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 2012/  2012السنت الجاهعيت: 



 

 .واملؼرفة امؼمل هؼمة من منا منحو ما ػىل س بحاهو وشكره امصؼب، ويسيل امصخر يلني جالهل جل بقدرثو هلل امحلد

ىل هجدي مثرة أ ىدي أ ن يسؼدين حساان وابموادلين"  ريب فهيٌل قال من ا   "ا 

ىل ىل أ يم جنايح يف بقوة وسامهت طريقي أ انرت من ا  وساهة أ غز ا  ىل قليب ػىل ا   قدمهيا حتت اجلنة من ا 

 -" فاطمة"  امؼزيزة أ يم –

ىل ىل ابفتخار، امسو امحل من ا   اهتظار، بدون امؼطاء ػلمين من ا 

ىل ىل مفتاح امصرب يكون كيف وػلمين حيايت، ينري اذلي امساطع امنور ا   ومؼيين، س ندي امفرج،ا 

 -" أ محد"  امغايل وادلي -

ىل  .معره يف هللا أ طال" محمد" وجدي جناهو فس يح ويسكهنا ػلهيا هللا رمحة"  ميينة"  جديت روح ا 

ىل خويت ا   ,وىجرية محمد وزىرية، غفيف وحلمية، ػًل وزوجاهتم ا 

ىل  وامليلود، فاطمة ومحمد، مرمي وأ زواهجم أ خوايت ا 

 .ومكحل خرضة

ىل  ....واندية خرية ،ميينة... ا 

ىل  .حنان اموحيد، غبد راهية، امحليد، غبد أ ية، ىيمث، أ يوب، سلامين، برشى، ىديل: امؼائةل كتاكيت ا 

ىل  "حنان"  امغامية وصديقيت امؼمل يف زميليت ا 

ىل  .........رش يدة حياة، سييةل، ،ةزىي ػائشة، خبتة، صاحلة، ميان،ا   فاطمة، رشيفة، هورة، حنان،: دريب رفيقات ا 

ىل  .قلمي ووس هيم قليب يف مه من لك ا 

 



 

 

 

 الصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله و

 :أصحابه أجمعين أما بعد

أتقدم بإهدائي إلى روحي ونبع الحياة أمي الحبيبة وأبي الحبيب أطال هللا في 

 عمرهما إلى كل أخواتي: نصيرة، حليمة، إخوتي نور الدين، حسين وخالد. إلى

 تسنيم، سلسبيل.الكتاكيت صهيب، 

وإلى كل زميالتي وزمالئي في الدراسة وخاصة األخت أسماء، نورية، شريفة، 

 ورشيد وإلى كل من ساعدني.

 وفي األخير أرجو من هللا عز وجل أن يعيننا على مواصلة طلب العلم.

 

 

 



 

أتقدم بخالص عبارات الشكر والعرف ان إلى كل من ساعدني وشجعني على  
 هذا العمل وأخص بالذكر:  إنجاز

األستاذ المشرف  " وزار سليمان " الذي لم يبخل علينا بالمعلومات وصبره معنا  
 إلى غاية انجاز هذه المذكرة.

إعداد هذه  إلى زميلتي في العمل وصديقتي الغالية حنان على مشاركتي في  
 الدراسة.

كما أشكر جميع مسؤولي الثانويات على استقبالهم والمعلومات القيمة التي  
 قدموها لنا.

وال أنسى أن أشكر األساتذة الذين ساعدوني على اقتناء األفضل خالل هذا  
 و أخص بالذكر رئيسة المسار األستاذة " محمدي نادية " العمل.

دق اء الذين كانوا بمثابة الدعم المعنوي  وفي األخيرأشكر جميع اإلخوة واألص
 حتى نهاية هذا العمل.

 



 رشكر وتقدي

 

 

، وأشكر على إتمام هذا العمل القٌم شكرا جزٌال أشكر هللا عز وجل

 الوالدٌن الذٌن ساعدانً بدعواتهما

وشكر خاص لألستاذ المحترم: " وزار سلٌمان " على مساعدتنا فً إنجاز 

هذا العمل وشكرا إلى إخوتً وأخواتً وزوجاتهم وأزواجهم: نصٌرة، 

 جمال. حلٌمة، محمد.

 نور الدٌن، حسناء. حسٌن، أمٌنة. خالد.

لصغار: محمد صهٌب، سلسبٌل، تسنٌم، فردوس، وإلى محبً الكتاكٌت ا

 فاطمة، نجاة. رتاج سندس، 

 ركتنً مشوار هذا العمل وشكرا إلى صدٌقتً وزمٌلتً التً شا

 ** أسماء ** 

 وإلى نورٌة، حورٌة، شرٌفة، رشٌدة، رشٌد، أمٌن.

 المكتبات والمعلومات. وإلى كل طلبة شعبة علم

 تاذة المحترمة ** محمدي نادٌة **وشكرا لألس

 وإلى من ساعدنً من قرٌب وبعٌد.

 ** حنان ** 



 ةـــــــــة فهرسيـــــــــــبطاق
 

 

 

 بطاقة فهرسية:    

 

 دريع، أسماء، ناضر، حنان.    

التربية المكتبية و أثرها عمى التحصيل الدراسي في الثانويات: دراسة ميدانية ألربع   
ثانويات بوالية مستغانم. ثانوية عبد الحميد دار عبيد، ثانوية أحمد بومهدي، ثانوية عبد 

الباقي بن زيان الشعاعي، ثانوية األخوين بمقاسمي/ أسماء دريع، حنان ناضر؛ إشراف أ. 
 سم. 124،30 ._ص.2012مستغانم: جامعة مستغانم،  سميمان وزار.

 جداول، رسومات بيانية، مالحق.  

 

.أ. 2012، مذكرة ماستر: نظم المعمومات التكنولوجية الحديثة والتوثيق: جامعة مستغانم
 وزار سميمان. إشراف.
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 قائمة المحتويات:

 ــةالصفحـ ـوعالموضــــــ
  اإلهداء

  شكر وتقدير
  بطاقة فهرسية

 65 قائمة المحتويات
 06 قائمة الجداول
 00 قائمة األشكال

 01 ةمقدم
 الدراسة.إجراءات جي: ــــــــالمنه االطار 

 04 ةإشكالية الدراس -0
 05 تساؤالت الدراسة -1
 05 الدراسة فرضيات -2
 06 أهمية الدراسة -3
 06 أهداف الدراسة -4
 07 اختيار الموضوع أسباب -5
 08 الدراسات السابقة -6
 10 ضبط المفاهيم -7
 12 أدوات البحث -8

 13 منهج الدراسة -06
 13 حدود الدراسة -00
 13 نيةالحدود الزم -00-0
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 13 الحدود المكانية -00-1
 14 الحدود البشرية -00-2
 14 عينة الدراسة -12

 التـــــربيــــــة المكتبيـــــة.ل األول:ــــــــالفص
 16 تمهيد 

 16 مفهوم التربية المكتبية -0
 20 التربية المكتبية أهمية -1
 21 التربية المكتبية هدافأ -2

 21 أهداف تعميمية  -2-0   
 23 أهداف تربوية -2-1    

 24 ضرورة التربية المكتبية -3
 25 التربية المكتبية أغراض -4

 25 األغراض اإلدارية -0 -4   
 26 األغراض التعميمية والتربوية -4-1   
 26 مجاالت التربية المكتبية -5
 27 التربية المكتبية لتالميذ المدارس الثانوية -6

 28 دواعي تطبيق التربية المكتبية في المرحمة الثانوية -6-0   
 30 دور المكتبة المدرسية في التربية المكتبية -6-1   
 31 منهج التربية المكتبية -7

 31 المفهوم الحديث لممنهج -7-0   
 33 محتوى منهج التربية المكتبية -7-1   

 34 خالصة الفصل
 ـــــــي.ل الدراســــالتحصي9 الفصــــــل الثاني
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 36 تمهيد
 36 التحصيل الدراسي المفهوم و التعريف -0
 46 أهداف التحصيل الدراسي -1
 40 مبادئ التحصيل الدراسي -2
 40 مبدأ المشاركة -2-0  
 40 مبدأ الميول واالستعداد -2-1  
 40 مبدأ التهيئة النفسية والعقمية -2-2  
 41 الواقعية مبدأ -2-3  
 42 مبدأ الدافعية -2-4  
 43 مبدأ الحداثة والتجديد -2-5  
 43 مبدأ الحفظ واالسترجاع -2-6  
 43 مبدأ الجزاء والعقاب -2-7  
 44 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي -3
 45 العوامل األسرية -3-0  
 46 العوامل الذاتية بالمتعمم  -3-1  
 56 المدرسية العوامل -3-2  
 54 معوقات التحصيل الدراسي -4

 55 خالصة الفصل

 ة.ـــــة الميدانيـــــــــالدراســل الثالث: الفصـ
 57 التعريف بمكان إجراء البحث -0
 57 ثانوية عبد الحميد دار عبيد. -0-0
 57 ثانوية عبد الباقي بن زيان الشعاعي -0-1
 58 ثانوية أحمد بومهدي -0-2
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 58 ثانوية األخوين الشهيدين بمقاسمي -0-3
 66 تحميل االستبيان -1
 83 نتائج الدراسة -2
 84 نتائج الدراسة تحميل-3
 84 تحميل نتائج المحور األول -3-0
 85 تحميل نتائج المحور الثاني -3-1
 87 تحميل نتائج المحور الثالث -3-2
 88 مناقشة نتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات -4
 061 االقتراحات -5

 062 خاتمة
 064 ببميوغرافيا

 002 مالحق  
 011 ممخص بالمغة العربية

 012 ممخص بالمغة الفرنسية
 013 ممخص بالمغة اإلنجميزية
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 قائمة الجداول:

 الصفحة عنوان الجدول الرقـم
I. البيانات الشخصية لممستفيدين 

  .توزيع أفراد العينة حسب الجنس - 10
  .توزيع أفراد العينة حسب السن - 10
  .الدراسيتوزيع أفراد العينة حسب المستوى  - 10
  .توزيع أفراد العينة حسب الوضع الدراسي - 10

II. .متغيرات الدراسة والقياس 
  إمكانية وجود مكتبة في الثانوية. - 10
  مدى تردد التمميذ عمى المكتبة. - 10
  مدى حصول التمميذ عمى الوثائق المطموبة بسيولة. - 10
  اليدف من الذىاب لمكتبة الثانوية. - 10
  مدى توفر المكتبة عمى التجييزات الالزمة لراحة التمميذ. - 10
  .كيفية الحصول عمى الكتب - 01
  تشجيع األستاذ لمتمميذ عمى ارتياد المكتبة. - 00
  المصادر المعتمدة في إنجاز الواجبات المدرسية المقترحة من طرف األساتذة. - 00
  عممية البحث. مساعدة وتوجيو المكتبي أثناء - 00
  .كيفية البحث عن الكتب في فيرس المكتبة - 00
  توجيو األستاذ في كيفية االستفادة من المكتبة.  - 00
  كيفية البحث عن المعمومة في الموسوعة والقاموس وغيره. - 00
  أنواع المجموعات المكتبية الموجودة بالمكتبة. - 00
  مستوى النتائج المدرسية. إسيامات المكتبة في الرفع من - 00
  كفاية المكتبة المدرسية عن غيرىا من الوسائل في إنجاز الواجبات. - 00
  مستوى النتائج المدرسية. - 01
  مدى تمبية المكتبة لالحتياجات المعرفية لمتمميذ. - 00
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 قائمة األشكال:

 

 الصفحة شكلعنوان ال الرقـم
I. البيانات الشخصية لممستفيدين 

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس. - 10
  توزيع أفراد العينة حسب السن. - 10
  توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي. - 10
  توزيع أفراد العينة حسب الوضع الدراسي. - 10

II. .متغيرات الدراسة والقياس 
  إمكانية وجود مكتبة في الثانوية. - 10
  المكتبة.مدى تردد التمميذ عمى  - 10
  مدى حصول التمميذ عمى الوثائق المطموبة بسيولة. - 10
  اليدف من الذىاب لمكتبة الثانوية. - 10
  مدى توفر المكتبة عمى التجييزات الالزمة لراحة التمميذ. - 10
  .كيفية الحصول عمى الكتب - 01
  تشجيع األستاذ لمتمميذ عمى ارتياد المكتبة. - 00
  المصادر المعتمدة في إنجاز الواجبات المدرسية المقترحة من طرف األساتذة. - 00
  مساعدة وتوجيو المكتبي أثناء عممية البحث. - 00
  .كيفية البحث عن الكتب في فيرس المكتبة - 00
  توجيو األستاذ في كيفية االستفادة من المكتبة.  - 00
  الموسوعة والقاموس وغيره.كيفية البحث عن المعمومة في  - 00
  أنواع المجموعات المكتبية الموجودة بالمكتبة. - 00
  إسيامات المكتبة في الرفع من مستوى النتائج المدرسية. - 00
  كفاية المكتبة المدرسية عن غيرىا من الوسائل في إنجاز الواجبات. - 00
  مستوى النتائج المدرسية. - 01
  المكتبة لالحتياجات المعرفية لمتمميذ.مدى تمبية  - 00



 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 12 

 ــــة:ــدممق

المعمومات العممية والتقنية ، حيث تتكفل بتوفير مصادر بر المكتبة منارة العمم والمعرفةتعت

ختالف أنواعيا وأوعيتيا لمستعممييا من أجل توفير المادة وتطوير البحث العممي، عمى ا

فمنيا القومية والعامة والمدرسية وتعدد المكتبات بتنوع أىدافيا واحتياجات مستفيدييا 

الجامعية والمتخصصة كل نوع من ىذه األنواع لو طبيعتو الخاصة بو ونوعية خدمات و 

بعض الشيء ولكن اليدف الرئيسي لجميع ىذه  اآلخرالنوع  معينة يقدميا، قد تختمف عن

ىو ىدف تثقيفي تربوي باعتباره شرطا من شروط التعميم الحديث الذي يركز عمى  األنواع

الكفاءة الخارجية والداخمية وأصبحت الخدمة المكتبية ىي المؤثرة والفعالة في البرنامج 

ة في مجال تكنولوجيا المعمومات التي تعمن عن التعميمي بالمدرسة لمواكبتيا لمتغيرات الحديث

تقدم مذىل في مصادر المعرفة وطرق تخزينيا واسترجاعيا. وىذا يستمزم االعتراف الواسع 

لدور المكتبة المدرسية في العممية التعميمية، ويبرز االتجاه الجديد لكونيا مركز المصادر 

الكثير من األىداف التي تتيح لمتمميذ  المتنوعة يمكن أن تحقق إسياماتوالتعميمية الذي لو 

، عامل مع المعمومات والتكنولوجياتاكتساب الميارات والقدرات والخبرات التي تمكنو من الت

 ومن ثم التعميم الذاتي الذي يقوده إلى التعميم المستمر طوال الحياة.

وعيتيا وكيفية لذلك يجب عمى التالميذ أن يكونوا أكثر قدرة ومعرفة بالمكتبة المدرسية وأ

 إلىإعداد المقاالت والبحث في المعاجم والموسوعات وكيفية استخدام الفيارس لموصول 

لدعم التمميذ وتحقيق  األساسية. والتربية المكتبية ىي الركيزة المختمفةمصادر المعمومات 
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ي فيو التحصيل الدراس إلى باإلضافة، أما تنوع مجاالتيم في الدراسة والبحثأىدافو وغاياتو و 

عبارة عن نقاط يتحصل عمييا أو عمى مستوى تعممو وتدريسو حيث يتم تعيين مستواه 

. ومن ىذا المنطمق اعتمدنا التربوية التي تنمي بناء شخصيتيمالتعميمي  من خالل العمميات 

متطمبات الدراسة تحت  إمكانيةفي دراستنا عمى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة تجسدت في 

 لدراسي في الثانويات " وتجمت في اإلطارالمكتبية وأثرىا عمى التحصيل ا عنوان " التربية

 أساسالفرضيات عمى  إلى باإلضافةالدراسة وتساؤالتيا  إشكاليةالمنيجي تناولنا فيو تحديد 

إلى أسباب اختيار  أيضاالدراسة وتطرقنا  أىداف أىميةالتساؤل ومن ثم  أساسعمى 

الفصل النظري فقسمناه   إلىالموضوع والدراسات السابقة وضبط المصطمحات ، وأما بالنسبة 

 واألىميةالذي كان تحت عنوان التربية المكتبية تمحور حول الماىية   األولفصمين  إلى

 والمجاالت ومن ثم منيج ومحتوى األغراضوضرورة التربية المكتبية وبعدىا  واألىداف

ومبادئ  وأىدافالثاني ىو التحصيل الدراسي تمثل في عدة مفاىيم  أماالتربية المكتبية . 

. وفيما يخص الفصل التطبيقي فتناولنا فيو راسي والعوامل المؤثرة ومعوقاتياالتحصيل الد

التعريف بمكان إجراء البحث والميام واالستبيان حيث تطرقنا إلى تحميل البيانات وجمعيا 

 ومن ثم الخروج بنتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات واالقتراحات.  ومناقشتيا
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 الدراسة: إشكالية .1

مما الشك فيو أن التعميم أصبح من أىم المسؤوليات التي تعطييا معظم الدول اىتماميا 

ورعايتيا، بيدف بناء جيل سميم ومثقف يجعميم قادرين عمى تحمل المسؤولية، ومساىمين 

التعميم حيث أنيا جزء ميم أحد ركائز في رقي المجتمع وتطوره، وتعتبر التربية المكتبية 

كما تعتبر مرحمة التعميم الثانوي مستوى التمميذ وتحصيمو الدراسي،  وفعال في الرفع من

فاعمة في تكوين  ثارآىي المرحمة الميمة من بين مراحل التعميم المختمفة لما ليا من 

عدادالشخصية و  الفرد الصالح وتييئتو لمحياة العممية في المجتمع، حيث تعتبر قمة اليرم  ا 

الطالب الخبرات  إكسابالمرحمة الجامعية، وكذا تعبر مرحمة  إلىالتعميمي لينتقل منيا 

ذاوالميارات المكتبية،  فاتتيم الفرصة الكتسابيا في ىذه المرحمة من حياتيم فقد يصعب  وا 

كما إن استخدام مصادر المعمومات واالستفادة منيا تتم بتزويد عمييم نيميا فيما بعد،

المكتبية لمراحل التعميم التي تتم بتنفيذ سمسمة  المستفيد بأفضل األساليب ومناىج التربية

من البرامج واألنشطة التي تخدم المنيج الدراسي واألداء األكاديمي، وتمر بعدة عوامل 

إلى أعمى المراتب أو تجعل تحصيمو تؤثر عمى الطالب بصورة مباشرة فإما أن ترفعو 

منيا كافة البيئات المدرسية الدراسي متدنيا جدا، ومشاكل التحصيل متنوعة وعامة تعاني 

في مختمف األقطار ومع ذلك، فالذي يميز ىذه المشاكل ىو خصوصيتيا من حيث 

 اإلشكال التالي:أخرى، ومن ىذا المنطمق نطرح أنواعيا ودرجات تفاقميا من بيئة إلى 

 فما ىي التربية المكتبية وما عالقتـيا بالتحصيل الدراسي في الثانويات؟ -
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 الدراسة:تساؤالت  .2

 ما المقصود بالتربية المكتبية؟ (1

 التربية المكتبية؟ كيف يكتسب التمميذ (2

 إلى أي مدى تسيم التربية المكتبية في الرفع من مستوى التحصيل الدراسي؟ (3

 فرضيات الدراسة: .3

تخمين أو استنتاج ذكي يتوصل إليو الباحث ويتمسك بو بشكل ىي عبارة عنالفرضية: " 

 1مؤقت، فيي أشبو برأي الباحث المبدئي في حل المشكمة". 

تنبع فرضيات ىذه الدراسة انطالقا من قراءتنا المتفحصة لمموضوع المتمثل في التربية  -

عرض وفي ىذا السياق يمكن عمى التحصيل الدراسي في الثانويات،  أثرىاالمكتبية و 

 ىذه الفرضيات.

 اىم في تدريب التمميذ عمى التداول المستمر عمى المكتبة التي تس إن:الفرضية األولى

 تعاممو مع المكتبي والكتب.

