
§
'.

- frlii.,*o- !,"{§! û{ J*.âJl ;as, ar.eç

I \t\ tr 1(\t il
r,, i..,:

forL.r"Y_, adL*iÿ fit ll a*l(

a{,§Lcr"Yl fdrJl Ê*.§
p

u*üJl Ê[ a*Li

LrÉJl Êt" É-;,t*,llt rrt*A JdJ GF ErSi.

çL.lr.ûl u'.ÂiJl ptc :rf*aâi 
,

ai;';+J§:Çtlall

a-i.§tdl ar+J

4À.âSl

4.4 #)

Llri.j lù i,,o

lr*:4Â

a,'ÉJt

(î)Ê"rêt*" ô.iti*,ï

(ç)_*l*" ilr*T
(ç);*l*" §li*,ï

t*Ys t*âIJt

PL,.qjJl aôdâtâ ùl l',it'u

J*t..r üi#3

d,r_Jlj- ûLoÿ.

2O2O-2O19 fur,ol+Jl ai*Jl

,t{.tJt{l ,t.^ol

ùliJl;üQ ai§ÿts çb.'.ilJl ,J.lJ;Jl Jt,+a::l

Ét Jl .us, tujlfu (J,$ti ùU 6g*^fl i{^)& r,Ës Ar*a .rJ adlJ+" 1*"b. -

-'+ttiu-e a,Je d, çU ojl, flU*tt ôlg .j{

,i{,i.â . c

zoào/Os /26: gl.r_ÿ 6pt:



 
 

 مستغانم- جامعة عبد الحميد بن باديس 

 .كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

 .العلوم االجتماعية: قسم 
 .علم النفس: شعبة

 
 .ويم شهبدة  مبستزتخزج لمذكزة 

 .علم النفس المدرسي: تخصص
 

 

 

 

 

 .كلويلي بختة: (ة)الطالب

                                                            

 :أعضاء لجنة المناقشة

 اللقب و االسم                                الرتبة                               الصفة

 رئيسا                          (أ)أستاذة محاضرة.                سيسبان فاطيمة الزىراء

 .مشرفا و مقررا                     (ب)قنيش سعيد                             أستاذ محاضر 

 ممتحنا                                      (ب)عثمان عز الدين                       أستاذ محاضر 

  

 .2020-2019:السنة الجامعية

.االتصال التفاعلً اللفظً و عالقته بتقدٌر الذات  

زٌان الشعاعً دراسة لدي عٌنة من تالمٌذ مستوى األولى ثانوي لثانوٌة عبد  الباقً بن  

-  والٌة مستغانم–دائرة سٌدي علً   



 
 

 
 .مستغانم– جامعة عبد الحميد بن باديس 

 . كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 .العلوم االجتماعية: قسم 
 .علم النفس: شعبة

 
 مذكزة تخزج  نىيم شهبدة  مبستز

 .علم النفس المدرسي: تخصص
 

 

 

 

 

 .كلويلي بختة:(ة)الطالب

 

 :أعضاء لجنة المناقشة

 اللقب و االسم                                الرتبة                               الصفة

 رئيسا                         (أ)أستاذة محاضرة.                 سيسبان فاطيمة الزىراء

 .مشرفا و مقررا                  (ب)قنيش سعيد                             أستاذ محاضر 

 ممتحنا                                      (ب)عثمان عز الدين                         أستاذ محاضر 

 202-2019:السنة الجامعية

.االتصال التفاعلً اللفظً و عالقته بتقدٌر الذات  

زٌان الشعاعً دراسة مٌدانٌة لدي عٌنة من تالمٌذ مستوى األولى ثانوي لثانوٌة عبد  الباقً بن  

-  والٌة مستغانم–دائرة سٌدي علً   



 

 أ
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 ب
 

 

 

 

 



 

 ج
 

 :ممخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى االتصاؿ التفاعمي المفظي ك عبلقتو بتقدير الذات لدل عينة مف 
تبلميذ السنة أكلى ثانكم، ك استخدمنا المنيج الكصفي التحميمي ألنو يعتبر دراسة تتناكؿ الكقائع المكجكدة 

 28كقت إجراء البحث ك تـ إعداده أداة الدراسة عمى شكؿ استبياف التفاعؿ المفظي الذم احتكل عمى 
 بنكد ك تخص البعد المدرسي فقط، ك قد أخذنا عينتنا 08سؤاال ك اختبار ككبر سميث لتقدير الذات فيو 

 إناث لمسنة أكلى 17 ذككر ك 21 تمميذا ك تمميذة، فيما يمثؿ 38بطريقة عشكائية بسيطة ك تككنت مف 
دائرة سيدم عمي كالية مستغانـ، ك مف ىنا " عبد الباقي بف زياف الشعاعي"مف التعميـ الثانكم بثانكية 

األسمكب األكؿ استبياف التفاعمي : استعممنا في دراستنا المنيج الكصفي التفسيرم ك استخدمنا أسمكبيف
المفظي لفبلندرز مف تصميـ فبلندرز ترجمة حمداف، ك األسمكب الثاني اختبار تقدير الذات لككبر سميث 

 :ترجمة فيصؿ فراحي جامعة كىراف،  ك تـ التكصؿ إلى النتائج التالية

ال تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا ما بيف متغير االتصاؿ التفاعمي المفظي ك متغير تقدير  -
 .الذات المدرسي لدل المستكل األكؿ ثانكم

 .تكجد فركؽ دالة إحصائيا في االتصاؿ التفاعمي المفظي باختبلؼ الجنس لصاح اإلناث -
 .تكجد فركؽ دالة إحصائيا في تقدير الذات المدرسي باختبلؼ الجنس لصالح اإلناث -

 االتصاؿ التفاعمي المفظي، تقدير الذات: الكممات المفتاحية. 
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Study summary: 

This study aimed to identify verbal interactive communication and its 

relationship to self-esteem among a sample of first-year high school students, 

and we used the descriptive analytical approach because it is considered a study 

that deals with the facts present at the time of conducting the research and the 

study tool was prepared in the form of a verbal interaction questionnaire that 

contained 28 questions. And the Cooper Smith test for self-esteem has 08 items 

related to the school dimension only. We took our sample in a simple random 

way and it consisted of 38 male and female students, while 21 males and 17 

females represent the first year of secondary education at the secondary school 

of "Abd al-Baqi bin Zayan Al-Shaai '." Department of Sidi Ali Mostaganem, 

And from here we used in our study the descriptive and explanatory approach 

and used two methods: the first method is a verbal interaction questionnaire for 

Flanders designed by Flanders Hamdan translation, and the second method is a 

self-esteem test by Cooper Smith translated by Faisal Farahi at the University of 

Oran, and the following results were reached:  

- There is no statistically significant correlation between the verbal interactive 

communication variable and the school self-esteem variable among first-year 

secondary school students. 

 - There are statistically significant differences in verbal interactive 

communication according to gender. 

 - There are statistically significant differences in school self-esteem according 

to gender. 

 • Key words: communication, verbal interaction, self-esteem. 
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الباحثيف منذ  يعتبر االتصاؿ عامة مف المكاضيع األساسية التي استقطبت اىتماـ الكثير مف المفكريف ك  
أعكاـ حمت باعتباره أساس التفاعؿ االجتماعي الذم يؤدم إلى نشكء عبلقات متعددة في مختمؼ المكاقؼ 

رائو آصاؿ لمتعبير عمى م فالفرد يركز عمى اإل،بيف شخصيف أك أكثر بيدؼ الكصكؿ إلى مشركع مشترؾ
 كىك الركيزة األساسية ألم نشاط كما أنو يسمح بتقريب مسافة ،اىتماماتو كأفكاره لغيره مف األفراد ك

 كسيمة فعالة إلحداث التغيير في ، ك ىكاالتصاؿ كبالتالي يصبح أداة مف أدكات التأثير عمى األفراد
. سمككيـ ليذا يمكف القكؿ بأف االتصاؿ ىك شرياف الحياة بمختمؼ ميادينيا

ليذا بفضؿ االتصاؿ تتمكف المؤسسات عمى اختبلؼ طبيعتيا في المجتمع في االستمرار كالقياـ بمياميا 
عمى أحسف كجو كمف بينيا نجد المؤسسة التربكية بجميع أطكارىا التعميمية ككنيا المركز الثاني بعد 

العبلقات  حيث أف األسرة ىي مجتمع صغير يتفاعؿ فيو األعضاء كيؤثر بعضيـ في بعض، ؼاألسرة،
 بثمعمميـ تؤثر تأثيرا كبيرا في الجك االجتماعي لحجرة الدراسة، ك مف ثـ  االجتماعية بيف التبلميذ ك

االجتماعي ك االنفعالي لمتبلميذ  المناخ السائد داخؿ حجرة الدراسة إلى حد كبير في النمك العقمي ك
. كتنميتيـ السمككية

فإف الطريقة التي يستجيب بيا  التربكية، تعد عبلقة المعمـ بتبلميذه مف أىـ العكامؿ التي تؤثر في العممية
ثار إيجابية فيما يتعمؽ بتعمـ آالتي يتفاعؿ بيا معيـ أثناء التدريس يمكف أف يككف ليا  ك المعمـ لمتبلميذ

. الدرس بؿ كرضاىـ عف المعمـ ك التبلميذ كنمكىـ في مختمؼ جكانبو،

فيعد المعمـ بحؽ أحد المتغيرات اليامة في العممية التعميمية بما يتبعو مع تبلميذ فضمو مف أساليب  – 2
. تحثيـ عمى التفكير كتطمؽ عمى قدراتيـ كخياالتيـ نحك األفكار الجديدة كالمميزة

قامت الطالبة الباحثة بدراسة االتصاؿ التفاعمي المفظي ك عبلقتو بتقدير الذات ك التي قسمت إلى خمسة 
 :فصكؿ

الفصؿ األكؿ كاف عبارة عف مدخؿ لمدراسة تناكلت فيو الباحثة إشكالية البحث، دكاعي اختيار المكضكع، 
صياغة فرضيات البحث أىداؼ الدراسة ك حدكدىا ثـ حددت المفاىيـ اإلجرائية لمدراسة، أما الفصؿ 

الثاني فتناكلت فيو تعاريؼ االتصاؿ ك أىميتو ك أنكاعو، ثـ انتقمت إلى التفاعؿ المفظي، مفيكمو، أىميتو، 
أنماطو، مياراتو،  نظرياتو ك أبعاد التحميؿ التفاعمي المفظي، ثـ الفصؿ الثالث تناكلت فيو مفيـك الذات ك 
 تقدير الذات ك أنكاع  تقدير الذات ك العكامؿ المؤثرة فييا ك مستكياتيا مظاىرىا ك النظريات التي فسرتيا،
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ك الفصؿ الرابع تناكلت فيو الجانب الميداني بالتطرؽ إلى الدراسة االستطبلعية ك األساسية التي تمت في 
ك أخيرا الفصؿ الخامس عرضت فيو نتائج الدراسة ك التفسيرات .ثانكية عبد الباقي بف زياف الشعاعي

الخاصة بنتائج كؿ فرضية حيث ربطت بيف نتائج الدراسة ك كاقع العبلقة بيف األساتذة ك التبلميذ، ثـ 
 .قدمت ممخصا عاما لمدراسة
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:  اإلشكالية .1

إف عممية االتصاؿ بيف البشر عممية أساسية نحس بيا كنفيـ مف خبلليا بيئتنا كالتي يمكف االستفادة مف 
الفرد منذ كالدتو مركرا يمر فييا  عناصرىا في األمكر التي تساعد اإلنساف في عبلقتو مع مجتمعو بيف ما

 المدرسة كصكال إلى إلى مف البيت إلى الشارع عائمتويعيش مكاقؼ اتصالية مع حيث بجميع مراحؿ حياتو 
.  مؤشرات االجتماعية اؿيعتبر حميا  الجامعة ك

كعمى ىذا فإف أسمكب تحميؿ التفاعؿ المفظي يعتمد عمى نكعية المناخ السائد داخؿ حجرة الدراسة أثناء 
. التعميـ

كبر في التفاعؿ المتبادؿ بيف المعمـ كتبلميذه، ك لذا كاف مف األىذا مما الشؾ فيو يككف لو األثر  ك
. تبلميذه الطبيعي كنتاج لمدراسات العديدة في ىذا المجاؿ معرفة ما يحدث مف تفاعؿ بيف المعمـ ك

ما يتركو ذلؾ التفاعؿ مف تغير في كضع التبلميذ األكاديمي أك في سمككياتيـ كعبلقتيـ االجتماعية  ك
كىذه الطريقة ىي طريقة المبلحظة المباشرة لمسمكؾ المفظي لممعمـ كالتبلميذ كما يحدث مف تفاعؿ بيت 

    سمكؾ التمميذ المفظي، حيث أف الطريقة التي ندرؾ بيا سمكؾ المعمـ المفظي تقكدنا إلى إدراؾ الجانبيف،
تحصيمو العممي كمف حيث تطكره  بالتالي إلى معرفة التغيرات التي تحدث لمتمميذ مف حيث نمكه ك ك

االجتماعي في عبلقتو مع المعمـ مف جية ك في عبلقتو مع التبلميذ اآلخريف مف جية أخرل في السمكؾ 
. المفظي لممعمـ قد يككف لو الدكر الكبير في السمكؾ التبلميذ ك اتجاىاتيـ كتفكيرىـ 

إف التعمـ يتـ عف طريؽ التفاعؿ، يتفاعؿ المتعمـ مع الكسط الذم يعيش فيو داخميا كخارجيا  

مف خبلؿ ىذا التفاعؿ يكتسب المتعمـ خبرات جديدة ينتج عنيا تغييرا في سمككو، ك ىذا ىك  ك         
تقبمو لمتعمـ ك يعني ذلؾ أف اكتساب المتعمـ لممعرفة ال يعني أنو قد تعمميا ، ذلؾ أف لكي مالمعنى الذم 

. معنى لدل المتعمـ يصميا عمى تمؾ المعرفة المكتسبة لفظا تعمما فإنو يجب أف يككف ليا مغزل ك

ك مف المنطمؽ أف عممية إيصاؿ المعمكمات كالميارات المرغكبة فييا إلى التبلميذ تشكؿ ىدفا رئيسيا مف 
أىداؼ العممية التربكية كيساىـ مدل نجاحيا في فعالية ىذه العممية عمى نحك كبير ك لف يتحقؽ ىذا 
اليدؼ ما لـ يتكافر مناخ صغير يسكده نمط تكاصؿ فعاؿ، ك التكاصؿ حقيقتو مف جكىر النشاطات 

. الصفية عمى اإلطبلؽ 
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ك لذلؾ اىتمت األبحاث في السنكات القميمة األخيرة حكؿ طرؽ التعميـ كذلؾ بتحميؿ التفاعؿ بيف المعمـ 
. كتبلميذه داخؿ حجرة الدراسة

: ىك كؿ ىذه المعطيات كالمتغيرات دفعتنا لمبحث في المكضكع ك

. التفاعؿ المفظي كعبلقتو بتقدير ذات التبلميذ

: كمنو نطرح التساؤؿ التالي

 ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف االتصاؿ التفاعمي المفظي ك تقدير الذات لدل التبلميذ؟. 
 تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا ما بيف متغير االتصاؿ التفاعمي المفظي ك متغير تقدير  ىؿ

 الذات المدرسي؟
 ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا في تقدير الذات المدرسي باختبلؼ الجنس لدل التبلميذ؟ 

: الفرضيات .2

 :األولىالفرضية -  1.2

 تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا ما بيف متغير االتصاؿ التفاعمي المفظي ك متغير تقدير الذات 
 .المدرسي لدل تبلميذ السنة أكلى ثانكم

 :الفرضية الثانية 2.2-

تكجد فركؽ دالة إحصائيا في االتصاؿ التفاعمي المفظي باختبلؼ الجنس لدل تبلميذ السنة أكلى ثانكم 
 .بدائرة سيدم عمي مستغانـ

 :الفرضية الثالثة- 3.2

تكجد فركؽ دالة إحصائيا في تقدير الذات المدرسي باختبلؼ الجنس لدل تبلميذ السنة أكلى ثانكم بدائرة 
 .سيدم عمي مستغانـ
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 : دواعي اختيار الموضوع .3

الرغبة الممحة لدل الطالبة الباحثة لدراسة ىذا المكضكع ألنو ركف مف األركاف اليامة التي تقـك  -
عمييا العممية التربكية فمف خبلؿ قراءتنا ألدبيات البحث تككنت لدم فكرة حكؿ المكضكع تناكلتو 

 .ك شخصتو ميدانيا

االىتماـ المتزايد باالتصاؿ التفاعمي المفظي ك مدل تأثيره في حجرة الدراسة مف قبؿ عمماء ك  -
 .باحثيف ك مختصيف في عمـ النفس

تندرج ىذه الدراسة في ىذا االتجاه بحيث أف الغرض منو تسميط الضكء عمى أىـ ما يساعد ك ما  -
 .يسكد داخؿ القسـ ك التفاعؿ الناتج بيف األستاذ ك التمميذ ك مدل تأثيره عميو

اختارت الطالبة الباحثة مرحمة السنة أكلى ثانكم ألف التبلميذ بحاجة إلى العناية ك المرافقة  -
 .النفسية ألنيـ في مرحمة انتقالية تكيفية مف الطكر المتكسط إلى الطكر الثانكم

: لدراسة االيدف من.4

. معرفة إذا كانت ىناؾ فركؽ بيف التفاعؿ المفظي كتقدير الذات التمميذ*

. معرفة إذا كانت ىناؾ دكر التفاعؿ المفظي لممعمـ في رفع مف تقدير الذات لدل التمميذ*

. معرفة إذا كانت ىناؾ الفركؽ لتقدير الذات بيف التبلميذ*

كضع استبياف ضكء الكاشؼ لمعبلقة المكجكدة بيف االتصاؿ التفاعمي المفظي ك تقدير الذات المدرسي * 
 .لدل التبلميذ

 .استبياف فركؽ الجنس األكثر معاممة داخؿ القسـ مع األستاذ مقارنة بالجنس اآلخر* 

 .استبياف الفركؽ بيف الشعب األدبية ك العممية في االتصاؿ التفاعؿ المفظي داخؿ حجرة الدراسة* 
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: لدراسةأىمية ا. 5

: األىمية النظرية- 1.5

. إف الدراسة تكضح معرفة الفركؽ بيف التفاعؿ المفظي كتقدير الذات 

. تكضح معرفة الفركؽ بيف التقدير الذات بيف التبلميذ

. تسميط الضكء عمى مفيـك االتصاؿ التفاعؿ المفظي كتقدير الذات داخؿ حجرة الدراسة

. تقدـ صكرة كاضحة عف التفاعؿ المفظي لممعمـ في رفع مف تقديرات ذات التمميذ 

: األىمية العممية التطبيقية- 2.5

 شريحة ىامة مف شرائح المجتمع كىي شريحة تبلميذ المرحمة الثانكية كالتي مف خبلليا دراسة اؿق ىذتتناكؿ
. كشؼ عمى عبلقة بيف التفاعؿ المفظي لممعمـ كتقديرات ذات التمميذ

. تعرؼ التبلميذ مرحمة الثانكية بتقدير الذات *

. لك بالقميؿ بمرجع يقيد الباحثيف في ىذا المجاؿ تتجسد األىمية ك*

 .المفاىيم اإلجرائية لمدراسة. 6

 تحميؿ التفاعؿ بأنو إجراء بحث متخصص يعطي معمكمات عف بعض :التفاعل المفظي- 1.6
 الخصائص المتعددة لمتعميـ كما أنو يحمؿ السمات التمقائية لمحتكل االتصاؿ المفظي بيف المعمـ كتبلميذه،

 .يتـ ترتيب البيانات المكجكدة مف المبلحظة ثـ تحمؿ النتائج لدراسة أساليب التعميـ كالتعمـ ك

 :أبعاد التفاعل المفظي- 2.6

 . التأثير الغير مباشر: حديث المعمم

 .االستجابة

تقبؿ ك تكضيح اتجاه أك درجة شعكر التمميذ بأسمكب ليس فيو تيديد ك قد تككف : تقبل المشاعر -
 الشاعر إيجابية أك سمبية ك يشمؿ ذلؾ المشاعر المتنبأ ليا أك المستدعاة
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التي تخفؼ التكتر ك  (النكات)مدح أك تشجيع عمؿ التمميذ أك سمككو الفكاىات: المدح ك التشجيع -
تحقؽ ىدفا ك لكنيا ليست عمى حساب تمميذ آخر، اإليماء بالرأس، أك القكؿ نعـ أك استمر يعتبر 

 .متضمنا
تكضيح أك بناء أك تطكير أك تحسيف األفكار التي يقدميا التمميذ، : تقبؿ أك استخداـ أفكار التمميذ -

ك يتضمف ذلؾ تكسيع المعمـ لنطاؽ أفكار التمميذ، ك لكف حيف يقدـ المعمـ مزيدا مف أفكاره 
 (.0)الخاصة فإنو بذلؾ ينتمي إلى العبد

 تكجيو سؤاؿ عف محتكل أك خطكات معينة مبني عمى أساس أفكار المعمـ بيدؼ :توجيو األسئمة -
 .أف يجيب عميو التمميذ

 .التأثير المباشر
 :     المبادأة

تقديـ الحقائؽ أك كجيات النظر عف محتكل أك خطكات معينة، : (الشرح أك التمقيف)المحاضرة  -
 .التعبير عف أفكار المعمـ الخاصة يعطي تفسيراتو الخاصة ك تقديـ شركحو الخاصة

التكجييات ك التكصيات أك األكامر، أك األحكاـ التي يتكقع مف : (التعميمات)إعطاء التكجييات  -
 .التمميذ أف يذعف ليا ك ينفذىا

العبارات التي تستيدؼ تغيير سمكؾ التمميذ مف نمط غير مقبكؿ إلى : نقد السمطة أك تبريرىا -
، القكؿ عف سبب ما يفعمو المعمـ المرجع (طرده)النمط المقبكؿ، الصياح عمى تمميذ بالخركج

 .الشخصي المتطرؼ
 حديث التمميذ

 :        االستجابة
 حديث التمميذ في االستجابة لممعمـ مبادرة المعمـ باالتصاؿ أك حث :استجابة- حديث التمميذ -

 . عبارة لمتمميذ أك بناء مكقؼ، حرية لمتمميذ في التعبير عف أفكاره الخاصة محدكدة
 :المبادأة

 (الذيف يبدعكف ذاتيا بو) حديث التبلميذ الذيف يأخذكف فيو زماـ المبادرة:المبادأة- حديث التمميذ -
التعبير عف األفكار الخاصة، المبادأة بمكضكعات جديدة، الحرية في إعطاء اآلراء ك الخط 
 .الفكرم مثؿ تكجيو أسئمة تدؿ عمى التفكير السميـ ذاىبيف إلى ما كراء المكقؼ الحالي المكجكد

 :السموك المشترك
 التكقؼ القصير، الفترات القصيرة مف الصمت ك فترات االرتباؾ :(الفوضى)الصمت أو االرتباك -

 .التي ال يستطيع المبلحظ أف يفيـ طبيعة التفاعؿ الذم يحدث خبلليا



 .                                                                     مذخم إنى انذراست.انفصم األول
 

21 
 

: تقدير الذات- 3.6

     ىك التقدير أك النقطة التي يعطييا التمميذ لتقديره انطبلقا مف إجاباتو عمى اختبار تقدير الذات 
 . المدرسي مف المستكل أك التقدير الذم يعطيو لذاتو

 :األستاذ- 4.6
     ىك جزء مف األجيزة المنفذة لرسالة التعميـ في المجتمع كىك العامؿ األكؿ كاألساسي القائـ غمى 

تطبيؽ المعمكمات كنقميا إلى أبناء المجتمع إذ يعتبر ناقبل لثقافة األجياؿ السابقة كأخبلقيـ كعاداتيـ عمى 
 .الخيؿ الجديد عبر المؤسسة

 :التالميذ - 5.6

 إف التمميذ يعني مزاكلتو لمتعميـ االبتدائي أك المتكسط أك الثانكم، كالتمميذ ركف ىاـ في العممية      
عداد المعمميف،       التربكية فيك مبدأىا ك ىدفيا ك كما أف العممية التربكية الحديثة تخضع لنظـ التعميـ كا 

 النشاط ك كضع المناىج كالكتب بما يبلئـ مكاىب التبلميذ كمستكياتيـ كطرائقيـ في التفكير ك
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 :تمييد        

 يعتبر التفاعؿ الذم يجرم داخؿ القسـ بيف األستاذ ك المتعمميف عماد العممية التعميمية حيث تتـ مف 
خبلؿ شبكة مف االتصاالت ك التبادؿ الرمزم بما فيو مف إلقاء ك تمقي الحكار داخؿ القسـ ك تعتبر عممية 

 .التعمـ ك التعميـ ىي محكر العممية التربكية القائمة بيف األستاذ ك المتعمـ داخؿ المنظكمة التربكية

  :تحديد مفيوم االتصال .1

جاء في لساف العرب اتصؿ الشيء بالشيء لـ ينقطع ك الكصؿ ضد اليجراف ك الكصؿ خبلؼ          
          م تعني القرب ك القرابة، كالتكاصؿ في المغة العربية يعني االقتراف تالفصؿ ك منو صمة الرحـ اؿ

. ك االتصاؿ ك الصمة ك الترابط ك االلتماـ ك الجمع ك اإلببلغ

 أف االتصاؿ ىك اإلببلغ ك االطبلع ك اإلجبار أم le petit robertأما في المغة األجنبية فقد جاء في 
    نقؿ خبر ما مف شخص إلى آخر أك بإقامة عبلقة مع شخص ما كما يدؿ عمى الشئ الذم يتـ تبميغو 

بمعنى ربط  (1936)أكؿ مرة في المغة الفرنسية القديمة سنة (communique) (فعؿ)ك قد استعمؿ
مف  (االتصاؿ ك التكاصؿ)الشيء بالشيء ك ذىب بعض الباحثيف إلى حد التمييز بيف معنييف متقاربيف 

