التي تطرأ عليه المعارف و الخبرات ، حيث أنه يتأثر

مما يتطلب على أستاذ مادة الرياضيات توفير إلى شخصية كل تلميذ وكيفية تقبله لما يطرأ عليه ، 

في زيادة الفاعلية التعليمية توفير و تحسين مكوناتها اإليجابية  بيئة صفية مناسبة و ذلك من خالل 

 الصف و خارجه بتوفير المتطلبات التقنية من أجهزة حاسب و أجهزة عرض داخلالتعلمية 

شبكات اتصال محلية داخل المدرسة فان البيئة الصفية التي تساعد على دمج التقنيات التعليمية و 

يكونوا ة التي تتطلبها مادة الرياضيات و تكون بيئة ناشطة و فاعلة في عمليات عقلية مختلف

التلميذ في مواقف تعليمية منها وضع التي يتحصلون عليها باإلضافة الى  مسؤولين عن النتائج

كيز على التعلم االجتماعي ر التً و .العمل الجماعي خالل الدرسو والتقويم وتصحيح األخطاء  السؤال

مما يؤدي بالتلميذ الى  وتفاعل التالميذ فيما بينهم من خالل التعلم التعاوني ونظام الحلقات وتزكية

من خالل األنشطة التعليمية  ف التشاركية التي يخلقها األستاذشعور بالمسؤولية من خالل المواق

المخطط ن البيئة الصفية الجاذبة و اذلك ف، لالمقرر الدراسي لمادة الرياضيات تلفة التي يتطلبهاخالم

الحفاظ عليها تسهم بشكل بنشاطهم و تعزيزها و  التي يساهم التالميذ فيالمتجددة و المقصودة و لها و 

نتائجهم تحصيلية مرجوة التي يذ و تحسن من أدائهم األكاديمي و واضح في تطوير سلوك التالم

لتحقيق األفضل و رفع  ، والذي يسعى بكل جهدلويات كل تلميذ في القسم النهائيمن أو  نجدها

 .دربهأجل مواصلة من  المستوى 
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  :والمقترحاتالتوصيات 

 لهم تسمح التيو  الصف داخل التالميذ مع اإليجابي التفاعلو  الحوار طريقة األستاذ اعتماد - 1
 ،األهمية من قدر على بآرائهم باألخذالمبادرة  إلى السعيو  اهتماماتهم،و  ،انشغاالتهم عن بالتعبير

 في المستمر الحضور على يعهمجتش كذاو  ،أذهانهم في الصفيةالبيئة  صورة تحسن من يزيد ما
 .الدراسية الحصص جميع

 التي النفسية الضغوطاتو  ،التالميذبها  يمر التي المرحلة خصائص األستاذ درايةلا ضرورة - 2
 من يزيد الذيو  بينهما العالقة تحسينو  ،أستاذه من التلميذ تقريب أجل من ذلكو  ،يعيشونها
 .الطرفين كال بين المتبادل االحترامو  التعاون ،االجتماعي الدعم صور

الفعالية االهتمام باألقسام الدراسية  واثراء الممارساتالتفاعالت اإليجابية لدى التالميذ  تنشيط - 3
 .كس إيجابيا في العملية التعليميةخاصة األقسام النهائية التي تنع

 منها التلميذ دور يبرز بحيث والمتعلم المعلم بين المشاركة على قائمة تدريس طرق استخدام - 4
 بين الدائم التفاعل على التأكيد.له يقدم لما استيعابه فيركز الحصة في اشراك التلميذ فيقدر
 التالميذ مادة الرياضيات واعطاء حصص في والمتعلم المعلم

 وتحقيق اهدافمما يؤدي الى رفع مستوى التلميذ  والقرارات الصفية األنشطة في المشاركة في فرصة
  المادة 

 والمناقشات الحوارات وتنظيم التالميذ مع والتفاعل الجماعي العمل اراتمه على المعلمين تدريب - 5
 .الصفية بيئتهم في أبنائهم ألعمال الدائمة األولياء متابعة - 6
مع توضيح عواقب السلوك وما يترتب عليه  بم بشكل صريح للطال�تحديد حقوق الطلبة وواجبا - 7

بالمسؤولية عن تصرفاته وتحمله ما  راعقاب حيث أن ذلك يكسب الطالب شعو من ثواب أو 
 .يترتب عليها وتقبله لتلك العواقب عند وقوعها