 من خالل المنيج الذي يتبعو التمميذ يجب أن يكتسب خبرات تساعده :الفرضيةالثانية

 ما يطمح إليو. تحقيق عمى

 :تداول التالميذ عمى المكتبة يؤدي إلى كيفية التعامل وتنمي قدراتو  الفرضية الثالثة

 عمى الدراسة.

                                                           
عامر. البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية: أسسو، أساليبو، مفاىيمو، أدواتو. قندلٌجً، 1

 .67.ص.2008المسيرة لمنشر، عمان: دار 
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 أهمية الدراسة: .4

في التعرف عمى واقع التربية المكتبية في مدارس التعميم الثانوي لمثانويات األربع  اإلسيام  -

 ريس ىذه المقررات وطريقةمن حيث المقررات الدراسية والقوى البشرية القائمة عمى تد

التدريس، باإلضافة إلى الصعوبات التي تحول دون تنفيذ ىذا النوع من التعميم بما يحقق 

 األىداف المرجوة.

التقميدية في التربية والتعميم في إثراء العممية التعميمية، واالنتقال بيا من الطريقة  ةدالمساع -

الطريقة الحديثة في عمى الكتاب المنيجي المقرر الواحد إلى التي تقوم عمى االعتماد 

 التعميم والتي تقوم عمى البحث والتعميم الذاتي.

تزويد المكتبة والباحثين اآلخرين بدراسة تمثل مرجعية وصفية لواقع التالميذ الذين ال  -

 يمتمكون  القدرة عمى تنمية قدراتيم.

 االستفادة من النتائج المتحصل عمييا في البحث الميداني. -

 أهداف الدراسة: .5

 أىمية التربية المكتبية وأثرىا عمى التحصيل الدراسي.توضيح  -

 معرفة مدى تداول التالميذ لممكتبات المدرسية. -

 الدراسي.اىم وعية التالميذ بأىمية التربية المكتبية ودورىا الفعال في رفع مستو ن -

 التعرف عمى آراء التالميذ  حول المكتبات المدرسية. -

 .تحديد أىمية المكتبة -
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 الموضوع:أسباب اختيار  .6

ظاىرة من الظواىر الموضوع من طرف الباحث يكون بالرغبة في تفسيره ودراسة  إن اختيار

ويكون ذلك بالتساؤل ومحاولة اإلجابة عمى التساؤالت عن طريق البحث العممي الذي 

يساعده عمى تحديد ذلك واقتراح الحمول.لقد خضع موضوعنا لمجموعة من األسباب 

استـو والوقوف عمى مفاىيمو والتعرف عمى حقائقو، ويمكن إجمال دفعتنا بقوة لمحاولة در 

 ىذه األسباب في عنصرين:

 الذاتية: األسباب 

وتتمثل في اىتمامنا الشخصي بموضوع التربية المكتبية ومحاولة إشباع حاجة االستطالع 

واالستكشاف وروح البث فينا، قصد إثراء المكتبة بعمل متواضع قد يعود بالنفع عمينا 

 جميعا.

 :األسباب الموضوعية 

أما بالنسبة لألسباب الموضوعية فيمكن حصرىا في االىتمام خاصة بموضوع التربية 

ومحاولة معرفة الطبيعة التي تتميز   بـيـا ىذه الظاىرة في المكتبية كظاىرة موضوعية 

ية بين ومحاولة البحث في العالقة التواصمية التفاعمالتأثير عمى عممية التحصيل الدراسي 

وانعكاسيا عمى حياة التمميذ الدراسية وعمى كل من المكتبي والتمميذ من منظور تكاممي 

 مردوده الدراسي.

 الدراسات السابقة: .7
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بجمع مجموعة من الدراسات السابقة التي ليا عالقة بموضوع الدراسة وتم تقييم قمنا 

 :إلىالدراسات 

 : األولىالدراسة

من إعداد الباحثتين شقرون فاطمة الزىراء، بن عابد فريدة . لنيل شيادة الماستر، بعنوان 

 -نموذجا -متوسطات بمستغانم ألربع"التربية المكتبية بالمدارس الجزائرية دراسة ميدانية 

متوسطة ىواري  -متوسطة بمعيد توفيق -متوسطة بوتشاشة أحمد -متوسطة قدور بالعربي 

من بين نتائج ىذه و  2015-2016د الحميد بن باديس مستغانم لسنة بومدين" بجامعة عب

 الدراسة :

برنامجيم الذي يتوجو التالميذ من أجمو لممكتبة يتمثل في تدعيم  األساسيالغرض  -

 الدراسي.

إدراك الغالبية العظمى من التالميذ بأىمية المكتبة لمعممية التعميمية لذا فإنو ينبغي أن  -

 لتعويد التمميذ عمى ارتياد المكتبة والقراءة واالطالع برغبتو. اإلحساسيستغل ىذا 

في ىذا نظرا لعدم شيوعو و ميذ عمى مصطمح التربية المكتبية عدم تعرف أغمب التال -

 الوسط الدراسي.

 الدراسة الثانية: 
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من إعداد الباحثة راية بنت صالح مغيث الشنبري، لنيل شيادة متطمب تكميمي لنيل درجة 

الماجستير في المناىج وطرق التدريس، بعنوان" واقع استخدام المكتبة المدرسية في تدريس 

مادة التاريخ ومادة المكتبة ات من جية نظرا معمم األدبيمقرر التاريخ لمصف الثاني الثانوي 

البحث بمدارس مكة المكرمة" بجامعة أم القرى المممكة العربية السعودية. لسنة و 

ن مكتبة المدرسة الثانوية تتسم بالتوسع والعمق عمى إومن بين نتائج ىذه الدراسة .م2009

من  خالف مكتبات المدارس االبتدائية والمتوسطة. وذلك الن طالبة المرحمة الثانوية

المفترض أنو أصبح لدييا القدرة عمى التعامل مع كافة المصادر الموجودة بالمكتبة 

المدرسيةوخصوصا بعد أن أصبحت مادة أساسية في جميع صفوف المرحمة الثانوية التي 

تنمي لدى الطالبات ميارات التربية المكتبية وتجاوز استخدام طالب المرحمة الثانوية أسموب 

ة إلى أسموب البحث واالستقصاء والتوسيع في طريقة الحصول عمى المادة القراءة والمطالع

 العممية .

 

 

 الدراسة الثالثة:

دراسة الباحث وليد جمال، وىي رسالة مذكرة لنيل شيادة الماجستير في عمم النفس المدرسي 

سي " وتطبيقاتو. بعنوان" أساليب التفكير وعالقتيا بأساليب التفكير التعمم والتحصيل الدرا
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النتائج التي  أىمومن بين  2015-2014 لسنة -مستغانم -الحميد بن باديس بجامعة عبد

 اسي.ر والتحصيل الدتفكير ليا دور في تنمية التعمم توصل إلييا : أساليب ال

 الدراسة الرابعة: 

جتماع االتصال ، ارة لنيل شيادة الماجستير في عمم من إعداد الباحث مغتات العجال، مذك

 عمى التحصيل الدراسي لمتمميذ . رهيوتأثبعنوان االتصال المدرسي 

تصال البيداغوجي نموذجا( دراسة ميدانية بمتوسطة الشييد " عبد اهلل مغطيط" وادي ) اال

ومن بين  2012-2011الخير )مستغانم( . بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم . لسنة 

ييا تتمثل في : ضرورة االتصال البيداغوجي الشخصي لمتمميذ النتائج التي توصل إل

 ولالتصال المدرسي دور فعال في رفع من مستوى التحصيل الدراسي لمتمميذ.

 

 

 

 م:ـضبط المفاهي .8

 obtention/acquisitionالتحصيل الدراسي: -1
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بمعنى حصل عميو. فالتحصيل ىو مقدار المعرفة أو الممارسة  -لىي من الفعل حص   لغة:

 1التي حصمـيـا الفرد نتيجة التدريب والمرور بخبرات سابقة.

: " ىو معرفة أو ميارة مكتسبة وىو خالف القدرة وذلك عمى اعتبار أن االنجاز اـطالحـاص

 2أمر فعمي وليس إمكانية"

وتتشابو تعاريف التحصيل الدراسي وتتفق كميا عمى أنو "يقاس باالختبارات التحصيمية التي 

بالمجموع العام لدرجات التمميذ في في األقسام في آخر السنة وىو ما يعبر عنو تجرى  

 3جميع المواد الدراسية.

والكيفي لممعمومات والمعارف والخبرات والميارات التي يتمقاىا ىو الرصيد الكمي رائيا:ـإج

ومن خالل المتعمم أو المتكون من معممو أو مكونو ضمن إطار زماني ومكاني محددين 

منياج مقرر أو برنامج دراسي. أو ىو الدرجة العامة التي يحصل عمييا التمميذ في نياية 

 الفصل الدراسي.

 labraury éducationالتربية المكتبية: -2

وتعني كذلك التنشئة والتغذية " ربيت  -اإلصالح–إن كممة تربية في المغة العربية لغة:

 4نشئت وربيتو تربية غذوتو

                                                           
 .175.،ص7.المؤسسة الوطنية لمكتاب. ط ب،القاموس الجديد لمطال.عميمادية، -1
 .40.، ص1979،اإلسكندرية: دار الكتاب الجامعية  عمم النفس بين النظرية والتطبيق، . عبد الرحمانالعيسوي،  - 2
 .76.،ص1981، دار النيضة العربية لبنان: بحوث نفسية وتربوية،خير اهلل، سيد.  -3
د ]،[د.م]،2زكريا.معجم مقاييس المغة، تحقيق وضبط عبد السالم محمد ىرم،ج ،أبو الحسن بن فارسبن -4
 .271.،ص1980،[ن.
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التمميذ بالمعمومات والقواعد التي تنمي لديو حب القراءة واالطالع،  تيتم بتزويداصطالحا:

 والتي تعرفو باآلداب التي يجب مراعاتيا داخل المكتبة، والتي تساعده أيضا في البحث

عن الكتب أو المجالت أو الدراسات والبحوث، سواء أكانت موجودة عمى األرفف أو 

 1مشفرة في كودات.

ىي تزويد التمميذ بالميارات األساسية الستخدام الكتب والمكتبات بحيث يستطيع رائيا:ـإج

ئ لو وفي أموره الحياتية وتييالحصول عمى المعمومات التي يحتاجيا في حياتو الدراسية 

 اكتساب الخبرات الالزمة لالتصال بمصادر المعمومات المتنوعة. 

 ث:ـأدوات البح-9

انتقينا لدراستنا االستمارة ألن دراستنا كمية، أما عن أسئمتنا فيي من النوع المغمق، المفتوح 

الحصول عمى معمومات تخدم موضوع البحث مع عينة تتمثل في والـيـدف منـيـا ىو 

تالميذ التعميم الثانوي حيث نعتقد أنيا تحتاج إلى تعريف لبعض المفاىيم والمصطمحات أو 

إضافة إلى استعماليا سئمة وتجنب النسبة العالية لألسئمة غير المجابة، توضيح لبعض األ

يدف من ورائيا إلى جمع المعمومات الكمية التي ليا عالقة بمعرفة طبيعة تأثير ن نافإن

التي  يم الثانوي ومحاولة فيم األفكارعمى التحصيل الدراسي لتمميذ التعمالتربية المكتبية 

 تسيطر عمى المبحوثين.

وىي مغمقة حيث سيقوم وكما ذكرنا فأسئمة االستمارة مقسمة إلى قسمين: أسئمة أساسية 

أو ما يسمى باألسئمة الثنائية، أما  واحدة بين ) نعم ( أو ) ال (الباحث باختيار  إجابة  
                                                           

 .0221معجم مصطلحات ومفاهٌم التعلٌم والتعلم،القاهرة: عالم الكتب، عزٌز.إبراهٌم  مجدي، 1
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األسئمة الفرعية فيي مفتوحة واليدف منيا ىو إعطاء الحرية لممبحوث لمتعبير عن رأيو 

في تحميل معطيات البحث، وأسئمة االستمارة ما ىي إال ستفادة منيا الشخصي قصد اال

مؤشرات الكتشاف أبعاد موضوع الدراسة  بل واإلجابة عمييا عن طريق االستقصاء 

 التجريبي أي إجراء البحث الميداني عمى عينة البحث.

 منهج الدراسة: -11

لمتعرف عمى الظاىرة أو الطريق الذي يسمكو الباحث  المنيج بأنو يمكن تعريفالمنهج: 

المشكمة موضع الدراسة والكشف عن الحقائق المرتبطة بيا بغرض التوصل إلى إجابات 

عمى األسئمة التي تثيرىا المشكمة أو الظاىرة من خالل استخدام مجموعة من األدوات 

لتجميع البيانات وتحميميا والتوصل إلى النتائج التي تساعد في اإلجابة عمى تمك 

اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يعد أنسب منيج ليذه  1ت.التساؤال

أثناء فترة التربص  الدراسة، حيث اعتمدنا عمى االستمارة  التي قمنا بتوزيعيا عمى التالميذ

 التي قمنا بيا عمى الثانويات.

 ة:ـدود الدراسـح -11

 والبشرية:تم إجراء الدراسة في إطار الحدود الزمنية والمكانية 

 2016/2017أجريت الدراسة خالل الموسم الدراسي الزمنية: الحدود – 5-1 -

 )أفريل (.يوم 15حواليوالتي دامت 

                                                           
 .22.ص.0221البحث العلمً. اإلسكندرٌة: الدار الجامعٌة، أبو بكر، مصطفى محمود. مناهج 1



 

 جراءات الدراسة إ                                                                    جياإلطار المنه   
 

 01 

 أجريت الدراسة في أربع ثانويات بوالية مستغانم وىي:الحدود المكانية: -5-2 -

 .ثانوية عبد الحميد دار عبيد بسيدي عمي 

   .ثــــانوية عبد الباقي بن زيان بسيدي عمي 

  .ثـانوية أحمد بوميـدي بسيدي لخضر 

  .ثانوية األخوين بمقاسمــــي بعشعاشة 

 تمثمت في تالميذ الطور الثانوي بمختمف التخصصات.:الحدود البشرية -5-3 -

 عينة الدراسة: -12

من خالليا مفردات العينة عتمدنا في ىذه الدراسة عمى العينة العشوائية، التي تم سحب إ   

بإتباع األسموب العشوائي الذي يرتكز عمى عامل الصدفة، فكان العدد الذي أجريت معو 

تمميذ من أربعة ثانويات مختمفة من أصل العدد الكمي لمتالميذ الذي يتراوح  60الدراسة 

 تمميذ في المؤسسات السابقة الذكر. 922و  417بين  عددىم ما
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 د:ــيـتمه

. يستخدميا لتدريبو عمى المكتبة أنيستطيع  وأنشطةالبد لمطالب من اكتساب ميارات وقدرات 

 أثناءالمكتبة المدرسية  أخصائيالتي يتبعيا  واألساليبحيث تعتبر التربية المكتبية تمك الطرق 

شتمل عمييا تدريب التالميذ والطالب عمى كيفية االستفادة من المكتبة ومصادر التعمم التي ت

ميارة التعمم الذاتي وتنمية الميول القرائية لدييم وبالتالي إكسابيم ميارة إعداد  إكسابيمبيدف 

 البحث .

 : وم التربية المكتبيةــمفه -1

كان يطمق  أنلقد تطور مفيوم التربية المكتبية خالل النصف الثاني من القرن العشرين فبعد 

تتصل بميارات تربوية  ألنياالمكتبية ؛نظرا  التربية یصبحت تسمأعمييا الميارات المكتبية 

ذلك من المجاالت  إلىالفنية وما  وتعميمية مثميا في ذلك مثل التربية االجتماعية والتربية

رات والخبرات المكتبة االتربوية التي تحرص المدرسة المعاصرة عمی اكتساب الطالب المي

اض الدراسة ر غأالمعمومات لتحقيق  أوعيةلمختمف التي تمكنيم من  االستخدام الواعي والمفيد 

 1.واالطالع

                                                           
1
 .265. ص. 2002م[: دار الشروق،  ]د،حسن، عبد الشافي. محمد، محمود رضوان. الخدمة المكتبية في المدرسة االبتدائية. 
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كما تردد مفيوم التربية المكتبية أيضا في كتابات الدكتور حسن عبد الشافي ومحمد محمود  -  

رضوان وقد استخدم لمداللة عمى ذلك المجال الذي يعمل عمى إكساب التالميذ القدرات 

   1.اعي والميتم لمختمف أنواع المكتباتوالميارات التي تمكنيم من االستخدام الو 

تحقيق غرس عادة القراءة واالطالع لدی  إلىويری حسن شحاتة :"التربية المكتبية تيدف 

من مصادرىا  واالستفادةالمختمفة وذلك الستخداميا  بأنواعياالتالميذ والتعرف عمی المكتبات 

عمی البحث في الكتب المرجعية   القدرة التالميذاكتساب  المستقبمية،الحالية و في حياتيم 

، تنمية عداد المقالا  ارات البحث العممي و تقان ميإ ...(األطالس.دوائر المعارف . )القواميس

لی بث عادة االستقالل واالعتماد عمی إ باإلضافة، يأبداء الر ا  عمی التفكير الناقد و القدرة  

 2متعددة" النفس وتحمل المسؤولية في الحصول عمی المعمومات من مصادر 

ن نحيط الطالب بعموم أ"انو ليس المقصود من التربية المكتبية  كما يعرفيا سعد اليجرسي: 

المكتبات عمی مستوی التخصص ولكن المقصود بيا ىو تزويدىم بالقدر المناسب والكافي من 

الميارات بما يسيم في اكتساب الخبرات التي تساعدىم عمی االعتماد عمی النفس وتحمل 

 3ولية "المسؤ 

                                                           
 .265، ص. السابق المرجع  1
 206س[.ص.  ن[،]د. م[:]د. شحاتة، حسن سيد. المكتبة المدرسية ودورىا في نظم التعميم المعاصرة. ]د.   2
    . 24 -44. ص. 4974، 3، علمتالميذ والطالب. صحيفة المكتبةلتربية المكتبية سعد، محمد اليجرسي. ا  3
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المواد و  األساليبوىي تمك الطرق و  ،استخدام المكتبة نيا مياراتأعمی  مصطفىويعرفيا فييم 

 أولييا التمميذ ليسر لو االستفادة من مصادر التعمم المتوافرة بمكتبة المدرسة إالتي يحتاج 

تعميمية  الخبرات اللو الحصول عمی  ئوتي عداد ورقة البحث،إوتميد لو طريق  المكتبة العامة،

 1.طوال فترات حياتو الدراسية

الستخدام  األساسيةتزويد التمميذ بالميارات  بأنياويمكن تحديد مفيوم التربية المكتبية المدرسية 

الكتب والمكتبات بحيث يستطيع الحصول عمی المعمومات التي يحتاجيا في حياتو الدراسية  

 2.الحياتية األموروفي 

اختالف طبيعة متطمبات التالميذ من التربية المكتبية من المرحمة حامد عمی  أسامةوحددىا  -

خری وذلك لما يتميز تمميذ بيذه المرحمة من الثانوية عن متطمبات المكتبة في المراحل األ

 3.الخ...النفسي أوالعقمي  أومميزات خاصة سواء في نموىم الفكري 

ن: أعام بالون و التربويون عمى النحو : " يتفق المكتبيا عرفيا عبد المجيد حميد الكبيسيكم -

المكتبات ، وتزويد  أنواعالتربية المكتبية ىي التدريب عمى االستخدام الواعي والمفيد لمختمف 
                                                           

قاىرة : الوالتدريب عمى إعداد البحث. مرحمة التعميم العام: المحاور األساسية الستخدام المكتبات فييم، مصطفى. التربية في   1
 .09. ص.2009دار الفكر العربي ، 

، 2047-03-47االتجاىات الحديثة في التربية المكتبية. تاريخ اإلطالع: : ة المعموماتوتقني منتديات اليسير لممكتبات2  
 WWW.ALYASEER.NET . ] متاح عمى الخط [22:45

 .29. ص. 2004، : دار الثقافة العمميةسكندريةاإلة وتطبيقية. عمي، أسامة حامد. مكتبات المدارس الثانوية: دراسة نظري 3

http://www.alyaseer.net/
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التي تمكنيم من استخدام مصادر المعمومات واالستفادة منيا  األساليب بأفضلالمستفيدين 

 األمثلم تبية التي تمكنيم من االستخداالمكوالخبرات بعبارة أخرى إكساب المستفيدين الميارات 

 1لمختمف أوعية المعمومات.