حيث الداللة فاالتصاؿ مف الفعؿ اتصؿ يتصؿ  فنقكؿ اتصؿ فبلف بفبلف أم أقاـ معو صمة ك يفيد ىذا 
: المعنى أف المبادرة تأتي مف جانب كاحد ىك الفاعؿ،أما التكاصؿ فيك مف الفعؿ تكاصؿ يتكاصؿ فنقكؿ
تكاصؿ فبلف بفبلف، ك يفيد ذلؾ المشاركة ما داـ الفاعؿ أكثر مف كاحد، ك ما دامت المبادرة تأتي مف 

الطرفيف معا، فالتكاصؿ بيذا المعنى ىك حكار يتبادؿ فيو الطرفاف الحديث في دكرة الكبلـ حيث يككف أحد 
الطرفيف مرسبل ك الثاني متمقيا، ك عندما يرد الثاني بالمكافقة  أك االختبلؼ يصير مرسبل ك المرسؿ أكال 

. يصير متمقيا ك ىذا ما يفيد الفعؿ يتحاكركف أم يتراجعكف الكبلـ

ليس مف السيؿ ألكؿ مرة تحديد مفيـك االتصاؿ نظرا لعدة أسباب ك عكامؿ مختمفة نراىا مسئكلة عمى 
: تعدد المفاىيـ ك التعاريؼ ك مف بيف تمؾ األسباب

الغنى الداللي الذم تتميز بو ىذه الكممة مما أدل إلى كجكد تعاريؼ كثيرة جدا لممفيـك اختمؼ في  -
 .درجة تركيزىا عمى عناصره

    المفيـك حديث العيد نسبيا فعمى غرار العديد مف المصطمحات التي تستمدىا العمـك اإلنسانية  -
 .ك االجتماعية مف العمـك ك فركع المعرفة األخرل نجد تعريفات مختمفة لمفيـك االتصاؿ
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ىناؾ مقاربات متعددة لمظاىرة االتصالية فيمكف أف يتـ التناكؿ المفاىيمي مف زاكية ابستمكلكجية  -
 .فمسفية أك مف زاكية نفسية تربكية أك مف زاكية سكسيكلكجية أك لغكية

تعدد المدارس العممية ك الفكرية لمباحثيف في ىذا المجاؿ حيث يشير طمعت منصكر في ىذا  -
الصدد إلى أف ىناؾ خمس ك عشركف تصكرا مختمفا لمصطمح االتصاؿ يجرم استخدامو في 

 .البحث ك قد ظير خمسكف كصفا لمعممية االتصالية
 لبلتصاؿ ك البحث فيو مما اإلنسانيةاالىتماـ الكبير الذم أصبحت تكليو العديد مف حقكؽ المعرفة  -

عكؼ، ) .نتج عنو اختبلؼ في تحدياتو ك تنكع في تصكراتو ك مقارباتو ك تعدد في نماذجو النظرية
 (104، صفحة 2011

بناء عمى ما تقدـ يمكف القكؿ أنو عمى المستكل العممي البحثي تكجد تعريفات كثيرة يركز بعضيا عمى 
المراحؿ التي يمر بيا االتصاؿ ك يدرس كؿ مرحمة عمى حدل ك ىدفيا ك تأثيرىا عمى عممية االتصاؿ 

بإرساؿ رسالة إلى طرؼ مقابؿ  (مرسؿ)ككؿ، ك ينظر إلى االتصاؿ عمى أنو عممية يقـك فييا طرؼ أكؿ
بما يؤدم إلى إحداث أثر معيف عمى متمقي الرسالة في حيف تركز بعض التعاريؼ عمى التأثير  (مستقبؿ)

الذم يحدثو االتصاؿ في السمكؾ مف أجؿ تغييره كيدؼ أساسي لبلتصاؿ ك تقاس نتيجة التأثير بنكع رجع 
كما يتضمف مفيـك االتصاؿ في ىذا المدخؿ معنى  (بكسر الباء)الصدل ك االستجابة مف طرؼ المستقبؿ 

. المشاركة ك االشتراؾ مسبقا

التفاعؿ :"الذم ذكر فيو أف االتصاؿ ىك" جكرج لننبرغ:ك مف نماذج التعريفات المتداكلة نجد تعريؼ 
عرفو في "  مثير يؤدم إلى إشارة سمكؾ معيف عند المتمقيأكبكاسطة الرمكز ك اإلشارات التي تعمؿ كمنبو 

العممية التي ينقؿ المكجة بيا الفرد القائـ باالتصاؿ منبيات بقصد تعديؿ أك :" األربعينات كارؿ ىكفبلند
عممية نقؿ انطباع أك :"، كما عرفو ديفمكر بأنو (مستقبؿ الرسالة)"تغيير السمكؾ الفرد أك األفراد اآلخريف

تأثير مف منطقة إلى أخرل أك مف بيئة إلى الفرد ك ذلؾ مف خبلؿ عدة أساليب جكىرىا الكبلـ ك استخداـ 
عممية أك طريقة التي تتناقؿ بيا األفكار ك :" ، ك عرفو محمكد عكدة"الحكاس تشعر اآلخريف باالىتماـ

المعمكمات بيف الناس داخؿ التسكؽ االجتماعي معيف، يختمؼ مف حيث الحجـ ك مف حيث العبلقات 
سؽ االجتماعي مجرد عبلقة ثنائية نمطية بيف شخصيف أك جماعة االمتضمنة فيو، بمعنى أف يككف التف

". صغيرة أك المجتمع المحمي ك المجتمع اإلنساني
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نشاط يستيدؼ تحقيؽ انتشار أك شيكع لفكرة ك مكضكع أك :" ك يذىب سمير حسف إلى أف االتصاؿ 
قضية ك ذلؾ عف طريؽ انتقاؿ المعمكمات أك األفكار أك اآلراء مف شخص أك جماعة مف األشخاص أك 

السيد، ) ،"جماعات باستخداـ رمكز ذات معنى كاحد ك المفيـك بنفس الرجة لدل الطرفيف
 ك يعرفو برستكر ك ىاككينز بقكليما العممية التي يتـ مف خبلليا تعديؿ السمكؾ الذم (24،ص2004،

، ك ينظر "تقـك بو الجماعات داخؿ منظمات ك بكاسطة تداخؿ المعمكمات لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية
نصر اهلل، ) ".اقتمؾ العممية التي مف خبلليا نفو اآلخريف ك يفيمكف:" مارتف أندرسكف االتصاؿ عمى أنو

 (30،ص2001

 ال يمكف أف ينفصبل إال اإلنسانيةإف االتصاؿ ىك جكىر العبلقات اإلنسانية فاالتصاؿ ك العبلقات 
اصطناعيا إذ أنيما عمى مستكل الكجكد ال يمثبلف سكل شيئا كاحدا، فاإلنساف ككائف اجتماعي يتعايش 

. داخؿ الجماعة بحيث يفرض أدكات االتصاؿ بيف أفراد الجماعة   التي ينتمي إلييا أك يتكاصؿ معيا

إف التكاصؿ يتضمف كؿ الرمكز الذىف سكاء تعمؽ األمر برمكز المغة ككسيمة لمتكاصؿ أك تعمؽ األمر 
بأشكاؿ التكاصؿ غير المنطكؽ كالكتاب كالحركات الجسمية ك نبرات الصكت ك غيرىا ك ىذا يعني أف 

 (30، صفحة 2009الرزاؽ، ) .األشياء المحيطة بنا يمكف أف تشكؿ لغة التكاصؿ

إف ىناؾ كسائؿ لمتبميغ رمكز الذىف في الزماف ك المكاف إذ يمكف أف نميز ىنا بيف الكسائؿ السمعية 
المنطكقة مثؿ المغة كاألصكات ك الكسائؿ المرئية مثؿ الحركات ك المباس ك تعابير الكجو كما تميز أيضا 

 (.قناة ذكقية)الرائحة ك العطر أك الكسائؿ الذكقية كالطعاـ : مثؿ (يةسقناة شـ)بيف الكسائؿ الشمسية 
 (57، صفحة 1991الفارابي، )

إف تعريؼ شارلز ككلي يمكننا مف بمكرة األبعاد السكسيكلكجية الثقافية ك التربكية لبلتصاؿ المتمثمة 
، ك مظاىر التفاعؿ بيف األفراد ك الجماعات فيك يتيح لنا اإلنسانيةبالخصكص في تأسيس العبلقات 

 ك التكاصؿ المفظي إنسانيةعبلقات : إمكانية الحصكؿ عمى المفاىيـ األساسية في تحميؿ االتصاؿ ىي
ك ىي مفاىيـ ترتبط بكسائؿ تكاصؿ ك " ككسائؿ التكاصؿ في المكاف ك الزماف" المنطكؽ ك غير المفظي 

. أدكاتو مثمما ترتبط بمضمكف الرسالة
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نستكشؼ مف الداللتيف المغكية ك االصطبلحية أف التكاصؿ ليس مجرد تبميغ معمكمات بطريقة خطية 
أحادية االتجاه ك لكنو تبادؿ األفكار ك األحاسيس ك الرسائؿ التي قد تفيـ ك قد ال تفيـ بنفس الطريقة مف 

. طرؼ كؿ األفراد المتكاجديف في كضعية تكاصمية

: أىمية االتصال و أىدافو .2

تعتبر االتصاالت أساس حياتنا اليكمية فنحف نتبادؿ الكميات ك النكعيات الضخمة مف البيانات           
 التناقؿ أخبارك المعمكمات فمف السؤاؿ عف األحكاؿ إلى تبادؿ المشاعر ك نقؿ األفكار ك استعراض 

الكجيات النظر ك تكفير المعمكمات  ك الرقابة، لذلؾ يمعب االتصاؿ دكرا ميما في تفاصيؿ حياتنا اليكمية 
: نكجزىا فيما يأتي

إف القدرة عمى إنجاز أىداؼ تتكقؼ عمى كفاءة االتصاؿ التي يبزىا المرسؿ في عممو حيث أشار 
منو عمى % 85إلى أف الدراسات أكضحت أف النجاح الذم يحققو اإلنساف في عممو يعتمد في " القعيد"

 فقد تعتمد عمى الميارات لمينية أك العممية المتخصصة أف االتصاؿ تمثؿ 15البراعة االتصالية ك 
 .مف الكقت % 95 ك 75جزء كبير مف النشاط اليكمي ك يقدر بعض خبراء أنيا تستيمؾ ما بيف 

 ك مفاىيـ عبر قنكات مختمفة بما يساىـ في اتخاذ إحصاءاتأنيا تفيد في نقؿ المعمكمات ك البيانات ك 
 .قرارات مختمفة ك تحقيؽ النجاح

أنيا ضركرة أساسية في تكجيو ك تغيير السمكؾ الفردم ك الجماعي لمفرد ك الجماعات ك ىك ما تسعى 
 .ك تدكر حكلو كافة الجيكد التربكية

أنيا تساىـ في نقؿ المفاىيـ ك اآلراء ك األفكار عبر القنكات الرسمية لخمؽ التماسؾ بيف مككنات 
 .المؤسسة االجتماعية ك االقتصادية ك التربكية ك تكحيد جيكدىا بما يمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا

 .إنيا كسيمة ىادفة لضماف تفاعؿ ك التبادؿ المشترؾ لؤلنشطة
 .أنيا كسيمة رقابية ك إرشادية لنشاطات المسؤكؿ في مجاؿ التكجيو فعاليا عامميف

 (291، صفحة 2009حميدم، ) .تحفز العامميف ك التبلميذ لمقياـ باألدكار المطمكبة منيـ
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: أنواع االتصال .3

 :أىمياسكؼ  نقتصر عمى ذكر  كفؽ تصنيفات كثيرة ك متنكعة ك يتنكع االتصاؿ

 :االتصال المفظي. أ

 أك ىك االتصاؿ الذم يتـ مف خبلؿ استخداـ الرمكز المفظية التي تمثؿ في لغة سكاء كانت مكتكبة 
لمفظ ذاتو يخضع ا أف إلى ،  عمى لمفظ ككسيمة لنقؿ معانيأساسية مسمكعة ك يعتمد فيو بصفة أكمنطكقة 

 ة متكقؼ عمى قدرأمرك معنى صريح ىك ذ ك لفظ ضمنيك معنى ذلمفظ ا تعدد ك تنكع فينالؾ إلى
 قدرة المرسؿ عمى بناء الرسالة اتصالية أمنساف عمى فيـ دالالت رمكز كمعانييا كما يقصدىا المرسؿ اإل

 عمى نحك مراد تبمغو فؿ كممة ليا إيصالو مستقبؿ ك إلىمف حيت ألفاظ بكيفية تمكف مف نقؿ مضمكف 
 قد عبر عف ،  غيرإلىتنقميا   ك تحافظ عمييا كأفكارثر بالغ في نقؿ رسالة الف لغة ىي التي تحمؿ أ

 لغتنا مصنكعة صناعة أف إلى سيئة أكنحف ال نتفكر بصكر حسف : عندما قاؿ " كندياؾ "ىدا معنا 
لمفظي كىي التي تحدد اتصاؿ ال في ااغة تمعب دكرا ىاـؿفاؿ (345 ص 1986بكقمي   )" سيئة أكحسنة 

:   نسؽ مف كحدات ىي للمغكم عمييا كعؿاالتصاؿ ؿ ككممات تتركز ، كمقاطع ،ة ىذه العممية ءكفا

: وحدات الصوت

 مخزكنات الصكتيةاؿ .
 ىي نسؽ مف كحدات الصكتية ك اإلعرابية:المكرفيـ . 

: وحدات المقطع

 ىي نسؽ لممقاطع المككنة لمكممات:وحدات المعجم  .
 ىي نسؽ مف كممات مككنة لمجممة :وحدات تركيب .

لمغة ا عمى أساسا التكاصؿ لمغكم يعتمد أف أمكيتـ التكاصؿ لمغكم  عبر القناة الصكتية السمعية 
غة منطكقة ليا مستكل لغكم ىك عبارة عف نظاـ مف عبلمات دالة ؿاإلنسانية كيستحؽ سمعيا ك بصريا فاؿ

ثر بالغ بنقؿ أ ىي نسؽ مف كحدات نسمييا كحدات خطاب فالكمـ ليا  التيك (عبلقة الداؿ بمدلكؿ  )
 (تشكسكي  ) غير ك كما يرل النكاـ إلىتنقميا  فكار كتحافظ عمييا كاأللمغة ىي التي تحمؿ ارسالة الف 

 تؤدييا قد أخرل جانب كظائؼ إلى كظيفة إالتكاصؿ ما ىك اؿ أف  ىيلمغة ذات كظيفة تعبيرية كا أف
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 كظيفتيا التكاصؿ،  اإلنسانية المغةأفالمغة، كترل المدرسة الكظيفية األكركبية بشقييا شرقي ك غربي 
 في  أما ىي التكاصؿ ، كاألساسيةتمفصؿ مزدكج كظيفتيا  : " أنيافاندرم مارتيني يعرؼ المغة عمى 

يقكؿ نادر ". أصكات يعبر بيا كؿ قـك عف أغراضيـ : "سبلمي فقد عرؼ ابف جني لمغة بقكلو إلتراثنا ا
 كؿ أف إلىنسانية معينة فيما بينيـ بسيكلة ك يسر ك ذلؾ مرده إللغة ااؿيتكاصؿ متكممك :" محمد سراج

منيـ يمتمؾ ك يستخدـ في بيئة لمغكية عينيا نسؽ القكاعد نفسو، األمر الذم يتيح لو سيكلة استقباؿ ك 
 عبر ما نسميو ا ىذا ما يحدث مبدئي(90، صفحة 2000حجي، ) ،"إرساؿ ك تحميؿ المراسبلت المغكية 

. تكاصؿ المفظياؿشكؿ 

" اندريو مارتيني"  أغمب عمماء المغة ىي التعبير ك التكاصؿ ك التفاىـ كيبرز في ىذا المجاؿ الفرنسي اتفؽ
 األخيرة ىذه أف اإلنسانية كمؤسسة مف المؤسسات اإلنسانيةالذم يؤكد بدكره كمف خبلؿ كبلمو في المغة 

.  تنتج عف الحياة في المجتمع ك ىذا ىك تماما حاؿ المغةإنما

:      غير لفظيالاالتصال  . ب

ىك نكع مف االتصاؿ ال يكظؼ المغة المنطكقة بؿ يكظؼ نظاما مف العبلمات غير المفظية مثؿ حركات 
ك ىيئات الجسـ ك تكجياتو ك كيفية تنظيـ األشياء، فاالتصاؿ غير المفظي تستخدـ فيو بدائؿ أخرل لمفظ، 

فاإلشارات غير المفظية تشكؿ نسؽ تعبيرية يرتبط بالثقافة ك المعاني التي تككف كراء اإلشارات ك التي 
، كقد تفطف المغكيكف إلى اف عممية االتصاؿ ال تعتمد فقط عمى المغة المنطكقة "تختمؼ باختبلؼ الثقافات

" بصفتيا األداة الرئيسية االتصاؿ بؿ تعتمد أيظف عمى ما يصاحبيا مف رمكز ك إشارات، سماىا سكسير 
أف فعؿ التكاصؿ ال يقتصر عمى المغة المتعارؼ  ":المعبر عف األفكار ك كما يرل ىكؿ " النظاـ العبلماتي

عمييا بؿ يتعدل إلى استعماؿ الرمكز ك الدالالت المميزة كمغة الجسـ، مثؿ النظر ك الممس ك الصمت ك 
 (140، صفحة 1988، .حسيف ا) ".اإلشارة ك مختمؼ تعبيرات الكجو االنفعالية

مف المعاني قد يتـ إيصاليا   % 65قد أثبتت عدة دراسات بخصكص التكاصؿ غير المفظي بأف أكثر مف 
بشكؿ غير لفظي، كما تبيف أف المعمـ الذم يستعمؿ التمميحات غير المفظية بكعي يبدك أكثر فعالية  مف 
المعمـ الذم ال يستعمؿ  ىذه التمميحات في قسمو، كترجع  أىمية االتصاؿ غير المفظي إلى اف يصدر 
تمقائي بصكرة ال شعكرية كغير متكمفة كمف ثـ  فإف ىذا سمكؾ يتضمف رسائؿ تنقؿ إلى مستقبؿ تتميز 

 المرسؿ تجاه المتمقي  ك غالبا ما تككف  أنماط سمكؾ  انفعاالتبصدقيا فتكشؼ بكضكح عف مشاعر ك
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غير المفظي التي تصدر عف المصدر تتضمف رسائؿ ذات معنى ك داللة متعارؼ عمييا بيف أفراد الثقافة 
الكاحدة ك قد حاكؿ الكثير مف الباحثيف   مف خبلؿ الدراسة الميدانية رصد تمؾ األنماط الغير لفظية مف 
االتصاؿ ك خاصة في البيئات المدرسية ك بتحديد داخؿ القسـ ك كضعيا في شكؿ لكائح تشبو القامكس 

التي يبيف فييا كظيفة الحركات كما تؤديو الحركة مف معنى،  (ستيؼ داكف)كمف تمؾ الدراسات دراسة 
ك تحريؾ  (ال أعرؼ )كىز الكتفيف كظيفتو أالستبداؿ ك معناه  (نعـ)فتحريؾ الرأس كظيفتو التكرار كمعناه 

الرأس كظيفتو التعميؽ ك يترجـ نظرة غيظ ك نبرة صكت كظيفتيا لفت االنتباه ك االستمرار في كظيفة 
التركيز ك رفع اليديف كظيفتيا التنظيـ حؾ الرأس كظيفتو التعبير عف خيبة األمؿ التحديؽ أك النظر فكؽ 
أك بعيد كظيفتو التعبير عف السيطرة أك االستسبلـ، ىز القبضة تعبير عف العدكانية، المصافحة تعبر عف 

، ص 2005الممتقى الدكلي جامعة كرقمة ، مارس  )المشاعر الطبية، التممس أك التقبيؿ يعبر عف اإلثارة، 
 ك حركات الجسمية الحسية إال أنو يبقى اإليماءاتكمع أىمية ىذا التصنيؼ في قراءة داللة  (294

    خاضع لعامؿ الخصكصية الثقافية التي كجد فييا باعتبار أف سمكؾ غير المفظي نتائج ثقافة ك عادات
. ك تقاليد ك أعراؼ اجتماعية تككنت عبر الزمف مف خبلؿ التراث الحضارم لكبلمو
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 :مفيوم التفاعل المفظي .4
: تعريف التفاعل . أ

تفاعمت – حدث تأثر بو ك أثاره الحدث فدفعو إلى تصرؼ ما، تفاعؿ مع األحداث األخيرة اؿتفاعؿ مع 
 (birzeit.edu ،2020). .تفاعؿ الطالب مع أستاذه– الجماىير العربية مع االنتفاضة الفمسطينية 

  :تعرف التفاعل المفظي. ب

تناكؿ األدب تربكم عدة مف التعريفات لمفيـك تحميؿ التفاعؿ المفظي في المكاقؼ التعميمية كحكؿ ذلؾ فقد 
بأف عممية تحميؿ التفاعؿ المفظي تعد محاكلة مكضكعية ك دقيقة يراد منيا كصؼ ك  (فبلندرز)أشارة 

تنظيؼ ما يحدث مف سمكؾ يمكف مبلحظتو ك تسجيمو في أثناء الدرس أك جزء منو بحيث يعطي رؤية ك 
صكرة كاضحتيف عف ىذا سمكؾ كيظير ذلؾ في صكرة كـ سمكؾ تدريسي ك نكعو سكاء حدث مف معمـ أك 
التبلميذ  فيكا إذف أسمكب يستيدؼ دراسة سمكؾ عبر رصد ما يصدر عف معمـ ك تمميذ مف كبلـ كذلؾ 

 (Flandres ،1970) .بغية مساعدة لممعمـ عمى مراجعة أسمكبو التدريسي ك ضبطو

 إلى أسمكب تحميؿ تفاعؿ المفظي عمى أنو تكنيؾ لتعرؼ عمى أبعاد كمية ك تكعية 1927ينظر أميدكف 
. لسمكؾ المفظي بيف معمـ ك تبلميذه في حجرة الدراسة

 آف تفاعؿ المفظي عبارة عف تطبيؽ عممي لمفيـك التنفيذية الرجعية كىك 1978يرل أحمد حسيف القاني 
يستيدؼ التقدير الكمي ك النكعي لئلبعاد السمكؾ  لممعمـ ك التبلميذ، ك الكثيؽ الصمة بالمناخ االجتماعي 

 أف ىذا المناخ إذا ما كاف جيدا فإف ذلؾ يمكف أف يؤدم اعتبارك االنفعالي في المكاقؼ التعميمية، عمى 
 (16، صفحة 2001الشامي، ) .إلى مردكد تعميمي أفضؿ

ترل عيادة عبد حميد أف تفاعؿ المفظي عبارة عف العممية المغكية التي تتبادؿ فييا كؿ مف التبلميذ ك 
المعمـ لؤللفاظ بغرض إيجاد اتصاؿ يمكف مبلحظة مف قبؿ آخريف بيف المعمـ ك التبلميذ ك كذلؾ بيف 

التبلميذ   كبعضيـ بعض ك نتائج مف خبللو الفرص التبلميذ لمتفكير المستقؿ ك الكصكؿ  إلى 
الستنتاجات  بأنفسيـ كعمى المعمـ أف يشجعيـ ك ال يممئ رأيو عميو ك ىذا التفاعؿ يككف ك كثيؽ الصمة 

 (24، صفحة 2001الشامي، ) .بمناخ االجتماعي ك لبلنفعالي في مكاقؼ التعميمية 
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 :مف خبلؿ ىذه التعريفات يمكف استخبلص الخصائص التالية 

 :التفاعل المفظي

. إف التفاعؿ المفظي ييتـ الدرجة األكلى بالسمكؾ المفظي .1
. ىناؾ طرفاف مشتركاف في عممية التفاعؿ المفظي داخؿ حجرة الدراسة كىما المعمـ ك تمميذه .2
. إف التفاعؿ المفظي يككف كثيؽ الصمة بالمناخ السائد داخؿ حجرة الدراسة .3
 (24، صفحة 2001الشامي، ) .إف التفاعؿ المفظي يؤثر في النتائج التعميمية .4

  :التفاعل المفظي-

ؿ  الكبلـ كألقكاؿ المتتابعة التي تتبادليا المعمـ ك المتعممكف فييا بينيـ ـالتفاعؿ في غرفة  الصؼ ىك مج
داخؿ الصؼ في أثناء التدريس لتحقيؽ أىداؼ تربكية كتعميمية مخطط ليا ، كتحميؿ دلؾ التفاعؿ بطريقة 
مكضكعية ليظير في صكرة كمية يتطمب استخداـ األداة   مبلحظة  مناسبة لممكقؼ التعميمي ألتعممي 

، .حسيف ا) ."كىك يعد مف أفضؿ األساليب المبلحظة لؤلنماط التفاعؿ المفظي في أثناء التدريس :"
 (184، صفحة 1985
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: أىمية التفاعل المفظي .5

إف أىمية المؤسسات التعميمية تمكف في إنيا ليست المكاف يكسب فيو التبلميذ المعارؼ كحسب إنما ىي 
المؤسسات  مجتمع مصغرة يتفاعؿ فيو أعضاء المككنكف ليذه المؤسسات كيؤثر بعضيـ في البعض 

فيـ مف خبلؿ ىذا التفاعؿ يستطيعكف  التعبير عف أرائيـ بحرية ك االستفادة مف أفكار اآلخريف   األخر،
 (135، صفحة 2015، .مزعؿ ا) .ك البناء عمييا ك  تطكير الرأم الفردم في حكاراتيـ

ككما كاف االتصاؿ المفظي يضـ كؿ أنكاع األلفاظ   المكصمة في عممية التعميـ التي يستقبميا المتعمـ 
دة ،كىك  بذلؾ يشكؿ دبحاسة السمع حيث يعتمد عمى أللفاظ ك رمكزىا الصكتية التي تشير إلى أشياء متع