 وربطه ببعضظروف أحسن  وٕاعادة تطبيقه فياالستفادة من المقياس الذي أعدته الباحثة  - 8
 .)األكاديميدافعية اإلنجاز  االبتكاري،التفكير  الدراسي،كالتحصيل (المتغيرات 

  .الدراسية أو نمائية للمتغير ذاتهاجراء بحوث تتناول مقارنة بين مراحل  - 9
 .)مرحلة المتوسطة(أخرى بحوث تتناول متغير البحث الحالي على مراحل  بأجراءالقيام  -10
االهتمام بالقاعات الدراسة وتوفر المستلزمات العلمية والتي تنعكس إيجابا في العملية  -11

 .التعليمية
ام استمارة واحدة إذ اقتصر بحثنا على استخد األساتذة،تتطرق إلى آراء  اجراء دراسات أخرى -12

 .موجهة للتالميذ
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 .البيئة الصفية في المواد األخرى اجراء دراسات تتناول -13
اجراء دورات تكوينية من حين آلخر لتدريب األساتذة على كيفية التعامل مع مختلف معيقات  -14

  .التي تواجه البيئة الصفية وادارتها
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مستغانم – باديس بن الحميد عبد جامعة  
  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية 
 شعبة علم التربية 

 
 
 
  جيالليمولشرارة  :لطالبةا
 

  واالرشادالسنة الثانية ماستر توجيه 
  

  
  طلب تحكيم استبيان  :الموضوع

  
   

  : الى السادة المحكمين
رشاد واالشهادة ماستر في علم التربية تخصص توجيه  الميدانية لنيلاعداد الدراسة  إطارفي 

دراسة ميدانية لتالميذ السنة (الرياضيات في مادة المكونات اإليجابية للبيئة الصفية  :الموسومة ب
  :الرجاء منكم ابداء آرائكم حول فقرات االستبيان من حيث، )مستغانمالثانية ثانوي بوالية 

 ارتباطها بالمحور  -
 من حيث الصياغة اللغوية  -
 اضافة فقرات التي ترونها مناسبة  -

 ولكم جزيل الشكر 
  

  



  : مفاهيم الدراسة

 والتي تتأثر الصف،في غرفة  واالجتماعية السائدةهي الظروف النفسية : البيئة الصفية 
هذه الظروف  وبقدر جودة ويستجيب لها المتعلمينباللحظات التعليمية التي يحدثها المعلم 

بتأدية وظيفة أساسية  ومؤثرة تقومبقدر ما تكون بيئة الصف مناسبة لتوفير خبرات غنية 
هي المساهمة في عملية التعلم باإلضافة الى تهيئة فرص كافية للمتعلمين لنجاح في 

 بانها :اجرائياالصفية  وتعرف البيئة .ونوازعهم المختلفةاخلي بين دوافعهم تحقيق التوافق الد
لبيئة اإليجابية ل المقياس المكوناتمن خالل اجابته على الدرجة التي يحصل عليها التلميذ 

  في مادة الرياضيات  الصفية
  مكونات اإليجابية للبيئة الصفية  

هي مجموع الظروف والعوامل االجتماعية والنفسية التي توجد داخل غرفة الصف والتي تسهم في 
تلميذ التحصل عليها يتحديد السلوكيات الخاصة بالتالميذ وتقاس من خالل مجموع الدرجات الذي 

  السنة الثالثة ثانوي في استبيان المكونات اإليجابية للبيئة الصفية في مادة الرياضيات

  :لية الدراسةإشكا

ما مستوى اتجاه التالميذ السنة الثالثة ثانوي نحو المكونات اإليجابية للبيئة الصفية في مادة -
 الرياضيات؟ 

  

  : معلومات خاصة باألستاذ المحكم

اسم وعنوان   الرتبة   لقب واسم المحكم
  مؤسسة العمل

      

 
 

  
  
  
  



  البحث العلميوزارة التعليم العالي و 
  _مستغانم–جامعة عبد الحميد ب باديس 

  كلية العلوم االجتماعية 
 قسم علم النفس 

 
 

 التلميذ استمارة
 تلميذة ال ، أختيتلميذال أخي
 السنة التالميذ إخواني منكم نرجو الماستر شهادة لنيل تخرج مذكرة تحضير إطار في
 السلوكيات بعض عن تعبر التيعن هذه العبارات  بإجابتكم ناو تفيد أن ثانوينية الثا