الذي ربط دراسات المكتبات والمعمومات بجوانب كثيرة أما الدكتور عبد التواب شرف الدين  -

البشرية مع ومن ذلك التربية فالتربية باعتبارىا اليدف إلى نمو المصادر  اإلنسانيتحاكي الفكر 

بأنفسيم وتنمية ىذه الميارات بما يحقق عائدا الحصول عمى المعمومات ميارات  األفرادإكساب 

من بناء ذاتيم بناءا عمميا سميما فصور ىذا الدور الذي تمعبو المكتبة في  األفرادعمميا يمكن 

 2مجال التربية من ناحية ومن ناحية أخرى االتجاىات الحديثة في أىم موضوعاتو .

ي رسالتيا التخطيط لمتربية المكتبية مصطمح التربية صرحت حميدة عبيد الصبحي فأيضا و 

المكتبية بأنو نشاط تربوي يتم االشتراك بين المدرسة والمكتبة المدرسية وبالعناصر المشكمة 

  التربوية والعمل عمى تنمية العممية التعميمية األىدافلكوادر ىاتين الييئتين لموصول إلى تحقيق 

                                                           
الكبيسي، عبد المجيد حميد ثامر. التربية السكانية: المفاىيم، األىداف، المحتوى، منحنى النظم، المنيجية، التقويم، عمان:   1

  .47. ص.2044 مكتبة المجتمع العربي لمطباعة والنشر والتوزيع،
. 4985 العربية. القاىرة: دار العربي لمنشر والتوزيع، شرف الدين، عبد التواب. االتجاىات المدنية في التربية المكتبات   2

 .422ص. 
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وكذلك تنمية القيم  ية والقدرة عمى البحث عن المعموماتالميارات المكتب بإكسا من خالل

 1 التربوية من خالل ما وضع من برامج مشتركة بين المكتبة و المدرسة.

مجموع الخبرات التربوية الناتوت عمى أن التربية المكتبية المدرسية يقصد بيا ويعرفيا ىالل -   

 واجتماعيامو الشامل عقميا وثقافيا التي تقدميا المدرسة لمتالميذ بقصد مساعدتو عمى الن

التربوية المنشودة،  األىدافوجسميا ...الخ نموا يؤدي إلى تعديل سموكيم ويعمل عمى تحقيق 

بيا لذلك وجب عميو التعرف عمييا ائن يؤثر في البيئة بطبعو ويتأثر وعمى أن التمميذ ك

االىتمام بتحقيق السعادة عمى معطياتيا، كون العقل السميم في الجسم السميم و والمحافظة 

وباعتبارىا ميارات مكتسبة واالستقرار النفسي لمتالميذ عبر االىتمام بالجانب الجمالي والفني. 

تساعد المعممين عمی استخدام المكتبات ومصادر المعمومات بيا وذلك لما لو من انعكاس 

 2 ايجابي عمی تزويد التالميذ بالميارات المختمفة.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
واقع حاجات مدارس المرحمة االبتدائية التابعة لمرئاسة العامة تخطيط لمتربية المكتبية: دراسة مالصبحي، حميدة عبيد. ال   1

 .454، ص. 4995. جدة: جامعة عبد العزيز المممكة العربية السعودية، رماجستيلتعميم البنات، رسالة 
 .433، ص. 2002الناتوت، ىالل. المكتبة المدرسية المطورة. بيروت: دار النيضة العربية،   2
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 :التربية المكتبية ةأهمي -2

، فضال عن مواصمة تعمميم في لتالميذ تمكنيم من التعمم الذاتيتزويد التربية المكتبية ا -

وقد شيدت السنوات  .المستمر ( يم الرسمي ) التعميممختمف مراحل التعميم وما بعد فترة التعم

بي والتربوي بحيث بعض مظاىر االىتمام البالغ بالتربية المكتبية في الفكر المكت األخيرة

الخاصة بالتربية  األعماليستطيع المشتغمين في الحقل المكتبي أو التربوي العثور عمى مئات 

 .التي تم بحصرىا الببميوجرافياالمكتبية في 

 سية لبحث موضوع التربية المكتبيةوالورش الدراتمرات والندوات والحمقات الدراسي تتعدد المؤ  -

  أو الدولي. اإلقميميسواء عمى المستوى القومي أو وما يتصل بيا من موضوعات 

لمتالميذ  اكتسابياتخطيط منيج متكامل لمتربية المكتبية يشتمل عمى الميارات التي يجب  -

تدريس المنيج خالل  في جميع المراحل التعميمية لزيادة فعالية استخدام المكتبة ومصادرىا ويتم

 حصة المكتبة.

المتاحة فضال . وكيفية االستفادة من الخدمات المكتبية رحمة الثانويةلتالميذ الم إعداد دليل -

 1 عن مصادر المعمومات.

                                                           
مكتبات الكبيسي، عبد المجيد حميد . اإلطار المفاىيمي لمتربية المكتبية .  مركز األنبار: محاضرة ممقاة عمى دور ال  1

 .2044المدرسية لممدرسين، 

<http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=14876  :09:37عمى الساعة:  2047-03-28تاريخ االطالع 
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 هداف التربية المكتبية:أ -3

 هداف تعميمة: أ -3-1

وتصفح اكبر  ،التعمم بأنشطةلطالب بالمصادر المطبوعة وغير المطبوعة المرتبطة ا إلمام -

  1.عدد من تمك المصادر

مات المكتبة المدرسية معينا ال ينضب من المعرفة والمعمومات مما اعتبار مصادر وخد -

 .عمی حصيمة في القراءة والتثقيف أثرهينعكس 

الحصول عمی المعمومات من خالل االستخدام السميم لمكتب والمراجع والدوريات  -

 . األخرى)المجالت ( ومصادر التعمم 

بالقراءة مدی الحياة  -بية المكتبية المتدربين عمی مناىج التر -توثيق صمة التالميذ  -

ثراءوالحصول عمی المعمومات المرتبطة  بالمناىج الدراسية وبالقراءات الحرة التثقيفية،   وا 

 .الميول القرائية  لدييم

وبما تقدمو من  ،بما توفره المكتبة من مصادر تعمم الثقافيةمحصمة التمميذ العممية و  إثراء -

 .خدمات

                                                           
1
 .232. المرجع السابق. ص فييم مصطفى.  
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مزيد من ميارات التعمم الذاتي لكي يستطيع مواجية متطمبات الدراسة في التمميذ ال إكساب -

 1 .لمرحمة الجامعية والحياة العامةالمرحمة الثانوية وا

الحصول عمی البيانات و  التمخيصالبحث واالستيعاب و  إعدادتدريب التمميذ عمی طرق  -

 .وتحميميا

 . اآلخرينالمسؤولية والتعاون مع تنمية قدرة التمميذ عمی االعتماد عمی النفس وتحمل  -

كسابيمالبحث العممي والتفكير النقدي  أسموبتدريب التالميذ عمی  - القدرة عمی التعبير  وا 

 .العممي التساؤلالسميم و 

حسن استثماره في  إلىوقت الفراغ واالتجاه بيم  بأىميةالوعي في نفس التالميذ  تأصيل -

 .ن عمی االرتقاء بمستواىم الثقافيمو القراءة الجادة والتحصيل المفيد فيعم

ذاتيا بمساعدة الطالب في التعرف  تعميميةالإلى تحسين العممية المكتبة تيدف برامج التربية  -

مدرسي مما يوسع معموماتو لممعمومات التي يتناول المنيج غير الكتاب ال أخرىعمی مصادر 

 .ويعمقيا

 
 

                                                           
الشنبري، راية بنت صالح مغيث. واقع استخدام المكتبة المدرسية في تدريس مقرر التاريخ لمصف الثانوي األدبي من جية   1

والبحث بمدارس مكة المكرمة. جدة: جامعة أم القرى المممكة العربية السعودية، نظر معممات مادة التاريخ ومادة المكتبة 
 .48 .. ص2009
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 :أهداف تربوية -3-2

لی مرحمة االعتماد عمی المدرسة والمعممين إالنتقال من مرحمة مساعدة التمميذ عمی ا -

 االستخدام الواعي لمكتبوذلك بتدريبو عمی  ،می نفسو في اكتساب خبرات الحياةاالعتماد ع

 ية  ووسائل  االستفادة  منيا .وغيره من المواد السمعية والبصر  والمراجع

مع  ،اصة بما يساعده عمی النمو السميملخمشكالت التمميذ ااالستعانة بالقراءة في معالجة  -

 .األساسيةتقدير الكتاب كوسيمة من وسائل التعمم 

في اآلراء المختمفة بين ية التمميذ تربية عقمية سميمة، وتدريبو عمی النقد والموازنة ترب -

 1 .الموضوع الواحد مما يساعده عمی الفيم الصحيح

 :التربية المكتبية ضرورة -4 

 :التالية يتجزء من العممية التعميمية في الخطوات  التربية المكتبية جزء ال تي ضرورةتأ -

كسابالبدء في التربية المكتبية  ۃالمتفق عمييا بين المكتبين والتربويين ضرور فاألمور -  وا 

 . 2الميارات المكتبية

 تكون عادة القراءة. اعتناق نظرة إلىيميل المكتبيون  -
                                                           

1
 .232. المرجع السابق. ص فييم مصطفى. 

 .97.  ص. 2008. المكتبة المدرسة. القاىرة: مؤسسة طبية لمنشر والتوزيع، ت، طارق عبد الرؤوف عامرعزوز، رفع 2
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المدرسية  تعميمية والمكتبية في الدول المتقدمة في مجال المكتباتاعد كثير من الييئات ال -

 .منيجا لتربية المكتبية

عمی ضرورة قيام التمميذ بالبحث  النياية إلىتؤكد مدرسة  القرن العشرين من البداية  -

بالقراءة  كالكشف وان يكتسبوا الميارات المختمفة المتعمقة  بأنفسيموالتحري وتشجيع الميارات 

 .الفيارس أنواعرة المعارف وكل المعجم ودائ في

ال نعد التالميذ لمجتمع اليوم فقط بل  ألننا، إعداد جيل من العمماء والباحثيناالتجاه نحو  -

قدرة عمی اكتساب  أكثرالتالميذ ليكونوا  بإعدادلمجتمع المستقبل وليذا من الضروري االىتمام 

 1.الكتباستعمال  بأنفسيم وتعميميم كيفيةالحقائق 

 التربية المكتبية: أغراض -5

 : داريةاإل غراضاأل -5-1

، لذلك ديو في متناول كل تمميذ باستمرارومساع األخصائيمن الصعب جعل خدمات  -

 .أرفق مفتوحةوضعت الكتب عمى 
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واالستفسارات يوفر وقت وجيد  األسئمةعن  واإلجابةتدريب التالميذ عمى حل المشكالت  -

 1 .األخصائي

بطيء التعميم  إلرشاد، توفر الوقت والجيد بأنفسيمكمما تعمم التالميذ استعمال المكتبة  -

 .والمتأخرين دراسيا

 : التعميمية والتربوية األغراض - 5-2

تزويد التالميذ بالمعمومات والميارات ،التي تمكنيم من كيفية تعرف عمى مصادر المعرفة  -

 .التمخيصاتوالمقاالت و  البحوث إعدادواستخداميا وتدريبيم عمى 

 جعل المكتبة مجاال رحبا لمقراءة كغذاء لمروح ومتعة لمنفس. -

 .لنفسو خالل المراحل التالية من حياتو لمبدأ التعمم الذاتي و المستمر تعميم الفرد -

 بأنفسيم.اكتشاف الحقائق  -

 وعادات طيبة. أخالقيةغرس مثل عميا وقيم  -
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 1 وأوعيتيا. وأثاثياؤولية والمحافظة عمى المكتبة بالمس اإلحساستنمية  -

 : مجاالت التربية المكتبية -6

واألىداف التي تم ، ية وفقا لممفيوم الذي سبق تحديدهإذا كانت التربية المكتب -      

، التي تعنيو خدمات المكتبية الميارات القدرات، تعني باكتساب التمميذ المستفيد من الصياغتيا

أوعية دام الواعي والمفيد لممكتبات ومصادرىا واكتساب الثقة في التعامل مع عمى االستخ

االت رئيسية تعمل عمى الوفاء بيا، وىذه فإنو يمكن تحديد ثالثة مج ،المعمومات المختمفة

 تعريف المكتبة وخدماتيا. -)ا(    : المجاالت ىي

 عميم الببميوجرافي.تال -)ب(                  

 2المعمومات المتوفرة في المجتمع.تعرف مصادر  )ج(                  

 التربية المكتبية لتالميذ المدارس الثانوية :  -7 

، والسير قدما في التعمم دا يمكنيم من االندماج في الحياةالتعميم الثانوي يعد التالميذ إعدا

؛ إذ إن ذلك يمثل تالستخدام المكتباالجامعي و العالي، فإنو يجب تزويدىم بميارات متقدمة 

مرحمة  أي، متأخرةأىمية خاصة لتالميذ التعميم الثانوي الذين يجتازون مرحمة المراىقة ال
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ذا فاتتيم الفرصة الكتساب الخبرات المكتبية في ىذه المرحمة اكتساب الخبرات والميارات ، وا 

ىذه الفئة ىي التي  أنجانب  إلى، ىذا أن ينالوىا بعد ذلكمن حياتيم ، فقد يصعب عمييم 

، وقد اشتممت النشرة العامة ئات الفكرية والمينية في المجتمعتشكل في المستقبل كل الف

  .1المذكورة عمى منيج متقدم لمميارات المكتبية موزعا عمى الصفوف الثالثة من التعميم الثانوي

 :ية المكتبية في المرحمة الثانويةدواعي تطبيق الترب -7-1

 أننحدد المجال واليدف من برامج التربية المكتبية في المرحمة الثانوية نجد  نأ أردنا إذا 

، وىدفيا تمكين الطالب من استخدام مصادر تعددةالتي يمارسيا التالميذ م األنشطةمجاالت 

 التعميم الذاتي لدييم.

سي ومن خالل تعامل التمميذ مع الكتاب داخل المكتبة ينمو لديو الوعي بان الكتاب المدر 

، وان االكتفاء بو ال يكسبو المزيد من إال واحد من مصادر شتى لممعرفةىو  المقرر ما

 .المعرفة

، س النقد ورحابة الفكر وعمق الفيموباستخدام مصادر المعمومات المتنوعة ينمو لديو ح

ساب يضا تنمو لديو القدرة عمى اكتأو أكثر من رأي حول موضوع معين، قرأ  إذاوخاصة 

، ومواجية ما يعترضو من مشكالت دراسية عن طريق ى المعمومات بنفسووالحصول عم
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ومن  .بةاستخدام الكتب و المراجع والمواد السمعية و البصرية التي تشتمل عمييا المكت

، وعمى ىذا يأتي درسي جميع جزئيات المنيج المدرسيالصعوبة بمكان أن يغطي الكتاب الم

عن عميمية من حيث االعتماد عمييا لمعرفة المزيد دور المكتبة االيجابي في العممية الت

    1مكتبة المدرسية عمال، وفي ىذه الحالة ليست الجزئيات الدرس من بحوث وتقارير

نما المكتبة ال غنى عنيا، تكميميا ، ومادام التمميذ تكن محور العممية التعميمية كميا، إن لم وا 

مناص لو من االعتماد عمى . فال وضوع كمومقررا يتناول جوانب الم لن يجد بين يديو كتابا

، ومن ىنا يبدأ كتاب من مرجع وأكثر من ألكثروليس أمام التمميذ سوى الرجوع  ،المكتبة

عمال فكرة فيما ىو جديد ، وبذلك تصبح القراءة لديو عممية ايجابية ،  التمميذ في التفكير وا 

 .خالقة ابتكارويكون البحث في المراجع والمصادر والكتب عممية 

تقنية حديثة أن نحشو ذىن التمميذ بكل أنواع  أساليبونحن ال نستطيع ميما استخدامنا من  -

ن لم يكن اليوم فغدا. فميما استوعرفةالمع وان لم يكن  ب من معمومات فيناك الجديد دائما، وا 

رة ة القدفي سنوات الدراسة فبعد تخرجو ومن ىنا كان اليدف الحقيقي لمعممية التعميمية ىو تنمي

أو ؛ ال طرق  البحث والدراسة ىي عدة التمميذ بعد تخرجو عمى الحث والدراسة بشكل مستقل

. وان تجدد المعرفة وتطور المعمومات قد ارتبط بالتوسيع في بعد انتياء سنوات تعميمو الرسمي

 قرراتتزيد الم أنالمعرفة لمالحقة ىذا التطور العممي ونمو  يكفي التعميم ونشر الثقافة وال
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نزود التالميذ بمجموعة من  أن، ولحل ىذه المشكمة ينبغي الدراسية أن نطيل سنوات الدراسة

مات من خالل برامج التربية المكتبية التي تجعميم يحصمون عمى ما يريدون من معمو  الميارات

والمواد التي  واألساليب. ويقصد بالتربية المكتبية الطرق من مصادر المعمومات المتنوعة

 اد ، وتميد لو طريق إعدال أدوات ومواد التعميم والتثقيفحتاج إلييا التمميذ لتسيير لو استعمي

لو الحصول عمى الخبرة التي تساعده عمى اكتساب المعمومات ولكي يكون  ئ، وتيورقة البحث

يجب أن يرتبط بالمنيج المدرسي  ، فإن التدريبج التربية المكتبية مردود ايجابيلبرام

؛ ومن ىنا كانت الحاجة ماسة يجب أن ينبع من احتياجات التمميذ، وبمعنى آخر واألنشطة

لو مكانة في المنيج األساسية إلى وضع برنامج منظم مستقل لمتدريب عمى الميارات المكتبية 

  1.اكتسابيم لمميارات المطموبة، ومدى التي تقييس مدى استفادة التالميذ، ولو معايير المدرسي

 كتبة المدرسية في التربية المكتبية : دور الم -7-2 

من المسمم بو أن إكساب تالميذ التعميم العام ميارات تناول المعومات وتقييميا واستخداميا  -

، التي أصبحت ضرورة من أىم الضروريات ؤوليات وواجبات المكتبة المدرسيةيندرج تحت مس

 التربوية.  