طيبة، ) .ـ كقت النشاط الصفي اإلجمالي % 70أحد مظاىر النشاط التدريسي ، ككنو يغطي ما يقارب
 فعالية التعمـ ترتبط إلى حد كبير بعممية االتصاؿ أف يدرؾ أفكاف لزاـ عمى المعمـ (100، صفحة 2008
م فكمما زادت فرص االتصاؿ بيف المعمـ ك التمميذ في المكقؼ التعميمي أصبحت عممية التعمـ ذات ؼالص

معنى  كما إف أداة المعمـ داخؿ الصؼ يعد مف العكامؿ الميمة المؤثرة في أداء التبلميذ ألنو ال يؤدم إلى 
بؿ يؤدم أيضا إلى كتساب التبلميذ أنماط ثقافية كاجتماعية  تحقيؽ األىداؼ الخاصة بالدرس فقط،

تالي فإنو ينبغي أف  يتعرؼ عمى أصناؼ الكبلـ الذم يدكر اؿب ك(52، صفحة 2004خمؼ،، ) ،مختمفة
غيرات المرغكب فييا سمكؾ المتعمميف ك تك الطبلع عمى تكجيو نحك إحداث اؿ    في غرفة الصؼ 

 (13 ، صفحة 2004زيد، ) .أفكارىـ ك اتجاىاتيـ

: نوأإلى إنيا تكمف في  (افيذالؽ )كصكؿ أىمية التفاعؿ المفظي في عممية التعميمية قد أشار 

يسيـ في إثارة اىتماـ المتعمميف كدفعيـ لمتعمـ، كيسكد مف خبللو ممارسات الديمقراطية ك االتجاىات - 1
. االيجابية نحك المعمـ 

. يعزز التفاعؿ المفظي دكر المعمـ كقائد تربكم في الفصؿ-  2

. اتجاىات ايجابية نحك المعمـ ك نحك المادة الدراسية، بؿ نحك زمبلئيـ-3

ينمى لدييـ ميارات استماع ك تعبير ك نقاش كذلؾ بما يكفره المعمـ لممتعمميف مف امف ك عدالة - 4
. الديمقراطية



.االتصبل انتفبعهي انهفظي:                                                            انفصم انثبوي   
 

33 
 

يرفع مف مستكم تحصيؿ المتعمميف، كيقكل تعمميـ مف خبلؿ قياـ المعمميف بشرح بعد نقاط لممتعمميف - 5
. ألقؿ قدرة منيـ

ينمى ميارات التحدث كاالستماع لدل المعمـ ك المتعمميف معا، كيقدـ خبرة جيدة تساىـ في تنظيـ - 6
بينما أشار المحسف باف التفاعؿ المفظي فكائد (21، صفحة 2010، .محمد ا) .أفكار المعمـ ك المتعمميف

:  نوأعدة منيا 

. كتحميمو في فصؿ (عالـ التدريس )يمد المعمـ بأداة مبلحظة تساعدىـ عمى فيـ عالـ المعقد -  1

. يفيد بالتنبؤ بمخرجات التعميـ كفي تحسيف العممية التعميمية-2

. يساعد المعمميف عمى كيفية ضبط سمككيـ التدريسي المفظي- 3

. معرفة ماذا نجاح العممية التعميمية كمدا إسياـ المعمـ في تكفير جك اجتماعي- 4

. يزكد المعمميف قبؿ الخدـ ك أثنائيا باالتجاىات ايجابية نحك المجاؿ سمككية التدريس- 5

 (26، صفحة 2012، .اهلل ا) .يساعد المعمـ عمى ترقية أسمكبو في التدريس-6

:  إف أىمية التفاعؿ المفظي في حجرة الدراسة تسيـ فيما يمي (حسب اهلل )في حيف كاضح 

مساعدة المعمـ عمى تطكير طريقتو في التدريس عف طريؽ إمداده بمعمكمتؾ حكؿ كؿ مف سمككو  -
.  التدريسي داخؿ الفصؿ كمعاير السمكؾ المرغكب فيو 

زيادة حيكية التبلميذ في المكاقؼ التعميمي إذا يعمؿ عمى تحريرىـ مف حالة الصمت ك السمبية ك  -
 .االنسحابية إلى حالة مناقشة كتبادؿ كجية نظر حكؿ أم مكضكع أك قضية

 ككنيما قطبي العممية إلىتغير دكر المعمـ مف ممقف ك تمميذ متمؽ ك مستجيب ال حكؿ لو كال قكة،  -
 .التعميمية

 كعدـ المقاطع كتقدير المكاقؼ إقناع ك اإلصغاءتربية التبلميذ عمى كيفية التخاطب ك الحديث ك  -
 (04 ، صفحة 2015، .مزعؿ ا) . خبراتيـ كمشاعرىـ المختمؼ في كجيات النظراآلخريف
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:  أنماط التفاعل المفظي .6

مادة الدراسية،كسيمة االتصاؿ، ككسيمة  اؿالتمميذ، إف المكقؼ التعميمي بصفة عامة يتككف مف معمـ،
االتصاؿ ىذه قد تككف الحكار المغكم بيف المعمـ ك الطالب فيناؾ أربع صكر ألنماط االتصاؿ بيف 

: المعمـ ك تبلميذه داخؿ حجرة الدراسة ثـ تجمعيما كىي 

. نمط التفاعؿ المفظي كحيد إلى اتجاه -1

ؾ .نمط التفاعؿ المفظي ثنائي االتجاه- 2

نمط التفاعؿ المفظي ثبلثي االتجاه -3

. نمط التفاعؿ المفظي الفتكح ك اليادؼ-. 4

  :نمط التفاعمي المفظي وحيد االتجاه-1.6

في ىذا نمط يعتبر المعمـ ىك المحكر الرئيسي لممكقؼ التعميمي دكف أم مشاركة بيف المعمـ كالطالب 
أك بيف طبلب ك بعضيـ بعض كىذا النمط االتصالي األقؿ األنماط مف حيث فعالية  يتخذ  فيو 

الطبلب مكقؼ سمبيا بينما يتخذ معمـ مكقؼ االيجابي كىذا  نمط  يشير في جكىره إلى طريقة تقميدية 
التي تككف فييا حصيمة التعمـ مجرد حقائؽ ك معارؼ يستكعبيا الطبلب دكف النظر إلى جكانب التعمـ  

.  األخرل

  

 

                     

. نمط التفاعل المفظي وحيد االتجاه 

يعتبر ىذا نمط أكثر تطكر مف نمط األكؿ كذلؾ ألنو ال يركز : نمط التفاعل المفظي ثنائي االتجاه -2.6
كميا عمى معمـ بؿ يعطي فرصة لمطبلب لممشاركة المعمـ كما يسمح المعمـ أف ترد استجابات مف الطبلب 

 ما قالو قد كصؿ إلى عقكؿ الطبلب ك لذلؾ يقـك المعمـ أف يتأكد مف أفففي بعض األحياف يريد المعمـ 
بتكجيو بعض األسئمة لمطبلب ليتأكد مف مدل استفادة لطبلب مما قاؿ  كيقـك بمعالجة نكاحي القصكر 

 الطالب الطالب الطالب الطالب الطالب

 المعلم
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 ىذا االتصاؿ ليس مف اجؿ دفع كزيادة التفاعؿ بيف التبلميذ كلكف الغرض أفالتي تناكليا أثناء الشرح أم 
منو التأكد مف الصدل ما قالو مف الطبلب كىذا نمط ال يسمح بحدكث التفاعؿ مف تمميذ ك أخر كلكف 

كىكذا أم أف المعمـ مازاؿ ىك .... االتصاؿ يككف بيف معمـ ك تبلميذ ثـ ينتقؿ المعمـ إلى تبلميذ أخر
. تدريس التقميدماؿمحكر التصاؿ كاف استجابات التبلميذ ىي مجرد تدعيـ سمكؾ معمـ في 

 

 

 

 نمط التفاعل المفظي ثنائي االتجاه

  في ىذا نمط يسمح المعمـ بالمناقشة بينو كبتف التبلميذ كبيف :نمط التفاعل المفظي ثالثي االتجاه  -3.6
نو يتيح  فرصة لمتبلميذ لمتعمـ مف بعضيـ بعض ك فيذا المعمـ ليس ىك مصدر كحيد أ أمبعضيـ بعض 

معمـ اؿ أفلمتعمـ لكنو يسمح لمتبادؿ خبرات بيف التبلميذ ك يعتبر ىذا نمط أكثر تطكرا مف نمط ثاني حيث 
كقت يتيح فرصة لمتبلميذ لمتعبير عف اؿيناقش  تبلميذه ليتأكد مف أف ما قالو  صدل التبلميذ كفي نفس 

تمميذ في حاجة اؿتدريب عمى كيفية عرض كاجيات بأسمكب سيؿ ك مختصر ككميا ميارات  اؿنفس كاؿ
. إلييا

 

 

 

 

 .نمط التفاعل المفظي ثالثي االتجاه

 

 

 الطالب الطالب الطالب الطالب الطالب

 المعلم

 الطالب الطالب الطالب الطالب الطالب

 المعلم
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لكف تزداد فيو  نمط الثالث كاؿ مف أ إف ىذا النمط ينش:نمط التفاعل المفظي المفتوح و اليادف -4.6
يقـك المعمـ فيو  بعض بصكرة  أكثر كاؿبعضيـ  طبلب كاؿطبلبو كبيف  فرص االتصاؿ بيف المعمـ ك

بدكر الخبير فالمكجو لتفاعؿ داخؿ حجرة الدراسة ك ىذا بذلؾ مختمؼ عف النمط الثالث حيث  كاف 
نمط فيناؾ فرصة لمتمميذ لمتكيؼ مع المجمكعة  اؿاالتصاؿ فيو محدكد مع بعض التبلميذ لما في ىذا 

 تجعؿ التمميذ متعمما نشطا التيناقشة المشكبلت ككضع الحمكؿ ك التعبير عف اآلراء ك األفكار ــ تحيث 
. كـ الجك االجتماعي جكا تعاكنيا يقؿ فيو تسمط المعمـ

 نمط التفاعل المفظي ثالثي االتجاه

 

 

 

 

 

: أنماط التفاعل المفظي .7

الستقصاء ؿ يرل المختصكف في التربية أف ىناؾ نمطاف مف التفاعؿ يظيراف في مستكيف مف           
:  ك االكتشاؼ ىي

بكاسطة معد أطمؽ عمى ىذا النمط نمك : مستوى منخفض من االكتشاف و االستقصاء -1.7
الطاكلة ك الذم يرل ضركرة ابتعاد المعمـ عف استخداـ مثؿ ........المناقشة المتشابية لمعبة 

ىذا  النمط ما أمكف ألنو يمثؿ مستكل منخفض مف التفاعؿ بيف المعمـ ك المتعمميف فالمعمـ ال 
يسمح منو لممتعمميف باالستجابة مف اجؿ مزيد مف التفاعؿ الذم يؤدم إلى مزيد مف النمك 

كلكنو لمجرد التأكد مف كصكؿ الحقائؽ ك المعارؼ إلى عقكؿ الطبلب ك يبلحظ إف التفاعؿ 
في النمط الثنائي االتجاه كلكنو يعتمد عمى المعمـ أساس كيبدأ منياجا منو إلى متعمـ بعينو ثـ 

 .خر ىكذاآيرتد مف ىذا المتعمـ إلى المعمـ ثانية الذم ينتقؿ إلى متعمـ 

 الطالب الطالب الطالب الطالب

 الطالب

 الطالب المعمم الطالب

 الطالب
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 عمى ىذا  أطمؽبكاسطة الطالب ك قد : الستقصاءامستوى مرتفع من االكتشاف و  -2.7
النمط اسـ نمط المناقشة المتشابية لمعبة كرة السمة ك يمثؿ ىذا النمط مستكل مرتفع مف  -3.7

ىذا كاف كاف التفاعؿ يتـ اآلراء التفاعؿ ك ىك يساىـ في تعمميـ عف طريؽ التبادؿ الخبرات ك 
 (مصطفى) .بيف المعمـ ك عدد محدكد مف المتعمميف

: ميارات التفاعل المفظي .8

 تعد عممية التفاعؿ المفظي بيف المعمـ ك التبلميذ عممية معقدة فيي تتأثر بعكامؿ  المكقؼ التدريسي سكاء 
ف  كاف ليذه المتغيرات أثره ينكر عمى أنماط  كاف معمما أك تمميذا أك فصمو دراسيا أك معطمو، لكف كا 

التفاعؿ المفظي أال أف  العكامؿ المتصمة بالمعمـ ك التبلميذ غالبا ما تككف ىي التي تشكؿ ك تحدد مناخ 
:  إلى انو بنبقي أف "عطية "حجرة الدراسة االجتماعية ك االنفعالية كفي ىذا الخصكص  فقد أشارة 

. تككف لغة المدرس كاضحة ك سميمة- 1

. تككف مبلئمة لمستكل التبلميذ- 2

. تتصؿ بمادة التعمـ-3

. يتكفر فييا شيئا مف جماؿ-4

. االبتعاد عف تكرار ك مغردات معينة بشكؿ نمطي-5

 .يماءات المعبرةاإلتدعيـ فييا إشارات ك - 6

كمف ميارات االتصاؿ التي ينبغي أف يمتمكيا المعمـ كيكظفيا في مكقؼ ألتعممي لكي يتمكف مف ممارسة 
: عممية التدريسية يتمكف إيصالو لمرسالة التي يسعى لتحقيقيا لذا التبلميذ ما يمي

 كفي غاية األىمية ينبغي لممعمـ أف يتدرب عمييا كتتمثؿ في استخداـ المغة :ميارة إصغاء التالميذ -1
الجسدية لئلظيار االىتماـ ك تشجيع التمميذ عمى استمرار ك مكاجية التمميذ أثناء الحديث إلظيار 

 .يوؿاىتمامؾ لبلستماع إ
 .معمـ لبلستجابة لمتبلميذ لمتعاطؼاؿتتمثؿ في قدرة  ك :تقبل المشاعر و أ فكار التالميذ -2
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كتعني القدرة عمى تكجيو عمى العدد كبير مف األسئمة الكاضح ك المحدد  :ميارة طرح األسئمة -3
متعمؽ بأىداؼ الدرس في زمف المناسب ك ينبغي عمى المعمـ مراعاة أف يككف سؤاؿ كاضح خميا غير 

 . مكحي بإجابة لمتبلميذ
خبرات أثناء التشجيع يستخدميا معمـ (2008، .محمد أ) :كيتضمف ذلؾ: التشجيع و التعزيز -4

. كالتي تثير حماس التمميذ ك إثارة ك فداعيتو ك تشجيعو عمى استمرار في مشاركة
 :فعالية التفاعل المفظي .9
 .أف تككف لغة المدرس كاضحة سميمة ك سيمة -
 .أنتككف مبلئمة لمستكل المتعمميف -
 .أف تتصؿ بمادة التعمـ -
 .أف يتكافر فييا شيء مف الجماؿ -
 .أف تدعـ بإيماءات ك إشارات معبرة -
 .االبتعاد عف تكرار مفردات معينة بشكؿ نمطي -

 : نظريات التفاعل المفظي .10

ثمة نظريات عدة مفسرة لمتفاعؿ كمكضكع عاـ مف مكاضيع عمـ النفس االجتماعي ك سكؼ نقتصر في 
 .بحثنا عمى النظريات التي تناكلت التفاعؿ داخؿ القسـ

 :نظرية التحميل النفسي . أ

ىك مفيـك " التكحد"تفسر نظرية التحميؿ النفسي السمكؾ داخؿ القسـ أك العبلقات الكجدانية في ضكء مفيـك
يتجمى في اكتشاؼ الشخص السمات المنتشرة بينو ك بيف الشخص اآلخر، فالتمميذ يتكحد مع الصؼ كمما 
أحس بسمات مشتركة بينو ك بيف المعمـ ك كمما تمكف المعمـ بذلؾ مف تعزيز طمكح التمميذ ك رفع مستكاه 

 .ك بذلؾ يحدث تماثؿ بيف الجياز النفسي لمفرد لدل الجماعة

أف يرصد سعة العبلقة الكجدانية داخؿ القسـ بيف المدرس ك التبلميذ " ريداؿ"كمف ىذا المنطمؽ استطاع
الذم يستقطب كجدانية أفراد الجماعة سكاء تمثؿ ذلؾ في شخص المدرس " الشخص المركزم"عمى فكرة 

 :كالتالي" محمد آيت مكح" أك التمميذ أك جماعة مف التبلميذ ك حدد ذلؾ الشخص في سمات أكردىا 
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ك ينطبؽ عمى نمط مف المدرسيف ذكم المبلمح الصارمة ك العدؿ ك يتمتعكف : العامل األبوي .1
 .باحتراـ التبلميذ ك تجاكبيـ معيـ كما يمثمكف األنا األعمى لتبلميذىـ

 . كينطبؽ عمى المدرس المثير لئلعجاب التبلميذ ك تقمص شخصيتو:القائد .2
ك ينطبؽ عمى المدرس المكىكب باالنضباط العالي ك يستخدـ ميكالت التبلميذ ك رغباتيـ : التسيد .3

ك إشباع ميكالتو السيادية ك تقؿ بيف التبلميذ في ضكء تسييره عبلقات الصداقة ك يتقمصكف 
 .(التكحد مع التعدم)المستبد

ك ينطبؽ عمى المدرسيف مكضكع حب ك ميؿ التبلميذ الذم يجعؿ منو الشخص : موضوع الحب .4
 .المركزم لجماعة القسـ

ك ينطبؽ عمى المدرسيف ذكم السيادية المرنة فالتبلميذ ال يميمكف إلييـ ك لكنيـ : مكضكع العدكانية .5
 .يحافظكف عمى عبلقات الصداقة بينيـ ك بينو لتحاشي العقكبات

 ك يعمؿ التبلميذ إلتاحة الفرصة لآلخريف إلشباع حاجاتيـ المكنكنة كتييئة فرض الغش :المنظم .6
 .دكف اإلحساس بالذنب فيـ أشخاص مركزييف ألنيـ إشباع جماعي لرغبة المذة

ك ينطبؽ عمى التمميذ الذم يدفع جماعة زمبلئو لمقياـ بعمؿ ما دكف إرادتيـ بمجرد قيامو : الفاتف .7
 .ىك بذلؾ العمؿ ك يسمى مثؿ ىذا الشخص بالشخص المركزم

 ك ينطبؽ عمى التمميذ الذم يباشر إلى التمرد ضد السيادة أكال عدالة المعمـ دفاعا عف أحد :البطل .8
أصدقائو فيتحكؿ التكحد مع التعدم إلى التكحد مع التمميذ البطؿ ففي ضكء ىذه المكاصفات 

يتحدد نمط التفاعؿ ك العبلقات الكجدانية في القسـ الدراسي فقد يككف تعاكنيا أك سمطكيا حسب 
 .نظرية التحميؿ النفسي

  :النظرية السموكية . ب

ك غيرىـ عمى أف االنفعاؿ ك " بابمكؼ ككاطسكف ك ثركند ايؾ ك سكنيز ك ماؿ ك تكلما" اتفؽ كؿ مف 
السمككيات مف حيث ىي قابمة لممبلحظة المباشرة  في اإلطار األمثؿ لفيـ الظاىرة النفسية فشركد التمميذ 

 .ك انشغاالتو بأدكاتو ك عدـ انتباىو سمككيات تفسر عدـ اىتماـ التمميذ بالدرس إال بداللة ىذه األفعاؿ

في ضكء ىذا المفيـك العاـ لمسمكؾ حاكؿ السمككيكف تفسير جميع ما يجرم في القمـ مف سمككيات ك 
ك مف ثـ فتنظيـ  (التعزيز، التعميـ، االستجابة، االنطفاء)تفاعبلت بيف المعمـ ك التبلميذ عمى مبادئ 

المثيرات في اتجاه تحفيز التمميذ نحك التعمـ مكضكع ما يؤدم إلى استجابة ك حصكؿ التعمـ ك تعزيز 
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اإلجابة الصحيحة يؤدم إلى إمكانية تكرارىا ك تعميميا في حيف أف التخمص مف االستجابات الخاطئة يتـ 
عمى أف أساليب التخكيؼ ك اإلنذار ال يؤدم إلى " سكنر"عف طريؽ إزالة المثيرات المسببة ليا ك أكد 

 .استجابات مرغكب فييا

ك عميو فالتفاعؿ بيف التبلميذ ك المعمـ في ضكء مثيرات الكسط التعميمي لمحصكؿ عمى نمط إيجابي مف 
التفاعبلت داخؿ القسـ فاعتماد المعمـ ألساليب الحكار ك تبادؿ الرأم ك تعزيز السمكؾ بنتائجو كالنجاح ك 
ما يترؾ ذلؾ  مف شعكر لدل التبلميذ ك المعمـ بالرضا يفسر اتجاىات التبلميذ اإليجابية نحك الدراسة ك 

مشاركتيـ الكاسعة في الدرس ك إف تجاىؿ المعمـ لتبلميذه ك تيميشيـ  ك اعتماده أساليب اإلكراه ك 
التخكيؼ ك التيديد يفسر مظاىر االتجاىات نحك المدرسة كالنفكر ك اليركب ك قمة المشاركة مما يؤدم 

 (24مصطفى، صفحة ) .إلى الرسكب

 : النظرية الجشطاتية . ت

فإف السمكؾ الذم داخؿ القسـ مف المعمـ أك التمميذ ال يمكف تفسيره أك فيمو كسمكؾ  (لكيف) حسب 
منفصؿ أك منعزؿ ك إنما ىك مجمكعة العكامؿ المتداخمة كالمكاف ك الزماف ك حالة الطفؿ السيككلكجية ك 
الفيسيكلكجية ك اتجاىاتو نحك المعمـ ك المادة ك الدراسة ك جماعة التبلميذ ك الظركؼ الفيزيقية ك الخمفية 

الخ، فيذه العكامؿ مجتمعة في انتظاـ كظيفي ىي ما يطمؽ عميو الجيشطالتيكف المجاؿ .....األسرية 
الكمي ك الكمية ىي السمة المركزية لئلدراؾ ك التعمـ عف طريؽ االستبصار فالتبلميذ ك المعمـ إنما يدرككف 

 . المكاقؼ بناء عمى بنيتيا الكمية ك تنتظـ العبلقات داخؿ القسـ بالتالي يككف كفقا ليذه القاعدة

يؤكد  جكف بياجيو أف استيعاب القكاعد ك األحكاـ ك بركز العكاطؼ ك مبلمح الشخصية تتناسب مرحمة 
العمميات الصكرية في سف الحادية عشر ك ال يتـ ذلؾ إال في حالة حدكث التكازف عبر البيت االستيعاب 

ك التبلـؤ خبلؿ مراحؿ النمك المخالفة ك يقصد بالتكازف سعي الفرد ك نشاطو المستيدؼ دكما لفيـ ك 
تفسير ما حدث مف تغيرات عمى مستكل محيطو أك عمى مستكل تفكيره ك ىذه التغيرات ىي المنشئة لحالة 

البلتكازف التي تكلد لدل الفرد الحاجة إلى المعرفة ك إعادة التكازف المفقكد ك أما االستيعاب فيصد بو 
إمكانية الفرد إدماج معطيات  ك معمكمات المحيط الخارجي ضمف سمككو الحركي ك الفكرم ك أما التبلـؤ 

فيقصد بو تكيؼ ك تكافؽ الحالة النفسية ك العقمية ك البيكلكجية لفيـ ك تفسير تغييرات المحيط ك يرجع 
التكازف  ك عدمو في مجاؿ العبلقات الكجدانية ك التفاعبلت االجتماعية إلى األساليب التربكية إذ أف 

االستقبلؿ الذاتي ك نمك عبلقات التبادؿ ك التفاعؿ االجتماعي ك اإليجابي مع اآلخريف يعكد إلى األساليب 
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التربكية القائمة عمى االحتراـ المتبادؿ بيف المعمـ ك التمميذ، فاالحتراـ المتبادؿ ناتج عف اتحاد عمميتي     
ىك منشأ حالة التكازف بيف عمميتي االستيعاب ك التبلـؤ في مجاؿ التفاعؿ            "  الحب ك الخكؼ" 

ك العبلقات الكجدانية لمفرد ك مختمؼ األشخاص المككنيف لمحيطو ك ىي العممية التي تؤدم إلى 
البلمركزية أدكار األنا ك تشكؿ االنضباط المستقؿ الحر لدل التبلميذ فالخكؼ مف المعمـ الذم يقترف 

 .بالحب ك االحتراـ ال يؤدياف إلى خضكع التمميذ لسمطة المعمـ ك تفاقـ مركزية األنا

 : نظرية الضبط . ث

حددت نظرية الضبط األدكار الرئيسية لممدير ك المعمـ ك التمميذ ك فسرت العبلقات االجتماعية          
ك الكجدانية ك الدكر الرئيسي لممدرسة مف حيث أنيا نظاـ اجتماعي ضابط فتمخصو النظرية في استحداث 

 .(2003زايد، ) .تفاعبلت ك عبلقات كظيفية بيف أفرادىا

  : لتحميل التفاعل المفظيتعريف نظام  فالندرز .11
، كيرجع اىتمامو 1960-1955فبلندرز بناء ىذا النظاـ في جامعة مينسكتا فيما بيف     لقد قاـ نيد

 نياية األربعينات حيث بدأ بدراسة التعبير المفظي  ك التعمـ في إلىبالسمكؾ المفظي في حجرة الدراسة 
.  التعبير المفظي يساعد عمى التعمـ أف لئلثباث 1948الدراسة في بحثو 

 عمى بني التي األكليةخبرات اؿ  كتصنيؼ الذم قاـ ببنائو لسمكؾ المعمـ تشكؿ WILALL األعماؿكلكف 
مية منماط التعؿاأللمدراسة 1965  استخداـ ليذا نظاـ في بحكث فبلندرز أكؿ نظاـ فبلندرز  ككاف أساسيا