  مادة الرياضيات  القسم في داخل التالميذ بها يقوم التي والمهام
وفق ما يتفق مع آرائكم وال تتركوا  في الخانة المناسبة) ×(لذا نرجو منكم وضع عالمة 

أي عبارة دون إجابة رجاء، وتأكدوا انه ليس هناك اجابة صحيحة او خاطئة وأن 
  شكرا لكم  .فقط علميال بحثال إطار في وتكون تامة سريةفي  ستتم معلوماتكم

 
 :الشخصية البيانات

  :السن
  :الجنس
  :شعبة

 

 

 

 

 

 

 

 



 وتحقيق نتائجالتالميذ في تحديد النشاطات  ويعني مشاركة :الصفيةبعد المشاركة في القرارات 
                                                 .ثناء التعلم الصفيمعينة للدرس أ

  غير مناسب                                مناسب :البعد                   

      
 مالحظات

 
 انتماء البند

 
 العبارة

 
 الرقم

غير 
 مناسب

 مناسب

يشارك التالميذ في بعض    
تحديد نشاط (القرارات الصفية 

)موعد-واجب –  

1 

 مادة الرياضيات يترك األستاذ   
لكل تلميذ حرية ممارسة 
 النشاط الذي يميل اليه 

2 

يقترح بعض التالميذ من    
  وأنشطة أنفسهم واجبات 

3 

 مادة الرياضيات يبدي األستاذ   
أهمية للمقترحات التي يقدمها 
التالميذ نحو استخدام طريقة 

 تدريس ما 

4 

عن  يعبر كل تلميذ في القسم   
 رأيه دون تردد 

5 

كل تلميذ زمالئه يختار    
تراك في مجموعة النشاط لالش

 داخل القسم 

6 

يشارك التالميذ في المناقشات    
 لمعرفة وجهة نظر األخرين 

7 

مادة  يشاور األستاذ   
التالميذ في وضع  الرياضيات

 الخطة المدرسية 

8 



 والتالميذ وبين التالميذاألساتذة بين  والدعم المتبادلاالحترام  ويشير الى :االجتماعيبعد الدعم 
 مع بعضهم البعض

                              
   غير مناسب                               مناسب :البعد                      

مادة ز حصص تتمي   
بروح الفكاهة الرياضيات 

المرح و   

9  

يساعد التالميذ بعضهم    
بعض في انجاز المهام ال

 المقدمة إليهم 

10 

يوجد في هذا القسم اهتمام    
نحو تقديم المساعدة لمن 

 يحتاج اليها 

11 

في قسمنا مع  يتعامل التالميذ   
  بعضهم البعض كفريق واحد

12 

يحمل التالميذ في قسمنا    
مشاعر طيبة تجاه بعضهم 

 البعض 

13 

االحترام تسود روح المودة و    
 داخل قسمنا 

14 

 مادة الرياضيات يعمل األستاذ   
على مساعدة التالميذ في 

 استيعاب دروسهم 

15 

وتأديتهم لتالميذ ل والحصة بالنسبةيشير الى مدى أهمية الدرس و  :التعلمبعد االنشغال بعملية 
بنشاط  والمهمات الصفية للواجبات  

      غير مناسب                                                مناسب: البعد
يكثر السرحان عند التالميذ    

في حصص المادة 
 الرياضيات

16 



يبذل التالميذ طاقاتهم في    
الرياضياتأداء األنشطة   

17 

انتباههم  في يركز التالميذ   
مادة الرياضياتأستاذ لشرح   

18 

ميز المشاركة في القسم تت   
النشاط بالحماس و   

19 

يهتم التالميذ بأداء الواجبات    
 المدرسية 

20 

يستمتع التالميذ بالعمل مع    
بعضهم البعض في األنشطة 

 داخل حصص هذه المادة 

21 

ي بين يكثر الحديث الجانب   
مادة  شرح أستاذالتالميذ أثناء 

 الرياضيات لدرس

22 

تتميز حصص هذه المادة    
 بالملل 

23 

ميذ بطرح األسئلة يبادر التال   
مادة أستاذ المختلفة على 

حول الدرس الرياضيات 
 المقدم 

24 

وسلوكياته على أداء التلميذ  قصد الحكم مدى وضوح المعايير ويقصد به :المعاييربعد وضوح 
الصف داخل  