ميمية المعاصرة حيث تقدم الفرد وبالتالي تقدم وتعتبر التربية المكتبية من الضروريات التع

الخبرة التي تمكنو من  واكتسابحد كبير بقدر الفرد عمى تعميم نفسو بنفسو  إلىالمجتمع يرتبط 
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تتم إال عندما يطمب المساعدة في  الحصول عمى مزيدة من الخبرة ، فالتربية المكتبية كانت ال

 عن المعمومات بعينيا فيقدم المكتبة خصائيأاالستفسار من  أوالعثور عمى مادة معينة 

 تتكون الخبرة في استخدام المكتبة،وىكذا  ،مكتبةعن استخدام ال اإلرشاداتبعض  األخصائي

. إال أن ذلك تطور إلى تقود إلييا احتياجات المستفيدين ومصادرىا تدريجيا من خالل مواقف

  1 .خدمات المكتبةمن  أساسياحيث اعتبرت الميارات المكتبية جزءا  األفضل

 : منهج التربية المكتبية -8

 مفهوم الحديث لممنهج : ال   -8-1  

يقصد بالمنيج عمى أنو مجموعة من الخبرات التربوية التي تييئيا المدرسة لمتالميذ داخميا  -

خارجيا بقصد مساعدتيم عمى النمو الشامل عقميا وثقافيا ودينيا واجتماعيا ...الخ  نموا  أو

 ، وتعمل التربية األىداف المنشودة، ويعمل عمى تحقيق تعديل سموكيم لىيؤدي إ

لمعرفي والتعميم ، من خالل االىتمام بالجانب احقيق النمو الشامل لمتمميذ عقمياالمكتبية عمى ت

ام بالنمو الجسمي والنفسي والفني، فالعقل السميم ، وتؤمن أيضا بضرورة االىتمالذاتي والمستمر

، ويجب االىتمام بتحقيق السعادة واالستقرار النفسي لمتالميذ واالىتمام أيضا يمفي الجسم السم
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 األىدافويمر ىذا المنيج بخمس خطوات رئيسية وىي تحديد  ،الجانب الجمالي والفنيب

التربوية و اختيار المحتوى  والخبرات التعميمية ثم تنظم المحتوى إضافة إلى وضع طرق 

  1؛واألنشطة وتصميم برنامج لمتقويم ةعميميتالتدريس والوسائل ال

، تحديد تطويره أوومن بين الخطوات التي يجب اتخاذىا عند تقييم وتخطيط المنيج الدراسي 

وغايات محددة تكون  أىدافالثغرات السموكية المرغوبة بوصفيا وصفا تفصيميا وصياغتيا في 

نيج من حيث المعمومات لممحتوى ا األىدافالذي يبنى عميو المنيج وتحدد ىذه  األساس

ي يمزم ، والوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعميم التوطرق التعميم والتعمم التي تتبع ،ومستواىا

 يت المناسب لكل وحدة دراسية فيو.، فضال عن تحديد الزمن والتوقاستخداميا واالستعانة بيا

أيضا  ، وعند تقييموسيعند بناء وتصميم المنيج الدرا الزمة وضرورية األىدافإذا كانت  -

معايير محددة يمكن  األىداف، حيث تقدم نو، أو بعد االنتياء مخالل مدة تجريبو أو تدريسو

ى االتصال بين أي أنيا تبين مدعالية المنيج وصالحيتو أو العكس طريقيا بف الحكم عن

 2.لذلك، التغيير المطموب في سموك المتعمم، وقدرة المنيج عمى إحداث األىداف والمحتوى

ي تتخذ التعميمية التي يستيل بيا المنيج والتي تعد صياغتيا أولى الخطوات الت األىداففإن 

، فضال عن تنفيذىا ويعتبر ىي أولى مكونات المناىج الدراسية، في تخطيطو وتصميمو وبنائو
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، وصياغتيا صياغة سميمة ودقيقة تعبر بوضوح عن قاش عن أىمية تحديد أىداف المنيجالن

تمثل نقطة البداية لعمميات  األىدافيرات التي يراد إحداثيا في المتعمم بقولو : " إن التغ

 1.ا يتصل منيا بالناحية التنفيذية"م أو، ما يتصل منيا بالناحية التخطيطيةالمنيج سواء 

 محتوى منهج التربية المكتبية :  -8-2

يتم  أن األفضل، أنو من تبيةتمت في المجال التربية المك أثبتت التجارب والممارسات التي

تعميميا من خالل منيج متكامل يندرج من أبسط الميارات التي ال تحتاج إلى مجيود خاص، 

،  وسيوفر ة والتي تتطمب خبرات وقدرات خاصةصعوب األكثر، إلى الميارات أو قدرات معينة

تم تدريسو  بو سواءالذي يمكن أن تبنى عميو الميارات المكتبية لاللتزام  األساسىذا المنيج 

الفصل وأخصائي  األستاذ، أم في المكتبة المدرسية تحت إشراف داخل الفصول الدراسية

المكتبة ؛ فضال عن إمكانية دمج ىذا المنيج في البرنامج التعميمي الرسمي عن طريق الفعل 

  2ورد الفعل .

 

 خالصة الفصل: 
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ة وكل ما يتعمق بالميارات التربوية من خالل ىذا الفصل تحدثنا عن التربية المكتبي      

بالمكتبة والتي تمثمت في كيفية التدريب عمى المكتبة وأىمية  التحاقووالتعميمية لدى التمميذ اتجاه 

مختمف أوعية المعمومات التيا وضروريات التربية المكتبية بوأىداف التربية المكتبية ومن ثم مجا

 لتحقيق أغراض الدراسة واالطالع عمييا.
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 تمهيد:

لقد أصبح التحصيل الدراسي محور العديد من المختصين في التربية نظرا لؤلىمية الكبيرة 

في  اإلنسانالتي يحظى بيا في العممية التربوية، واعتباره فرصة ال تتكرر كون عمر 

تناقص مستمر، فيو نقطة التقاء المتعمم والمعمم، كما يعتبر التحصيل الدراسي معيار يمكن 

عمى ضوئو تحديد المستوى التعميمي لمتبلميذ من خبلل العمميات التربوية التي تستيدف 

عمى  إيجابابناء شخصياتيم، ولمتحصيل الدراسي عدة مبادئ وعوامل تؤثر سمبا أو 

 مستواىم الدراسي.

 التحصيل الدراسي التعريف والمفهوم:1-

ية ـدراسـواد الـي المـم فـادىـتيـدروس واجـيذ لمــتبلمـاب الـيعـتـل الدراسي بأنو اسـصيـتحـرف الـيع

 1مييا التمميذ.ـتحانات التي يحصل عـات االمـبلل درجـن خـمييا مـن خبلل عـييا مـستدل عمـوي

ادة ـــــتو مـمومات خبلل دراسـعـن مـم مدرسةـي الـرد فـفـممو الـتعـل ما يـأنو6" كـد بـرفو الحامـيع

مجتمع، وما يدركو المتعمم من العبلقات بين ىذه المعمومات وما يستنبطو منيا من حقائق 

 مــن من تقدير المتعمـــواعد مجتمع تمكــق قـار يوضع وفــم عمى اختيـس في أداء المتعمــتنعك

 2."التحصيلبما يسمى بدرجات كميا
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يرى عيسى حسن موسى6" أنو مجمل ما يحصل عميو المتعمم من معارف وميارات  -

 1."واتجاىات نتيجة مروره بخبرات تعميمية منتظمة

قاس ـي دراستو، ويـطالب فـققو الـذي يحـستوى األداء الـأنو6" مـثبيتي بـرفو الـما يعـك -

اية ـان نيـتحـي امـطالب فـميو الـحصل ع ذيـمقررة الـمواد الـميع الـموع العام لجـبالمج

 2."العام

مواد الدراسية ـن الـطالب مـبو الـكل ما يستوعكما يعرفو كمال أحمد كمال بأنو6"  -

لمعرفة حقيقة مركزة في كل مادة حتى نستطيع مواد ـذه الـن ىـي كل مادة مـومستواه ف

بمعرفة نتائج تحصيل تنافي أسباب الرسوب في وقت مبكر، كذلك ييتم المدرس 

 3الطالب القوية والضعيفة حتى يكون ذلك أساس لمتوجيو الدراسي".

من الباحثين إلى التحصيل الدراسي بأنو وجيمن أوجو  أخروينظر فريق  -

( يوضح انو االنجاز المحقق في اختيار لممعرفة morgan)موركاناالنجاز الدراسي، منيم 

 4."أو الميارة

القادر طو6" بأن مصطمح التحصيل يستخدم بمعنى  ويعرفو الباحث فرج عبد -

خاص لئلشارة بو إلى التحصيل األكاديمي وىو في ىذه الحالة يستخدم ليشير إلى القدرة 

                                                           
عمان6دار .الدراسي في المرحمة المتوسط التحصيل الممارسات التربوية األسرية وأثرىا في زيادة. حسنموسى ،عيسى1

 .02.ص.0223الخميج، 
 .0212والتربوية. بيرو ت6 مكتبة حسين العصرية،  اإلسبلميةالتحصيل الدراسي وعبلقتو بالقيم  . احمد،عمي عبد الحميد 2

 . 51.ص
 .41.ص .1551المعرفة الجامعية، .ب(د.)7.عبلقة القدرة عمى التفكير لمتحصيل الدراسي، ط .الطاىرسعد اهلل، 3
 .01.ص .0211التحصيل الدراسي.عمان6 دار المسيرة  لمنشر والتوزيع والطباعة ،. لمعان مصطفى الجيبللي،  4
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عمى أداء متطمبات النجاح المدرسي، سواء في التحصيل بمعناه العام أو النوعي لمادة 

 1."دراسية معينة

ى استيعاب التبلميذ لما تعمموه من ويعرفو ابراىيم وجيو محمود عمى انو 6" مد -

خبرات معينة في مادة دراسية مقررة وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ في 

 2."االختبارات المدرسية العادية في نياية العام الدراسي أو في االختبارات التحصيمية

ويعرفو عبد المحسن الكناني6" أنو كل أداء يقوم بو الطالب في الموضوعات  -

لمقياس عن طريق درجات االختبار أو تقديرات  إخضاعياالمدرسية المختمفة والتي يمكن 

 3المدرسين أو كمييما".

عمى أنو6 " االنجاز واألداء  (hawses and hawseىاوز ) و ويعرفو ىاوز  -

الناجح والمتميز في مواضيع أو ميادين أو دراسات خاصة، والناتج عادة عن الميارات 

والعمل الجاد المصحوبين باالىتمام، وكثيرا ما يختصر في شكل عبلمات أو نقاط أو 

 4درجات أو مبلحظات وصفية.

ذ واستيعابو واالنجاز نستخمص مما سبق أن التحصيل الدراسي ىو مدى فيم التممي

الذي يصل إليو وذلك بتأثير عدة عوامل، وكذا ىي وسيمة لتقييم أداء التمميذ وفي نفس 

 الوقت تقييم لممعمم والمنيج الدراسي وكذا األسموب التعميمي.
                                                           

 .59.ص.[د.س]ي. بيروت6 دار النيضة العربية ، معجم عمم النفس والتحميل النفس.عبد القدر طو،فرج1
 .040.ص .0229الحديثة،  6 شركة الجميوريةاإلسكندرية .عمم النفس التعميمي. ابراىيم  محمود ،وجيو2
 .1550 .عمان6 دار الصفاء .0ط.. أسس التربية  . ىشامحسن،3
6 ديوان المطبوعات الجامعية، قتيا بالتحصيل المدرسي. الجزائرطرق التحفيز المختمفة وعبل . موالي محمدبودخيمي،4

 .902.ص .0227
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 أهداف التحصيل الدراسي:-2

 لمتحصيل الدراسي أىداف كثيرة يمكن حصرىا في أنيا6

تساعد الطالب عمى التعرف عمى نقاط القوة والضعف فيو وفي نفس الوقت يعتبر بمثابة  -

جزء من عممية تقييم الطمبة، ولذلك يستخدمو المدرسون كوسيمة لبلتصال بينيم وبين الطمبة 

 1.واآلباء

معرفة المعممين واألساتذة لمستوى كل تمميذ، أي اليدف من معرفة تحصيل تمميذ ىو  -

رفة قدرتيم عمى استيعاب المعارف والميارات المختمفة في مادة معينة خبلل تربيتيم ومع

 فترة زمنية محددة.

مكاناتوالتحصيل يعطينا بطاقة فنية عن التمميذ وقدرتو ومعرفتو  - في مختمف المواد  وا 

وعن ىذا يقول " أوزنجة"6 ييدف ىذا التحصيل إلى التوصل إلى معمومات عن ترتيب 

عند صيل لمدة معينة ومركزة لممجموعات وال يقتصر التحصيل الدراسي التبلميذ في التح

ذلك فقط لكن ييدف إلى محاولة رسم صورة فنية لقدرات التبلميذ العقمية والمعرفية، كما 

إلى إعداده ييدف إلى جعل التمميذ أكثر تكييفا مع الوسط الذي ينتمي إليو باإلضافة 

 2لمتكيف مع الوسط المدرسي بصفة عامة.

 مبادئ التحصيل الدراسي: 3-

                                                           
 .101.ص .4والتعميم الحديث، جموسوعة عمم النفس والتربية، المدرسة، التثقيف التربية 1
 .714 .ص.1525مطبعة الطرباني،دمشق6  .0.ط .الصحة النفسية . نعيم الرفاعي، 2
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يعبر التحصيل الدراسي عن مدى استيعاب التمميذ لمدروس، سواء كان االستيعاب كميا أو 

جزئيا أو منعدما، وىذا يقوم عمى مجموعة من المبادئ أو األسس التي من شأنيا أن تساعد 

 نذكر6التمميذ عمى الفيم، وتحقيق تحصيل دراسي بشكل ممتاز ومن بين ىذه المبادئ 

 مبدأ المشاركة: 3-1

عمى تنمية الذكاء والتفكير لدى التمميذ، وخمق روح مشاركة في القسم بين التبلميذ تعمل ال

المناقشة بينيم، وىذا ما يؤدي إلى تنمية رصيدىم المعرفي ومعرفة أخطائيم وكيفية 

تساعده عمى تصحيحيا، وبالتالي يكون التمميذ قد اكتسب خبرات وميارات دراسية جديدة 

 رفع المستوى التعميمي والمعرفي.

المساعدة عمى التحصيل وزيادة خبرات  من بين العواملمبدأ الميول واالستعداد: 3-2

التمميذ، نجد العوامل المرتبطة باالستعدادات الجسمية والعقمية والعاطفية واالجتماعية، التي 

التمميذ إلى نوع من التخصصات تعتبر عامبل حاسما في عممية التحصيل، فكمما زاد ميل 

 1زاد تحصيمو الدراسي فييا والعكس.أو الدراسات 

 مبدأ التهيئة النفسية والعقمية: 3-3

قبالو عمييا، وبذلك  ويعتبر ىذا المبدأ من أىم المبادئ التي تدفع التمميذ إلى حب الدراسة وا 

بحيث يعمل األب واألم ، األسرةحصولو عمى نتائج جيدة، وتبدأ التييئة النفسية لمتمميذ من 

لدراسة سواء كانت نفسية أو مادية، وذلك عمى توفير الظروف المبلئمة إلقبال التمميذ عمى ا

                                                           
تدريسية ذات عبلقة بالتحصيل6 قراءات في األىداف التربوية، جمعية  إستراتيجيةىل التوظيف التعميمي .أحمدتيغري،1

 .111.ص.1557)د.م(6)د ن(،  .االصبلح التربوي واالجتماعي
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ثارة دافعـه الدراسي وتنمية قدراتو العقلتحسين مردود بل المعمومات والمعارف، ـيتو لتقـمية، وا 

ك لما ـقميا، وذلـنفسيا وعيذ كما ال ننسى الدور الذي تمعبو المؤسسة التربوية في تييئة التمم

ميذ، فإذا ـوالتم األستاذن ـقوم بيـية، وكذلك في العبلقة التي تـتوفره من برامج ونشاطات ترفيي

وبالتالي يكون كانت طيبة فإنيا تؤدي إلى إقبال التمميذ عمى المادة التي يدرسيا لو األستاذ، 

ن كان العكس كره األستاذ والمادة  ككل، وعميو فالتييئة النفسية تحصيمو بالضرورة جيدا، وا 

و ـير الجـفي توفؤسسة والمدرس ـل، ثم يأتي دور المـو الطفـمية من وظائف األسرة نحـوالعق

 1المناسب لتحقيق الفعالية لمعمل التربوي.

 الواقعية: أمبد 9-4

  بحياتو لتبلميذه يفترض أن تكون مرتبطة المعمم لتحصيميا التي يسعى الدراسيةالمادة  إن

دت ـمييا الطابع النظري وابتعـمب عـمميا، فالمادة الدراسية إذا غـتى يسيل تعـية حـاالجتماع

أىممت ميوالتيم ورغباتيم، وليذا  أنياتقمل من دوافعو لمتحصيل باعتبار  عما يعيشو فإنيا

د تبلميذه عمى ـيجعل مادتو أكثر مبلمسة لمواقع، وذلك حتى يساع أنمم ـفمن واجب المع

االجتماعية ورسوخ المعمومات في أذىانيم وتمك المعمومات التي حصل مم مع الحياة ـالتأق

نسى ـالبا ما تـيم واالتجاىات، وغـممية الكتساب الميارات والقـماىي إال عمييا التبلميذ ـع

 2.األخرى المعمومات وتبقى الخبرات

يكتسب الخبرة، حيث أن مبدأ يتعمم عن طريق المحاولة والخطأ يستطيع أن إن التمميذ الذي 

                                                           
 . 155 .ص .مرجع سابق.احمدتيغري،1
 .125 .ص.1541القياس النفسي6 المقاييس واالختبارات. القاىرة6 دار الفكر العربي،  . محمدجبلل،2
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ى ــمـع ومــألنو يق جون ديويو  يمســـام جــوليم6 ــنيـمماء مـرف العـن طــناية مـية لو عـواقعـال

رف ـــن طــــة مــيـــوجــل مـدة بــيـــقـر مـيــاتو غـابـركاتو واستجـحـيذ، فـممــي لمتــذاتـنشاط الـاس الـأس

ييا، ــربى فــتي تــا لبيئتو الــيكون مطابق نأأي أن ما يقدم لمتمميذ في المدرسة يجب 1مم.ــالمع

تفاعبلت ـتمف الـفيا أثناء مخـطيع توظيــى يستــيشيا حتــي يعـياة التـة بالحـون لو عبلقـوان تك

ية التأثير ـفة التحصيل الدراسي وذلك تبعا لنوعـتقوية ومضاعد عمى ـما يساعـمية، ـتماعـاالج

 الذي يؤدي عميو.

 

 مبدأ الدافعية: 3-5

نو ال وجود لعمل دون حوافز ودوافع معينة، فكل تمميذ يممك دوافع أإنو لمن المسمم بو 

نفسية تساعده عمى عممية التحصيل، فكمما كان الدافع قويا كان التحصيل جيد والعكس 

يمكن مبلحظتيا و إنما الفكرة تكونت بطريقة صحيح، والدافع ال يعني ظاىرة سيكولوجية 

 2االستدالل و البد التسميم بوجودىا، ألن األفراد ال يستجيبون لممواقف بطريقة واحدة.

ميع الشروط ـروف المادية والمعنوية، وبذلك تمبية جـبتوفير كل الظواألسرة ىي الكفيمة 

 3العممية والتربوية، ألنيا تثير في التمميذ الحماس وتزيد من ثقتو.

                                                           
السعودية 6 دار الثورة العربية ،  .نفسية حديثةاتجاىات ومفاىيم تربوية  . يوسف ، القاضي ، محمد  مصطفىزيدان،1

 .117.ص.1552
 .701.ص.1523،القاىرة 6 المممكة االنجمو مصرية .م 6 دراسة نفسية تفسيرية توجيييةالتعمي . ةرمزي،الغريب2
 .1550مجمة البحوث التربوية،  ة6المتحد اإلمارات. جمعية ارة  دافعية  الطبلب نحو التعميمإث. محمد نجيبمعوض،   3

 .030 .ص
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الجو المناسب إلثارة دوافع تمميذه، وتبعا لمبدأ التييئة النفسية وكذلك عمى المعمم أن يييئ 

 1ذه لمتحصيل الجيد في مادتو.والعقمية يتمكن المعمم من إثارة دافعية تبلمي

 مبدأ الحداثة والتجديد: 3-6

يعتبر التكرار المتواصل في النشاط التعميمي الذي يقوم بو التمميذ عامل أساسي في القضاء 

)التبلميذ(، فبلبد لدى جميع فئات المجتمع وخاصة المتعممين  واإلبداععمى روح االكتشاف 

بذل ـطرا لـضـو مــسائل الجيدة، بحيث يجد نفسـلمم عمى المتعممين المربين إخضاع التمميذ

عمى استعمال مجيود فكري ومحاوالت مختمفة في المسألة، وبذلك يتدرب الجياز العصبي 

عقمو والتفكير في كل المشكبلت التي تواجيو، وعدم االعتماد عمى تجاربو السابقة في حل 

ده ـنطقي وتساعـمي والمـر العمــالتفكي داثة تختمف فيو روحـرة، فالحـشاكل في كل مـفس المــن

 2عمى التحصيل الجيد.

يجب أن يرتبط تعمم التمميذ بالحفظ الذي يشير إلى قدرتو :  مبدأ الحفظ واالسترجاع 3-7

عمى استرجاعو ما تعممو بعد فترة معينة، ألن ىذا يدل عمى استفادتو، مما يساعد عمى 

 3تحقيق نتائج حسنة.