مختمؼ عمى اتجاىات التبلميذ كتحصييـ الدراسي، ثـ اتسع نطاؽ استخدامو في بحكث مختمؼ حكؿ 
 (35، صفحة 2001الشامي، ) .عممية التعميـ كفعالة المعمـ ، كتدريب المعمميف

ماد المتمدرسيف الغرض منو تاع ج التدريب كـبنظاـ مف البرا : بأنو 1982كعرفو الحمؿ  .1
درسيف ك التبلميذ يعتمد عمى  نجاح عممية تدريس كيتـ ـقياس ككصؼ التفاعميف بيف المت
 (63، صفحة 2000، .محمد ح) .تحقيقو مف خبلؿ المشاركة المفظية

 معظـ التفاعبلت التي تدكر في أفئـ عمى فرضيتو مفادىا ا نظاـ ؽبأنو 2000كعرفو القطابي 
، 2000نايفا، ) . مف ميمات المدرس %70 تشكؿ ما يزيد أنياالصؼ ىي تفاعبلت لفظية ك 

 (148صفحة 
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 FLANDERS INTERACTION ANALYSIS :   نظام فالندرز لتحميل التفاعل .12
SYSTEM 

في مجاالت متعددة مف البحث فقد   كلمركنة ىذا جانبا األكؿ يتمثؿ في استخدامو إمكانية :المرونة .1
استخدـ بكفاءة في تحديد فاعمية المعمـ في كصؼ ك تعديؿ السمكؾ التدريسي ك في إعداد الطبلب 

المعمميف ك تدريب أثناء التبلميذ الخدمة كفي دراسة السمات الشخصية لممعمميف كفي تكجيو المعمميف 
كما استخدـ كأداة لمتنفيذية المرتدة بأشكاليا المختمفة أما الجانب الثاني فيتمثؿ في إمكانية ك سيكلة 

إجراء تعديؿ عمى أبعاد العشرة األصمية ليطا النظـ لتبلءـ أىداؼ البحكث المختمفة  كلكي يكفر ليذه 
 ك يؤكد ذلؾ تعدد نظـ المبلحظة ك التصنيؼ التي ثـ إليياتي تمتمس التكصؿ ؿالبحكث المعمكمات ا

. بناؤىا عمى أساس األبعاد العشرة لفبلندرز
حثيـ ييدؼ نظاـ فبلندرز في تقدير   االستجابة بالنسبة لممعمـ كأكفيذا النظاـ   : إمكانية التطبيق .2

( fias) أك االستجابة بالنسبة لممعمـ ك التبلميذ ك تدؿ خبرة الباحثيف الذيف استخدمكا اؿةرتكازف المباد
 .عمى سيكلة تعمـ أبعاده ببساطة ك ببساطة الرمكز الدالة عمييا ك ىي عشرة أرقاـ

ك إجراءات تدريب  (fias) ك قد أكد فبلندرز دليبل يتصؿ بيذا النظاـ يتضمف تكضيح المحتكل  اؿ
المبلحظيف ك طرؽ جمع ك تسجيؿ البيانات ك المشكبلت اإلحصائية في مقارنة المصفكفات ككحدة 

 .الترميز المقدار المسالؾ أك اإلحداثيات التي يتضمنيا كؿ رمز مف الرمكز الرقمية العشرة

 إحدل الخكاص األساسية لنظاـ فبلندرز ىي استفاءه لممحكات تحديد المتمثمة في عنكانو :التجديد .3
المحدكد الداؿ عمى اليدؼ منو المباشر في تحديد التفاعؿ المفظي بيف المعمـ ك التمميذ في حجرة 

الدراسة عمى أساس أف ىذا السمكؾ قابؿ لممبلحظة لدرجة مف الثبات أعمى مف السمكؾ الغير لفظي 
عمى افتراض أف السمكؾ المفظي لمفرد بعد عينة مبلئمة مف سمككو الكمي كما أف ىذا النظاـ اعتمد في 
بناءه عمى أساس نظرم ك ىك مجمكعة مف الفركض النظرية التي صاغيا فبلندرز عف تأثير المعمـ 

التي حكمت اختيار ك صياغة األبعاد ىذا بإضافة إلى كؿ ىذا النظاـ ينتمي إلى مجمكعة نظـ 
 .لممبلحظة العاطفية فيك يركز عمى الجكانب العاطفية في مناخ حجرة الدراسة
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 رغـ أف المكضكعات متعمقة بصدؽ أدكات المبلحظة مف أكثر المكضكعات إثارة :محكات الصدق .4
 : لمخبلؼ فقد كجد فبلنرز باحثكف الذيف استخدمكا ىذا النظاـ حمكؿ لمثؿ ىذه المكضكعات

في الفقرات العشر المككنة ليذا النظاـ معرفة بدرجة مف الكضكح ينقص إلى الحد األدنى مف التفسير  .1
الذاتي لممبلحظة ك ىي شاممة ألبعاد السمكؾ المفظي الذم يركز عميو النظاـ ك قد اختيرت فقرات 
بحيث تككف منسقة مع األساس النظرم الذم كضعو فبلندرز لتأثير المعمـ ك يتصؿ ذلؾ بصدؽ 

 .محتكل األداة، كما أف ىذه الفقرات جمعت مانعة ك تشمؿ التفاعؿ المفظي داخؿ حجرة الدراسة الكمية
 فقد قصر فبلندرز مختمؼ اإلجراءات البلزمة لمتأكد مف اتساؽ  contextك فيـ يتعمؽ بو حؾ السياؽ  .2

المبلحظة في استخداـ السياؽ أك البيئة التي يحدث فييا التفاعؿ فالتركيز يككف عمى السمكؾ المفظي ك 
ك ىي تقيد قدرة  ( ثكاف04)بالتالي يتـ تجاىؿ األحداث الغير لفظية ككحدة كقت المبلحظة مقتصرة جدا

 .المبلحظة عمى كضع األحداث البيئية مكضكع االعتبار
  :أبعاد فالندرز لتحميل التفاعل المفظي .13

      كقد صمـ ىذا النظاـ أساس لتصنيؼ السمكؾ المفظي لممعمـ ك التبلميذ داخؿ حجرة الدراسة 
ك يشمؿ ىذا النظاـ عمى عشرة أبعاد لمسمكؾ لمفظي ك تتحدد عممية التفاعؿ المفظي بيف المعمـ   
 :ك تبلميذ ك بيف التبلميذ بعضيـ البعض داخؿ حجرة الدراسة مف خبلؿ ثبلثة محكر رئيسية ىي 

FLANDERS NA 1967 
 TEACHERTALK: حديث المعمـ -1
 PUPIL TALK :حديث التمميذ -2
 SILENCE OM COMFUSION: الصمت ك االرتباؾ -3

 TEACHERTALK: حديث المعمم : أوال
 :                  كينقسـ إلى قسميف رئيسيف ىما

 :التأثير غير المباشر:القسم األول 
 كيسجؿ فيذا البعد التعبيرات التي تصد مف المعمـ ACCEPTS FELINGE  : تقبل المشاعر  .1

ك تشير إلى تقبمو ك تفسيره لشعكر التمميذ التعبيرات النفعالية أم يبدييا التبلميذ بطريقة غير تمييدية أم 
أنو ال يقابؿ ىذه التعبيرات االنفعالية بأم شكؿ مف أشكاؿ العقاب أك االعتراض بشرط أف يسمى ك 

يكضح ىذا شعكر أك االنفعاؿ بأسمكب غير مخيؼ كقد تككف ىذه التعبيرات االنفعالية مكجب أك سالبة 
ك يتضمف ىذا البعد أيضا التعبيرات التي تستدعي المشاعر السابقة ك تنبؤ باألحداث السارة أك محزنة 
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التي سكؼ تحدث في المستقبؿ مثاؿ ذلؾ حينما يدخؿ المعمـ الفصؿ بعد الفسحة مثبل فيجد فصؿ 
 : منفعبل فإنو يقكؿ

يا سبلـ لكف الفصؿ يبدك منفعبل اخبرني ما لذم حدث في فناء أثناء الفسحة، ك أحيانا  يحدث -  ا
بعد خاص بإعطاء تكجييات كقاعدة ىنا حيف يسمي المعمـ  (ب)خاص بتقبؿ مشاعر  (ا)خمطا بيف بعد 

 فمثؿ لك أف معمـ قاؿ  (ب)كعندما يتخذ مبادأة في تكجيو التبلميذ يسجؿ  (ا)الشعكر أك النفعاؿ يسجؿ 
يا سبلـ لكف الفصؿ يبدك منفعبل أنا سأطمب مف كـ جميعا أف تضعك رؤكسكـ عمى أدراجكـ حكالي - ب

 .دقيقة كاحدة 
فنجد ىنا أف معمـ اعترؼ بشعكر عف طريؽ تسميتو ك اخذ مبادرة لئلعطاء تكجيو فنجد أننا في  -

 .(ب)ثـ  (ا)ىذا المكقؼ المسجؿ 
  PRAISEON Encourage: المدح أو التشجيع  .2

        يسجؿ في ىذا البعد الكممات أك عبارات المدح أك التشجيع التي يستخدميا المعمـ ك قد يككف ذلؾ 
في صكرة إماءة بالرأس أك ميمة أك قكؿ نعـ أك االستمرار ك التي تكضح لمتمميذ أنو في الطريؽ السميـ     

 ك يتضمف ىذا البعد أيضا دعايات التي تخفؼ (2001الشامي، ) .ك أف يستمر في عرض فكرة معينة
ىك أنو في البعد  (1)ك  (2)التكتر ك لكنيا ليست عمى حساب التبلميذ أك بعضيـ ك لمتمييز بعديف 

 (.1)األكؿ

ىناؾ عنصر تشخيص المكضكعي الذم ال يكجد في البعد اثناف ك ستخدـ كبل البعديف تعبيرات التي ليا 
 .معاني الحماس لكف البعض اثناف يصؼ استحساف المعمـ لممعمـ

 :  تقبل المشاعر .3

 :يسجؿ ىذا البعد تعبيرات المعمـ التي يستجيب بيا األفكار التي يقدميا التبلميذ ك ىي تككف عف طريؽ

 .اعتراؼ بفكرة التمميذ عف طريؽ تكرارىا، تكرار األسماء ك الركابط المنطقية التي عبر عنيا تماما- أ
 . تعديؿ الفكرة ك إعادة صياغتيا أك تصكيرىا بكممات المعمـ بالحرؼ- ب
 .تطبيؽ الفكرة ك اتخاذىا أساسا لبلستنتاج- ت
 . مقارنة األفكار عف طريؽ رسـ العبلقة بيف فكرة التمميذ أك بفكرة المعمـ نفسو- ث
 .تمخيص ما قالو التمميذ أك مجمكعة مف التبلميذ- ج
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 direct fluenceالتأثير المباشر : القسم الثاني

 :                       ك يشمؿ األبعاد الثبلثة التالية

 ك يسجؿ في ىذا البعد تعبيرات المعمـ التي يقدـ فييا lectuning:المحاضرة الشرح و التمقين -1
اآلراء أك كجيات النظر ك حقائؽ محتكل الدرس أك الخطكات المعينة لمتذكير المقتحـ في الحديث 

interjecting thoughts  ك التعميقات المرتجمة offhandcomments  ك قد اعتبر فبلندرز 
 ألنو عادة ما يككف أكثر statements catchall for teacherىذا البعد صمة لتعبيرات المعمـ 

 .تكرارا ك اإلشارة إلى أف التسجيؿ غير الدقيؽ فيو بالزيادة أك النقصاف قد يشكه بركفيؿ المعمـ
 civing directions: (التعميمات )إعطاء التوجييات -2

    commandيسجؿ في ىذا البعد تعبيرات المعمـ التي تصدر في صيغة التعميمات األحكاـ أك األكامر 
ك التكقع أف يذعف عف تمميذ لو أم ال تككف لمتمميذ حرية عدـ االستجابة لو ك ىي تعزز سمطة المعمـ    

 .(.33نفس المرجع،ص)" اقرأ يا محمد ىذه الرسالة:"ك مف األمثؿ لذلؾ 

 ( criticizing or justifying authority)نفذ السمطة أو تبريرىا -3

سيجؿ في ىذا البعد تعبيرات المعمـ التي يستيدؼ مف خبلليا تغير السمكؾ تمميذ مف نمط غير مقبكؿ إلى 
كما يشمؿ مجمكعة مف التعبيرات التي قد تسمى  (طرده)الصباح عمى تمميذ لمخركج -نمط مقبكؿ مثؿ

يؤكد المعمـ سمطتو كيدافع عف نفسو ضد التمميذ عف طريؽ القكؿ عف سبب ما  (الدفاع أك تبرير الذات)
 .يفعمو

، ليشيراف إلى التكجيو المباشرة ك التعميمات مف جانب المتعمـ ك كبلىما (7)،(6)كيستخدـ البعداف 
 .يساعداف عمى تحقيؽ نمط حقيقي لمبادة المعمـ استجابة التمميذ

يستغرؽ التعبير عنو  (3)ك عمكما فإف البعد  (5)أما استخدـ المعمـ أفكاره مف عنده فإف ذلؾ ينتمي لمبعد 
 . أكثر مف ثبلث ثكاني

 



.االتصبل انتفبعهي انهفظي:                                                            انفصم انثبوي   
 

46 
 

 

  ASKS QUESTIONS: توجيو األسئمة -4
يسجؿ في ىذا البعد تعبيرات المعمـ المصاغة في شكؿ أسئمة تستيدؼ تحريؾ المناقشة إلى الخطكة التالية 
ك تقديـ عنصر جديد لممناقشة ك تقديـ أفكار يعتمد المعمـ أنيا ىامة أك القاعدة التي تحكـ المبلحظة ما 

 (2001الشامي،) .أف يسمؾ المعمـ كما لك كاف يتكقع إجابة
  كحيث انو يمكف تسجيؿ أسئمة المعمـ في أم كاحدة مف أبعاد المعمـ السبعة ك حيث ال يسجؿ في البعد 

أال األسئمة التي المعمـ اإلجابة ليا ك أم تدكر حكؿ محتكل الدرس أما إذا كانت مكضكعية           (4)
إذا كانت تستيدؼ المدح يككف تسجيميا في  (1)ك متضمنة إظيار لمشعكر أك االنفعاؿ يككف تسجيميا في 

ك إذا كانت ال تتكقع  (3)ك إذا كانت تعتمد عمى أفكار سبؽ أف قدميا التمميذ يككف تسجيميا في  (2)
ك إذا ك إذا كانت نقدية أك متخصصة لجذب انتباه التبلميذ التصرفيف عف  (6)إجابة يككف تسجيميا في 

ك يدخؿ في ىذا األسئمة التي تتطمب  (7)الدرس آك إجبارىـ عمى سمكؾ غير مقبكؿ يككف تسجيميا في 
 تكسع فرص تقديـ آراء راء ك التي التى تسمح بالشرح أك التفسير أك تقديـ اآلNarrowإجابة قصيرة 

 .التبلميذ في اإلجابة أم حرية التبلميذ في اإلجابة 
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ث 
حدي

 
شر

مبا
ير 

 غ
ثير

تأ
 

ابة
ستج

اال
 

تقبل و توضيح اتجاه أو درجة شعور التمميذ بأسموب ليس فيو تيديد : تقبل المشاعر -
و قد تكون الشاعر إيجابية أو سمبية و يشمل ذلك المشاعر المتنبأ ليا أو 

 المستدعاة
التي  (النكات)مدح أو تشجيع عمل التمميذ أو سموكو الفكاىات: المدح و التشجيع -

تخفف التوتر و تحقق ىدفا و لكنيا ليست عمى حساب تمميذ آخر، اإليماء بالرأس، 
 .أو القول نعم أو استمر يعتبر متضمنا

توضيح أو بناء أو تطوير أو تحسين األفكار التي : تقبل أو استخدام أفكار التمميذ -
يقدميا التمميذ، و يتضمن ذلك توسيع المعمم لنطاق أفكار التمميذ، و لكن حين يقدم 

 (.0)المعمم مزيدا من أفكاره الخاصة فإنو بذلك ينتمي إلى العبد
توجيو سؤال عن محتوى أو خطوات معينة مبني عمى أساس : توجيو األسئمة -  

 .أفكار المعمم بيدف أن يجيب عميو التمميذ

شر
مبا

ير 
تأث

 

دأة
مبا

ال
 

تقديم الحقائق أو وجيات النظر عن محتوى أو : (الشرح أو التمقين)المحاضرة  -
خطوات معينة، التعبير عن أفكار المعمم الخاصة يعطي تفسيراتو الخاصة و تقديم 

 .شروحو الخاصة
التوجييات و التوصيات أو األوامر، أو األحكام التي : (التعميمات) إعطاء التوجييات  -

 .يتوقع من التمميذ أن يذعن ليا و ينفذىا
العبارات التي تستيدف تغيير سموك التمميذ من نمط غير : نقد السمطة أو تبريرىا -

، القول عن سبب ما (طرده)مقبول إلى النمط المقبول، الصياح عمى تمميذ بالخروج
 .يفعمو المعمم المرجع الشخصي المتطرف

ميذ
التم

ث 
حدي

 
 

ابة
ستج

اال
 

حديث التمميذ في االستجابة لممعمم مبادرة المعمم باالتصال : استجابة- حديث التمميذ -
أو حث عبارة لمتمميذ أو بناء موقف، حرية لمتمميذ في التعبير عن أفكاره الخاصة 

 . محدودة
 

دأة
مبا

ال
 

الذين )حديث التالميذ الذين يأخذون فيو زمام المبادرة: المبادأة- حديث التمميذ -
التعبير عن األفكار الخاصة، المبادأة بموضوعات جديدة، الحرية  (يبدعون ذاتيا بو

في إعطاء اآلراء و الخط الفكري مثل توجيو أسئمة تدل عمى التفكير السميم ذاىبين 
 إلى ما وراء الموقف الحالي الموجود

ترك
مش

وك 
سم

 

التوقف القصير، الفترات القصيرة من الصمت و فترات : (الفوضى)الصمت أو االرتباك -  
 .االرتباك التي ال يستطيع المالحظ أن يفيم طبيعة التفاعل الذي يحدث خالليا

 .أبعاد نظام فالندرز لتحميل التفاعل المفظي (01)جدول
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 :خالصة الفصل

إف االتصاؿ التفاعمي المفظي عبارة عف عممية فعؿ ك رد فعؿ سمككي أساسو العبلقة التربكية في إطار 
النشاط التدريسي حيث يمعب دكر ميـ في إعطاء التعميمات ك التكجييات بالقدر الكافي الذم يسيـ في 

.تكضيح األىداؼ ك يعزز اشتراؾ المتعمميف ك تحقيقيـ ألىدافيـ



 

 
 

 

 

 

 

 تقدير الذات
 .تمييد 
 .مفيوم الذات 
 .تعريف تقدير الذات 
  .فرق بين مفيوم الذات وتقدير الذاتال 
  .أنواع تقدير الذات 
 .العوامل المؤثرة في تقدير الذات 
  .مستويات تقدير الذات 
  .مظاىر تقدير الذات 
  .نظريات التي فسرت تقدير الذاتال 
.خالصة الفصل 
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: تمييد

فأىتـ عمماء النفس بالذات كمفيكميا مما أدل إلى : لقد احتمت الذات مكانة بارزة في النظريات الشخصية
. ظيكر أبحاث متعددة بيذا الشأف 

فقد ظير مصطمح تقدير الذات في أكاخر الخمسينيات كسرعاف ما أخذ مكانتو المتميزة كتشير األكاديمية *
يعتبر فطرم بؿ يبدأ الطفؿ بتعممو مف خبلؿ التعامؿ مع اآلخريف كالتفاعؿ  األمريكية أف تقدير الذات ال

مع العالـ فكؿ األحداث المحبة كغي المحبة ليا تأثير قكم كمباشر عمى معتقدات الفرد األساسية ،فكمما 
. زادت عدد الخبرات كاف التأثير اإليجابي أقكل عمى تقدير الذات 

:  الذاتمفيوم .1

باعتبار أف مفيـك الذات ىك النكاة التي تقـك عمييا الشخصية ،كالتي تكفر المعني : تعريف الذات(1
إلدراؾ الفرد لنفسو مف النكاحي الجسمية كالعقمية كاالجتماعية ،فإف تعريؼ الذات خضع لمتبايف بحسب 

: كجيات نظر عمماء النفس ،كذلؾ عمى النحك األتي 

 (55، صفحة 2009الرزاؽ، ) . ،حقيقتو كخاصتوالشيء الذات بأنيا 447ت ,عرؼ ابف منظكر د

األنا العممية بمعنى أنيا مجمكع ما يمتمكو )الذات عمى أنو  (William James ):وعرفيا وليام جيمس
. الخ.....اإلنساف أك ما يقكؿ أنو لو مف جسمو ،سماتو ، أسرتو ، مينتو ، سمككاتو 

 (228، صفحة 1981آخركف، ) .كيعرفيا أيضا عمى أنيا كؿ ما تنطكم عميو النفس مف عناصر كياف كجداني شامؿ

 :الذات 

ىك مصطمح نفسي يعبر عف مفيـك افتراضي يشمؿ جميع األفكار كالمشاعر ك االتجاىات التي يككنيا 
يشمؿ المعتقدات كالقيـ كالقناعات كالطمكحات المستقبمية التي تتأثر بحد كبير  ك الفرد عف نفسو ،

 (09، صفحة 2014العامرية، ) .بالنكاحي الجسمية كالعقمية ك االنفعالية ك االجتماعية

  :لندزم المشار إلييما في أف كممة الذات في عمـ النفس تحمؿ معنييف يرل ىكؿ ك

.  ىي اتجاىات الشخص كمشاعره كمدركاتو كتقييمو لنفسو:الذات كموضوع 
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 كىي مجمكعة أنشطة مف العمميات السيككلكجية كالتفكير كالتذكر كاإلدراؾ التي تحمؿ :الذات كعممية
 (05، صفحة 2011حجرم، ) .سمكؾ كالتكافؽ

كفي األخير نمخص الذات ىك حقيقة الشيء كيشمؿ جميع المعتقدات كالقيـ كالقناعات كما يعتبر الذات 
معتقدات الفرد حكؿ ذاتو في مختمؼ النكاحي الجسمية كالنفسية ك االجتماعية كىك بناء األساسي الذم 

. يرل فيو اإلنساف نفسو عند تفاعمو مع اآلخريف

: تعريف تقدير الذات  .2

إف تقدير الذات أمر ضركرم مف أجؿ سبلمة اإلنساف مف الناحية النفسية إضافة إلى ككنو ضركرة 
فتعد تقدير الذات مف المكضكعات النفسية التي اىتـ  عاطفية فبدكف كجكد قدر معيف مف تقدير الذات ،

فتعدد .بيا المختصكف في عمـ النفس اىتماما بالغا لما لو مف أىمية كبيرة في دراسة الشخصية اإلنسانية 
:  كتنكع تعريفات تقدير الذات نحاكؿ استعراض بعض منيا فيما يمي

إلى أف تقدير الذات يعكس مجمكعة االتجاىات كالمعتقدات التي يككنيا  ( :1967)يرى كوبر سميث - 
الفرد عف نفسو عندما يكاجو العالـ المحيط فيما يتعمؽ بتكقع النجاح كالفشؿ كالقبكؿ كالقكة الشخصية 

،فتقدير الذات كفؽ سميث يتشكؿ مف خبلؿ الحكـ الذم يصدره الفرد عمى نفسو متضمنا االتجاىات التي 
 (221، صفحة 2017كماؿ، ) .يرل أنيا تصفو عمى نحك دقيؽ

أف مفيـك تقدير الذات مف مفيـك تقييمي يعتمد أساسا عمى كيفية تقدير الفرد (2001)ويرى بيكارد- 
لنفسو ،كيمكف أف تككف ىذه التقديرات إيجابية أك سمبية ،حيث يتأثر تقدير الذات بدرجة بمكغ المعايير 
كاألىداؼ الشخصية ،كتصنيؼ إنجازه بأنو منخفض أك مرتفع مف األمؿ كاألقراف ،كعند المقارنات بيف 

. الفرد ك اآلخريف 
إف تقدير الذات ىك التقييـ العاـ لدل الفرد لذاتو في كميتيا كخصائصيا العقمية  : 2007ة طيرى معاي- 

ك االجتماعية ك االنفعالية كاألخبلقية كالجسدية ،كينعكس ىذا التقييـ ثقتو بذاتو ،كشعكره نحكىا كفكرتو عف 
 (77، صفحة 2010، .محمد ع) .مدل أىميتيا كتكقعاتو منيا كما يبدك في مختمؼ مكاقؼ الحياة

 ىك سمة شخصية  تتعمؽ بقيمة التي يعطييا الفرد لشخصيتو ،فيك :تقدير الذات ىو موسوعة نفسية
. يتحدد ككظيفة لمعبلقة بيف الحاجات المشبعة كمجمؿ الحاجات التي يشعر بيا 

بقكلو أنو شعكر بقكة كضعؼ الفرد كقبكؿ ذاتو كتحمؿ كامؿ مسؤكلياتو لتأكيد ذاتو  : يعرفيا سفسني- 
. مف أجؿ الكصكؿ إلى أىدافو المرجكة
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تقدير الذات حكـ الفرد أف لديو القدرات كاإلمكانيات المناسبة كمدل إحساسو  : عبد الرحمنىاويعرف- 
 (77، صفحة 2011حسيبة، ) .بالنجاح كبقيمتو كاألىمية في الحياة 