   غير مناسب                    مناسب :البعد            
الرياضيات مادة  أستاذيشرح    

المدرسة  نقوانيو  أنظمة  
25 

 دراسة مادةهداف أ   
  الرياضيات واضحة

26 

لدى التالميذ أفكار محددة    
يجب إنجازه أثناء  عما

27 



الرياضيات الحصة مادة  
مادة  يشرح األستاذ   

 إذاما سيحدث  الرياضيات
 بالنظام داخلتلميذ  أخل

 القسم 

28 

يعرف التالميذ ما هو مطلوب    
منهم داخل حصص المادة 

 الرياضيات

29 

مادة  يوضح األستاذ   
كيفية اإلجابة عن  الرياضيات

 األسئلة امتحان مادته 

30 

مادة  يبين لنا األستاذ   
الطرق  أفضل الرياضيات

 المراجعة هذه المادة 

31 

الرياضيات مادة  أستاذيقدم    
وافيا عن كيفية انجاز  شرحا

التالميذ لألنشطة المطلوبة 
 منهم

32 

 مادة الرياضيات أستاذيوضح    
سلم (معايير تقييم مثل 

)التنقيط  

33 

اإليجابية في البيئة  وسمات المدرسيقيس هذا البعد صفات  :للمدرسبعد السمات اإليجابية 
وذجا يقتدى به طالبه مالصفية التي تجعل منه ن  

غير مناسب                                 مناسب: البعد                            
 مادة الرياضيات أستاذيشجع    

التالميذ للمحافظة على 
 النظافة 

34 

 الرياضيات قادر مادةأستاذ    
على إدارة وقت الحصة 

35 



 بنجاح 
 مادة الرياضيات أستاذيحترم    

وجهات نظرنا آرائنا و   
36 

 مادة الرياضيات أستاذيشعرنا    
بالثقة أثناء اإلجابة على 

 األسئلة 

37 

 مادة الرياضيات أستاذعنا يض   
مل في مواقف تتيح لنا تح

 المسؤولية 

38 

 مادة الرياضياتيتميز أستاذ    
 بالمرونة 

39 

مادة  أستاذيستخدم    
كل الطرق  الرياضيات
التعليمية لتوصيل  والوسائل

 الفكرة لتلميذ 

40 

 مادة الرياضيات أستاذيعمل    
 على رفع مستوى طموحنا 

41 

 الرياضيات يعتبر أستاذ مادة   
 مثل أعلى يجب االقتداء به 

42 

 أستاذأشعر بتناقض بين قول    
  الرياضيات وفعلهمادة 

43 

ل مدى قيام التالميذ بتنظيم أنفسهم ذاتيا داخويشير هذا البعد الى  :المسؤوللتوجه الذاتي ابعد 
  مستمرة من المدرس لتنظيم كل فترة أثناء الدرسالصف دون الحاجة الى توجيهات 

غير مناسب                   مناسب: البعد                       
 44 تسود الفوضى داخل القسم    
 مادة الرياضيات أستاذيجد    

صعوبة في إعادة التالميذ 
 الى مقاعدهم 

45 

يعنى التالميذ في هذا القسم     46 



  وترتيب أدواتهمبنظافة قسمهم 
مادة  أستاذيضطر    

ترك شرح الدرس  الرياضيات
 من أجل ضبط التالميذ 

47 

يحدث خالفات بين التالميذ    
 داخل القسم 

48 

يلتزم التالميذ بالتعليمات    
التي يقدمها أستاذ  التوجيهاتو 

  مادة الرياضيات

49 

ينجز التالميذ واجباتهم في    
 الوقت المحدد 

50 

يشير هذا البعد الى البيئة المادية للقسم التي تتميز باالتساع واإلضاءة  :بعد البيئة المادية
 ونوعية المقاعد التالميذ والتجهيزات الحديثة فيها  

غير  التعديل
 مناسبة

الر  الفقرات مناسبة
 قم

 51 تتناسب مساحة القسم مع عدد التالميذ    
توجد فراغات وممرات كافية لتحرك    

 بارتياح 
52 

القسم يسمح لألستاذ مادة الرياضيات    
باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة 