 والعقاب:مبدأ الجزاء  3-8

                                                           
لآلباء عمى التحصيل الدراسي لؤلبناء. دراسة ميدانية اكمالية قدور طاىري، مميكة، طاىري، نصيرة. تأثير المستوى الثقافي 1

 .05.92. ص. 0212.0211بمعربي بدائرة سيدي عمي. مستغانم6 جامعة مستغانم، 

 .113.ص.المرجع السابق.حمد أ ،تيغري2
 .40..ص1559مفاىيم ومبادئ تربوية. القاىرة6 مكتبة النيضة العربية، .أحمد،راشد3
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يذ نحو الدراسة أو االبتعاد عنيا، فالتمميذ يبذل جيوده لمجزاء أثر فعال في دفع التبلم

لتطوير مستواه التعميمي إذا كان يدرك أنو سيجازى عميو فيكون تحصيمو الدراسي جيد 

والعكس، أما العقاب فيعرف أنو6" النتائج السمبية الفعمية التي تتبع فعبل معين عن طريق 

 1المثير أو عزلتو، فصاحب التعزيز االيجابي.حضور 

ن ـسـو األحــقاما منو بل لمتغيير نحـس انتـيذ ليــوك التممـة لتغيير سمـجباريإيمة ــر وســو يعتبــفي

ولكن الجميع يعرف أن العقاب ليس الطريقة المناسبة لزيادة تحصيل التمميذ، بل ذلك يزيده 

عاال ـسيتو، وكان ىذا سببا فـرب منيا، ألنيا تترك أثرا سيئا في نفـتمردا عمى الدراسة و التي

 2في العديد من حاالت الفشل والتسرب المدرسي.

 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي: -4

ي ــثل فـؤثر في التحصيل الدراسي منيا ما ىو أسري ويتمــوامل عديدة تــناك عـالشك أن ى

ي ــائد فــتربوي السـط األسموب الــمـقافي واالقتصادي لؤلسرة ونستوى الثـالتوافق األسري، الم

األسرة، ومنيا ما ىو ذاتي يتعمق بالمتعمم ويتمثل في العوامل العقمية كالذكاء، والحفظ وفي 

ة ـقة بالنفس، مفيوم الذات، إضافـزان االنفعالي والثـواالتالعوامل النفسية كالدافعية لئلنجاز 

الجسمية، ومنيا ما ىو مدرسي ويتمثل في عناصر البيئة المدرسية وعبلقاتيم إلى العوامل 

ون ــوسيكذلك المنياج المدرسي، الجو المدرسي العام ـميمية، كـمية التعـمم محور العمـبالمتع

درسية بكل ـمقة خاصة بالبيئة المـوضوعية والمتعـالمذا عمى العوامل ـز في بحثنا ىـالتركي

                                                           
 .71 .ص .0229. القاىرة 6 مكتبة النيضة المصرية، الدافعية والتعممنبيل،أحمد زايد،11
 .71.ص .المرجع نفسو2
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 لممتعمم.ة تأثيرىا عمى التحصيل الدراسي تيا، وكيفيتفاعبل

 وتتضمن ثبلث نقاط أساسية ىي6 العوامل األسرية: 4-1

 التــــوافـــق األســــري:  4-1-1

تمعب األسرة دورا ىاما وبارزا في التحصيل الدراسي ألبنائيا، فاألسرة التي تعاني من 

حاالت التصدع واالنييار بسبب العبلقات المتوترة بين األبوين، والشجار المستمر بين 

لؤلبناء والمتمثمة في الكراىية من جانب الوالدين  واإلىمالاألفراد، كذلك المعاممة السيئة 

الجسدي، تعد من العوامل التي تسيم في تدني المستوى  واإليذاءيديد، والعقاب والنبذ والت

 1التحصيمي.

 المستــوى الثـــقافي واالقتـصادي لألســرة: 4-1-2

يرى قزازة أن المستوى االقتصادي، الثقافي واالجتماعي المنخفض لؤلسرة يؤثر سمبا 

إلى أسرة فقيرة متفككة اجتماعيا نجده عمى التحصيل الدراسي لمطالب، فالمتعمم الذي ينتمي 

يعاني من اضطرابات نفسية وانفعالية تنعكس عمى تحصيمو الدراسي، أما الطالب الذي 

ينحدر من أسرة مترابطة ومستواىا الدراسي جيد، تكون نتائجو وتحصيمو الدراسي  غالبا 

 2مريضا.

 نـمــط األسـموب التـربــوي السائــد في األســرة: 4-1-3

                                                           
 .14.ص .1542.القاىرة6 دار الثقافة لمنشر، الدراسي التأخرسيكولوجية.عبد الرحيمحسن ،طمعت1
 .122-121 .ص .1552، لبنان6 الدار العربية لمعموم، مينتي كمعمم.عبد القادر محمود، قزازة2
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، فكمما ؤثر عمى التحصيل الدراسي لؤلبناءاألسموب التربوي السائد داخل األسرة ي إن

كان النمط التربوي بعيدا عن العنف، والقسوة واإلىمال والتسيب كان مستوى التحصيل 

الدراسي أفضل، ويؤكد  داوود أن اىتمام اآلباء بأبنائيم من حيث الرعاية والصداقة يؤثر 

 1تفوقيم العممي والعممي في جميع الميادين المختمفة.في تحصيميم الدراسي، و 

 

 العوامل الذاتية بالمتعمم: 4-2

 ويمكن تقسيميا إلى ثبلثة عوامل وىي6

 الـــعوامل العـــقميـــــة:  4-2-1

تتمثل في قدرات التمميذ العقمية كالذكاء وسرعة البداىة والذاكرة، إضافة إلى القدرات 

الخاصة كالقدرة عمى التمييز، وىذه القدرات سواء الفطرية منيا أو المكتسبة بالتعمم 

والتدريب والخبرات تؤثر عمى التحصيل الدراسي لممتعمم. وقد بينت نتائج الدراسات أىمية 

ة في التحصيل الدراسي، كما أظيرت ارتباطا متفاوتا بالمواد الدراسية. وفي القدرات العقمي

التي أجريت عمى التبلميذ مطبقة اختبارات الذكاء واختبارات  -ماري كازنسكا –دراسة 

التحصيل الدراسي إضافة إلى التحاليل الطبية وتحميل الظروف العائمية، لكن وجدت الباحثة 

المرتبة األولى، إذن  احتمتقة بين التحصيل الدراسي والذكاء أن تبريرات العبلفي األخير 

فالتبلميذ األذكياء يستوعبون دروسيم بطريقة جيدة، وبالتالي يكون تحصيميم جيدا، بينما 

                                                           
عبلقة الكفاءة االجتماعية  والسموك االجتماعي المدرسي بأساليب التنشئة الوالدية والتحصيل الدراسي، . سيمةن ، داوود1

 .11.ص .1555 ،1ع ،02مج ،مجمة دراسات العموم التربوية 
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وفيم المادة الدراسية تكون ضعيفة فيكون تبعا لذلك  ضعيفي الذكاء قدرتيم عمى االستيعاب

 1ون من التأخر الدراسي.تحصيميم الدراسي ضعيف وبالتالي يعان

ويظير من كل ما سبق أن لمعوامل العقمية وبخاصة الذكاء أعظم األثر في التحصيل 

الدراسي لدى الفرد بحيث نجد أن التمميذ أو المتعمم الذي يتميز بمستوى أعمى من الذكاء 

 تكون لديو القدرة لموصول إلى مستوى أفضل من التحصيل الدراسي.

 النفسية:العوامل  – 4-2-2

تعتبر العوامل النفسية من العوامل اليامة المؤثرة في التحصيل الدراسي ذلك ألن 

االستعدادات المرضية مثل6 الدوافع، الميول، القمق، اإلحباط، الحرمان، الشعور بعدم األمن 

التمميذ عمى المثابرة والكفاح لمنجاح مما ونقص الثقة في النفس، من السموكات التي تشجع 

 2ه بعدم الرغبة في مواصمة الدراسة.يشعر 

 ومن أىم العوامل النفسية المؤثرة في التحصيل الدراسي نذكر ما يمي6

 :لإلنجازالدافعية  -4-2-2-1

 كشفت العديد من الدراسات عن وجود عبلقة ايجابية دالة بين الدافعية لئلنجاز و التحصيل

                                                           
 .1544القاىرة6 جامعة عين شمس،  .، رسالة ماجستير غير منشورةسيكولوجية الطفل المتخمف  دراسيا .سعادردحي،1

 .142.ص
، 6جامعة الجزائرالجزائر .تيرالقمق وعبلقتو بالتوافق الدراسي والتحصيل لدى المرحمة الثانوية، رسالة ماجس .قريشي، محمد2

 .30.ص.0220



 الفصل الثالث:                                                                التحصيل الدراسي
 
 

 59 

مستويات  نجاح عالية في دراستيم مقارنة الدراسي، فاألفراد ذوي الدافعية العالية يحققون 

 1باألفراد ذوي الدافعية المنخفضة.

 2متوسط الذكاء. أورغم أنو قد يكون ذكيا االتزان االنفعالي: -4-2-2-2

 الثقة بالنفس: -4-2-2-3

إن انبساط المتعمم واتزانو االنفعالي يؤدي إلى تحصيل أفضل، بينما قمق المتعمم يساىم في 

 أنchoneفي أوساط التبلميذ ضعيفي المستوى، كما يبين والقمق يتزايد تدني تحصيمو، 

 عدم استقرار الفرد من الناحية االنفعالية يؤثر عمى قدراتو الخاصة بالتركيز والعمل المدرسي

اجية كل ما يعترضو من أمور سمبية، فنجد لديو رغبة كبيرة تمكن المتعمم من مو بالنفسالثقة 

في المشاركة في مختمف األعمال والنشاطات، وىي شرط أساسي لممتعمم ورفع مستوى 

 التحصيل الدراسي.

 

 وتشمل ثبلثة مبادئ6

 الميل إلى التعبير عن األفكار بثقة. -

 الميل لمحديث بكل راحة. -

                                                           
 .05ص. .0222الدافعية لئلنجاز. القاىرة6 دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع،   .خميفة،عبد المطيف محمد1

.077ص. .1553. القاىرة6 دار النشر ، 7.ط .مجاالت عمم النفس .فيمي، مصطفى 2 
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 1جعل آرائو ذات قيمة.الميل إلى  -

 العوامل الجسمية: -4-2-3

 وىي من العوامل المتعمقة بالصحة العامة لمتمميذ حيث أن سوء صحتو الجسمية تدعو إلى

كثرة الغياب عن المدرسة، وتأثيرىا بشكل مباشر عمى عممية التحصيل الدراسي الجيد، وفي 

تتعقل بالخصائص الجسمية واالستعداد لمدراسة وتأثيرىا " simoneسيمون" دراسة قام بيا "

عمى الرسوب في المرحمة االبتدائية، حيث وجد أن التبلميذ األقل نضجا من الناحية 

 2الجسمية ىو أكثر رسوبا من زمبلئيم الناجحين واألكثر نضجا 

األسرة لما تبرز المدرسة الثانوية كمؤسسة اجتماعية تربوية بعد : العوامل المدرسية -4-3

تقوم بو من دور توجييي لممتعممين لمساعدتيم عمى التحصيل الدراسي الجيد إذا راعت 

الجوانب النفسية والعبلئقية  لممتعمم إلى جانب المادة العممية المناسبة والوسائل اليادفة 

 واألسموب المرن.

يل الدراسي، إن لعناصر البيئة المدرسية، وتفاعبلتيا المختمفة أثر عمى عممية التحص

وسنتناول بعض العوامل المدرسية المؤثرة في تنمية مواىب المتعمم، واستثمار طاقاتو 

 من التفصيل. موصول إلى تحصيل دراسي أفضل ، بشيءالمختمفة ل

                                                           
في الراضيات لدى تبلميذ الثالثة  فاعمية بعض الميارات التدريسية في رفع مستوى التحصيل الدراسي. عقيلبن ساسي، 1

 . 41 .ص .0223بجامعة قاصدي مرباح، الجزائر6 .متوسط ، رسالة ماجستير
 .25 .ص .مرجع سابق.محمدقريشي،2
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 المدرسة: -4-3-1

بأدائيا، وأخرى تتشارك فييا مع األسرة، فالمدرسة تكمل دور األسرة وظائف تنفرد لممدرسة 

جانب الفكري والثقافي واألخبلقي واالجتماعي لؤلبناء الذي يساىم في القدرة في تنمية ال

عمى التكيف، فالمدرسة يجب أن تكون البيئة الصالحة لنمو المتعممين نموا طبيعيا 

 واكتسابيم المعرفة، ولكي تقوم المؤسسة التربوية بوظيفتيا يجب أن توفر مايمي6

 عن القمق والتوتر. شعور الطمبة باالستقرار النفسي والبعد -

 أن يكون البناء المدرسي متكامبل من حيث الشروط الصحيحة والتربوية. -

 أن يكون لممعممين خبرة في اإلدارة الصفية وفي تدريس مواد تخصصيم. -

 لمتبلميذ ليكون ىناك مجال لتنمية شخصياتيم.العناية الجماعية والفردية  -

 الحق في االىتمام الزائد عمى اآلخرين.أن يدرك المتعمم أنو عضو في مجموعة وليس لو  -

أن التبلميذ محور العممية التربوية، وليست المادة الدراسية ويجب عمى المعممين أن تدرك  -

 1تمبية احتياجات المتعممين عمى اختبلف مستوياىم وقابميتيم ومواىبيم.

 المناهج الدراسية: -4-3-2

وقدرات التبلميذ إذ كمما كانت المناىج متيا مع مستوى ئإن المناىج الدراسية ومدى مبل

ئص المرحمة العمرية التي يمر الدراسية مراعية لقدرات التمميذ وعمره العقمي والزمني وخصا

بيا، كمما ساىمت في نجاح المتعمم، فمثبل في مرحمة الطفولة يجب أن يعتمد المقرر 
                                                           

المعمم الفاعل والتدريس الفعال. عمان6 دار الفكر العربي لمطباعة والنشر والتوزيع، . محمد عبد الرحيم عدس، 1
 .95-94.ص.1552
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ا مراعاة التسمسل والمحسوسة حتى يسيل إدراكيا وكذالدراسي عمى األشياء الممموسة 

 الزمني والمتدرج في الصعوبة والتعقيد، فيجب أن يساير المنياج الدراسي 

 المعمم: -4-3-3

من العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي لمطالب كفاءة المعمم العممية والمينية، والتي 

موكيات ومن أىم سينبغي أن تكون فعالية في زيادة دافعية الطالب نحو التحصيل الدراسي، 

المعمم حرصو عمى اإلرشاد والحماسة، تعزيزه واىتمامو، ومساعدتو لمطالب لتوظيف قدراتيم 

 1وتقوية جيودىم مما يدعم تحصيميم الدراسي.

 ويشير )جمجل( أن ىناك ثبلث مكونات لمعبلقة بين المعمم والمتعمم6

 .كفاءة المعمم التي تقابل باالحترام من جانب المتعممين 

  والذي يقابل بالعاطفة من جانب المتعممين.دفء المعمم 

 .2عدالة المعمم والتي تقابل بالتعاون من قبل المتعممين 

وتقول رمزية الغريب6" إن المعمم ىو الذي لديو فكرة واضحة عن األىداف التربوية التي 

لمتبلميذ، وفق استعداداتيم، يسعى لتحقيقيا بالطرق التي تمكنو من نقل التراث الثقافي 

                                                           
1- Skinner Ellen , Belmont  Michael . motivation in the classroomreciprocaleffects of 
teacherbehavier and student   engagement  across  the  schoolyear. Journal of 
educationpsychology. Vol85 – N04.1993 . p 572. 

.94.ص .0221القاىرة6 مكتبة النيضة المصرية، .التعميم المدرسي. عبد الحميد نصرةجمجل، 2 
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الحياة التي تعميميم وزيادة تحصيميم الدراسي، وتعويدىم عمى طريقة دراتيم حتى يتم وق

 1ينشدىا المجتمع.

 

 :االمتحانات -4-3-4

المدرسية أىمية خاصة، بالنسبة لمصحة النفسية لمتمميذ، فيما أنيا جزء إن لبلمتحانات 

انطباعا لممتعممين عمى أن أساسي من البرنامج التربوي، فبل يجب أن يعطي المدرس 

يبعث الخوف والرىبة، بل ىي وسائل مساعدة لممتعمم والمعمم، لمعرفة إلى  االمتحان شيء

المعارف والميارات، فاالمتحانات بالصورة الخاطئة التي  قد حققوا تقدما في اكتسابأي حد 

 2عممية تحصيميم. تعطيل األفراد في تمثل فترات من التوتر والقمق، والتي تؤدي إلى تتم بيا

 اإلدارة المدرسية: -4-3-5

تمعب اإلدارة المدرسية دورا أساسيا في تسيير عممية التعمم، وبالتالي في تحديد نسبة 

التحصيل الدراسي، حيث أن اإلدارة التي تراعي الظروف واألجواء التي تكون فييا المؤسسة 

وىذا عمى حسب طبيعة معامميا من شأنيا أن تساعد أو تعرقل سير البرنامج الدراسي، 

تقمل ومعاممتيا، فاإلدارة تنفر كل من المتعمم والمعمم عمى حد سواء من المدرسة وبالتالي 

                                                           

 153.1.ص .1532األنجمومصرية، . القاىرة6 المكتبة  9.ط .م6 دراسة نفسية وتوجييية وتربويةالتعم .رمزيةالغريب، 
.115 -114.ص .مرجع سابق.عمي، عبد الحميد  2 
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من فاعمية التدريس، وتخفض اإلرادة والدافعية، فينخفض مستوى التحصيل الدراسي، 

 1نجاز.والعكس فاإلرادة المعتدلة في قراراتيا سوف تحاول جمب كل األطراف من أجل اإل

 وجود األنشطة الرياضية والفنية والعممية:-4-3-6

فالمؤسسة التي تتوفر داخميا مختمف األنشطة الرياضية الفنية، الثقافية والعممية، تساىم في 

الناتج عن التخفيف من الضغوطات والصراعات التي يشعر بيا التمميذ من جراء التعب 

نفسي مريح، وجو آخر لممنافسة، يستمتع من الدراسة المستمرة، فالمدرسة تحاول خمق جو 

من أجل خبللو المتعممين، ويغيرون الجو، وكل ىذا يعطييم نفسا جديدا وطاقة متجددة 

الدراسة واالستمرارية فييا، وبحماسة ورغبة في وجود مثل ىذه األنشطة يساىم في رفع 

 دافعية المتعمم لمدراسة وبالتالي تحسين مستوى التحصيل الدراسي.

 الجو المدرسي العام: -4-3-7

ويقصد بو العبلقات االجتماعية التي تربط بين أفراد المجتمع المدرسي ويؤكد صالح عبد 

العزيز أىمية العبلقات االجتماعية المدرسية بقولو6"  إن العبلقات الشخصية بين األفراد 

وحده أو عنصر أساسي في تكوين جو اجتماعي صالح في المدرسة، فميس الحكم الذاتي 

                                                           
، رسالة ماجستير في العبلقة بين استراتيجيات التعمم والدافعية لمتعمم و أثرىا عمى التحصيل الدراسي. بن يوسف، أمال1

 .      97.ص .0224جامعة  الجزائر ،  الجزائر6.عموم التربية
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المواد كفيبل بتبيين روح الجماعة في المدرسة ما لم يشعر مبلئمة الجو المدرسي لمختمف 

 1أفراد ىذه الجماعة بشعور الرضا الشخصي والعبلقة الوظيفي بين بعضيم البعض.

 معوقات التحصيل الدراسي:  -5

عمى حصد عمى مساعدة المتعمم لقد سبق وعرضنا شروط  لتحقيق التحصيل الجيد تعمل 

أحسن العبلمات والنتائج المدرسية وتجنبو المعوقات والعراقيل، وىذه المعوقات ىي التي 

تؤثر عمى التمميذ وتجعمو يتقيقر إلى الوراء ويتأخر دراسيا بين أقرانو في الصف الدراسي، 

 ونمخص ىذه المعوقات في النقاط التالية6

  عمم ويسيم في إضعافو، إذا لم يكن معدا ى تحصيل المتأو المقرر الدراسي عميؤثر المنياج

 أصبل متوفرا لمتعمم والتحصيل.إعدادا عمميا أكاديميا سميما، أو إذا لم يكن 

  من أن التدريب الخاص بفرد متعمم معين ال يمكن يجب مراعاة الفروق الفردية انطبلقا

 .تعميمو عمى جميع المتعممين وجعمو تدريبا عاما، مع قمة اإلفراط في الذكاء

  يجب ربط كل من إثارة الدافعية عند المتعمم لكي يتعامل مع درسو  من خبلل فيمو جيدا

 إلبعاد العقم عن عممية التعمم.