تقدير الذات بأنو تقدير الفرد لقيمتو كاألىمية مما يشكؿ دافعا لمتكليد مشاعر : ويعرف ميوجز ورورينولد
الفخر كاإلنجاز ك احتراـ النفس كتجنب الخبرات التي تسبب شعكر بالنقص كينبغي أف يغرس ىذا الشعكر 
في الفرد مف قبؿ البيت كالمدرسة عندما يككف عند الشخص قاعدة قكية مف احتراـ الذات كتقديرىا ينعكس 
ذلؾ عمى عبلقتو مع اآلخريف كتتكلد لديو الرغبة في االستماع ليـ كتقبؿ أرائيـ كمشاعرىـ كتقدير تميزىـ 

. كاختبلفيـ عنو
 

: الفرق بين تقدير الذات ومفيوم الذات  .3
حسب اإلحساسات ك اإلدراكات المختمفة كحسب اإلمكانيات المتنكعة كالمتفاكتة لمفرد  : يقول ليكوبي- 

يتككف مفيـك الذات متعدد األكجو كحسب سكبر ىذه المفاىيـ المختمفة تنتظـ في نسؽ تصاعدم يضـ 
كمف ىذا النسؽ يبرز تناسؽ متفاكت .(كفاءات نقائص في مجاالت مختمفة )مجمكعة كؿ مفاىيـ الذات 

أم )كحسب تماسؾ كأىمية ىذه المفاىيـ لمذات يككف كيصدر الفرد حكما عمى ذاتو .ككحدة الشخصية 
يشعر بكفاءاتو كنقائصو يسمى تقدير الذات يعني مستكل الرضا أك عدـ الرضا عمى الذات  

تقدير الذات ينتج عف التعمؽ كىك شعكر الفرد بأنو محبكب كلو قيمة كمكانة في  (1981)ج بكلي - 
. محيطو

: تعريفا لمتفرقة بيف مفيـك الذات كتقدير الذات ثـ إيجازه فيما يمي : 1970وقدم كذلك كوبر سميث 
يشمؿ مفيـك الشخص كأرائو عف نفسو، بينما تقدير الذات يتضمف التقييـ الذم يصنفو كما : مفيـك الذات 

يتمسؾ بو مف عادات مألكفة لديو مع اعتباره لذاتو كليذا فإف تقدير الذات يعبر عف اتجاه القبكؿ أك 
الرفض ، ك يشير إلى معتقدات الفرد تجاه ذاتو ك باختصار يككف تقدير الذات ىك الحكـ عمى مدل 

 عف طريؽ اآلخريفصبلحيتو معبرا عنيا بكاسطة االتجاه الذم يحممو نحك ذاتو فيك خبرة ذاتية ينقميا 
ميز بيف  (1990فككس)التقارير المفظية كيعبر عنيا بالسمكؾ الظاىر كفي األبحاث التي قاـ بيا 

. اإلصبلح الكصفي 
:  كاإلصبلح الكجداني تقدير الذات ففي تعميقو يقكؿ :مفيوم الذات 

 (أنارجؿ )إف مفيـك الذات يشير إلى كصؼ الذات مف خبلؿ استخداـ سمسمة مف الجمؿ اإلخبارية مثؿ 
. كذلؾ لتككيف كصياغة صكرة شخصية متعددة الجكانب  (أنا طالب )
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صدار األحكاـ  أما تقدير الذات فييتـ بالعنصر التقييـ لمفيـك الذات حيث أف األفراد يقكمكف بصياغة كا 
الخاصة بقيمتيـ الشخصية ،كما يركنيا ،كببساطة فإف مفيـك الذات يسمح لمفرد بأف يصؼ نفسو في 

إطار تجربة مثيرة ، أما تقدير الذات فييتـ بالقيمة الكجدانية التي يربطيا الفرد بأدائو خبلؿ ىذه التجربة 
بيف ثبلث مصطمحات في ىذا المجاؿ الذات كتمثؿ الجزء الكاعي مف النفس عمى  " ىاشميك"كيميز 

مستكل الشعكرم ،كمفيـك الذات يشير إلى تمؾ المجمكعة الخاصة مف األفكار ك االتجاىات التي تككف 
لدينا في أم لحظة مف الزمف ،أم أنيا ذلؾ البناء المعرفي المنظـ الذم ينشأ مف خبراتنا كالكعي بيا أما 
تقدير الذات فيمثؿ الجزء االنفعالي منيا، أم أف مفيـك الذات يتضمف التعريؼ الذم يضعو الفرد عف 

حياة، ) .نفسو أك فكرة التي يككنيا عف ذاتو أما تقدير الذات فيك تقييـ الفرد لذاتو بما فييا مف الصفات
 (71، صفحة 2010

: أنواع تقدير الذات .4
: قسـ عمماء النفس تقدير الذات

ىك تقدير الذاتي الذم يكتسبو الشخص خبلؿ إنجازاتو فيحصؿ عمى  : تقدير الذات المكتسب (1- 
. الرضا بقدر ما أدل مف نجاحات فيبني التغيير الذاتي عمى ما يحصمو مف إنجازات

 يعكد إلى الحس العاـ لبلفتخار بالذات فميس مبينا أساسا عمى ميارة محددة :تقدير الذات الشامل (2- 
أك إجازات معينة فيك يعني أف األشخاص الذيف أخفقكا في حياتيـ العممية ال يزالكف ينعمكف بدؼء التقدير 

الذاتي العاـ كحتى كأف أغمؽ في كجكىيـ باب االكتساب ك االختبلؼ األساسي بيف المكتسب كالشامؿ 
كيمكف في التحصيؿ كاإلنجاز األكاديمي ففكرة التقدير الذاتي المكتسب تقكؿ أف اإلنجاز يأتي أكال ثـ 
التقدير الذاتي بينما فكرة التقدير الذاتي الشامؿ تقكؿ أف التقدير الذات يككف أكال ثـ يتبعو التحصيؿ 

 (458، صفحة 2008بطرس، ) .كاإلنجاز
: العوامل المؤثرة في تقدير الذات  .5

يتأثر تقييـ الفرد لذاتو أك تقديره لذاتو باعتباره مفيكما سيككلكجيا بمجمكعة مف العكامؿ لعؿ أىميا          
:  ما يمي 

:   كىي عكامؿ تتعمؽ بشخصية الفرد كمف جميع جكانبيا كتتمثؿ فيما يمي :العوامل الذاتية  (1-
كتتمثؿ في التطكر الفيسيكلكجي مثؿ طبيعة كشكؿ كحجـ الجسـ كالسرعة كالدقة في : صورة الجسم  (أ

الحركة ككذا البينة الجسمية ،كلعؿ ىذا األمر يختمؼ بحسب جنس الشخص، ك الصكرة التي يرغب فييا 
فبالنسبة لمرجاؿ يتأثر الرضا عف الذات بالبنية الجسمية الجيدة ،كقكة العضبلت ،بينما عند المرأة يختمؼ 
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األمر ،فكمما كاف جسـ أصغر إلى حد ما عف المعتاد كالرشاقة كحسف المبلمح العامة كتناسؽ الجسـ فإف 
 (256، صفحة 1999دكيدار، ) .ذلؾ يؤدم إلى الرضا عف الذات

يظير ىذا حاليا في المؤسسات التعميمية فنجد أف كبل مف الذككر كاإلناث يحرصكف جميعيـ عمى شكؿ  ك
جسميـ كمظيرىـ الخارجي باعتباره كما سبؽ ذكره أحد المعايير الذاتية الميمة التي يحرص عمييا المتعمـ 

. الختبلؼ الجنس كذلؾ بما تكفر مف إمكانيات كقدرات
ىراف أف صكرة الجسـ لدل اإلنساف تتأثر بخصائصو المكضكعية لجسمو كالطكؿ كالتناسؽ زكيقكؿ 
 (430، صفحة 1995زىراف، ) .العضمي

 حيث يتأثر مكقؼ الفرد مف نفسو كتقييمو لذاتو بقدراتو العقمية عمكما ،حيث أف :القدرة العقمية (ب- 
قدرتو العقمية تمكنو مف أف يقيـ خبراتو بشكؿ إيجابي أك سمبي ، فاإلنساف السكم كالذم يتمتع بقدرة عقمية 
. سكية ينظر إلى نفسو بصكرة إيجابية ،كيقيـ خبراتو بشكؿ إيجابي أفضؿ مف اإلنساف الذم ال يمتمؾ ذلؾ

 :مستوى الذكاء  (ج-
بحيث أف مستكل الذكاء الذم يظيره الفرد داخؿ محيطو االجتماعي لو تأثير كبير عمى طبيعة التفاعؿ 

كالدكر االجتماعي الذم يحاكؿ الفرد التأكيد ذاتو مف خبللو كيظير ىذا بكضكح عند المتعمـ داخؿ 
دارتو كبمعنى أخر فالكعي كالبداىة كفيـ كتحميؿ كتركيب المكاقؼ  المدرسة مع أقرانو كزمبلئو كمدرسية كا 
تؤثر بدرجة كبيرة في تقدير الذات عند الفرد، فالشخص الذكي ينظر لنفسو بشكؿ أفضؿ مف الشخص 

قميؿ الذكاء باإلضافة إلى األحداث العائمية حيث يعمؿ الذكاء عمى إعطاء نظرة خاصة لمفرد حكؿ ذاتو، 
. كما أف ىذه النظرة يساىـ فييا المجتمع بصفة إيجابية أك سمبية حسب معاممة المحصميف بو

 يقترف دائما النضج المبكر بتقدير الذات اإليجابي ،حيث يمكف النضج المبكر :معدل النضج  (د- 
المراىؽ مف تحمؿ المسؤكليات كالمشاركة في النشاطات االجتماعية كالرياضية ،كالتي تترؾ لديو صكرة 

إيجابية عف الذات ،بعكس المتأخر بالنضج فيك يعاني مف ضغكط نفسية ألنو يعامؿ كأنو أصغر مف سنو 
. كبأسمكب يختمؼ عف أبناء جيمو مف المبكريف بالنضج ،مما يعطي صكرة سمبية عف الذات 

 أف التبكير في النضج الجنسي لو أىمية لممراىقيف ،حيث يكفر ليـ اطمئنانا :النضج الجنسي (ق-
لبمكغيـ كأساس لشعكرىـ بالثقة، أما التأخير فيؤدم لمشاعر نقص كقد كجد فكنست أف الفتيات ذكات 

ابية في المراىقة المتأخرة عمى عكس ما كاف جالنضج المبكر يحصمف عمى مفاىيـ عف الذات مرتفعة ك إم
 (431-293، الصفحات 1995زىراف، ) .معتقدا

:  كالتي تشمؿ كؿ مف:العوامل االجتماعية( 2
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 بحيث يتأثر تقدير الفرد لذاتو بالدكر الذم يؤديو الفرد داخؿ مجتمعو، ك ما يقـك بو :الدور االجتماعي  (أ
.  في إطار البناء االجتماعي الذم يتمكف بو مف قياس العالـ الخارجي الذم يحيط بو، ك إدراكو ماديا

بحيث أنو ىناؾ أىمية كبيرة لمتفاعؿ بيف الذات كالدكر االجتماعي في السمكؾ البشرم،إذ يعتبر تصكر 
الفرد لذاتو مف خبلؿ األدكار االجتماعية التي يقـك بيا مف العكامؿ اليامة التي تساىـ في تككيف مفيـك 

. الذات ،كالفرد في أدائو لسمكؾ الدكر المنكط بو  يعبر عنو كجزء مف ذاتو
ك باعتبار أف المدرسة أحد المؤسسات االجتماعية يمثؿ فييا المتعمـ دكر التمميذ أك الزميؿ الذم يحرص 
عمى تمثيميا بالكجو اإليجابي مف خبلؿ تحقيؽ التكافؽ الدراسي أك التحصيؿ الجيد كالنجاح بمعنى أف ىذه 

. المتغيرات مف شأنيا أف تؤثر عمى طبيعة الدكر الذم يمعبو التمميذ سكاء مع مدرسة أك مع زمبلئو
 إف التفاعؿ االجتماعي السميـ كالعبلقات االجتماعية الناجحة ،تدعـ الفكرة السمبية :التفاعل اإليجابي  (ب

الجيدة كاإليجابية عف الذات ،فالفكرة المكجبة عف الذات تفرز نجاح التفاعؿ االجتماعي كيزيد مف نجاح 
العبلقات االجتماعية ،بمعنى أف األثر متبادؿ بيف القيمة التي يعطييا الفرد لذاتو كبيف التفاعؿ 

االجتماعي، كىذا ما نصادفو بشكؿ الفت عند التمميذ مثبل خبلؿ التفاعؿ االجتماعي في المكاقؼ 
التعميمية الرسمية كغير الرسمية ،فنجاحو أك فشمو في تكافقو كنجاحو الدراسي يؤثر بشكؿ مباشر عمى 

طبيعة تفاعمو االجتماعي كمكانتو داخؿ المدرسة أك خارجيا ،كما أف التفاعؿ االجتماعي السميـ الخالي 
كغيره  (........)مف المكاقؼ التيديدية يساىـ في درجة تقدير الفرد لذاتو كلقد بينت الدراسات مثؿ دراسة 

أف التفاعؿ االجتماعي السميـ كالعبلقات االجتماعية الناضجة تعزز الفكرة السميمة عف الذات، ك أف 
. خبرات التفاعؿ االجتماعي تنشأ مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية كالتطبيع االجتماعي

ال يستطيع المعكؽ جسديا المشاركة باألنشطة مما يترؾ أثر سمبي في مفيكمو لذاتو : اإلعاقة الجسمية (ك
، ك إف اتجاه اآلخريف نحكه يحدد إلى أم مدل تمعب اإلعاقة ذلؾ األثر العميؽ في حالة عدـ القدرة عمى 

. المشاركة األصحاب في النشاطات المختمفة
 إف فكرة الفرد عف نفسو تؤثر في مستكل طمكحو، حيث يتأثر طمكح الفرد بتقديره :مستوى الطموح  (ج

ىنا يحدث التعارض بيف أىدافيـ  ك لذاتو كلكف قد يضع المراىقكف الذككر أىدافا أعمى مف قدراتيـ ،
نجازاتيـ كفي حالة فشميـ تضعؼ ثقتيـ بأنفسيـ كيؤدم ذلؾ إلى تقكيـ منخفض لمذات . كا 

إف قدرة تعبير الفرد عف عكاطفو يؤثر في مفيكمو عف ذاتو ،فبعض المراىقيف يتسمكف  :العاطفة (4
بسرعة االنفعاؿ كيحدثكف االنطباع بأنيـ غير ناضجيف، ك بعضيـ اآلخر يكبحكف عكاطفيـ كلكنيـ 

. يعبركف عنيا بطريقة مقبكلة اجتماعيا في المحظة المناسبة
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  يسيـ كؿ مف النجاح كتكقع النجاح في التقدير اإليجابي لمذات ،كلذلؾ :الخبرات النجاح والفشل  (ك
يسمؾ المتعمـ طرقا تؤدم لممزيد مف النجاح ،أما الفشؿ كتكقع الفشؿ فيؤدم إلى اإلحباط كالذم يقكد أحيانا 

إلى تكيؼ سمبي كال سينا في حالة ككف الدافع المحيط لدل الفرد ىاما كقكيا ،كالذيف يككف تحصيميـ 
الدراسي سيئا يشعركف بالنقص كتككف لدييـ اتجاىات سمبية نحك الذات كفي نفس الكقت ىناؾ دالئؿ قكية 

. عمى أف فكرة الفرد الجيدة عف قدراتو ضركرية لمنجاح الدراسي
فالشخص الكاثؽ البعض،  ببعضيما افف تقدير الذات كالقبكؿ االجتماعي يتأثرإ : القبول االجتماعي (و

مف أنو يمقى قبكال اجتماعيا يظير ذلؾ في سمككو، ك تمقي مشاركتو االجتماعية قبكال، أما ذكك تقدير 
. ىـ أقؿ قبكال لدل األخرييف الذات المنخفض فإف مشاركتيـ االجتماعية أقؿ ثباتا ك

 حيث يتأثر نمك الذات مف خبلؿ المقارنة،إما بمقارنة الفرد لنفسو بجماعة مف األفراد أقؿ :المقارنة  (ز
منو قدرة فيزيد ذلؾ مف قيمة نفسو أك بجماعة أعمى منو فيقمؿ مف قيمتيا ،بحيث يمكننا القكؿ أف مف أىـ 
العكامؿ التي تؤثر في نمك الذات متعمقة بالمؤشرات االجتماعية كالتي ال يمكف فصؿ أحدىا عف اآلخر إذ 
أنيا كؿ متكامؿ ك تنمك الذات تككيف كنتاج لمتفاعؿ االجتماعي جنبا إلى جنب مع الدكافع الداخمية لتأكيد 

. الذات 
 كتتمثؿ خصكصا في الظركؼ التي تحيط الفرد أثناء قيامو بتقدير ذاتو ،فقد :العوامل العارضة  (3

كيقـك  تتضمف ىذه الظركؼ مثبل تنبييات معينة تجعؿ الشخص المعني يراجع نفسو كيتفحص تصكراتو،
بتعديؿ اتجاىاتو كتقديراتو اتجاه نفسو ك اتجاه اآلخريف، فقد يككف الفرد مثبل في حالة مرضية أك تحت 
تأثير ظركؼ عارضة معينة مثبل أزمات اقتصادية أك اجتماعية أك مينية أك دراسية فيذا مف شأنو أف 
يؤثر عمى الجانب ك الحالة النفسية ،أما تأثير ىذه الحاالت عمى تقدير الفرد فتحدد بمدل تأثر الفرد 

 .درجة تكيفو معيا  كالنضجب
 حكـ الفرد عف نفسو ،معناه أنو يحمؿ عف نفسو صفة مف الصفات بدرجة معينة :المعايير االجتماعية  (د

،كبالنسبة لمعيار معيف يأخذه مف المجتمع مف مستكيات السمكؾ التي يحددىا لو انتياج طريقة كفقا 
لمقتضياتيا كقد ظيرت أىمية المعايير االجتماعية خاصة المتعمقة بالجسـ بالنسبة لمفيـك الذات بعد أف 
تثبت عف طريؽ الدراسات التي تمت في ىذا المجاؿ ،أف صكرة الجسـ كالقدرة العقمية كعاليا مف أثر في 

. تقييـ الفرد لذاتو تعتمد عمى معايير اجتماعية
 فالجك األسرم الذم ينشأ فيو الفرد بما فيو مف خصائص كمميزات :الخصائص والمميزات األسرية  (ه

كالعبلقات السائدة فيو يؤثر بالسمب أك اإليجاب عمى تقدير الذات ،كبخاصة التمميذ ،فإف كجد ىذا األخير 
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الرعاية ك االىتماـ كالمناخ الذم يشجعو عمى دراستو زاد ىذا مف سبلمة نمكه كاإليجابية في طبيعة مساره 
كمثاؿ بسيط عف ىذا فإذا أحسف التمميذ أك أدرؾ أف عائمتو تحرص عمى  ك التعميمي كالعكس كذلؾ ،

دراستو كتشجيعو عمى ذلؾ كىناؾ اتصاؿ بيف أسرتو كمدرستو بخصكص حياتو الدراسية ىذا يزيد مف 
. تفاؤلو كيزيد مف تفاؤلو كيزيد أيضا مف دافعيتو نحك الدراسة كالعكس الصحيح 

كتبيف الدراسات أف كالدم األطفاؿ ذكم تقدير الذات المرتفع يشجعكف السمكؾ المستقؿ كاالعتماد عمى - 
النفس كيشجعكف عمى إبداء الرأم ضمف حدكد معقكلة أما كالدم ذك التقدير المنخفض فبل يقدركف أراء 
أبنائيـ التقدير المناسب كيحدكف مف حريتيـ كيكثركف مف استخداـ العقاب فالطفؿ الذم ينشأ في أسرة 

تحيطو بالعناية كالتقبؿ ذلؾ مف شأنو أف يرفع مف قدراتو ك اىتماماتو كمياراتو ،كفي ذات الكقت كبصكرة 
مغايرة اتباع الكالديف أساليب خاطئة في التنشئة االجتماعية ،يتسبب في معاناة الطفؿ كيعبر عف ذاتو 

. بالسمب فيرل نفسو منبكذ كغير مكثكؽ فيو
ىذه العكامؿ االجتماعية كغيرىا مف شأنيا كما ذكر سابقا أف تؤثر عمى التقييـ الذاتي لمفرد كىذا ما - 

يؤكده إريسككف في نظرية النمك النفسي االجتماعي في نمك الذات كتأكيدىا ،خاصة في مرحمة المراىقة 
مف خبلؿ الدكر الذم يمعبو الفرد أك التمميذ خبلؿ التفاعؿ االجتماعي في المكاقؼ المختمفة التي يتعرض 

. ليا في حياتو اليكمية 
 إف تقدير الذات كالقبكؿ االجتماعي يتأثراف ببعضيما فالشخص الكاثؽ مف أنو :القبول االجتماعي  (و  

قبكال اجتماعيا يظير في سمككو، كتمقى مشاركتو االجتماعية قبكال ،أما ذكك تقدير الذات المنخفض فإف 
. مشاركتيـ االجتماعية أقؿ ثباتا، كىـ أقؿ قبكال لدل اآلخريف

 حيث يتأثر نمك الذات مف خبلؿ المقارنة،إما بمقارنة الفرد لنفسو بجماعة مف األفراد أقؿ :المقارنة (ز  
منو قدرة فيزيد ذلؾ مف قيمة نفسو أك بجماعة أعمى منو فيقمؿ مف قيمتيا ،بحيث يمكننا القكؿ أف مف 
أىمة العكامؿ التي تؤثر في نمك الذات متعمقة بالمؤثرات االجتماعية كالتي ال يمكف فصؿ أحدىا عف 

تنمك الذات تككينا كنتاج لمتفاعؿ االجتماعي جنبا إلى جنب مع الدكافع  ك   األفراد إذا أنيا كؿ متكامؿ ،
 (1995زىراف، ) .الداخمية لتأكيد الذات

 كتتمثؿ خصكصا في الظركؼ التي تحيط الفرد أثناء قيامو بتقدير ذاتو ،فقد :العوامل العارضة  (3 
تتضمف ىذه الظركؼ مثبل تنبييات معينة تجعؿ الشخص المعني يراجع نفسو كيتفحص تصكراتو، كيقـك 

     بتعديؿ اتجاىاتو كتقديراتو اتجاه نفسو كيتفحص تصكراتو ،كيقـك بتعديؿ اتجاىاتو كتقديراتو اتجاه نفسو
ك اتجاه اآلخريف، فقد يككف الفرد مثبل في حالة مرضية أك تحت تأثير ظركؼ عارضة معينة مثبل أزمات 
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اقتصادية أك اجتماعية أك مينية أك دراسية فيذا مف شأنو أف يؤثر عمى الجانب ك الحالة النفسية ،أما 
. التأثير ىذه الحاالت عمى تقدير الفرد فتحدد بمدل تأثر الفرد بمظاىرىا كدرجة تكيفو معيا

 حكـ الفرد عف نفسو ،معناه أنو يحمؿ عف نفسو صفة مف الصفات بدرجة :المعايير االجتماعية  ( د 
معينة ،كبالنسبة لمعيار معيف يأخذه مف المجتمع مف مستكيات السمكؾ التي يحددىا لو انتياج طريقة كفقا 
لمقتضياتيا كقد ظيرت أىمية المعايير االجتماعية خاصة المتعمقة بالجسـ بالنسبة لمفيـك الذات بعد أف 
ثبت عف طريؽ الدراسات التي تمت في ىذا المجاؿ ،أف صكرة الجسـ كالقدرة العقمية كعاليا مف تأثر في 

. تقييـ الفرد لذاتو تعتمد عمى معايير اجتماعية 
 فالجك األسرم الذم ينشأ فيو الفرد بما فيو مف خصائص كمميزات :الخصائص والمميزات األسرية  (ه  

كالعبلقات السائدة فيو يؤثر بالسمب أك باإليجاب عمى تقدير الذات ،كبخاصة التمميذ فإف كجد ىذا األخير 
الرعاية  ك االىتماـ كالمناخ الذم يشجعو عمى دراستو زاد ىذا مف سبلمة نمكه كاإليجابية في طبيعة مساره 
التعميمي كالعكس ذلؾ ، ك كمثاؿ بسيط عف ىذا فإذا أحس التمميذ أك أدرؾ أف عائمتو تحرص عمى دراستو 
كتشجعو عمى ذلؾ كىناؾ اتصاؿ بيف أسرتو كمدرستو بخصكص حياتو الدراسية ىذا يزيد مف تفاؤلو كيزيد 

. أيضا مف دافعيتو نحك الدراسة كالعكس الصحيح 
كتبيف الدراسات أف كالدم األطفاؿ ذكم تقدير الذات المرتفع يشجعكف السمكؾ المستقؿ ك االعتماد عمى - 

النفس كيشجعكف عمى إبداء الرأم ضمف حدكد معقكلة أما كالدم ذك التقدير المنخفض فبل يقدركف أراء 
. أبنائيـ التقدير المناسب كيحدكف مف حريتيـ كيكثركف مف استخداـ العقاب 

فالطفؿ الذم ينشأ في أسرة تحيطو بالعناية كالتقبؿ ذلؾ مف شأنو أف يرفع مف قدراتو ك اىتماماتو كمياراتو 
،كفي ذات الكقت كبصكرة مغايرة إتباع الكالديف أساليب خاطئة في التنشئة االجتماعية ، يتسبب في معاناة 

. الطفؿ كيعبر عف ذاتو بالسمب فيرل نفسو منبكذ كغير مكثكؽ فيو 
ىذه العكامؿ االجتماعية كغيرىا مف شأنيا كما ذكر سابقا أف تؤثر عمى التقييـ الذاتي لمفرد كىذا ما - 

يؤكده إريسككف في نظرية النمك النفسي االجتماعي في نمك الذات كتأكيدىا ،خاصة في مرحمة المراىقة 
مف خبلؿ الدكر الذم يمعبو الفرد أك التمميذ خبلؿ التفاعؿ االجتماعي في المكاقؼ المختمفة التي يتعرض 