 في القسم 

35 

القسم منظم يسمح ألستاذ مادة    
 الرياضيات برؤية جميع التالميذ 

54 

يخلو القسم من المشكالت الصوتية    
 )كصدى الصوت(

55 

الجدران ذات مساحة واسعة تسمع    
لتالميذ بعرض إنتاج التالميذ الوسائل 

 التعليمية 

56 

نوافذ القسم تتيح رؤية البيئة الخارجية     75 



 للصف 
درجة حرارة القسم مناسبة في فصل    

 الشتاء والصيف  
58 

مساحة القسم تسمح بتغيير جلسة    
التالميذ بما ينسجم مع موضوع الدرس 

 في مادة الرياضيات 

95 

 60 سبورة القسم تتناسب مع قامة التالميذ    

نوافذ القسم تسمح باإلضاءة الطبيعية    
 الكافية والتهوية المناسبة 

16 

القسم يسمح باستخدام الوسائل    
الصف مثل التكنولوجية الحديثة في 

)(LCD…. DVD 

62 

 

 

 

 

                             غير مناسبة               البدائل                   مناسبة

 دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  ابدا



)2(ملحق رقم   

 

مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس   
 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 قسم العلوم االجتماعية 
 شعبة علم التربية 

 

 

 استمارة 

أختي التلميذة  التلميذ،أخي   

تقوم بها داخل القسم في  والمهام التيإليك مجموعة من العبارات التي تعّبر عن بعض السلوكيات 
 مادة الرياضيات 

في الخانة المناسبة وفق ما يتفق مع آرائك وال تترك أي عبارة دون  )×(لذا نرجو منك وضع عالمة 
 تامة في سرية ستتم معلوماتكإجابة رجاء، وتأكد أنه ليس هناك اجابة صحيحة او خاطئة وأن 

  شكرا لكم .العلمي فقط البحث إطار في وتكون
   

  :البيانات الشخصية
  أنثى                    ذكر: الجنس

  :التخصص
 

  تجريبية علوم
  

  الرياضيات     تقي رياضي

  تسيير واقتصاد  
  

    لغات اجنبية  آداب وفلسفة 
 
 
 



 الرقم الفقرات  دائما غالبا أحيانا نادرا  أبدا
أشارك في تحديد النشاطات مادة الرياضيات      

  )كموعد الواجب(
1 

 2 أقترح من نفسي واجبات وأنشطة       
يبدي أستاذ مادة الرياضيات أهمية للمقترحات التي      

 يقدمها التالميذ عند استخدامه طريقة تدريس ما 
3 

 4 يعّبر كل تلميذ في القسم عن رأيه      
في مجموعة النشاط  أختار زمالئي لالشتراك معهم     

 داخل القسم 
5 

 6 أشارك في المناقشات لمعرفة وجهة نظر اآلخرين       
 7 تتخلل حصص مادة الرياضيات بالدعابة والمرح       
نساعد بعضنا البعض في انجاز المهام المقدمة      

 الينا 
8 

يوجد في هذا القسم اهتمام نحو تقديم المساعدة لمن      
 يحتاج اليها 

9 

 10 نتعامل مع بعضنا البعض في القسم كفريق واحد      
 11 تسود روح المودة واالحترام داخل قسمنا      
يعمل أستاذ مادة الرياضيات على مساعدتنا في      

 استيعاب دروسنا 
12 

 13 يكثر شرود الذهن في حصص مادة الرياضيات      
 14 أبذل طاقاتي في أداء األنشطة مادة الرياضيات      
 15 أركز في انتباه لشرح األستاذ      
 16 تتميز المشاركة في القسم بالحماس والنشاط       
 17 اهتم بأداء واجبات وأنشطة مادة الرياضيات      
يكثر الحديث الجانبي بين التالميذ أثناء شرح      

 األستاذ مادة الرياضيات 
18 

أبادر بطرح األسئلة المختلفة على أستاذ مادة      
 الرياضيات حول الدرس المقدم 

19 

 20 أهداف دراسة مادة الرياضيات واضحة      



إنجازه أثناء الحصة  لدي أفكار محددة عما يجب     
 مادة الرياضيات 

21 

يشرح أستاذ مادة الرياضيات ما سيحدث إذا أخل      
 تلميذ بالنظام داخل القسم 

22 

يوّضح أستاذ مادة الرياضيات كيفية اإلجابة عن      
 أسئلة امتحان مادته 

23 

يبين لنا أستاذ مادة الرياضيات أفضل الطرق      
 لمراجعة مادته 

24 

يقدم أستاذ مادة الرياضيات شرحا وافيا عن كيفية      
 إنجازنا لألنشطة المطلوبة منا 