  يجب مراعاة رغبات المتعمم من خبلل توجييية التوجيو الصحيح الذي يتوافق مع الشعبة

 وتعممو.التي يريدىا ويتمنى مزاولتيا، وحتى ال ينعكس ذلك عمى تحصيمو الدراسي 

                                                           
 .97.ص .0220القاىرة6 دار المعارف،  .9.ط .التربية وطرق التدريس . عبد العزيز، عبد الحميد ح،عبد العزيز، صال1
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  إثارة انتباه المتعمم وتركيزه من خبلل التواصل البيداغوجي واإلنساني حتى يقبل عمى متابعة

 فيميا ويتجنب تدني تحصيمو الدراسي.شرح الدروس حتى يتسنى لو 

  معاممة المتعممين معاممة حكيمة بسبب مرحمة المراىقة الحساسة التي يحبونيا، فيم

من خبلل عدم االنتباه لمرسائل التعميمية، بل ويتمردون  المدرسي المتبعيرفضون النظام 

عمى كل شيء يرون بأنو يتعارض مع رغباتيم و ال يساعدىم  عمى تمثيل أنفسيم في 

المجتمع، وخاصة إذا كان المنياج  أو البرنامج الدراسي بعيدا عن الواقع المعيش و ال 

 1حصيل التمميذ الدراسي.يحقق رغبات المتعمم يكون ىذا األخير عامبل في تدني ت

 

 خالصة الفصل:

نستخمص مما سبق أن عممية التحصيل الدراسي ىي ثمرة المجيودات المبذولة من 

طرف التمميذ في العممية التربوية، فيو بالتالي مصطمح تربوي يطمق عمى محصمة 

النتائج الدراسية المستوعبة من طرف المتعمم خبلل تعممو بالمدرسة وتأثره بعدة عوامل 

نده مما يجعل الدافعية لمدراسة تضعف لديو، تتدخل وتؤثر عمى القدرة التحصيمية ع

وبذلك تكون لديو عادات دراسية خاطئة، وىذا بدوره يؤثر عمى التمميذ مما يجعمو ينفر 

عن المدرسة، ولتقوية قدرتو عمى التحصيل الجيد والمتواصل البد من ربط عبلقة جيدة 

 والعمل واالجتياد. بين المدرسة والبيت وبين التمميذ ومعمميو، وغرس روح المواظبة 

                                                           
المدرسي وتأثيره عمى التحصيل الدراسي لمتمميذ6 االتصال البيداغوجي نموذجا، رسالة  االتصال. مغتات، العجال1

 .113-112.ص.60211 جامعة عبد الحميد بن باديس،مستغانم .ماجستير
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 :راء البحثـإجف بمكان ـالتعري-1

 عبد الحميد دار عبيد: ثانوية -1-1

 -05دار عبيد ببمدية سيدي عمي بوالية مستغانـ، تأسست في  الحميد عبدتقع ثانوية 

 2ـ 12250، تقدر مساحتيا حوالي 1978 -06

تابعة، مطعـ مخابر، ووحدة كشؼ وم7قسما، و  39تحتوي ىذه المؤسسة عمى 

 وثيقة. 6327، وممعب ومكتبة تحتوي عمى اآلليومخبر لإلعالـ 

إداريا،  25ا عدد اإلدارييف فيفوؽ أم ،تمميذا وتمميذة 922، و 68ساتذة يبمغ عدد األ

 أما نظاـ المؤسسة فيعتمد النظاـ الداخمي والنصؼ داخمي والخارجي.

 ثانوية عبد الباقي بن زيان الشعاعي: -1-2

تقع ثانوية عبد الباقي بف زياف الشعاعي ببمدية سيدي عمي والية مستغانـ، أنشأت 

،  2ـ 10150مساحتيا حوالي وتقدر  2002وافتتحت  سنة   2001الثانوية سنة 

مخابر وممعب ومكتبة وساحتيف  04حجرة دراسية و 1تحتوي ىذه المؤسسة عمى 

 وثيقة. 5945مكاتب إدارية كما تحتوي عمى  10ومرقديف، و 

تمميذ وتمميذة، بينما اإلدارييف فبمغ  597أستاذ وأستاذة، و  52يبمغ عدد األساتذة 

فيعتمد النظاـ الداخمي والنصؼ داخمي ، أما عف نظاـ المؤسسة 35عددىا 

 والخارجي.
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 بومهدي: أحمد ثانوية  -1-3

كمـ عف  50أحمد بوميدي في بمدية سيدي لخضر عمى بعد تقع ثانوية  

.  2ـ15580، تقدر مساحتيا حوالي 1993مقر الوالية مستغانـ، تأسست 

مخابر عممية ومخبريف لإلعالـ  4و قسـ  23المؤسسة عمى تحتوي ىذه 

وقاعة خاصة ، كما تحتوي عمى ساحة لمعب والترفيو، ممعب رياضي اآللي

 وثيقة ومطعما. يبمغ عدد 4530مدرجا ومكتبة تحتوي عمى  أيضابالرسـ وبيا 

. كما يبمغ عدد 22اإلدارييف فيو  أستاذا و أستاذة، أما عدد 50األساتذة 

إناث،  433بينيـ تمميذا مف  730التالميذ مف السنة األولى حتى السنة الثالثة 

 أما نظاـ المؤسسة فيعتمد النظاـ الخارجي والنصؼ الداخمي.

 ثانوية األخوين الشهيدين بمقاسمي: -1-4

كمـ  80تقع ثانوية االخويف الشييديف بمقاسمي في بمدية عشعاشة عمى بعد 

، تقدر مساحتيا حوالي 2011 -09 -06عف مقر والية مستغانـ، تأسست في 

مخابر عممية  04حجرة دراسية و  20.تحتوي ىذه المؤسسة عمى  2ـ 11187

مكاتب  07وثيقة و 3241ومطعـ ومكتبة تحتوي عمى  اآلليومخبريف لإلعالـ 

 إدارية ومدرج.
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تمميذا وتمميذة، أما اإلدارييف  417أستاذا وأستاذة و  42يبمغ عدد األساتذة 

خارجي والنصؼ داخمي . أما نظاـ المؤسسة فيعتمد النظاـ ال24فيبمغ عددىـ 

 والخارجي.  

 :االستبيان تحميل-2
 نويات األربع.وزيع أفراد العينة حسب الجنس لمثايمثؿ ت: 11جدول ال -

 %النسبة  التكرار االحتماالت
 %43.75 105 رو ذك

 %56.25 135 إناث
 %100 240 المجموع

 

    
 

 

44% 

56% 

 .يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس للثانويات األربع: 01الشكل  

 إناث ذكور
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 :11 الشكل تحميل -

مف خالؿ المعطيات اإلحصائية المبينة في الجداوؿ األربعة الحظنا: أنو في كؿ 

الثانويات التي قمنا بدراستيا نسبة اإلناث أكبر مف نسبة الذكور كما ىو بيف في 

 حيث أف: 01الشكؿ والجدوؿ 

بينما بمغت نسبة  %58ثانوية عبد الحميد دار عبيد بمغت نسبة اإلناث  -

ونسبة  %55أما بالنسبة لثانوية أحمد بوميدي بمغت نسبة اإلناث .% 42الذكػػػػػػػور

 %53، وفي ما يخص ثانوية عبد الباقي بف زياف بمغت نسبة اإلناث %45الذكور 

بثانوية األخويف الشييديف بمقاسمي  %58. وبمغت نسبة اإلناث  %47ونسبة الذكور

اتجاىيا  س لمبنات و. ومرد ذلؾ التوعية بأىمية التدري% 42ونسبة الذكور بمغت 

لمعمؿ وشغميا مناصب كبرى في البالد، بينما يتجو أغمب الذكور نحو العمؿ في سف 

 مبكر نظرا لسوء المعيشة وكثرة مصاريؼ الدراسة.

 يوضح توزيع أفراد العينة مف حيث السف.: 12الجدول 

 %النسبة  التكرار السف
 % 46 110 18 - 16مف 
 % 44 106 20  - 18مف 
 % 10 24 فما فوؽ 22مف 

 % 100  240 المجموع
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 : 12 الشكل تحميل -

(  18 -16تظير المعطيات اإلحصائية أف الفئات العمرية المحصورة بيف)

كما أف نسبة الفئة العمرية المحصورة  %46مختمؼ فئات السنوات الثالث بمغت 

الممتدة مف بينما بمغت نسبة بمغت نسبة الفئة العمرية %44( بمغت 20-18بيف)

فيي نسبة ضئيمة مقارنة مع الفئتيف االولى والثانية ومف ىنا  %10فما فوؽ  22

يغمب عمييا (  20 -18-16يمكننا القوؿ أف الفئات العمرية المحصورة مف) 

التالميذ المتمدرسوف الجدد وىذه األعمار تتناسب و تتالئـ  مع مستواىـ الدراسي، 

المييمنة مقارنة بالنسبة الثالثة ألف مف ينضموف وىذا ما يجعميما يحتالف النسبة 

 ليذه الفئة الضئيمة غالبا ما يكونوف مف التالميذ الذيف كرروا السنة الثالثة

 )البكالوريا ( عمى حسب ما أقره مجمس التوجيو المدرسي.

 

64% 

25% 

11% 

 توزٌع أفراد العٌنة من حٌث السن: 02الشكل 

 فما فوق  22من  20- 18من  18 - 16من 
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 يمثؿ توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي. :13الجدول 

 %النسبة  التكرار المستوى الدراسي
 %  37 90 أولى ثانوي
 % 42  100 ثانية ثانوي
 % 21  50 ثالثة ثانوي
 % 100 240 المجموع

 

   
 :13الشكل تحميل -

مف خالؿ المعطيات السابقة يتبيف أف نسبة المستوى الدراسي لتالميذ السنة الثانية بمغت 
ات يوىذا راجع إلى تشجيع األستاذ عمى ارتياد المكتبة و اعتمادىـ عمى توجي 42%

وىذا بسبب  %37يمثؿ نسبة المكتبي بينما نجد أف تالميذ السنة األولى مستواىـ الدراسي 
تمقييـ لصعوبات في البحث عف المعمومات أو عدـ معرفتيـ لطريقة البحث في فيرس 

ألنيـ يرتادوف ىذا  %21دراسي لتالميذ السنة الثالثة الكتب، كما بمغت نسبة المستوى ال
المكتبة لممراجعة واالعتماد عمى الحوليات الموجودة بالمكتبة،  كما أف المكتبة تعتبر 

 فضاء لإلجابة عف استفسارات التالميذ فيما يخص بعض المواد. 

37% 

42% 

21% 

 يمثل توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي: 03الشكل 

 ثالثة ثانوي ثانٌة ثانوي أولى ثانوي
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 يمثؿ توزيع أفراد العينة حسب الوضع الدراسي. :14الجدول 

 %النسبة  التكرار الوضع الدراسي
 % 25  60 معيد / معيدة

 % 75  180 غير معيد / غير معيدة
 % 100 240 المجموع

 

 
 

 :14الشكل  تحميل -

عمى ضوء المعطيات اإلحصائية نالحظ أف نسبة التكرار بيف التالميذ مف كال 
الجنسيف وخالؿ دراستنا لمثانويات األربع سجمنا نسبة المكرريف مقارنة بالعدد 

الكبيرة لـ وكذا يبيف أف النسبة  %25( بمغت النسبة حوالي 240اإلجمالي لمعينة )
يتعرضوا لتكرار السنة الدراسية حيث قدرت نسبة التالميذ الذيف لـ يكرروا السنة ب 

75%. 

25% 

75% 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوضع الدراسي : 04الشكل 

 غٌر معٌدة/ غٌر معٌد  معٌدة/ معٌد 
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 ىؿ لديؾ مكتبة في المدرسة؟ :15الجدول 

 %  النسبة التكرار االحتماالت
 %  100 240 نعـ
 %  00 00 ال

 % 100 240 المجموع
 

 
 
 :15 الشكل تحميل-

حظ أف فيما يخص وجود مكتبة نالمف خالؿ الجدوؿ و االحتماالت المقدمة 
وىذا  %100إذ كانت اإلجابة بنعـ بنسبة مئوية قدرت ب في كؿ ثانوية 

السبب يعود إلى أف كؿ الثانويات التي أجريت فييا الدراسة تحتوي عمى مكتبة 
وىذا راجع إلى وجود قانوف ينص عمى  %0إذ اإلجابة بال بمغت نسبتيا 

 مكتبة مف أجؿ االستفادة منيا.كؿ ثانوية  توفر فيضرورة 

100% 

0% 

 ٌمثل نسبة وجود مكتبة بالمدرسة: 05الشكل 

 ال نعم
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مؤشر ومف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف كؿ الثانويات يوجد بيا مكتبة وىذا 
 جيد.

 عمى المكتبة المدرسية.التالميذ  تردد :16الجدول

 %النسبة  التكرار االحتماالت
 % 33 80 يوميا
 % 50 120 أحيانا
 % 17 40 نادرا

 % 100 40 المجموع
 

 
 
 :16 الشكل تحميل -

مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف تردد التالميذ عمى المكتبة المدرسية يوميا بنسبة 
مف الدراسة أو وقت الفراغ يتردد وىذا يعود إلى أف التالميذ بعد االنتياء  33%

وىذا يعود إلى أف التالميذ ال يترددوف  %05إلى المكتبة أحيانا بنسبة قدرت ب

33% 

50% 

17% 

 يمثل تردد التالميذ على المكتبة : 06الشكل 

 نادرا أحٌانا ٌومٌا
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لتالميذ المقبميف عمى االمتحانات إال إذا كاف بحاجة لكتاب وخاصة امى المكتبة ع
بأف التردد إلى المكتبة نادرا بنسبة مئوية قدرت (. أما في الرتبة األخيرة )البكالوريا

إلى أف التالميذ ال يترددوف إلى المكتبة وىي نسبة ضعيفة وىذا راجع %17ب 
وذلؾ النشغالو بأمور أخرى و إىمالو لمدراسة باإلضافة إلى أنو ربما البعض منيـ 

 يأتي لمدراسة ضغطا مف العائمة ليس حبا لمدراسة.  

 ى الحصوؿ عمى الوثائؽ المطموبة بسيولة.يمثؿ مد :17جدول ال

 %النسبة  التكرار االحتماالت
 % 31 75 دائما
 % 56 135 أحيانا
 % 13 30 نادرا

 % 100 240 المجموع
 

 
 
 
 

31% 

56% 

13% 

 تمثل نسبة الحصول على الوثائق بسهولة: 07الشكل 

 نادرا احٌانا دائما
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 : 17الشكل تحميل -
نالحظ أف نسبة الحصوؿ عمى الوثائؽ أحيانا مف خالؿ المعطيات اإلحصائية 

وذلؾ راجع إلى عدـ الخبرة في البحث عف الوثائؽ  %56ما تكوف سيمة بمغت 
أو ضياع بعض الكتب بينما نجد أف نسبة البحث عف الوثائؽ دائما ما تكوف 

وىذا بسبب مساعدة المكتبي لمباحثيف أو  %31سيمة حيث بمغت نسبتيا 
استعماؿ التكنولوجيا في البحث) الكمبيوتر ( كما انو في الوقت الحالي تـ 

إلى أنو في ساعة فراغ وضع شيفرة لمكتب لتسييؿ عممية البحث باإلضافة 
الطمبة تقوـ اإلدارة بأخذ التالميذ إلى المكتبة، بينما نجد أنو نادرا ما يتـ 

الوثائؽ بسيولة بسبب عدـ الجدية في البحث) اإلىماؿ ( مف  الحصوؿ عمى
ريقة جية الطالب أو أنو مف الطمبة الجدد الذيف يجيموف نظاـ المكتبة وط

 البحث.  

 اليدؼ مف ذىاب التمميذ لمكتبة الثانوية. :18الجدول 

 %النسبة  رالتكرا االحتماالت
 % 19 55 القياـ بالمشاريع

 % 42 121 لممراجعة
 % 35 101 لممطالعة

 % 04 110 اخرى
 % 100  288 المجموع
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 : 18الشكل تحميل -

المدرجة في الجدوؿ نجد أف نسبة المجوء إلى مكتبة مف خالؿ اإلحصائيات 
وىذا بسبب توفير الجو المالئـ واليادئ  %42الثانوية بيدؼ المراجعة تمثؿ نسبة 

خاصة بكؿ مادة مما يسيؿ عمى ليات تتضمف تماريف لممراجعة أو وجود حو 
التمميذ استيعاب الدروس  وتنمية الكفاءة بينما نالحظ أف نسبة التالميذ الذيف 

وىذا راجع إلى حب المعرفة والرغبة في  %35يذىبوف لممكتبة لممطالعة بمغت 
زيادة القدرات وتوسيع الثقافة كما أف  البعض  لديو خاصية في حب االستطالع 

رى والرغبة في التمكف فييا،  ثـ تأتي الرغبة في القياـ بالمشاريع األخعمى العمـو 
وىذا راجع إلى الدافع المادي والمتمثؿ في التقييـ  % 19حيث تمثؿ نسبة 

)النقطة( حيث أف كؿ طالب يبحث عف وسيمة لالنتقاؿ لمسنة الموالية والمشاريع 
ير يتـ الذىاب ىي مف بعض الطرؽ التي تزيد مف رصيده في النقاط. وفي األخ

وتتمثؿ ىذه  %4حيث بمغت ىذه النسبة إلى المكتبة مف أجؿ أىداؼ أخرى
 األىداؼ الرغبة في الراحة وخمؽ جو مع األصدقاء ) الميو(.

 

 

19% 

42% 

35% 

4% 

 دائرة نسبية تمثل الهدف من ذهاب التلميذ لمكتبة الثانوية:  08الشكل 

 أخرى للمطالعة للمراجعة القٌام بالمشارٌع
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 يمثؿ مدى توفر المكتبة عمى التجييزات الالزمة لراحة التمميذ.:19الجدول 

 %النسبة  التكرار االحتماالت
 % 75 180 نعـ
 % 25 60 ال

 % 100 240 المجموع 
 

 
 :19لالشكتحميل ا -

الجدوؿ نجد أف توفر المكتبة عمى التجييزات الالزمة لمراحة عمى ضوء إحصائيات 
وىذا راجع إلى توفير ميزانية مالئمة وكافية مف أجؿ راحة الطالب و  %75تحتؿ نسبة 

اىتماـ الدولة بطمبة العمـ، بينما نجد أف المكتبة ال تتوافر عمى التجييزات الالزمة بمغت 
وىذا بسبب اختالس البعض ألمواؿ الدولة أو أف بعض الطمبة ال يحافظوف  %25نسبة 

 عمى ىذه التجييزات.
 