. ليا في حياتو اليكمية
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:  مستويات تقدير الذات .6
أف تقدير الذات يتعرض لتغيرات حسب تصرفات الفرد كردكد  (بكش  )يرل الكثير مف العمماء كمف بينيـ

. أفعالو 
فالتقدير الذات مستكيات كلكؿ مستكل خصائص كمميزات حسب شخصيتو كؿ فرد ، كمف بيف العمماء 

  :المتمثؿ في" ىاما شيؾ "الذيف صنفكا تقدير الذات إلى مستكيات نجد تصنيؼ 
. لتغيير الذات  (العالي )المستكل المرتفع - 
. لتقدير الذات  (المتدني )المستكل المنخفض - 

تقدير الذات العالي بأنو الصكرة اإليجابية التي يككنيا الفرد  : Joseph mutinعرف جوزيف موتان 
حكؿ نفسو ،إذ يشعر بأنو ناجح جدير بالتقدير كينمك لديو الثقة بقدراتو إليجاد الحمكؿ لمشكبلتو ك ال 

. يخاؼ في المكاقؼ التي يجدىا حكلو بؿ يكاجييا بكؿ إرادة
كأظيرت الدراسات التي أجريت في مجاؿ تقدير الذات أف األشخاص ذك التقدير المرتفع لمذات يؤكدكف 

. دائما قدراتيف كجكانب قكتيـ فخصائصيـ الطيبة 
   الفرد بحؽ ذاتو االمستكل المتدني لتقدير الذات بعدة تسميات التقدير المنخفض لمذات بأنو دعـ رض- 
. رفضياك 
 كذلؾ يشعر أصحاب التقدير المنخفض لمذات باإلحباط كيشعركف أف تحصيميـ أقؿ :زوبيدة أمزيان - 

كيعتقدكف أف ذكاء اآلخريف أفضؿ مف ذكائيـ ،لذلؾ ينتابيـ اإلحساس بالعجز كالقمؽ نحك التعامؿ مع 
. اآلخريف كما يبدكف عدكؾ ك رضائيـ عف مظيرىـ العاـ ككزنيـ 

.......... كيشعركف بالخجؿ بأنيـ فاشمكف 
: عف ىذا المنطمؽ يمكف تحديد السمات العامة لذكم تطكير الذات المنخفض في

. احتقار الذات كالتشاـؤ- 
. الميؿ إلى سحب أك تعديؿ أرائيـ خكفا مف سخرية األخرييف- 
. عدـ الشعكر بالكفاية مف األدكار كالكظائؼ- 
. الشعكر بالغربة عف العالـ- 
. الشعكر بالذنب دائما- 
معنى ذلؾ أف تقدير الذات المرتفع ىك أكثر المقاييس التي يمكف أف يستخدميا الفرد لمحصكؿ عمى - 

كما يمكنو مكاجية الفشؿ في الحب أك العمؿ دكف أف يشعر بالحزف أك االنييار لمدة طكيمة  حالة التكافؽ،
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،بينما يميؿ الفرد ذك تقدير الذات المنخفض إلى الشعكر باليزيمة حتى قبؿ أف يقتحـ المكاقؼ الجديدة أك 
. الصعبة حيث أنو يتكقع فقداف األمؿ المستقبؿ 

كما تكجد فئة مف األشخاص تقع بيف ىذيف النكعيف السابقيف كىي فئة األشخاص ذك التقدير المتكسط - 
ككبر سميث )لمذات إذ ينمك تقدير الذات مف خبلؿ قدراتيـ عمى عمؿ األشياء المطمكبة منيـ ،حيث كجد 

: أف ىناؾ ثبلث مستكيات لتقدير الذات كىي (1967
 كيشمؿ مف لديو درجة حالية مف تقدير الذات كىـ أفراد نشطيف كناجحيف :المستوى المرتفع   (أ- 

. اجتماعيا كعمميا ك أكاديميا 
 يشمؿ األفراد الضعفاء أكاديميا ك اجتماعيا كغالبا ما يعانكف ضغكط :المستوى المنخفض لمذات  (ب - 

. نفسية كعصبية ك اضطرابات سمككية 
 . كيقع الفرد كالتقدير الذات المتكسط ىذيف النكعيف كتككف إنجازاتيـ متكسطة:المستوى المتوسط  (ج- 
 (490، صفحة 2008بطرس، )

 :مظاىر تقدير الذات .7
 
 إف األشخاص الذيف يتمتعكف بتقدير مرتفع لمذات يؤكدكف دائما عمى قدراتيـ :تقدير الذات المرتفع ( 1-

 كأحكاميـ ،فاألفراد ذكم التقدير المرتفع بآرائيـكعمى جكانب قكتيـ كخصائصيـ الشخصية ،كىك أكثر ثقة 
: لمذات يتمتعكف بمجمكعة مف الصفات منيا

. النظر إلى أنفسيـ نظرة كاقعية (1-
. ينظركف إلى أنفسيـ كأشخاص مقبكليف في المجتمع (2-
. يستطيعكف أف يجحدكا نقاط قكتيـ كضعفيـ (3-
قامة عبلقات جيدة مع اآلخريف (4- . لدييـ قدرة كبيرة عمى جمب األصدقاء كا 
. يستجيبكف لمتحديات كيرغبكف في المحاكالت الجديدة (5-
. يرغبكف في المجازفة (6-
. يشعركف بالرضا عف إنجازاتيـ ألنيـ يشعركف بالمسؤكلية إزاء النتائج (7-
. يجدكف في البحث عف الحمكؿ المشاكؿ كالصعكبات التي تكاجييـ (8-
. ينسجمكف مع الكسط الذم يتكاجدكف فيو سكاء كاف مدرسة أك عمؿ (9-
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أف األفراد ذكم التقدير المرتفع لمذات يككنكف أقؿ عرضة لمضغط النفسي "Marck"كلقد أكضح مرؾ -
مكانياتيـ، كأكثر ثقة بالنفس، فيـ  فيـ يتمتعكف بالكفاءة في العديد مف مصطمحات مما يعزز قدراتيـ كا 

يضعكف أىدافا ألنفسيـ كفقا لما يكدكا أف يفعمكا في حياتيـ كما يرغبكا في إنجازه ما يدعـ نظرتيـ 
. ىذا بدكره يشكؿ تغذية راجعة صحيحة لتدعيـ تقدير الذات لدييـ ك اإليجابية عف ذاتيـ،

فالفرد الذم لديو تقدير ذات إيجابي يستطيع تككيف عبلقات جيدة مع المعمميف كما يككف أكثر قدرة عمى 
بناء صداقات متنكعة كمتعددة مع الزمبلء ،كيتخذ مف الجد ك االجتياد أساسا لمكاجية  المكاقؼ المختمفة 
،كيتميز سمككو بالحركة كالنشاط كالمساىمة الحادة في األنشطة المدرسية كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 

. الدراسية ،كما يتمتع بالثقة في النفس عند تعاممو مع المكاقؼ التعميمية المختمفة 
: تقدير الذات المنخفض (2

إف األفراد ذكم التقدير المنخفض لمذات يركزكف عمى عيكبيـ كنقائصيـ كصفاتيـ غير الجيدة ،كىـ أكثر 
. ميبل لمتأثر بضغكط لمجماعة ك االنصياع ألرائيا كأحكاميا كيضعكف ألنفسيـ تكقعات أذل مف الكاقع 

: كيستجيب األشخاص الذيف لدييـ تقدير متدني لمذات لظركؼ الحياة كمتغيراتيا بإحدل الطريقتيف 
 لذلؾ يبذلكف قميؿ مف الجيد في أنشطتيـ،  فيـ يشككف في قدراتيـ،:الشعور بالنقص اتجاه أنفسيم (1 

      .غالبا ما يمكمكف أنفسيـ عند حدكث خطأ ما كىـ يعتمدكف بكثرة عمى اآلخريف لمبلحظة أعماليـ ك
ىذا الثناء  يمنحكف الثناء اآلخريف في حالة حدكث النجاح كعند الثناء عمييـ يشعركف بارتباؾ في قبكؿ ك

ك اإلطراء ػفالمدح يسبب ليـ حرج، ألف لدييـ شعكر بالنقص في حياتيـ كىنا الشعكر السمبي ميمؾ 
. لصحتيـ النفسية

فيـ غالبا ما يعانكف مف مشاكؿ في أعماليـ كفي حياتيـ : الشعور بالغضب والرغبة في االنتقام (2
ىذا مف شأنو أف ينمي عندىـ الرغبة في  مما يسبب ليـ في النياية االضطراب النفسي كعضكم ك العامة،

 (547، صفحة 2003يحياكم، ) .االنتقاـ مف اآلخريف
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 :النظريات المفسرة لتقدير الذات .8
: نظريات كارل ىوروجرز (1

كلقد صيغت مفاىيـ ىذه النظرية حسب رمضاف القذافي بمغة الخبرة الذاتية التي تيتـ بما يريد ؟ كاشتقت 
مف عممو كمعالج ،كتتركز ىذه النظرية عمى البحث عف أثر الذات في اإلدراؾ الذم يأخذه الفرد مف 

األحداث المؤثرة ، ك الطريقة الذم يستخدـ فييا عند ركجرز ىي جشطالت تصكرم متسؽ منظـ يتألؼ 
دراؾ عبلقات األنا  ، كبجكانب الحياة المختمفة، ك في ارتباطيا باآلخريفمف إدراكات خصائص األنا كا 

. بالقيـ المتعمقة بيذه اإلدراكات
إف فكرة الشخص عف نفسو كفكرتو عف عبلقتو باآلخريف التي تنبثؽ مف تفاعمو االجتماعي فتصبح - 

بالتدريج صفة مميزة لذاتو كتؤثر عمى إدراكو كسمككياتو ،فيدؼ الفرد ىك الميؿ إلى تحقيؽ ذاتو كذلؾ مف 
خبلؿ تقييمو ليا عمى أساس خبراتو كبالتالي فيك يقسـ ىذه الخبرات إلى خبرات سمبية كأخرل إيجابية  

 :نظرية روزنبرج (2

 تدكر األعماؿ ركزنبرج حكؿ محاكلتو دراسة لمف ارتقاء سمكؾ تقييـ الفرد لذاتو ،كذلؾ مف خبلؿ المعايير 
السائدة في الكسط االجتماعي المحيط بو قد أىتـ بصفة خاصة ينقسـ المراىقيف لدكاتيـ ،كأكضح أنو 

عندما نتحدث عف تقدير المرتفع لمذات فنحف نعني أف الفرد يحتـر ذاتو كيقيميا بشكؿ مرتفع ػبينما تقدير 
الذات المنخفض أك المتدني يعني رفض الذات أك عدـ الرضا، عنيا لذلؾ نجد أف أعماؿ ركزنبرج قد 

دارت حكؿ دراسة نمك ارتقاء سمكؾ تقييـ الفرد لذاتو كسمككو مف زاكية المعايير السائدة في الكسط 
 بالفرد ،كقد اىتـ ركزنبرج بتقييـ المراىقيف لدكاتيـ ككضع دائرة اىتمامو بعد ذلؾ بحيث شممت االجتماعي

ديناميكيا تطكر صكرة الذات اإليجابية في مرحمة المراىقة ، ك اىتـ بالدكر الذم تقـك بو األسرة كأساليب 
 لمفرد مستقببل كالمنيج الذم استخدمو ركزنبرج ىك االعتماد عمى مفيـك االتجاه االجتماعيالسمكؾ 

أف تقدير الذات " ركزنبرج" باعتباره أداة محكرية ترتبط بيف السابؽ كالبلحؽ مف األحداث كالسمكؾ ك اعتبر 
مفيـك يعكس اتجاه الفرد نحك نفسو كطرح فكرة أف الفرد يككف اتجاىات نحك كؿ المكضكعات،التي يتعامؿ 

معيا كيخبرىا كما الذات إال أحد ىذه المكضكعات كيككف الفرد نحكىا اتجاىا ال يختمؼ كثيرا عف 
االتجاىات التي يككنيا نحك المكضكعات األخرل كلك كانت أشياء بسيطة يكد استخداميا، ك لكنو فيما 

يعد عاد كأعترؼ بأف اتجاه الفرد نحك ذاتو يختمؼ كلك مف الناحية الكمية عف اتجاىاتو نحك المكضكعات 
يؤكد عمى أف تقدير الذات ىك يعبر عف اتجاه االستحساف أك  (ركزنبرج )األخرل، بمعنى ذلؾ أف 

 .الرفض
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 :  كوبر سميث ةنظري (3

أعماؿ ككبر سميث تمثمت في دراستو بتقدير الذات عند أطفاؿ ما قيؿ المدرسة كيرل أف تقدير الذات 
يتضمف كبل مف عمميات تقييـ الذات كردكد األفعاؿ ك االستجابات الفاعمية، كعمى عكس ركزنبرج لـ 

يحاكؿ ككبر سميث أف يربط أعمالو في تقدير الذات بنظرية أكبر كأكثر شمكال كلكنو ذىب إلى أف تقدير 
الذات مفيـك متعدد الجكانب ،كلذا فإف عمينا أال نتعمؽ داخؿ منيج كاحد أك مدخؿ كاحد معيف لدراستو،بؿ 

.  عمينا أف نستفيد منيا جميعا لتفسير أكجو المتعددة ليذا المفيـك 

كيؤكد ككبر سميث بشدة عمى أىمية تجنب فرض الفركض غير الضركرية ،كينقسـ التعبير الفرد عف 
:  تقديره لذاتو إلى قسميف 

. كىك إدراؾ الفرد لذاتو ككصفو ليا : التغيير الذاتي
كىك يشير إلى األساليب السمككية التي تفصح عف تقدير الفرد لذاتو، تككف متاحة : التعبير السموكي 

. لممبلحظة الخارجية 
كيتميز ككبر سميث بيف نكعيف مف تقدير الذات، تقدير الذات الحقيقي كيكجد عند األفراد الذيف يشعركف 

النجاحات كالقيـ كالطمكحات : أنيـ غير ذك قيمة ،كفد افترض في سبيؿ ذلؾ أربع مجمكعات كىي 
كالدفاعات، كقد بيف ىناؾ ثبلثة مف حاالت الرعاية الكالدية تبدكا لو مرتبطة بنمك المستكيات األعمى مف 

كىي تقبيؿ األطفاؿ مف جانب اآلباء ، كتدعيـ السمكؾ األطفاؿ اإليجابي مف جانب اآلباء ك :تقدير الذات 
. الحتراـ مبادرة األطفاؿ كحريتيـ في التعبير مف جانب اآلباء 

  :نظرية ريمز (4

أف تقدير الذات ينشأ كيتطكر بمغة الكاقع االجتماعي لممحيط الذم يعيش فيو " ريمز "   تفترض نظرية
الفرد، لذا ينظر زيمر عمى تقدير الذات مف زاكية نظرية المجاؿ في الشخصية ،كيؤكد أف تقييـ الذات بأنو 
تقدير يقـك بو الفرد لذاتو كيمعب دكر المتغير الكسيط، أك أنو منطقة متكسطة بيف الذات كالعالـ الكاقعي 

. كعمى ذلؾ ىك العامؿ الذم يحدد نكعية المتغيرات التي ستحدث في التقييـ الفرد لذاتو تبعا لذلؾ 

 فمفيـك يرتبط بيف تكامؿ الشخصية مف الناحية كقدرة الفرد عمى أف يستجيب لمختمؼ :زريلل" تقدير الذات
المثيرات التي يتعرض ليا مف ناحية أخرل كلذلؾ فإنو افترض أف الشخصية التي تتمتع بدرجة عالية مف 
تقدير الذات ، كىذا يساعدىا في أف تؤدم كظائفيا بدرجة عالية مف كفاءة في الكسط االجتماعي الذم 

عمى العالـ االجتماعي جعمو يساىـ مفيكمو كيكافقو النقاد عمى ذلؾ بأنو تقدير " زيمز" تكجد فيو ، إف تأكيد
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الذات االجتماعي ، كقد أدعية ػأف المناىج أك المداخؿ األخرل في دراسة تقدير الذات لـ تعطي العكامؿ 
 .االجتماعية حقيا في نشأة كنمك تقدير الذات

 :النظرية السموكية (5

 يشير ركاد المدرسة السمككية إلى أف التكافؽ النفسي المطمكب لذات سميمة عممية مكتسبة عف طريؽ 
التعمـ كالخبرات التي يمر بيا الفرد ، كالتعزيز كالتدعيـ ليما دكر ميـ في تنمية التقدير اإليجابي لذات 

لقد أكدت النظرية . الفرد كتكافؽ النفسي الفعاؿ بدكره يغبر عف تقدير الذات المرتفع كالعكس صحيح 
السمككية بصفة عامة عمى أف الفرد ممتقي كمستجيب لممثيرات البيئية فتقدير الذات لدل الفرد ىك نتاج 

لتفاعؿ خبراتو مع البيئة كمتطمباتيا، فالبيئة ىنا ليا تأثير قكم عمى السمات الشخصية لمفرد بما فييا تقدير 
 .الذات

: النظرية العرفية (6

 ركز أتباع ىذه النظرية عمى العمميات الفكرية المعرفية ،كركز كيمي ك ديجكرم عمى األبعاد المعرفية كأكد 
ديجكرم عمى الطريقة التي يقيـ بيا األفراد أنفسيـ كدكر الكفاية كأحد مظاىر تقدير الذات كيعرؼ الكفاية 
الذاتية بأنيا اإلحساس بقدرة الفرد عمى إنتاج كتنظيـ األحداث في حياتو ،كأف الكفاية الذاتية المنخفضة 

الحاج، ) .تخفض العبلقة بيف الفرد كذكيو كبالتالي تنقص مف نمك الفرد كتجعؿ مف تقديره لذاتو منخفضا
 (107-103، الصفحات 2015
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: لفصخالصة ال

يكلد معا اإلنساف بؿ يكتسبو مف خبلؿ تجاربو في الحياة، لذلؾ  نستخمص مما سبؽ أف تقدير الذات ال
يمكف القكؿ أف تقدير الذات يكتسب التمميذ بصيرة ألفكاره كسمككو اتجاىو كيساعده عمى حؿ مشكبلتو 

.كاكتساب طرؽ النجاح في مشكاره الدراسي كالميني



 

 

 



 .اإلجراءات المنهجٌة للدراسة المٌدانٌة

 .تمييد
i. الدراسة االستطالعية. 

.  المجاؿ الجغرافي لمدراسة:أوال
.  عينة الدراسة:ثانيا
.  مدة الدراسة:ثالثا
.  أدكات ك تقنيات البحث الدراسة االستطبلعية:رابعا

 :الدراسة الكمية .1
 .استبياف التفاعؿ المفظي- أ

 .كيفية بناء االستبياف -
 .اختبار تقدير الذات - ب

 .كيفية بناء االختبار -
.  الخصائص السيككمترية لؤلداة:خامسا

 .حساب الصدؽ
 .حساب الثبات

ii. دراسة األساسيةل ا. 
 .مبلحظة -
 .منيج الدراسة -
 :األساليب اإلحصائية المستعممة في الدراسة األساسية -

 .النسب المئكية .1
 .معامؿ االرتباط إيبرسكف .2
 .معامؿ الثبات ألفا لكركمباخ .3
.لعينتيف مستقمتيف" ت"اختبار .4
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 :تمييد
يتعرض ىذا الجانب مف الدراسة الميدانية كصفا لئلجراءات المتبعة بغرض تحقيؽ أىداؼ البحث مف 

خبلؿ التعرض إلى منيج الدراسة االستطبلعية ك مجتمع الدراسة ك عينتيا أدكات جمع البيانات ك كيفية 
معالجتيا إحصائيا أم اإلجراءات التي استخدمت لمتأكد مف الخصائص السيككمترية مف الصدؽ ك الثبات 

 .copper smithبالنسبة لمقياس التفاعؿ المفظي ك اختبار تقدير الذات لككبر سميث 
خبلؿ ىذه المرحمة قامت الطالبة الباحثة بتطبيؽ أدكات القياس لمتأكد مف صبلحية تطبيقيا ك تحديد 

الصعكبات ك المشاكؿ المتعمقة بالفيـ ك صياغة المغكية لمفقرات مف أجؿ تبسيطيا ك إعادة صياغتيا ك 
جعميا في متناكؿ التبلميذ المفحكصيف، ك خاصة ك نحف نتعامؿ مع عينة تتمثؿ في تبلميذ المستكل 

األكؿ مف التعميـ الثانكم مما يستدعي ببساطة األفكار ك العبارات التي يستكعبيا التبلميذ بكؿ سيكلة، ك 
لمتأكد مف أف الفرضيات ك العبارات التي تـ طرحيا ىي فرضيات إجرائية يمكف التحقؽ منيا بقبكليا أك 

برفضيا، كما كاف ىدؼ ىذه الدراسة ىك كيفية تجاكز الصعكبات التي يمكف أف تظير أثناء ىذه الدراسة 
 .األساسية

i. الدراسة االستطالعية. 
 :المجال الجغرافي لمدراسة -1

   أجريت الطالبة الباحثة دراستيا االستطبلعية بثانكية عبد الباقي بف زياف الشعاعي سيدم عمي 
 :بمستغانـ ك تـ اختيار ىذه الثانكية بطريقة مقصكدة لعدة اعتبارات منيا

 .التسييبلت المقدمة لمباحث إلجراء بحكث ميدانية داخؿ ىذه الثانكية -
 .كجكد طاقـ تربكم ك إدارم مساعد ك متفاىـ -
 .زاكلت الطالبة الباحثة دراستيا في ىذه الثانكية -

 :مكان الدراسة -2
تقع ثانكية عبد الباقي بف زياف الشعاعي بمدينة سيدم عمي كالية مستغانـ، أنشأت الثانكية سنة 

  ، تحتكم ىذه المؤسسة عمى 2ـ10150 مساحتيا حكالي 2002 ك افتتحت سنة 2001
 مكاتب إدارية كما تحتكم 10 مخابر، ممعب، مكتبة، ساحتيف، مرقديف ك 04 حجرة دراسية، 01

 . كثيقة5945عمى 
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 35 تمميذ ك تمميذة، بينما اإلدارييف فبمغ عددىـ 597 أستاذ ك أستاذة ك 52يبمغ عدد األساتذة 
 .مكظؼ إدارم، أما عف نظاـ المؤسسة فيعتمد عمى النظاـ الداخمي ك النصؼ داخمي ك الخارجي

 : مدة الدراسة -3

حرصا عمى أىمية الدراسة االستطبلعية قامت الطالبة الباحثة بإجراء ىذه المرحمة مف البحث الميداني ك 
 :التي تمثمت فيما يمي

 .20/02/2020 إلى 13/02/2020 مف :المرحمة األولى -

تمت فييا الطالبة الباحثة بإجراء لقاءات ك اتصاالت مع الطاقـ اإلدارم ك التربكم ك كذا مجمكعة مف 
 .األساتذة ك التبلميذ

 :المرحمة الثانية -

أف الطالبة الباحثة في ىذه المرحمة لـ تتـ البحث الميداني ألف المؤسسات التعميمية أغمقت يـك تعذر األمر 
 ك ىذا راجع لمظركؼ الصحية التي يمر بيا العالـ بكجو عاـ ك الجزائر بكجو خاص 2020 مارس 12

 .جراء كباء ككركنا فقد تعذر عمينا أف نقـك بالدراسة في ظركؼ عادية

 :حجم العينة و مواصفاتيا -4

 :حجم العينة -

 تمميذ ينتمكف كميـ إلى 21 تمميذة ك 16 تمميذ ك تمميذة منيـ 38مجتمع الدراسة االستطبلعية مف 
 .شعبتيف مختمفتيف عممييف ك أدبييف

 :مواصفات العينة -

 .تبيف الطالبة الباحثة تكزيع عينة الدراسة االستطبلعية حسب المتغيرات الكمية ك النكعية
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 :من حيث الجنس -1
 الجنس

 انىسبت انمئىيت انصبنحت انىسبت تكزار 
 النسبة التراكمية

 صبلح

 56,8 56,8 56,8 21 ذكر
 100,0 43,2 43,2 16 أنثى

  100,0 100,0 37 المجموع
 .يبين توزيع عينة الدراسة حسب الجنس (02 )جدول رقم 

: التعميق
مف خبلؿ الجدكؿ أعبله كالذم يمثؿ خصائص عينة الدراسة االستطبلعية كىذا حسب النكع 

 تمميذا بنسبة تقدر        21نجد أف عدد الذككر أكبر مف عدد اإلناث، حيث بمغ عدد الذككر  (الجنس)
 . %43,2 تمميذة كىك ما نسبتو 16، بينما اإلناث فكاف عددىـ  %56,8بػ 
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 .أعمدة بيانية تمثل توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس (05 )شكل رقم 

 :من حيث الشعبة الدراسية -2

 الشعبة
 تكرر 

 

 الىسبة التساكمٍة الىسبة الصبلحة الىسبة

 الصالح
 56,8 56,8 56,8 21 عمـك
 100,0 43,2 43,2 16 أداب

  100,0 100,0 37 المجمكع
يبين توزيع عينة الدراسة حسب الشعبة  (05 )جدول رقم 
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خبلؿ الجدكؿ أعبله ك الذم يمثؿ خصائص عينة الدراسة االستطبلعية ك ىذا حسب الشعبة  من :التعميق
 بينما األدبييف %56.8 بنسبة تقدر 21نجد أف عدد العممييف أكبر مف األدبييف حيث بمغ عدد العممييف 

  .%43.2  ك ىك ما نسبتو 16فكاف عددىـ 
 
 

 
 أعمدة بيانية تمثل توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الشعبة (06 )شكل رقم 
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 :من حيث تكرار السنة الدراسية -3
 

 السنة تكرار
الىسبة المئوٌة  الىسبة المئوٌة تكساز 

 الصبلحة

 الىسبة التساكمٍة

 صبلح

 40,5 40,5 40,5 15 نعـ
 100,0 59,5 59,5 22 ال

  100,0 100,0 37 المجموع
يبين توزيع عينة الدراسة حسب تكرار السنة  (03 )جدول رقم 

 
مف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله ك الذم يمثؿ خصائص عينة الدراسة االستطبلعية ك ىذا حسب : التعميق