25 

يوّضح أستاذ مادة الرياضيات معايير تقييمنا مثل      
 )سلم التنقيط(

26 

يشجعنا أستاذ مادة الرياضيات للمحافظة على      
 نظافة القسم 

27 

مادة الرياضيات قادر على إدارة وقت الحصة  أستاذ     
 بنجاح 

28 

 39 يحترم أستاذ مادة الرياضيات آرائنا ووجهات نظرنا      
يشعرنا أستاذ مادة الرياضيات بالثقة أثناء اإلجابة      

 على األسئلة 
30 

 31 يتميز أستاذ مادة الرياضيات بالمرونة      
الرياضيات في الطرق والوسائل  ينّوع أستاذ مادة     

 التعليمية لتوصيل الفكرة 
32 

يحفزنا أستاذ مادة الرياضيات على رفع مستوى      
 طموحنا 

33 

يعتبر أستاذ مادة الرياضيات مثل أعلى يجب      
 االقتداء به 

34 

 35 أشعر بتناقض بين قول األستاذ وفعله       
 36 تسود الفوضى داخل القسم      
يجد أستاذ مادة الرياضيات صعوبة إعادة التالميذ       37 



 الى مقاعدهم 
 38 نعتني أنا وزمالئي بنظافة قسمنا وترتيب أدواتنا      
 39 تحدث خالفات بين التالميذ داخل القسم      
ألتزم بالتعليمات والتوجيهات التي يقدمها أستاذ مادة      

 الرياضيات 
40 

 41 أنجز واجباتي في الوقت المحدد      
 42 تتناسب مساحة القسم مع عدد التالميذ      
 43 توجد فراغات وممرات كافية لتحرك بارتياح      
القسم يسمح لألستاذ مادة الرياضيات باستخدام      

 الوسائل التكنولوجية الحديثة في القسم 
44 

يسمح ألستاذ مادة الرياضيات برؤية  القسم منظم     
 جميع التالميذ 

45 

كصدى (يخلو القسم من المشكالت الصوتية      
 )الصوت

46 

 47 نوافذ القسم تتيح رؤية البيئة الخارجية للصف      
درجة حرارة القسم مناسبة في فصل الشتاء والصيف        48 

بتغيير جلسة التالميذ بما  مساحة القسم تسمح     
 ينسجم مع موضوع الدرس في مادة الرياضيات 

49 

 50 سبورة القسم تتناسب مع قامة التالميذ      
نوافذ القسم تسمح باإلضاءة الطبيعية الكافية      

 والتهوية المناسبة 
51 

القسم يسمح باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة      
 LCD…. DVD)(في الصف مثل 

52 

  



)3(ملحق رقم   

 قائمة المحكمين 

 واسم مؤسسةعنوان 
 العمل

 الرقم   واللقب االسم  الرتبة 

جامعة عبد الحميد بن 
-مستغانم–باديس   

)أ(أستاذ محاضر  ميلود عمار    1 

جامعة عبد الحميد بن 
-مستغانم–باديس   

)أ(أستاذ محاضر   2 العبادية عبد القادر  

جامعة عبد الحميد بن 
-مستغانم–باديس   

)ب(أستاذ محاضر  محمدبلكرد    3 

جامعة عبد الحميد بن 
-مستغانم–باديس   

)ب(أستاذة محاضرة   4 عليلش فلة  

جامعة عبد الحميد بن 
-مستغانم–باديس   

)أ(أستاذ محاضر   5  حفيظة  بلخير 

متوسطة بوتشاشة 
-خروبة- أحمد  

مستشارة التوجيه 
واإلرشاد المدرسي 

 والمهني

 6 بوحسون خيرة

جامعة عبد الحميد بن 
-مستغانم–باديس   

)أ(أستاذ محاضر  عفيف مرنيز    7 

جامعة عبد الحميد بن 
-مستغانم–باديس   

)ب(أستاذة محاضرة   8 عباسة أمينة  

 ثانوية أوكراف محمد
- مستغانم-  

أستاذة التعليم الثانوي 
 لمادة الرياضيات

لطروش كريمة     9 

 