 
 

75% 

25% 

 .يمثل مدى توفر المكتبة على التجهيزات الالزمة لراحة التلميذ: 09الشكل 

 ال نعم 
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 كيفية الحصوؿ عمى الكتب.:11الجدول 

 %النسبة  التكرار االحتماالت
 % 59.20 153 قوائـ الكتب عمى الجدار

 %21.41 56 عف طريؽ المكتبي
 % 16.67 43 سجؿ بقائمة الكتب

 %  2.72 08 أخرى
 % 100 258 المجموع

 

 
 :11 شكلتحميل ال -

الحصوؿ عمى الكتب مف  مف خالؿ المعطيات اإلحصائية المذكورة أعاله نجد أف طريقة
، وىذا راجع إلى اجتياد المكتبي %59.20خالؿ قوائـ الكتب عمى الجدار بمغت نسبة 

وتفانيو في القياـ بعممو أو وضع شيفرات لمكتب لتسييؿ عممية الحصوؿ عمى ىذه 
األخيرة، بينما نجد أف عممية الحصوؿ عمى الكتب عف طريؽ المكتبي بمغت نسبة 

تخصصو وكذلؾ ممكتبي معمومات مف ناحية الكتب باعتبارىا مجاؿ وىذا ألف ل 21.41%

59% 21% 

17% 3% 

 .كيفية الحصول على الكتب:  10الشكل

 أخرى سجل بقائمة الكتب عن طرٌق المكتبً قوائم الكتب على الجدار
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الخبرة في القياـ بعممية البحث باعتبار عدد سنيف العمؿ مما يؤدي إلى معرفتو وحفظو 
بالنسبة لمحصوؿ عمى الكتب عف %16.67لتصنيفات الكتب وعناوينيا. كما بمغت نسبة 

في الحصوؿ  لتكنولوجياطريؽ سجؿ بقائمة الكتب وىذا راجع إلى عدـ توفر ا
عمييا)الكمبيوتر( أو جيؿ بعض التالميذ لطريقة البحث في الجياز، بينما نجد أف ىناؾ 

وىذا بسبب معرفة التمميذ %02.72عمى الكتب حيث تمثؿ نسبة طرؽ أخرى لمحصوؿ 
لمكتاب الذي يبحث عنو مما يسيؿ عميو عممية الحصوؿ أو مطالعتو لكتب كثيرة مما 

 ي الكتب.أكسبو خبرة ف

 دور األستاذ في تشجيع التمميذ عمى ارتياد المكتبة.:11الجدول 

 %النسبة  التكرار االحتماالت
 % 59.17 142 نعـ
 % 40.83 98 ال

 % 100 240 المجموع
 

 
 

 

59% 

41% 

 .دور األستاذ في تشجيع التلميذ على ارتياد المكتبة: 11الشكل 

 ال نعم
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 :11شكلتحميل ال  -

المكتبة  ارتيادعمى ضوء المعطيات اإلحصائية نالحظ أف لألستاذ دور في التشجيع عمى 
في تغيير أفكار األستاذ بالتمميذ وأسموبو الراقي  اىتماـوىذا راجع إلى  % 59.17بنسبة 

التمميذ وزيادة ميولو اتجاه المطالعة، كما أف بعض األساتذة التالميذ بمشاريع أو بحث عف 
ذ ، بينما نجد أف األستامعمومات مقابؿ زيادة رصيد النقاط أو منح ىدايا مقابؿ المعمومات

وىذا راجع إلى عدـ اىتماـ %40.83ليس لو دور في التشجيع عمى زيارة المكتبة بنسبة 
أو الكسؿ في القياـ بالمشاريع حيث أف ىناؾ بعض الطمبة ميمميف التمميذ بالمطالعة 

 وليس عالقة بطمب العمـ ىميـ الوحيد مجرد تضييع الوقت.

المصادر التي يعتمد عمييا التمميذ في انجاز الواجبات المدرسية المقترحة مف :12الجدول
 طرؼ األستاذ. 

 %النسبة  التكرار  االحتماالت
 % 36.62 104 المكتبة المدرسية 
 % 30.63 87 الكتاب المدرسي

 % 29.58 84 االنترنيت
 % 03.17 09 أخرى

 % 100 284 المجموع
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 :12تحميل الشكل  -

المعطيات اإلحصائية ليذا الشكؿ نجد أف المكتبة المدرسية مف المصادر التي  خالؿ مف
الواجبات المدرسية المقترحة مف طرؼ األستاذ بنسبة يتـ االعتماد إلييا في إنجاز 

ح بالظفر بالمعمومة بأسرع وقت أو وىذا بسبب وجود وتوفر الكتب التي تسم 36.62%
، ويشترط فييا األستاذ المصدر أو المرجع كاالنترنيتعدـ قبوؿ األساتذة بمراجع أخرى 

جزء مف الثانوية بحيث يمجأ الذي أخذت منو المعمومة أو سبب قرب المكتبة باعتبارىا 
 التالميذ إلى توفير مشقة وعناء التعب.

مف المصادر المعتمدة في إنجازه %30.63بينما نجد أف الكتاب المدرسي يمثؿ بنسبة 
لمدرسي، وال يوجد في غيره أو كسؿ التمميذ عف البحث في مصادر موجود في الكتاب ا

إنجاز الواجبات المدرسية المقترحة  أخرى. كما أنو نجد أف االنترنيت مصدر مف مصادر
وىذا بسبب سرعة الحصوؿ عمى  %29.58مف طرؼ األستاذ، حيث تمثؿ نسبة 
 المعمومة كوننا اآلف في عصر السرعة.

37% 

31% 

29% 
3% 

المصادر التي يعتمد عليها التلميذ في انجاز الواجبات المدرسية : 12الشكل 
. المقترحة من طرف األستاذ  

   

 أخرى. األنترنٌت الكتاب المدرسً  المكتبة المدرسٌة
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وال تكمؼ جيد وال وقت، بينما نجد ىناؾ نتشارا في الوقت الحالي فاالنترنيت ىي األكثر ا
حيث أف ىناؾ  %03.17مصادر أخرى إلنجاز الواجبات المدرسية المقترحة بنسبة 

 بعض التالميذ يمجئوف إلى أساتذة آخريف مف أجؿ اإلنجاز أو ببعض أفراد العائمة.

 مساعدة وتوجيو المكتبي أثناء عممية البحث.:13الجدول 

 %النسبة  التكرار اإلحتماالت
 % 84.17 202 نعـ
 % 15.83 38 ال

 % 100 240 المجموع
 

 
 

 :13تحميل الشكل  -

مف خالؿ معطيات ىذا الشكؿ واإلحصائيات المذكورة نجد أف نسبة تمقي المساعدة مف 
وىذا راجع إلى قدرتو عمى ضـ %84.17المكتبي أثناء عممية البحث عف الكتب بمغت 

أبحاث التالميذ ورغبتو في المساعدة وعدـ احتكار المعمومة، بينما نجد أف المكتبي ال 

84% 

16% 

 .مساعدة وتوجيه المكتبي أثناء عملية البحث:  13الشكل 

 ال نعم
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معاممة زاجو أو راجع ربما إلى تقمب م%15.83يوجو التالميذ أثناء عممية البحث بنسبة 
ستفزائيـ بو عف موضوع  واستغناىـ عف قدراتو أو أنو ليس لديو معمومات بعض التالميذ وا 

 البحث.

 كيفية البحث عف الكتب في فيرس المكتبة. :14الجدول 

 %النسبة  التكرار االحتماالت
 % 77.08 185 نعـ
 % 22.92 55 ال

 % 100 240 المجموع
 

 
 

 :14تحميل الشكل  -

يحسنوف %77.08نسبة مف خالؿ اإلحصائيات وبناء عمى معطيات الجدوؿ نالحظ 
البحث عف الكتب في فيرس المكتبة، وىذا راجع إلى أف المكتبي يقوـ بدوره عمى أكمؿ 
وجو زد إلى ذلؾ الذىاب المستمر إلى المكتبة وأغمبيـ يكوف مف السنة الثانية والثالثة 

77% 

23% 

 .كيفية البحث عن الكتب في فهرس المكتبة: 14الشكل 

 ال نعم
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ىي نسبة الذيف ال يحسنوف البحث  %22.92ألنيـ تعودوا عمى عممية البحث. أما نسبة 
ومرد ذلؾ إلى وأغمبيـ تالميذ جدد لـ يتعرفوا عمى كيفية البحث بعد،  في فيرس المكتبة

أف الفئة إما لـ يتعمموا كيفية البحث أو أنيـ ال يبالوف ويرفضوف تعمميا وال يذىبوف إلى 
 المكتبة إال إذا انقطعت بيـ السبؿ ولـ يجدوا غيرىا.

 توجيو المكتبي في كيفية االستفادة مف المكتبة. :15الجدول

 %النسبة  التكرار حتماالتاال
 % 74.58 179 نعـ
 %  25.42 61 ال

 % 100 240 المجموع
 

 
 

 :15تحميل الشكل  -

مف خالؿ المعطيات اإلحصائية في الجدوؿ والشكؿ نالحظ أف نسبة تمقي التوجيو في 
عذره لجيؿ التالميذ بمحتويات وىذا بسبب % 74.58مف المكتبة بنسبة  االستفادةكيفية 

الموجودة لديو مع مف الكتب أو إخالصو في العمؿ ورغبتو في مشاركة المعمومات 

75% 

25% 

 .توجيه المكتبي في كيفية االستفادة من المكتبة: 15الشكل 

 ال نعم
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بسبب  %2542بينما ال يتمقى التوجيو في كيفية االستفادة مف الكتب بنسبة يحتاجيا.
 إىماؿ التالميذ لتوجيياتو أو انشغالو بأمور أخرى أي عمى السير الحسف ألمور المكتبة.

 كيفية البحث عف المعمومة في الموسوعة أو القاموس.:16الجدول 

 %النسبة  التكرار االحتماالت
 % 92.92 223 نعـ
 % 07.08 17 ال

 % 100 240 المجموع
 

 
 

 :16تحميل الشكل  -

مف خالؿ المعطيات اإلحصائية لمشكؿ والجدوؿ نجد أف التالميذ يحسنوف البحث عف 
وىذا العتياده عمى  %92.22أو القاموس أو غيره بنسبة المعمومة في الموسوعة 

استعماليا والبحث فييا وكثرة تداوليا بينيـ. بينما ال يحسف البعض البحث عف المعمومة 
وىذا بسبب عدـ استعماليـ لمموسوعات والقواميس في عممية البحث،  %07.08بنسبة 

 وعدـ اىتماميـ بالتعمـ.

93% 

7% 

 .كيفية البحث عن المعلومة في الموسوعة أو القاموس: 16الشكل 

 ال نعم
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 المكتبية الموجودة بالمكتبة.أنواع المجموعات :17الجدول 

 %النسبة  التكرار االحتماالت
 % 47.30 140 كتب 

 % 5.41 16 مجالت
  %  06.42 19 قصص
 % 11.48 34 قواميس

 % 16.55 49 موسوعات
  % 12.84 38 حوليات
 % 100 296 المجموع

 

 
 

 :17تحميل الشكل -

أنواع الكتب الموجودة بالمكتبة التي مف خالؿ المعطيات اإلحصائية والشكؿ نجد أف نسبة 
وىذا بسبب اعتماد الكثير في عممية البحث عمى %47.30تتمثؿ في الكتب تمثؿ نسبة 

47% 

5% 6% 

12% 

17% 

13% 

 .أنواع المجموعات المكتبية الموجودة بالمكتبة: 17الشكل 

 حولٌات موسوعات  قوامٌس قصص مجالت كتب
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عمى معمومات كافية وقيمة بينما نجد أف نسبة أنواع الكتب  الكتب وىذا الحتوائيا
يتيا شمولوىذا بسبب  %16.55والمتمثمة في الموسوعات تمثؿ نسبة الموجودة بالمكتبة 

 في المواضيع المتطرقة إلييا ) خرائط، معمومات عامة، دوؿ...( .

وىذا  %11.48والمتمثمة في القواميس تمثؿ  أنواع الكتب الموجودة بالمكتبةبينما أف نسبة 
راجع إلى تعرض التالميذ إلى صعوبات في شرح بعض المفاىيـ المقدمة مف طرؼ 

، والحوليات مف أنواع الكتب الموجودة األستاذ مما اضطره إلى ضرورة توفيرىا في المكتبة
وىذا راجع إلى إدراكو لصعوبة بعض التالميذ في  فيـ  %12.84بنسبة  في المكتبة 

ستاذ وىذا ما دفعيـ إلى المجوء إلييا لحؿ بعض التماريف الدروس المقدمة مف طرؼ األ
. نالحظ أف نسبة أنواع الكتب الموجودة في المكتبة والمتمثمة في الموجودة في الحوليات

وىذا راجع إلى رغبة بعض التالميذ في قراءة القصص %06.42تمثمت في القصص 
واع الكتب المتمثمة في المجالت لمترفيو والتسمية في أوقات الفراغ، بينما نجد أف نسبة أن

وىذا بسبب توفرىا عمى معمومات عمى غرار غيرىا مف أنواع الكتب وفييا %05.41تمثؿ 
 وقفات لمترفيو والترويح عف النفس.

 إسيامات المكتبة في الرفع مف نتائج التمميذ المدرسية.: 18الجدول 

 %النسبة  التكرار االحتماالت
 %85.42 205 نعـ
 % 14.58 35 ال

 % 100 240 المجموع
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 : 18تحميل الشكل  -

بناء عمى المعطيات المبنية عمى الجدوؿ والشكؿ نالحظ أف المكتبة تسيـ بدرجة 
وىذا  %85.42كبيرة في الرفع مف النتائج المدرسية مف خالؿ التقدير بنعـ بنسبة 

مف خالؿ توفير المكتبة عمى كتب ومراجع تتالءـ مع البرنامج المسطر لمتمميذ، 
كما تساىـ في إثراء الرصيد المغوي وتساعده عمى رفع مستواه الثقافي والمعرفي 

 لدى المتعمـ.

المكتبة المدرسية عف غيرىا مف الوسائؿ بالمساىمة في إنجاز قدرة  :19الجدول 
 الواجبات.

 %النسبة  التكرار االحتماالت
 % 20.83 50 دائما
 % 67.08 161 أحيانا
 % 12.09 29 إطالقا

 % 100 240 المجموع
 

85% 

15% 

 .إسهامات المكتبة في الرفع من نتائج التلميذ المدرسية: 18الشكل 

 ال نعم
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 :19تحميل الشكل  -

كانت إجابة  %67.03المقدمة نالحظ أف نسبة مف خالؿ الجدوؿ واالحتماالت 
التالميذ أف أحيانا تكفيؾ المكتبة المدرسية في إنجاز واجباتو المنزلية عف غيرىا مف 
الوسائؿ وىذا راجع إلى أف التالميذ ال يعتمدوف كثيرا عمى مكتبة المدرسة النجاز 
واجباتو، أما فيما يخص إجابتو بأف المكتبة المدرسية تكفيو في إنجاز واجباتو 

وىذا راجع إلى أف البعض مف التالميذ يعتمدوف %20.83بنسبة المنزلية دائما 
أكثر عمى المكتبة إلنجاز الواجبات، أما بالنسبة لإلجابة إطالقا بنسبة مئوية قدرت 

وىي ضعيفة جدا وىذا راجع إلى أف التالميذ ال يتداولوف إلى المكتبة %12.09ب 
 وال يعتمد عمييا إطالقا.

 .ب المدرسيةج الطالمستوى نتائ:21الجدول 

 %النسبة  التكرار االحتماالت
 % 06.25 15 ممتازة
 % 25 60 جيدة

 % 65.81 158 متوسطة
 % 02.94 07 ضعيفة
 % 100 240 المجموع

21% 

67% 

12% 

قدرة المكتبة المدرسية عن غيرها من الوسائل بالمساهمة في إنجاز : 19الشكل 
 .الواجبات

 إطالقا أحٌانا دائما
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 :21تحميل الشكل  -

مف خالؿ المعطيات اإلحصائية نالحظ أف نسبة مستوى النتائج المدرسية بتقدير متوسطة 
الظروؼ العائمية ) مشاكؿ( أو بسبب مشكمة في السمع أو وىذا بسبب %69.81بمغت 

 البصر والجموس في الخمؼ أو أنو ال يتمقى عممية البحث عف الكتب والمعمومات.

وىذا بسبب لجوء  %25بينما نجد أف نسبة مستوى النتائج المدرسية بتقدير جيد بمغت 
 التمميذ إلى المكتبة لممراجعة في أوقات الفراغ.

وىذا ألف ىذه   %06.25بة مستوى النتائج المدرسية بتقدير ممتاز بمغت كما بمغت نس
الفئة تتمي بالذكاء وسرعة الفيـ، يعتمد عمى توجييات المكتبي ويأخذ في عممية البحث 

والمعمومات أو انو راجع إلى قدرة المكتبة لالحتياجات عرفية، أو تعدد  عف الكتب
ينما نجد أف مستوى النتائج المدرسية بتقدير المصادر في إنجاز الواجبات المنزلية. ب

وىذا راجع إلى تعرض التمميذ إلى مشاكؿ عائمية أو انو ال يتردد %02.94ضعيؼ بمغت 
عمى مكتبة الثانوية، أو أنو ال يحصؿ عمى الوثائؽ المطموبة بسيولة أو أنو ال يحسف 

 البحث في فيرس المكتبة.

 مدى تمبية المكتبة لالحتياجات المعرفية لمتمميذ. :21الجدول 

6% 
25% 

66% 

3% 

 .مستوى نتائج الطالب المدرسية: 20الشكل 

 ضعٌفة متوسطة جٌدة ممتازة
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 %النسبة  التكرار االحتماالت
 % 42.92 103 جيدة

 % 39.17 94 متوسطة
 % 09.58 23 ضعيفة
 % 08.33 20 منعدمة
 % 100 240 المجموع

 

 
 :21تحميل الشكل  -

لالحتياجات لمشكؿ نالحظ أف التمبية الجيدة لممكتبة عمى ضوء المعطيات اإلحصائية 

وىذا بسبب توافؽ الكتب الموجودة بالمكتبة والمواد التي %42.92المعرفية بمغت نسبة 

 تدرس لمتالميذ أو تنوع المصادر مف مجالت، قواميس، كتب وموسوعات.

وىذا %39.58بينما نجد أف نسبة تمبية المكتبة لالحتياجات المعرفية بتقدير متوسط بمغت 

ال يأخذوف توجييات وف البحث في فيرس الكتب أو أنيـ ألف بعض التالميذ ال يجيد

 عتبار.المكتبي بعيف اال

43% 

39% 

10% 

8% 

 .مدى تلبية المكتبة لالحتياجات المعرفية للتلميذ: 21الشكل 

 منعدمة ضعٌفة متوسطة جٌدة
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ىذا ألف بعض  %09.58كما أف نسبة تمبية االحتياجات المعرفية بتقدير ضعيؼ بمغت 

التالميذ ال يجيدوف البحث في قائمة الكتب الموجودة بالمكتبة أو قد يكونوف مف تالميذ 

السنة األولى و انعداـ العالقة بينيـ وبيف المكتبي، بينما انعدمت قدرة تمبية المكتبة 

بسبب عدـ ارتياد بعض التالميذ المكتبة أو عدـ %08.33لالحتياجات المعرفية بنسبة 

في المكتبة التي تساىـ في إثراء الرصيد المعرفي أو أف أنواع عديدة مف الكتب  توفر

 لتغطية النقص الحاصؿ فييا.المكتبي ال يسأؿ عف احتياجات التالميذ مف الكتب 

 نتائج الدراسة:  -3

لقد توصمنا مف خالؿ تحميمنا لالستبياف إلى أف التربية المكتبية تمعب دور كبير في 

التحصيؿ الدراسي لدى التمميذ، أو إف صح القوؿ أف الدور األكبر في ىذه التربية ىو 

المكتبي بحد ذاتو لما لو مف أفكار مكتبية تسيطر عمى عقوؿ التالميذ وتحبيبيـ لممكتبة 

ة ودائمة لالطالع عمى مختمؼ المواد المكتبية الموجودة وجعؿ وزيارتيا بصفة مستمر 

المكتبة في متابعة دائمة مف طرؼ التالميذ مما يزيد في الرفع مف مستواىـ الدراسي 

وتحصيؿ أكبر في المجتمع الدراسي. وىذا ما قد وجد في مجتمع دراستنا في الثانويات 

ف حاؿ تساعد التالميذ كثيرا في التحصيؿ األربعة التي تعتبر فييا التربية المكتبية بأحس

 الدراسي. 
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 :الدراسة تحميل نتائج -4

 المعنونة بــ تحميل نتائج المحور األول -4-1

 ".التمميذ الثانوي بالمدرسة عالقة" 

البحث المتوصؿ إلييا الحظنا أف كؿ المؤسسات بيا مكتبة مف خالؿ النتائج 

وىذا راجع إلى وعي المسؤوليف بأىمية المكتبة   %100والتي حازت عمى نسبة 

ودورىا الفعاؿ في تثقيؼ التمميذ والرفع مف مستوى تحصيمو الدراسي، كما الحظنا 

ونسبة كال أف التالميذ يترددوف عمى المكتبة بعضيـ يوميا والبعض اآلخر أحيانا 

ذ داخؿ االحتماليف متقاربة مما يدؿ عمى أف المكتبة جزء ميـ مف حياة التممي

 الثانوية.