 %40:  بنسبة تقدر ب15تكرار السنة نجد أف نسبة المعيديف أقؿ مف الناجحيف حيث بمغ عدد المعيديف 
 %59.5 ك ىك ما نسبتو 22بينما بمغ عدد الناجحيف 
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 .أعمدة بيانية تمثل توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب تكرار السنة (07 )شكل رقم 
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 :أدوات القياس و خصائصيا السيكومترية .5

 :االستبيان التفاعمي المفظي

ك التبلميذ بداخؿ القسـ يعتبر ىذا االستبياف مف أكثر طرؽ  االستبياف التفاعمي المفظي ما بيف المدرس
جمع المعمكمات البحثية شيكعا ك استعماال في البحكث السمككية ك يمكف تعريؼ االستبياف بأنو أداة 

لتجميع البيانات ذات صمة بمشكمة بحثية معينة، ك استكشاؼ آراء الناس حكؿ المكضكع المحدد، فيك 
العبارات المكتكبة ك كما نرل ىناؾ , يتضمف مجمكعة مف األسئمة أك الفقرات أك البنكد أك الجمؿ الخبرية أ

النجار، ) .عدة تسميات يعبر المجيب عف األجكبة كتابيا ك بطريقة يحددىا الباحث حسب أغراض البحث
2010) 

 :كيفية بناء االستبيان

أستاذ بجامعة مستغانـ "  قنيش سعيد"تـ الحصكؿ عمى ىذا االستبياف مف دراسة سابقة لمدكتكر : مبلحظة
التفاعل المفظي و :  ك ىك المشرؼ عمى مذكرتي المكسكمة بعنكاف2010مف تخرجو لمدكتكراه سنة 

، لدل عينة مف تبلميذ السنة أكلى ثانكم، تـ تطبيقو في بيئة عالقتو بتقدير الذات و التحصيل الدراسي
. ماحي إبراىيـ، د.د: عربية جزائرية بمدينة كىراف ك محكـ مف طرؼ األساتذة المحكميف لمتعميـ العالي

 .لصقع حسنية.زركالي لطيفة، د. قكيدرم مميكة، د. قادرم حميمة، د

 : ك انطبلقا مف ىذا فحسب فبلندرز تتكزع أبعاد التفاعؿ عمى المحكريف كما يمي

 : حديث المدرس -1
 . تقبؿ المشاعر. أ

 .  التشجيع. ب
 . تقبؿ ك استخداـ أفكار التبلميذ. ت
 .تكجيو األسئمة. ث
 .إعطاء التكجييات ك التعميمات. ج
 .نقد السمطة أك تبريرىا. ح
 :حديث التمميذ -2
 .االستجابة. أ
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 .المبادأة. ب
 ك يشتمؿ األبعاد الستة حيث كبلـ المدرس محركص بالمناطؽ السمككية :محور حديث المدرس

المفظية البناءة أك غير البناءة في نظر التمميذ حيث أف تقدير ذاتو متعمقة بمبدأ استعماؿ األبعاد  
ىذه ك بنكعية أسمكب المحادثة بالصؼ الدراسي، حيث أف المدرس ىك المسؤكؿ األكؿ عمى 

 :المناخ الصفي ك تـ تصكيبيا عمى الترتيب التالي
 .تقبؿ المشاعر .1
 .التشجيع .2
 .تكجيو األسئمة .3
 .إعطاء التكجييات ك التعميمات .4
 .نقد السمطة أك تبريرىا .5

 :ك يشمؿ بعديف ك لكؿ بعد منطقتيف: محور حديث التمميذ
 .بعد االستجابة .1
 .(المبادرة)بعد المبادأة .2

حيث حددت الطالبة الباحثة طريقة اإلجابة عمى الفقرات اإلستبياف ك استعممت : طريقة التصحيح 
 .في ىذا اإلستبياف (نيكرت  )طريقة 

 :البدائؿ كانت عمى الشكؿ التالي

 غير مكافؽ بشدة - 4غير مكافؽ      -  3مكافؽ بشدة     -  2مكافؽ     -1
 عند الفقرات المكجبة في اتجاه الخاصية أكافؽ بشدة 

  درجات 4أكافؽ بشدة 
  درجات 3أكافؽ 

  درجات2غير مكافؽ 
  درجة 1غير مكافؽ بشدة 

 :بالنسبة لمفقرات السالبة في عكس اتجاه الخاصية 
  درجة 1أكافؽ بشدة 

  درجات 2أكافؽ 
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  درجات3غير مكافؽ 
  درجات4غير مكافؽ بشدة 

 
 :قياس الصدق و الثبات .3

 :الصدق -1
بعد قياـ الباحثة بتفريغ جممة االستمارات التي قاـ باإلجابة عمى عباراتيا أفراد العينة كالمقدر عددىـ 

كتـ  (SPSS V20) مفردة، تـ تفريغ اإلجابات عمى برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 37
 :الحصكؿ عمى النتائج التالية

 
 الداللة معامل االرتباط العبارة الداللة معامل االرتباط العبارة

 0,05داؿ عند  0,347* 15 0,05داؿ عند  0,364* 1

 0,01داؿ عند  0,578** 16 غير داؿ 0,202 2

 غير داؿ 0,200 17 0,01داؿ عند  0,893** 3

 0,01داؿ عند  0,615** 18 غير داؿ 0,298 4

 غير داؿ 0,287 19 غير داؿ 0.288 5

 0,05داؿ عند  0,348* 20 غير داؿ 0,137 6

 0,05داؿ عند  0,329* 21 غير داؿ -0,207 7

 0,01داؿ عند  0,499** 22 غير داؿ -0,108 8

 0,01داؿ عند  0,431** 23 0,05داؿ عند  0,335* 9

 غير داؿ 0,323 24 0,01داؿ عند  0,475** 10

 غير داؿ -0,228 25 0,05داؿ عند  0,418* 11
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 غير داؿ 0,287 26 غير داؿ 0,318 12

 غير داؿ 0,299 27 0,01داؿ عند  0,552** 13

 0,05داؿ عند  0,360* 28 0,01داؿ عند  0,423** 14

 .يبين معامل االرتباط بيرسون بين الفقرات والدرجة الكمية لالستبيان ( 04) جدول رقم *

 

 0,05  داؿ عند مستكل الداللة **                  0,01  داؿ عند مستكل الداللة 

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتضح كجكد ارتباطات مختمفة بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية : التعميؽ
، كأخرل دالة عند 0,01الستبياف االتصاؿ التفاعمي المفظي، حيث ىناؾ فقرات دالة عند مستكل الداللة 

 .، كمنيا ما ىي غير دالة0,05مستكل الداللة 

 .فبالنسبة لمفقرات غير الدالة يتـ استبعادىا كىذا لغرض حساب الثبات لبلستبياف

 :الثبات -2

 اإلحصبئٍبت الموثوقٍة

 السقم مه العىبصس ألفب كسووببخ

,607 16 

يبين معامل الثبات ألفا لكرومباخ الستبيان االتصال المفظي التفاعمي لمتغير  (05 )جدول رقم 
 .الجنس
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 :األسموب اإلحصائي المستعمل في الدراسة .4

 :(كوبر سميث): اختبار تقدير الذات

       االختبارات كسيمة مف الكسائؿ اليامة لجمب المعمكمات ك التي يعكؿ عمييا لقياس قدرات المتعمميف 
أسئمة شفكية أك كتابية أك صكر أك رسـك أعدت لتقيس )ك يعرؼ االختبار بأنو مجمكعة مف المثيرات 

كمية سمكؾ ما ك االختبار يعطي بدرجة أك قيمة أك رتبة ما لممفحكص كما يعرفو الصامدم ك آخركف 
  (2010النجار، ) .بأنو طريقة عممية منظمة لقياس السمة مف خبلؿ عينة مف السمككات الدالة عمييا

ك تستخدـ االختبارات في مجاؿ التربية ك التعميـ في الكشؼ عف قدرات التبلميذ ك التعرؼ عف مشكبلتيـ 
ك تشخيص جكانب القكة ك الضعؼ لدييـ ك قياس ذكائيـ  ك ميكليـ، ك في عمميات تكجيييـ ك إرشادىـ 
ك التنبؤ بسمككيـ أك ممارستيـ ، أما اختبار تقدير الذات الخاصة بالصكرة المدرسة فيك محدد مف طرؼ 

نكعية التفاعؿ المفظي فحسب نظرة الباحث ك معاشو اليكمي لمينة التدريس بالجامعة ك بمؤسسات تعميمية 
 فقرة تصؼ مشاعر الفرد ك آراء  ك ردكد أفعالو ك ذلؾ مف 58خاصة، ك يتككف اختبار ككبر سميث مف 

 .عمى عبارة تنطبؽ أك ال تنطبؽ "*" خبلؿ إجابتو عمى فقرات المقياس بكضع عبلمة  

ك في أكؿ مرة تـ تصميـ صيغة مدرسية أصؿ بعد الدراسة الشاممة لمعامؿ تغيرات الذات التي قاـ بيا كؿ 
 فقرة حيث استمدت جذكرىا ك ىذا البعد تركيبيا ك 50ك الذم يحتكم عمى 1954مف دامكنز ركجرز 

 50تعديميا ك حذؼ فقرات غير مناسبة الغامضة ك التي تكررت ك إعادة صياغة البحث اآلخر ثـ انتقاء 
 مياديف اجتماعية أسرية شخصية ك المدرسية ك ىذا االختبار اتجاه تقييمي نحك 04فقرة ك ىذه تقيس 

 .الذات في مجاؿ المياديف المذككرة أعبله

 إف تقدير الذات ىك التعبير عف اعتقادات الفرد لقدرتو ك مكاءمتو ك 1984حيث يشير ككبر سميث 
إصراره لمنجاح ك بقيمتو االجتماعية ك الشخصية التي تترجـ بتيني االتجاىات لمتعامؿ مع مكاقؼ الحياة 

 .االجتماعية كانت أسرية أك مينية في نفس االتجاه

يعرؼ التقدير الذات كىك يعرؼ تعريؼ الذات ىك عبارة عف اتجاه يعبر بيو عف " 1979مصطفى فيمي "
 .إدراكو لنفسو كعف قدرتو نحك كؿ ما يقـك  بو مف النشاطات ك تصرفات
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أما ركجرز فسيفسر تقدير الذات بخبرة التي يكتسبيا إنساف  في مسايرة الحياة مف جية ك بقى الفكرية 
 .التي كلد بيا مزكد بيا مف جية أخرل

 :طريقة التصحيح

 :فيما يتعمؽ بإعطائو األكزاف يمكف الحصكؿ عمى درجة فعؿ االختبار التباع الخطكات التالية

إذا كانت إجابة التمميذ تنطبؽ عمى الفقرة المكجبة تمنحو درجة اثناف، ك إذا كانت إجابتو ال  .1
 .تنطبؽ تمنحو درجة كاحدة

إذا كانت إجابة التمميذ تنطبؽ عمى الفقرة السالبة تمنحو درجة كاحدة أما إذا كانت إجابتو ال  .2
 . تنطبؽ تمنحو اثناف

 :أبعاد االختبار و فقراتو

 أبعاد فأخذت بعدا كاحدا ك ىك 04 فقرة مكزعة عمى 50تتككف أدكات القياس مف فقرات عددىا  -
 :البعد المدرسي المكضح في الجدكؿ التالي

 المجموع رقم الفقرة األبعاد

 8 2،17،23،31،34،38،41،47 تقدير الذات المدرسي

 .يوضح توزيع الفقرات الختبار تقدير الذات عمى البعد المدرسي (06)جدول 

فقرات االختبار المصاغة في اتجاىيف اإليجابي ك السمبي ك الكاقع ثبلث فقرات مكجبة ك خمس فقرات 
 :سالبة ك ىي مبينة في التفاصيؿ حسب البعد في الجدكؿ التالي

 الفقرات السالبة الفقرات الموجبة البعد

 2.17.23.41.47 38-34-31 البعد المدرسي

 (كوبر سميث)يوضح الفقرات الموجبة و السالبة لكل بعد من اختبار تقدير الذات المدرسي (07)جدول 
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 .قياس الصدق و الثبات: ثانيا

 :الصدق -1
تـ  (SPSS V20)بعد تفريغ إجابات االستبياف عمى برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 

 :الحصكؿ عمى النتائج التالية
 الداللة معامل االرتباط العبارة

 0,05داؿ عند  0,385* 1

 غير داؿ 0,307 2

 0,05داؿ عند  0,413* 3

 غير داؿ 0,118 4

 0,05داؿ عند  0,342* 5

 0,01داؿ عند  0,492** 6

 غير داؿ 0,106 7

 0,01داؿ عند  0,435** 8

 .يبين معامل االرتباط بيرسون بين الفقرات والدرجة الكمية لالستبيان (08 )جدول رقم 

 0,05  داؿ عند مستكل الداللة **                  0,01  داؿ عند مستكل الداللة *

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتضح كجكد ثبلث فقرات ليس ليا ارتباط بالدرجة الكمية لبلستبياف      : التعميق
 .ك يتـ استبعادىا لحساب الثبات لبلستبياف
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 :الثبات -2

 

 اإلحصبئٍبت الموثوقٍة

 السقم مه العىبصس ألفب كسووببخ

,610 6 

 .يبين معامل الثبات ألفا لكرومباخ الستبيان تقدير الذات (09 )جدول رقم 
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ii. الدراسة األساسية: 
 : مالحظة .1

لقد تـ استثمار نتائج ك بيانات الدراسة االستطبلعية ك ىذا راجع لمظركؼ الصحية التي يمر بيا العالـ 
كميك الجزائر متمثمة في جائحة ككركنا لقد تعذر األمر أف نقـك بالدراسة األساسية كاف في ظركؼ 

 .ك ىذا لقيامنا بالماستر المدرسي فقط. صعبة

 تمميذ ك تمميذة منيـ 37بما أنو قد تـ استنتاج نتائج الدراسة االستطبلعية فنذكر أف عينة الدراسة بمغت 
ك مف ثـ تمت ىذه الدراسة .  إناث%43.02 ذككر ك % 56.08 إناث مكزعة عمى 16 ذككر ك 21

 .بثانكية عبد الباقي بف زياف الشعاعي دائرة سيدم عمي كالية مستغانـ

 :منيج الدراسة .2

        يتكقؼ تحديد المنيج المتبع مف قبؿ الطالبة الباحثة عمى طبيعة المكضكع المدركس ك لقد رأينا 
أف المنيج الكصفي التحميؿ ىك المبلئـ إلجراء بحثنا الميداني ك يمكف تعريفو أنو استقصاء ينصب عمى 
ظاىرة نفسية اجتماعية كما ىي مكجكدة في الكاقع بعد تشخيصيا ك كشؼ جكانبيا ك تحديد العبلقة بيف 
عناصرىا ألننا بصدد تشخيص ظاىرة مكضكع البحث ك جكانبيا ك ذلؾ جميع البيانات ك تدكينيا إضافة 

إلى تفسيرىا ك معرفة العبلقات المكجكدة بيف ىذه الظاىرة ك غيرىا مف الظكاىر المتشابية ك مقارنتيا 
يجب أف تككف عمييا لمتعرؼ عمى سبب حدكث المشكمة ك طريقة حميا ككضع التنبؤات المستقبمية 

 .(1998شفيؽ،، ) .لؤلحداث

 :األساليب اإلحصائية المستعممة في الدراسة األساسية .3

إف اإلحصاء ىك مجمكعة مف المناىج الكمية المستعممة لمتمكف مف الكصكؿ إلى الحكـ الجيد ك الرأم  
 (1993حميمي، ) .السديد األقرب لمصكاب مقابؿ لمظف أك ىك بإيجاز دراسة أرقاـ الحكادث ك عبلقتيا

ك يمّكف اإلحصاء في مجاؿ عمـ النفس ك عمـك التربية الباحث مف السمكؾ مف خبلؿ ما يجريو مف 
 (النيؿ) .معالجات إحصائية لمبيانات التي يجمعيا مف خبلؿ التطبيؽ لدراستو عمى عينة البحث

كمف أجؿ معالجة البيانات المتحصؿ عمييا ك تصنيفيا تصنيفا إحصائيا لتفسيرىا ك االستفادة منيا 
استخدمنا مجمكعة مف األسالبيب اإلحصائية ك ذلؾ بالعتماد عمى استخداـ البرنامج الحسابي لمحزمة 
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ك ىذا لمكصكؿ إلى التحقؽ مف فرضيات الدراسة ك تحقيؽ  (SPSS)اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 
 :أىداؼ البحث، ك بالنسبة لمتقنيات المستخدمة في ذلؾ استخدمنا

 ز ذلؾ لحساب المتغيرات الكمية كالسف ك الجنس ك الشعب ك ىذا لمعرفة :النسب المئوية .1
 مدل التجانس أك اختبلؼ أفراد العينات الدراسة حكؿ المكاصفات المذككرة

 يستخدـ في حالة التأكد مف كجكد العبلقة الخطية بيف متغيريف في :معاممة ارتباط بيرسون .2
حالة البيانات الكمية المستخرجة مف مقياس المسافات 

𝑅.المتساكية =
N( ∗𝑦)−( ∗)( )

  n   2−( 𝑥)  2  n   y2−( 𝑦)2
 

 يستخدـ لحساب المعامبلت المكثكقة ألدكات المسح ك يستخدـ :معامل الثبات ألفا الكرومباخ .3
لتقدير الثبات مف خبلؿ االتساؽ الداخمي عندما تككف الدرجة مكثكقة كبيرة ذلؾ يعني أف 

 .النتائج تؤدم إلى نتائج مماثمة عندما يعيد الشخص نفسو إجراء االستبياف

يستخدـ ىذا االختبار اإلحصائي في حالة التأكد مف الداللة : لعينتين مستقمتين" t"اختبار  .4
 (1993الحفيظ، ) .اإلحصائية لمفركؽ بيف متكسطس عينتيف



 

 
 

 

 

 تفسيرالنتائج

  .عرض و مناقشة نتائج الفرضية األولى 

  .عرض و مناقشة نتائج الفرضية الثانية 

  .عرض و مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 
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 .تفسير نتائج الدراسة من خالل الدراسات السابقة
 

 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى -1
تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا ما بيف متغير  االتصاؿ التفاعمي المفظي ك : نص الفرضية

 .متغير تقدير الذات المدرسي  لدم تبلميذ سنة أكلى ثانكم

 

 االرتباطات

 

 مجموع

 عبارات

 االستبيان

 األول

 مجموع

 عبارات

 االستبيان

 األول

 عبارات مجموع

 األول االستبيان

 إرتباط بيرسون
1 ,057 

(الذيل-2).سيج  
 ,736 

 37 37 العدد

 عبارات مجموع

 األول االستبيان

 1 057, ارتباطبيرسون

(الذٌل-2). سٌج  

 

,736  

 37 37 العدد

 .يبيه معبمم ارتببط بيزسىن بيه أداتي انذراست (10)خذول رقم 

يكضح الجدكؿ أعبله معامؿ االرتباط بيرسكف بيف أداتي الدراسة كىذا لغرض البحث في : التعميق
العبلقة االرتباطية بيف األداتيف، حيث يتبيف عدـ كجكد عبلقة ارتباطية مف خبلؿ النتائج المعركضة؛ إذ 

 كىك معامؿ ارتباط ضعيؼ جدا كليس لو داللة إذ بمغت داللة معامؿ 0,057بمغ معامؿ االرتباط بيرسكف 
 .0,736االرتباط 
 
 
 

 



 .انفصم انخبمس                                                               تفسيز انىتبئح
 

87 
 

 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية -2
 تكجد فركؽ دالة إحصائيا في االتصاؿ التفاعمي المفظي باختبلؼ الجنس لدل :نص الفرضية

 .ـعمي كالية مستغافم تبلميذ سنة أكلى ثانكم لدائرة سيد
بعد قياـ الباحثة بتفريغ إجابات المتعمميف عمى برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية، ككذا 
اعتمادىا األساليب اإلحصائية المناسبة لمكصكؿ إلى نتائج تفضي إلى قبكؿ أك رفض الفرض البحثي، 

 :كانت النتائج المتحصؿ عمييا كالتالي

 إحصبئٍبت المجموعة

 المتوسط الحسببً االوحساف المعٍبزي المعىى العدد الجنس 

 االتصاؿ المفظي التفاعمي
 88500, 4,05557 41,9524 21 ذكر

 1,46762 5,87048 40,9375 16 أنثى

 .يبين معامل متوسطات استبيان االتصال المفظي التفاعمي لمتغير الجنس (11)جدول رقم 
 يكضح الجدكؿ متكسطات استبياف االتصاؿ المفظي التفاعمي باختبلؼ الجنس، حيث :التعميق

، بينما 4,06 بانحراؼ معيارم قدره 41,95 تمميذا كمتكسطيا الحسابي 21يتضح أف عينة الذككر قكاميا 
 .5,87 كانحراؼ معيارم قدره 40,94 تمميذة بمتكسط حسابي قدره 16اإلناث فعددىف 
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 اختببز عٍىبت مستقلة

 

 

اختبارليفينللمساواة

 فيالفروق

 

 للمساواةفيالوسائلt اختبار

 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 
 الفسوق

الفسوق 

 الفسدٌة

فاصل الثقة  95%
 لالختالف

 

Lower Upper 

استبٌان 

االتصال

اللفظي

 التفاعلي

انفزوق 

 انمتسبويت
1,220 ,277 

,62

2 
35 ,538 1,01488 1,63138 

-

2,296

99 

4,326

75 

 انفزوق

انغيز 

 انمتسبويت
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 .يبين اختبار ليفن لمفروق (12 )جدول رقم 
مف خبلؿ الجدكؿ الذم يمثؿ اختبار ليفف لقياس التجانس نجد أف قيمة ت قد بمغت : التعميق

، كىنا تعتمد الباحثة القيـ في 0,05 درجة كىي غير دالة عند مستكل الداللة 35 بدرجة حرية 0,622
 .حالة عدـ التجانس

مف النتائج المستنتجة كمف خبلؿ ما عرض في الجدكليف ترل الباحثة أنو يمكف القكؿ بقبكؿ الفرض 
البحثي كالذم مفاده تكجد فركؽ في االتصاؿ المفظي التفاعمي تعزل لمتغير الجنس، ىذه الفركؽ مف 

 .خبلؿ الجدكليف السابقيف تعزل لصالح جنس الذككر
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 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة -3

 تكجد فركؽ دالة إحصائيا في تقدير الذات المدرسي باختبلؼ الجنس لدل تبلميذ :نص الفرضية
 .عمي كالية مستغانـم سنة أكلى ثانكم لدائرة سيد

بعد القياـ بالمعالجة اإلحصائية المناسبة باعتماد األسمكب اإلحصائي المناسب تكصمنا إلى النتائج 
 :التالية

 

 إحصبئيبث انمدمىعت

 االنحراف المعياري معىى السقم الجىس 
 المتوسطالحسابي

 استبٍبن تقدٌس الرات المدزسً
 24789, 1,13599 7,7619 21 ذكس

 28137, 1,12546 8,2500 16 أوثى

 .يبين معامل متوسطات استبيان تقدير الذات المدرسي لمتغير الجنس (13)جدول رقم 
 يكضح الجدكؿ متكسطات استبياف االتصاؿ المفظي التفاعمي باختبلؼ الجنس، حيث :التعميق

، بينما 1,14 بانحراؼ معيارم قدره 7,76 تمميذا كمتكسطيا الحسابي 21يتضح أف عينة الذككر قكاميا 
 .1,13 كانحراؼ معيارم قدره 8,25 تمميذة بمتكسط حسابي قدره 16اإلناث فعددىف 
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 :تفسير مناقشة الفرضيات حسب الدراسات السابقة -4
 تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا ما بيف متغير االتصاؿ التفاعمي المفظي :تفسير الفرضية األولى .1

 .ك متغير تقدير الذات المدرسي لدل تبلميذ السنة أكلى ثانكم
يكضح الجدكؿ أعبله معامؿ االرتباط بيرسكف بيف أداتي الدراسة ك ىذا لغرض البحث في  .4

العبلقة االرتباطية بيف األداتيف، حيث يتبيف عدـ كجكد عبلقة ارتباطية مف خبلؿ النتائج 
 ك ىك معامؿ ارتباط ضعيؼ جدا ك ليس 0.057المعركضة، إذ بمغ معامؿ االرتباط بيرسكف 

 .0.736لو داللة إذ بمغت داللة معامؿ االرتباط
 : ك ىناؾ دراسات سابقة مقاربة برىنت عمى ىذا ك منيا .5
االتجاه نحك مينة التدريس ك عبلقتو باألداء "الجزائر بعنكاف (2010)محمد طياب.دراسة أ -

ييدؼ ىذا البحث إلى " التدريسي لدل أستاذ التربية البدنية ك الرياضية بمرحمة التعميـ الثانكم،
التعرؼ عمى طبيعة العبلقة المكجكدة بيف اتجاه أستاذ التربية البدنية ك الرياضية بمرحمة التعميـ 
الثانكم نحك مينة التدريس ك األداء التدريسي مف خبلؿ معرفة درجة منو االتجاىات مف حيث 

ىي إيجابية أـ سمبية ك كذلؾ عف طريؽ قياس مستكل ألداء التدريسي الفعمي مف خبلؿ 
الممارسات التدريسية في درس التربية البدنية ك الرياضية، ك ليذا فقد استخدـ الباحث أداتيف ىما 
مقياس االتجاه نحك مينة التدريس ك مقياس األداء التدريسي حيث تـ تكزيعيا عمى عينة عشكائية 

 كاليات مف الكسط ك الغرب الجزائرم ك 06 أستاذ مكزعيف عمى 250مف األساتذة بمغ عددىا 
بعد المعالجة اإلحصائية استخداـ الرزمة اإلحصائية أظيرت النتائج كجكد عبلقة جد إيجابية بيف 
المتغيريف لما يدؿ عمى ارتباطيـ ارتباطا قكيا كما بينت النتائج أيضا امتبلؾ األساتذة التجاىات 
إيجابية نحك مينة تدريس التربية البدنية ك الرياضية ما جعميـ يحققكف نكعا مف األداء التدريسي 
 .الجيد في مختمؼ ميارات التدريس التربية البدنية ك الرياضية لدل الطمبة لضماف التدريس الجيد

 ك كاف بعنكاف التفاعؿ المفظي بيف األستاذ ك التمميذ في مرحمة :2012دراسة قادري  -
الثانكية، ك قد ىدفت إلى معرفة عناصر التفاعؿ المفظي لمتبلميذ في مرحمة الثانكية، ك كذا معرفة 
إف كاف ىناؾ  ارتباط بيف سمكؾ التبلميذ ك معاممة أستاذىـ ليـ كما استعممت المنيج الكصفي 

 أستاذ، استعممت الباحثة لتحقيؽ ىدؼ 30 تمميذا ك 86التحميمي ك تككنت مف عينة الدراسة مف 
الدراسة استبيانيف ك أشارت النتائج إلى كجكد ارتباط داؿ إحصائيا بيف سمكؾ التمميذ ك معاممة 

 . األستاذ
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تحميؿ التفاعؿ الصفي في مراحؿ التعميـ ) ك قد كانت بعنكاف :2010دراسة الحراثي  -
، ك قد سعت الدراسة إلى تحديد مستكل التفاعؿ (العاـ في ضكء أداة فبلندرز لمتفاعؿ المفظي

المفظي داخؿ حجرة الدراسة في كؿ مف مرحمة مف مراحؿ التعميـ الثبلث ك إيجاد العبلقة بيف 
أنماط التفاعؿ المفظي ك تحصيؿ الطبلب في كؿ مرحمة ك قد استخدـ الباحث المنيج الكصفي 

التحميمي حيث تعتمد الدراسة عمى المبلحظة المباشرة ك التسجيؿ ك عممي الرياضيات في مراحؿ 
التعميـ الثبلث،أما أدكات الدراسة فقد استخدـ الباحث بطاقة فبلندرز لرصد أنماط التفاعؿ المفظي، 

ك مف بيف ما تكصمت إليو الدراسة أف المعمـ لـ يكف يعطي الفرصة لمتبلميذ لمتحدث، ك كاف 
 .ينفرد بالحديث في معظـ الكقت ك أف ىناؾ صمتا أك فكضى أكثر مف النسبة القياسية

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ التفاعؿ المفظي داخؿ حجرة الدراسة (: 2009)دراسة الرىيط -
لممعمميف المتميزيف كفؽ نظاـ فبلندرز، ك كذا معرفة الفرؽ بيف نسب التفاعؿ المفظي لممعمميف ك 

النسب القياسية التي كضعيا فبلندرز ك استعمؿ الباحث المنيج الكصفي ك قد تككف مجمكع 
الدراسة مف جميع معممي التعميـ العاـ المترشحيف لمتمييز مف كجية نظر إدراؾ المدارس ك 
( 69)المشرفيف التربكييف في محافظة عنيزة ك البدائع بالمممكة العربية السعكدية ك البالغ عددىـ

معمما، ك تكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط المتعمميف المتميزيف ك 
 (إصدار األكامر ك التكجييات)متكسط فبلندرز في جميع فئات التفاعؿ المفظي عدا الفئة السادسة

، كما أثبتت الدراسة أنو ال (استجابة الطبلب ك مبادرتيـ)ك كذا الفئتيف الثامنة ك التاسعة ك ىي 
يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط المعمميف المتميزيف ك متكسط النسب التي كضعيا 

 .فبلندرز
 قامت ىذه الطالبة بدراسة الكفاءة المينية لممعمـ ك (:2005/2006)دراسة بوشالغم  -

 انطمقت الباحثة مف ىذه –دراسة ميدانية بمدينة عنابة - أساليب السير في المؤسسة التعميمية
 كيؼ أف تسيير العمؿ يؤثر عمى كفاءة المينييف؟: الدراسة مف التساؤؿ الرئيسي التالي

 :ك فتحت لدراسة الكاقع التربكم في الجزائر عدة تساؤالت منيا

ما ىك شكؿ االتصاؿ في المؤسسة التعميمية؟ ك ىؿ يفتح مجاالت التفاعؿ بيف مختمؼ  .6
 األطراؼ التربكية؟
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إف النتائج المستخمصة مف ىذه الدراسة ىي أف عامؿ مينة التعميـ يكتسب مياراتو عف طريؽ الخبرة 
الذاتية فبالنسبة لنا تمخص ىذه النظرية غياب مياراتو عف طريؽ الخبرة الذاتية، كما تمخص لنا غياب 

 .مجاالت مينية تتبمكر فييا كفاءات العامميف بقطاع التعميـ االبتدائي

كاف اليدؼ مف دراستو التعرؼ عمى أنماط : (1974)دراسة مركز البحكث التربكية بالعراؽ  -
التفاعؿ المفظي بيف المعمـ ك التمميذ في المرحمة االبتدائية في السنكات الرابعة ك الخامسة، ك تحميميا 

ك  (دكنتكييؼ)ك الكشؼ عف العبلقة بيف باقر ك سعدم لفتة، تحت إشراؼ الخبير ىرماف فرناندس 
 درسا بكاسطة شبكة المبلحظة التفاعؿ المفظي 31 معمما حيث تـ رصد 13تككنت العينة مف 

كاف كبلـ المعمـ : دركس الحساب في السنة الرابعة: لفبلندرز ك تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
 مف إجمالي %13.19 مف إجمالي الكبلـ في غرفة الصؼ ك فترة الصمت تمثؿ %50.23يمثؿ 

 مف إجمالي الكبلـ في غرفة الصؼ، ك في %86.76الكبلـ في غرفة الصؼ، أسئمة المعمـ تمثؿ 
مف إجمالي الكبلـ % 82.21كبلـ المعمـ : دركس العمـك في نفس المستكل كانت النتائج كما يمي

 مف إجمالي الكبلـ في غرفة الصؼ الصمت يمثؿ %35.23في غرفة الصؼ، كبلـ التمميذ يمثؿ 
 ك يتضح مف ىذه النسب أف غالبية المعمميف يعتمدكف عمى تبلميذىـ في تسيير الدركس 49.30%

ك لـ يظيركا تفاعبل بالمستكل المطمكب مع تبلميذىـ ك اقتصركا عمى طرح األسئمة كما يعتقد ذلؾ 
 .الباحثكف

 :الدراسات األجنبية مقاربة و تتمثل فيما يمي*  

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف درجة التعاكف ك : blase et al  1986دراسة بالز و آل-  
االتصاؿ المفظي لدل عينة مف المعمميف ك مسؤكليتيـ ك قد خمصت الدراسة إلى أف قمة التعاكف أدت إلى 

 .مف أفراد العينة% 9.4ضعؼ االتصاالت لدل 

 حكؿ أساليب إدارة صؼ ك عبلقتيا بعممية االتصاؿ لدل عينة 1988 :دراسة جونسون و جونيسون-  
مف معممي التعميـ االبتدائي تكصمو فييا إلى أف األسمكب إدارة الصؼ دكرا كبيرا في نجاح عممية 

 .االتصاؿ التربكم ك أف أسمكب التعاكني المشترؾ أقكل األساليب لتفعيؿ االتصاؿ داخؿ الفصؿ

 حكؿ ميارات التكاصؿ المفظي لدل المعمـ حيث بينت أف أسمكب التكاصؿ ك :1993دراسة نورتن - 
 .مياراتو لو األثر الكبير عمى دافعية المتعمـ لمتعمـ ك المشاركة في الصؼ
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 :تفسير الفرضية الثانية. 2

تكجد فركؽ دالة إحصائيا في االتصاؿ التفاعمي المفظي باختبلؼ الجنس لدل تبلميذ : نص الفرضية
 .السنة أكلى ثانكم لدائرة سيدم عمي كالية مستغانـ

مف خبلؿ النتائج المستنتجة ما عرض في الجدكليف ترل الباحثة أنو يمكف القكؿ بقبكؿ الفرض البحثي ك 
الذم مفاده تكجد فركؽ في االتصاؿ المفظي التفاعمي تعزل لمتغير الجنس، ىذه الفركؽ مف خبلؿ 

 .الجدكليف السابقيف تعزل لصالح جنس الذككر

 :ك ىناؾ دراسات سابقة برىنت عمى ىذا  ك منيا

 رمت الدراسة إلى تعرؼ أثر تدريب معممي العمـك لمصؼ السادس عممي :1983دراسة الجبر  -
 .تحميؿ التفاعؿ المفظي في التحصيؿ العممي لتبلميذىـ في مادة العمـك

معمـ ك معممة مف معممي الصؼ السادس االبتدائي في األردف قسمكا  (24)استعمؿ الباحث عينة قكاميا 
إلى مجمكعتيف متكافئتيف تجريبية دربكا أفرادىا عمى تحميؿ التفاعؿ المفظي كفؽ نظاـ فبلندرز ك األخرل 

( 855)ضابطة لـ يتمقى أفرادىا عمى تحميؿ التفاعؿ المفظي كفؽ نظاـ فبلندرز ك ضمف العينة أيضا
طالب ك طالبة الصؼ السادس االبتدائي في منطقة أربد باألردف قسمكا إلى مجمكعتيف تجريبية 

 .طالب ك طالبة (404)طالب ك طالبة ك ضابطة قكاميا  (451)قكاميا

كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط التحصيؿ العممي في مادة العمـك لتبلميذ الصؼ السادس  .1
ابتدائي الذيف درسكا عند معممي المجمكعة التجريبية ك متكسط التحصيؿ األكاديمي ك مادة العمـك 

 (1989الجبر، ) .لمتبلميذ الذيف درسكا لدل معممي المجمكعة الضابطة
 أجريت ىذه الدراسة في األردف ك رمت إلى تعرؼ أثر أنماط التفاعؿ :1992دراسة الخطيب  .2

 .المفظي التدريسي ك اتجاىات التبلميذ نحك المادة الجغرافية في التحصيؿ

طالب ك طالبة مف طمبة الصؼ العاشر أساسي  (445)معمـ ك معممة ك  (12)تككنت عينة الدراسة مف 
اختيركا عشكائيا ك قكاعد البحث حقيبة تعميمية حكؿ القياس ك التحميؿ التفاعؿ المفظي لتدريب المجمكعة 

التجريبية ك تـ حساب ثبات الرصد لممبلحظ حسب معادلة سككت لثبات األحكاـ بيف اإلجراءيف فبمغ 
كما طكر مقياس اتجاىات الطبلب نحك مادة الجغرافيا ك حسب معامؿ ثبات المقياس حسب   (84%)
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قاـ الباحث بناء عمى اختيار تحصيمي في كحدة استثمار  (%92)فبمغت قيمة الثبات  (Kn20)معادلة 
ك حسب معامؿ الثبات  لممقياس بنسب  (1992-1991)المكارد مف كتاب الجغرافية لمصؼ العاشر 

 (.%76)معادلة الفاكر كنباخ فبمغ 

 :أسفرت الدراسة عن النتائج التالية .7
  تمييز أسمكب التدريس لدل معممي المجمكعة التجريبية باألسمكب غير المباشر بينما تميز أسمكب

 .معممي المجمكعة الضابطة باألسمكب المباشر
 (1992الخطيب، ) .أسمكب التدريس غير المباشر يؤدم إلى زيادة التحصيؿ الدراسي 

 :1985دراسة األمدل  -

ىدفت إلى تقديـ أدكات قياسية لتقييـ معممة الرياضيات ك التعرؼ عمى درجة السمكؾ السائدة في الحصة 
معممة ك اعتمدت عمى الباحثة عمى المنيج الكصفي ك ليس  (25)الدراسية حيث طبقت الدراسة عمى 

التجريبي ك كاف مستكل المبحكثيف المدارس االبتدائية ك ليس الجامعية ك لـ تستثمر جميع أنكاع التفاعؿ 
المفظي، ك اعتمدت المعممات عمى اإللقاء المفظي فقط، ك لـ تستخدـ الباحثة كسائؿ إحصائية معركفة 

 .فقط النسبة المئكية ك أدكات فبلندرز العشرية

 فقد تمت الدراسة مف كجية نظر الطمبة فقد كانت دراسة كصفية ركزت عمى 2002دراسة النظامي أما 
االتصاؿ المفظي ك غير المفظي لدل المدرس ك رغـ أنيا جامعية إال أنيا ليست تخص التعميـ التقني ك 

 .ليست تجريبية

 .ك تبيف أف ىذه الدراسات كانت كصفية ك ليست تجريبية

 التفاعؿ الصفي بيف األستاذ ك التمميذ في المرحمة (:2010-2009)دراسة حميمة قادري -
 تمميذة في ثانكية أحمد عبد الرزاؽ بكالية كىراف الجزائر ك 30 تمميذ ك 56الثانكية، ك طبقت عمى 

 : التي درست اإلشكاؿ التالي
 ىؿ ىناؾ عبلقة بيف سمكؾ التبلميذ في القسـ ك معاممة األستاذ ليـ؟ .8

ك ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة عناصر التفاعؿ المفظي لمتبلميذ في المرحمة الثانكية ك معرفة إمكانية 
 .كجكد ارتباط  بيف سمكؾ التمميذ ك معاممة األستاذ لمتمميذ ك بيف الجك العاـ لمقسـ ك إدارة األستاذ لو
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ك مف خبلؿ نتائج الدراسة كجد ارتباط داؿ إحصائيا بيف سمكؾ التبلميذ ك معاممة األستاذ ليـ حيث أف 
الجدكلية     (ر) أكبر مف %39المحسكبة ك المقدرة ب" ر" ىناؾ ارتباط مكجب بيف ىذيف البعديف إذ أف 

 .33 ك درجة الحرية 0.01 عند مستكل الداللة 0.44ك البالغة 

يكجد ارتباط داؿ إحصائيا بيف الجك العاـ في القسـ ك إدارة األستاذ لمقسـ حيث اتضح أف قيمة  .9
 .الجدكلية" ر" أكبر مف 0.96:المحسكبة ك المقدرة ب" ر"

 :تفسير الفرضية الثالثة .3

تكجد فركؽ دالة إحصائيا في تقدير الذات المدرسي باختبلؼ الجنس لدل تبلميذ السنة : نص الفرضية
 .أكلى ثانكم لدائرة سيدم عمي كالية مستغانـ

 بدرجة الحرية 1.3قد بمغت " ف"مف خبلؿ الجدكؿ الذم يمثؿ اختبار ليفف لقياس التجانس نجد أف قيمة
 ك ىنا تعتمد الطالبة الباحثة القيـ في حالة عدـ 0.05 درجة ك ىي غير دالة عند مستكل الداللة 35

 .التجانس

مف النتائج المستخدمة ك مف خبلؿ ما عرض في الجدكليف ترل الباحثة أنو يمكف القكؿ  .10
بقبكؿ الفرض البحثي ك الذم مفاده تكجد فركؽ في تقدير الذات المدرسي تعزل لمتغير الجنس، 

 .ىذه الفركؽ مف خبلؿ الجدكليف السابقيف تعزل لصالح جنس اإلناث

 :ك تبيف أف ىناؾ دراسات سابقة مشابية ك مقاربة برىنت عمى ىذا ك منيا

 : الدراسات األجنبية
 بيدؼ التعرؼ عمى تأثير مفيـك الذات ك مستكل الطمكح عمى التحصيؿ (:2001)دراسة بال  .1

طالبا ك طالبة مف المرحمة الجامعية، ك قد  (240)الدراسي، ك كانت عينة الدراسة مككنة مف 
بينت النتائج كجكد تأثير مكجب ك داؿ إحصائيا لكؿ مف مفيـك الذات ك مستكل الطمكح في 

 (بركات) .التحصيؿ الدراسي
 ك ىدفت إلى تقدير الذات ك مستكل الطمكح لدل عينة مككنة :waksler2002دراسة وكسمر  .2

طالب ك طالبة  (453)مف الطبلب الجامعييف في ضكء بعض ك تمثمت عينة الدراسة مف 
ماتحقيف بالدراسة في التخصصات المختمفة ك بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ عمى مستكل الطمكح 

 (بركات) .ك مفيـك الذات ترجع لمتغيرات الجنس ك التخصص
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 ك التي ىدفت إلى التعرؼ عمى عبلقة مستكل الطمكح بمفيـك الذات (:2002)دراسة بالك بورن .3
طالبا ك طالبة، ك قد  (428)في ضكء متغيرات الجنس ك التخصص ك تككنت عينة الدراسة مف 

أظيرت النتائج كجكد عبلقة دالة مكجبة بيف مفيـك الذات ك مستكل الطمكح لدل الطبلب كما بينت 
النتائج كجكد فركؽ دالة مكجبة دالة في مستكل الطمكح تبعا لمتغير التخصص لصالح التخصصات، 

بينما بينت الدراسة عدـ كجكد فركؽ تبعا لمتغير الجنس ك مف كجية أخرل أظيرت النتائج عدـ 
 .كجكد فركؽ في مفيـك الذات لمتغيرم الجنس ك التخصص

 :ك تكجد نتائج مقاربة ك تتكافؽ مع نتائج أيضا مع نتيجة الدراسة

ك الذم تكصؿ مف خبلليا إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف  (2007)دراسة بكؽ صارة منصكر  -
الذككر ك اإلناث في تقدير الذات لصالح الذككر كما تشابو ىذه النتيجة أيضا مع نتائج الدراسة 

ك التي تكصؿ مف خبلليا إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف  (2010)التي أجراىا لما ماجد القيسي
 .الذككر ك اإلناث في تقدير الذات

 مف خبلؿ دراستو 1998" عمي محمكد شعيب" ك في حيف تتعارض نتيجة الدراسة مع ما تكصؿ إليو 
التي أجراىا عمى عينة مف تبلميذ مرحمة المتكسط بمدينة مكة المكرمة ك التي أسفرت نتائجيا عف عدـ 

 .كجكد فركؽ جنسية في درجات تقدير الذات أك حتى في أبعاد تقدير الذات

 حيث خمص إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف 2005" العنزم"كما تتعارض أيضا مع ما تكصؿ إليو 
 .في تقدير الذات

 مف خبلؿ دراستو التي شممت مجمكعة مف 2009"فراحي"ك تختمؼ نتيجة الدراسة أيضا مع ما قدمو 
الطمبة مف مراكز التككيف الميني حيث تكصؿ إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في تقدير الذات بيف 

 (1987، .حسيف ـ) .الذككر ك اإلناث ليذه الفئة مف الطمبة
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           لقد انصب االىتماـ باالتصاؿ التفاعمي المفظي لما لو مف دكر فعاؿ ك ميـ عمى العممية 
التعميمية، إذ يعد  المؤشر األساسي في تحقيؽ إنجاح األىداؼ مف جية ك لما لو تأثير عمى تقدير الذات 
التبلميذ فيما يبدم نجاح العممية التربكية، ك يعد االتصاؿ التفاعمي المفظي مف أدكات التدريس، فإذف تعد 
عممية االتصاؿ التفاعمي المفظي محاكلة مكضكعية ك دقيقة يراد بيا كصؼ تنظيـ ما يحدث مف سمكؾ 

يمكف مبلحظتو فيذا األسمكب في التدريس يستيدؼ دراسة السمكؾ ك ذلؾ عبر رصد ما يصدر عف المعمـ 
ك المتعمـ ك ىنا ترجع تقدير الذات المدرسي لمتمميذ ك يتضمف االتجاىات التمميذ االيجابية ك السمبية نحك 
ذاتو،  كما يكضح أف مدل اعتقاد التمميذ بأنو قادر ك ىاـ ك ناجح أم تقدير الذات ىك حكـ درجة كفاءة 

 .الشخصية عما يعبر عف اتجاىات التمميذ نحك نفسو

ك مف خبلؿ دراستنا لمكضكع االتصاؿ المفظي ك عبلقتو بتقدير الذات المدرسي ، لدل تبلميذ الطكر 
الثانكم ك مف خبلؿ اطبلعنا عمى الجانب النظرم ك التطبيقي فقد تكصمنا إلى أنو ال تكجد عبلقة 

ارتباطية بيف متغير االتصاؿ التفاعمي المفظي ك متغير تقدير الذات لدل التمميذ ك ىذا ما أثبت مف 
.الدراسة
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انطبلقا مما سبؽ خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات ك االقتراحات اليامة ك التي ينبغي االىتماـ 
 : بيا ك ىي كما يمي

 .إجراء دراسات أخرل تبحث عف العبلقة بيف االتصاؿ التفاعمي المفظي ك تقدير الذات لمتمميذ -
ضركرة استخداـ اختبارات ك مقاييس جزائرية لمكشؼ عف التفاعؿ المفظي ك تقدير الذات  -

 .المدرسي
 . القياـ بدراسة لمكشؼ عف العبلقة بيف التفاعؿ المفظي ك تقدير الذات المدرسي -
 .االىتماـ باستعماؿ أنظمة التدريس الحديثة كنظاـ فبلندرز لما لو أثر في التدريس -
 .إمكانية استعماؿ نظاـ فبلندرز في مراحؿ دراسية مختمفة -
 .إجراء دراسة لمعرفة أثر تقديرات الذات المدرسي عمى المتغيرات األخرل غير التفاعؿ المفظي -
نقترح عمى المؤسسات التعميمية ك خاصة مؤسسات التعميـ الثانكم التكفؿ بدكر المعمـ في تقدير  -

 .الذات

ك مف خبلؿ ما تكصمت إليو ىذه الدراسة مف نتائج نقترح بإعادة دراسات أخرل حكؿ مكضكعنا لتتضح 
.صكرتو ك أدبياتو ك إيجابياتو لمجميع ك تبادؿ الخبرات
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دار الميسرة النشر ك التكزيع .،1التكيؼ ك الصحة النفسية لمطفؿ، ط2008بطرس حافظ بطرس،  -

 .ك الطباعة، األردف
التفكير العقبلني ك التفكير الغير عقبلني، .2009بف صالح الغامدم، غراـ اهلل بف عبد الرزاؽ،  -

دافعية اإلنجاز لدل عينة مف المراىقيف المتفكقيف، مذكرة شيادة دكتكراه في عمـ النفس، السعكدية،  
أبعاد مفيـك الذات لدل العامبلت ك الغير عامبلت ك .2014بنت عبد اهلل نبياف العامرية،  -

 عبلقتو بمستكل الضغكط النفسية ك التكافؽ األسرم بالمحافظة الداخمية رسالة ماجستير، جامعة نزكل، 
العنؼ في الكسط المدرسي ك عبلقتو بتقدير الذات عند تبلميذ الطكر .2010بكرناف حياة،  -

  .، الجزائر02الثانكزم، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الجزائر
     التكيؼ ك الصحة النفسية لمطفؿ، عماف، دار الميسرة لمنشر ك التكزيع .2008حافظ بطرس،  -

 .ك الطباعة
 ، عالـ الكتب، القاىرة، 5، عمـ النفس النمك، الطفكلة ك المراىقة، ط1995حامد زىراف،  -
زياد بركات عبلقة مفيـك الذات بمستكل الطمكح لدل طمبة جامعة القدس المفتكحة ك عبلقتيما  -

 .ببعض المتغيرات، رسالة دكتكراه، جامعة القدس
فاعمية البرنامج اإلرشادم الجمعي في تنمية تقدير .2011سالمة بنت راشد بف سالـ حجرم،  -

 الذات لدل المعاقيف بصريا، رسالة ماجستير في اإلرشاد النفسي، سمطنة عماف، 
    االنتماء ك تقدير الذات في مرحمة الطفكلة، دار الفكر لمنشر.2010عايدة ذيب عبد اهلل محمد،  -

 .ك التكزيع، عماف
سيككلكجية العبلقة بيف مفيـك الذات ك االتجاىات، دار النيضة .1999عبد الفتاح دكيدار،  -

 العربية، بيركت، 
مدخؿ إلى اإلحصاء، د ط ، ديكاف المطبكعات الجامعية بف عكنكف .1993عبد القادر حميمي،  -

 .الجزائر
بناء برنامج إرشادم لرفع مستكل تقدير الذات لدل المتمدرسيف المعيديف  .2015قدكرم الحاج،  -

 .لممستكيات النيائية بالمؤسسة التعميمية الجزائرية، رسالة دكتكراه غير منشكرة
الخجؿ ك عبلقتو بتقدير الذات لدل المراىقات في التعميـ المتكسط، رسالة .2011كربكس حسيبة،  -

 .الجزائر: 02ماجستير غير منشكرة، جامعة الجزائر
  .دراسات في عمـك النفس، دار الغريب كىراف، د ط.2003محمد جماؿ يحياكم،  -
البحث العممي، الخطكات المنيجية إلعداد البحكث االجتماعية، المكتب .1998محمد شفيؽ،  -

 الجامعي الحديث،
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، دار الشركؽ لمنشر 2محمكد السيد أبك النيؿ، اإلحصاء النفسي ك االجتماعي ك التربكم، ط -
 .العربية، القاىرة

 تقدير الذات ك عبلقتو  بمستكيات الطمأنينة االنفعالي، مجمة العمـك .1987محمكد عطا حسيف، -
 االجتماعية، جامعة الككيت،خريؼ

اإلحصاء ك القياس النفسي ك التربكم، ديكاف المطبكعات الجامعية ،  .1993مقدـ عبد الحفيظ،  -
  بف عكنكف الجزائر،

دافع اإلنجاز ك تقدير الذات ك عبلقتيما بالتحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ .2017ميكيا كماؿ،  -
 التعميـ الثانكم، جامعة تيزم كزك، 

اإلرشاد النفسي ك التكجيو التربكم دار المريخ  .1981يكسؼ مصطفى، القاضي ك آخركف،  -
 الرياض، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