كما توصمنا أف أغمب التالميذ ال يحصموف عمى الوثائؽ بسيولة وقد حاز احتماؿ 

" دائما وأحيانا" عمى نسبة متقاربة بينما احتماؿ " إطالقا " فحاز عمى نسبة 

وىذه أغمبيا ال تزور المكتبة إال إذا تحتـ عمييا األمر، كما سجمنا اليدؼ  13%

بة التالميذ فاغمبيـ يذىب لممكتبة بيدؼ المراجعة وكانت مف ذىاب التالميذ لمكت

أما البقية الباقية فيذىبوف لمقياـ بالمشاريع  %35والمطالعة بنسبة  %42بنسبة 

وعف الحديث عف توفر المكتبة عمى التجييزات الالزمة  %19وحازت عمى نسبة 

أجابوا بنعـ مما يبيف لنا أف المكتبات حازت عمى  %75لراحة التمميذ فنسبة 

وأصبحوا واعيف بأىميتيا، أما السؤاؿ المتعمؽ بكيفية الحصوؿ اىتماـ المسؤوليف 
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عمى الكتب فأغمبيـ أجابوا بأنيا عبارة عف قوائـ عمى الجدار لمتعرؼ عمى رمز 

وآخريف صرحوا بأنيا عف طريؽ المكتبي %59.20الكتاب وحازت عمى نسبة 

 .%21.41مباشرة وكانت بنسبة 

 : الثاني رتحميل نتائج المحو  -4-2

 المعنونة بػػ  " مدى استفادة التمميذ الثانوي مف التربية المكتبية".

نالحظ مف خالؿ نتائج البحث المتوصؿ إلييا أف لألستاذ دور في تشجيع التالميذ عمى 

قدرت نسبة الرفض بػ بينما %59.17ارتياد المكتبة حيث قدرت نسبة الموافقة بػ 

لألستاذ دور ثانوي يكممو إرادة التمميذ ورغبتو في تنمية زاده ما يدؿ عمى أف 40.83%

 %36.62يخص المصادر المعتمدة مف طرؼ التالميذ فسجمنا نسبة وفيما  المعرفي.

اعتمدوا عمى المكتبة المدرسية بينما يكتفي البعض اآلخر باالعتماد عمى الكتاب المدرسي 

مما يبيف لنا اف  %29.58، بينما يعتمد البقية عمى االنترنيت بنسبة %30.63 بنسبة

األغمبية يعتمدوف عمى المكتبة والكتاب المدرسي كونيما جوىر ال غنى عنو، كما الحظنا 

يحسنوف البحث عف الكتب في فيرس المكتبة بينما نسبة   %77.08أف نسبة 

لمكتبة وىذا راجع إلى قمة الذىاب ال يحسنوف البحث عف الكتب في فيرس ا22.92%

نظرا لقمة خبرتيـ وجعميـ بعممية  األولىإلى المكتبة وعدـ االىتماـ و اغمبيـ تالميذ السنة 

االقتناء، الحظنا أف نسبة احتماؿ الموافقة في التوجيو في كيفية االستفادة مف المكتبة 

وىذا راجع لعدـ اىتماـ %25.42، بينما نسبة احتماؿ الرفض قدرت بػػ %74.58تقدر بػػ 
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المكتبي بعممو وتفانيو فيو و إىماؿ مف طرؼ التالميذ، كما نالحظ أف أغمب التالميذ 

يحسنوف البحث عف المعمومة في الموسوعة والقاموس وغيره حيث قدرت نسبتيـ 

غير ميتميف بالبحث فييا، واإلجابة حوؿ  %07.08ونسبة ضئيمة قدرت بػػ  92.92%

وعات المكتبية الموجودة بالمكتبة فكانت اإلجابة األغمبية لمكتب بنسبة المجم سؤاؿ أنواع

أما الحوليات نسبتيا %16.55وبالترتيب الموسوعات بنسبة  47.30%

 .%05.41والمجالت %06.42والقصص   %11.48والقواميس بنسبة 12.84%

عمى وبالتالي نالحظ أف الكتاب يحتؿ نسبة كبيرة بيف رفوؼ المكتبات كونو يحتوي 

 معمومات جمة.

 تحميل نتائج المحور الثالث: المعنون بــ -4-3

 " تأثير التربية المكتبية عمى التحصيؿ الدراسي لمتمميذ الثانوي"

في الرفع %85.42مف خالؿ نتائج البحث المتوصؿ إلييا الحظنا أف المكتبة تسيـ بنسبة 

تسيـ المكتبة في الرفع مف نتائجيـ مف نتائج التمميذ المدرسية بينما نسبة التالميذ الذيف ال 

وذلؾ راجع إلى عدـ االىتماـ بما تقدمو المكتبة مف معمومات،  %14.58المدرسية بمغت 

الواجبات المنزلية عف غيرىا فيما يخص السؤاؿ حوؿ كفاية المكتبة المدرسية في انجاز 

بينما %67.08بنسبة  مف الوسائؿ فكانت نسبة احتماؿ" أحيانا" حازت عمى األغمبية 

مما %12.09وحاز احتماؿ " إطالقا " عمى نسبة  %20.83احتماؿ " دائما" حاز عمى 
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يبيف عمى أف لممكتبة المدرسية دور فعاؿ في الرفع مف مستوى التحصيؿ الدراسي 

لمتالميذ، وأف بعض التالميذ ييتموف بالمكتبة عف غيرىا كونيا أىـ مف أي مصدر آخر، 

لمدرسية فنسبتيا كانت متوسطة مما يدؿ عمى عدة أسباب فيما يخص مستوى النتائج ا

أىميا: عالقة التمميذ بالمكتبي ليا دور في التأثير عمى مردود التمميذ وكذا عالقة األستاذ 

 ودوره في تشجيع التمميذ عمى تحسيف نتائجو المدرسية.

فحصؿ  بينما تمحورت اإلجابة عمى مدى تمبية المكتبة لالحتياجات المعرفية لمتمميذ

مما يبيف أف %39.17واحتماؿ " متوسطة " عمى  %42.92احتماؿ "جيدة " عمى نسبة 

 أسيمت بنسبة جيدة عمى تحصيؿ التمميذ واكتسابو معارؼ جديدة.المكتبات 

 مناقشة نتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات: -5

: إف تدريب التمميذ عمى التداوؿ المستمر لممكتبة يساىـ في تعاممو الفرضية األولى*تقوؿ

حققت في المحور الثاني مف خالؿ أف التمميذ تمع المكتبي والكتب. إف ىذه الفرضية قد 

إذا كثر تردده عمى المكتبة زادت مف فرصتو عمى التعرؼ بشكؿ كبير عمى عمؿ المكتبي 

األرصدة المكتبية، إف ذىاب التمميذ المستمر مف خالؿ مالحظاتو في تعامؿ المكتبي مع 

لممكتبة يكسبو كثيرا مف الثقة بالنفس في تحصيؿ المزيد مف المعمومات، إضافة إلى 

اكتسابو لميارات التعامؿ مع الرواد أو الباحثيف أو ما يسمى بأخالقيات المينة التي تحبب 

 الزائر في المكتبة.
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لو المكتبي، فيقـو باكتساب ثقافات متعددة مف  ويكوف التمميذ عمى وعي تاـ بما يقدمو

خالؿ ذلؾ وبيذا التداوؿ المستمر عمى المكتبة يكوف التمميذ ذات ثقافة في التعامؿ مع 

 المكتبي ومع الكتب في حد ذاتيا، مف خالؿ معموماتو السابقة.

: مف خالؿ المنيج الذي يتبعو التمميذ يجب أف يكتسب خبرات الفرضية الثانية*تقوؿ

تساعده عمى تحقيؽ ما يطمح إليو. قد تحققت ىذه الفرضية نسبة إلى المحوريف األوؿ 

والثاني، ألف المكتبة تقـو عمى تحديد مجموعة مف األىداؼ أىميا مراجعة طمبات 

التالميذ واحتياجاتيـ مف حيث المواد المكتبية والمعمومات التي تحت الطمب، فينا التمميذ 

صفات مثؿ معرفة كيفية المطالبة بأىـ المواد التي يحتاجيا يجب أف تتوفر فيو بعض ال

في مجاؿ دراستو أو في تخصص ميـ يحتاجو، وكؿ ما سبؽ ذكره ىو ناتج عف التردد 

عمى المكتبة بصفة دائمة ويومية في سبيؿ الوصوؿ إلى ما يطمح إليو سواء كاف في 

 مجاؿ الدراسة أو في مجاؿ الثقافة.

إف التربية المكتبية تساىـ في التحصيؿ الدراسي لمتالميذ إلى حد  :الفرضية الثالثة*تقوؿ 

كبير. إف ىذه الفرضية قد تحققت إلى حد واسع ألنو في معظـ ايجابيات التالميذ تتمخص 

في منطمؽ  واحد وىي أف المكتبة تمعب دورا ىاما في تحديد أفكار التالميذ، مف خالؿ 

ة تحتوي عمى تجييزات مادية وبشرية مف حيث زيارتيـ لممكتبة، فإذا كانت ىذه األخير 

، قيادتيا مف طرؼ أىؿ االختصاص يعتبر عامؿ ميـ لخدمة التالميذ مف جميع الجوانب

المواد المكتبية منظمة ومرتبة بشكؿ جيد مما يساىـ في إيصاؿ المعمومات إلى  تفإذا كان
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خدماتيا. وتبقى التالميذ بسرعة وبأقؿ جيد، مما يعكس صورتيا الجيدة في تقديـ 

االستفادة منيا لمتمميذ لكف إذا أراد ذلؾ مما يساعده في التحصيؿ الدراسي، حيث حث 

 مختصيف في عمـ النفس إلى تييئة نفسية التمميذ بشكؿ عاـ الستقبالو مف طرؼ الرواد.

 ات:ــــراحــــاالقت -6

 اؿ توظيؼ أخصائي المكتبات لو خبرة مسبقة في المجاؿ حتى يتمكف مف إيص

المعمومة و التوعية بأىمية الكتب والوثائؽ المكتبية مف حيث التعامؿ معيا 

 واالستفادة منيا.

  إجراء أياـ تحسيسية حوؿ قيمة الكتاب وأىميتو في تنمية ثقافات وتوعية األساتذة

 بذلؾ لتحفيز التالميذ عمى ارتياد المكتبة بصفة دائمة.

 ميـ داخؿ المكتبة لتقديـ وضع دورات تكوينية ألىؿ االختصاص لضبط عم

 األفضؿ لمتالميذ.

  إتباع طرؽ التزويد الخاصة بالمكتبة بجمب كتب في التخصص مع مراعاة

 احتياجات وطمبات التالميذ.

 .التزاـ المكتبي باألخالقيات المينية وحسف التعامؿ لمتحبيب في زيارة المكتبة 

  التعريؼ بكؿ ما ىو جديد مف الوثائؽ والرصيد المكتبي بصفة عامة مف أجؿ

 واسع في سبيؿ التثقيؼ والتوعية. الوصوؿ إلى تحصيؿ دراسي 
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 مة :ـاتـخ

لمتربية المكتبية  عالقة بالتحصيل الدراسي وان التحصيل  أن األخيرونستنتج في 

الواضح في  واألثرالدراسي لمتالميذ يتأثر بالتربية المكتبية إذ تمارس مختمف عناصرىا 

دراج آليات بجانب ىذه العالقات  ىذا المجال ، وىذا ما يقتضي ضرورة العالقة بينيما وا 

الداخمية ، التي تتم بين ىذه العناصر بحيث تقوم عمى أساس من التعاون وتوجيو الجيود 

 . فالتربية المكتبية تؤثر بصفة مباشرة األساسيالتربوية وىدفيا  نحو التمميذ محور العممية

عمى عممية تمدرسو وتعممو وتحصيمو الدراسي ، فكمما كانت العالقة إيجابية وقوية كمما 

زاد التحصيل الدراسي لمتالميذ والعكس صحيح ، وكمما اتجو التمميذ إلى المكتبة كمما 

. إال أن اغمب ما الدراسي وتوسيع معموماتو وأفكارهاستطاع أن يساىم في رفع مستواه 

راسة ىو المنيج المتبع والمتمثل في التعميم الذاتي والتعميم المستمر تتركز عميو ىذه الد

عن المعمومات وتكنولوجيا الكتساب الخبرة من خالل استخدام الوسائل التعميمية كالبحث 

. ومن خالل تحميمنا لممعطيات المحصل عمييا بواسطة أدوات جمع البيانات التعميم

بين لنا أن المكتبة تعتبر فضاء واسع لإلجابة عن ، تمستخدمة في الدراسة من االستبيانال

ييس وذلك راجع لعدة كل التساؤالت و االستفسارات فيما يخص القمة القميمة لبعض المقا

نأمل أن تتحسن أوضاع المكتبة المدرسية لمتسييل عمى  األخير. وفي عوامل مختمفة

وخطة لكي تكون  تيجيةإستراالتمميذ كيفية التدريب عمى المكتبة وذلك بوضع المكتبي 

 الصورة واضحة في المستقبل .
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 .50ممحق

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                  

 -مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس

 قسم عمم المكتبات                                                       كمية العموم االجتماعية

     والمعمومات.واإلنسانية                                                                        

                                                                                             

  

 
 التربية المكتبية وأثرىا عمى التحصيل الدراسي في الثانويات.  موضوع المذكرة:

 عزيزي التمميذ ، عزيزتي التمميذة.....

نظم المعمومات التكنولوجية والتوثيق"  في إطار تحضير مذكرة التخرج لنيل شيادة الماستر تخصص:"
إليك مجموعة من األسئمة التي نريد تعاونك البناء من خالل إجابتك  عمييا بكل صدق وأمانة مؤكدين لك 

{ أمام اإلجابة االختيارية ، x}سريتيا التامة ، وغرضيا في إثراء مجال البحث العممي، وىذا بوضع عالمة 
 لفرعي المفتوح.الجواب عن السؤال اثم إكمال 

 سميمان.وزار    : تحت إشراف األستاذ                         من إعداد الطالبتين:                 

  اء.ــــدريـــــع أسم -
 ان. ــــــر حنــــناض -

  2012/2017  السنة الجامعية:  

 -    البيانات الشخصية لممستفيدين       
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 أنثى                        ذكر                 الجنس:    -
 فما فوق     22من                 20 – 11من               11 -12من  السن: -
 المستوى الدراسي:   -

 أولى ثانوي                   ثانية ثانوي                   ثالثة ثانوي     
 الشعبة: -
   )ة (غير معيد           )ة (الوضع الدراسي السابق:  معيد  -

 

 الثانوي بمكتبة المدرسة. تمميذعالقة ال :المحور األول          

 ؟مدرستكىل لديك مكتبة في  -
     ال                 نعم           

     ىل تتردد عمى المكتبة المدرسية ؟     -
       نادرا            أحيانا           يوميا   

 ائق المطموبة بسيولة؟ ىل تحصل عمى الوث -
 نادرا                           أحيانا                           دائما  

 لمكتبة ثانويتك؟ ما اليدف من ذىابك -
 لممطالعة         مشاريعالقيام بال

      أخرى أذكرىا              لممراجعة         
 ىل تتوفر المكتبة عمى التجييزات الالزمة لراحتك؟ -

     ال           نعم                
 عمى الكتب؟ تحصلكيف  -

 ل بقائمة الكتب                      عمى الجدار                             سج الكتب قوائم
 أخرى أذكرىا                                 عن طريق المكتبي مباشرة  

          

 الثانوي من التربية المكتبية.تمميذ مدى استفادة ال: ثاني المحور ال
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 المكتبة؟ )زيارة(  عمى ارتياد دور في تشجيعكلألستاذ ىل  -
 ال         نعم                             

 إذا كانت اإلجابة بنعم كيف يتم ذلك؟     -
............................................................................................

 المقترحة من طرف األساتذة؟ المدرسية لواجباتا انجازعمييا في  ما ىي المصادر التي تعتمد  -

 االنترنيت                      المكتبة المدرسية                

 أخرى أذكرىا                           الكتاب المدرسي               

 ؟ ىل تمقى مساعدة وتوجيو من طرف المكتبي أثناء عممية البحث عن الكتب -
 نعم                           ال                 

 المكتبة؟فيرس  فيعن الكتب ىل تحسن البحث  -
  ال                           نعم           

 ىل تمقى توجيو في كيفية االستفادة من المكتبة؟ -    

 نعم                           ال                     

 أو القاموس وغيره؟ الموسوعةتحسن البحث عن المعمومة في   ىل  -      

 نعم                                ال                    

 الموجودة بمكتبتك؟ (المجموعات المكتبيةأنواع الكتب ) في ماذا تتمثل      -   

 قصص               مجالت                   كتب  

     حوليات     موسوعات   قواميس    

   

 

 .تأثير التربية المكتبية عمى التحصيل الدراسي لمتمميذ الثانوي المحور الثالث:
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 ىل تسيم المكتبة في الرفع من نتائجك المدرسية؟ -
 ال                                                 نعم      

 .........................................................................عمل كيف ذلك؟ -
........................................................................ 

 من الوسائل؟ ىل تكفيك المكتبة المدرسية في انجاز واجباتك المنزلية عن غيرىا -
   إطالقا                    أحيانا            دائما     

 ما مستوى نتائجك المدرسية؟ -
 ممتازة                           جيدة                   

 متوسطة                          ضعيفة             

 الحتياجاتك  المعرفية؟ما مدى تمبية المكتبة  -

  جيدة                            متوسطة                

 منعدمة                   ضعيفة              
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 :ممخص بالمغة العربية

تتناول الدراسة موضوع التربية المكتبية وأثرىا عمى التحصيل الدراسي في الثانويات 

أي ما يتعمق باالتجاىات الحديثة في التربية المكتبية لمراكز مصادر التعمم المدرسية 

كسموك وممارسة عممية ودورىا البناء في التعميم الذاتي و المستمر من خالل تطوير 

لمناىج وطرائق التدريس ومستوى الخدمات التي تقدميا لمتالميذ وعالقتيا برفع ا

الميارات التربوية والتعميمية  إلى باإلضافة، وى التحصيل الدراسي لدى المتمدرسمست

لدى التمميذ لاللتحاق بالمكتبة وكيفية التدريب عمييا والتعرف عمى جميع أوعية 

يبذل جيدا لكي يحصل عمى  أنيجب عميو المعمومات لتحقيق أغراض الدراسة و 

معمومات كافية تساعده عمى القدرة لتحقيق ىدفو وغايتو و لمحصول عمى نتيجة 

 جيدة .

 الكممات المفتاحية : 

 الثانويات . -التحصيل الدراسي  -التربية المكتبية 
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Résumé: 

L'étude porte avec le sujet du bureau d'éducation et son impact 
sur la réussite scolaire dans les écoles secondaires, à savoir 
en ce qui concerne les tendances récentes dans le bureau de 
l'éducation pour l'apprentissage des centres de ressources et 
de l'école en tant que comportement et la pratique du 
processus et son rôle constructif dans l'auto-éducation et 
continue par le développement de programmes et méthodes 
d'enseignement et le niveau des services offerts aux étudiants 
et leur relation à élever le niveau de réussite scolaire des 
Almtmadrs, en plus des compétences pédagogiques de 
l'étudiant à se joindre à la bibliothèque et comment les former 
et d'identifier tous les navires d'information aux fins de l'étude, 
et il doit faire un effort pour obtenir des informations suffisantes 
La capacité de l'aider à atteindre son objectif et le but et 
d'obtenir un bon résultat. 

 

Mots-clés: 

Bureau de l'éducation - la réussite scolaire - écoles 
secondaires. 
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Abstact: 

The study deals with the subject of office education and its 

impact on secondary school achievement. This isrelated to the 

recent trends in the office education of the LRCs as a behavior, 

practical exercise and its constructive role in self-education 

through continuous development of curricula and methods of 

teaching and the level of services provided to students In 

addition to the education alskills of the student to join the 

library and how to train them and identify all the information 

vessels for the purposes of the study and must make an effort 

to obtain sufficient information Help him to achievehis goal and 

purpose and to get a good result. 

 

Key words : 

Office Education – Academic Achievement - High School. 
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