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 كممـــــــة شــــــــــكر
 

 احمد اهلل عزوجل الذي وفقني في إتمام ىذا العمل المتواضع والذي أليمني العزيمة          

 والقوة فالحمد هلل حمدا كثيرا  .
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رشادات نيرة دفعتني قدما إلتمام ىذا البحث المتواضع ،فجزاىا اهلل عني   من توجييات قيمة ،وا 

 خير الجزاء .

 كما يشرفني أن أتقدم بشكري لكل أعضاء لجنة المناقشة  لكل من األستاذ "غبريني         

لكل أساتذة عمم النفس لألستاذة الفاضمة قوعيش مغنية و و  مصطفى" واألستاذ "مسكين عبد اهلل "،

 بجامعة مستغانم .

 من ساعدني في انجاز ىذا البحث سواء من قريب أو  كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل        

 من بعيد ، فجزا اهلل الجميع خير الجزاء والثواب .
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 _عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين المناخ االجتماعي والدافعية لمتعمم لدى التالميذ المتمدرسين 

 المتوسط .  في السنة الرابعة من التعميم

االجتماعي في التأثر بالمناخ النفسي  ناثاإل وذكور ال_ عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين 

 تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط .لدى  السائد داخل قاعة الدراسة
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 : مقدمة

يعتبررر ضوعرروع اخضاررفخ اخاجتررع افيتضررف ع دررع  ف ررا اخدراتررا  ضررن اخضواعرري  اختررع افخررت  يررزا     

اخضرتعلم درع  دهرم ترلويفت إخر  اخدراترفتدع اخدراتفت و اخب وث اخعلضيا ، يرث درددت اخيريرر ضرن 

واخذي يؤرر  ليره يدور ضن  وخه وضف يعيش ديه  وضعردا ضف شخصيتهاطفق اخضدرتا وذخك بدراتا 

 لر  اخضترفر اخدراترع خلضرتعلم  ضرن خرعل تجف عتره درع اخبي را يؤرر  ودع يضي  يوااب شخصيته 

تفخبا ، يث ورد  أووذخك بطريقا ضويبا اخضافخ اخاجتع افيتضف ع دع  ف ا اخدراتا  او اخضدرتيا

اخيفارررب اخييجرررع ضرررن اخعع رررفت اخشخصررريا    " :  بأارررهتعريجررره درررع ضعيرررم  لرررم اخررراجس اخضعفصرررر 

اخضاتيرررا  األاشرررطايعررروق  أواخاجتررريا ويترررهل  خألوعرررفع إيضرررفخعاخضتبفدخرررا اخرررذي يتيلررر  يضيضررروع 

 يترتويب  لر خرذا   (46:  1996،  وآخررونواختطرور اخشرفضل خلجررد درع اخيضف را " وبيترودتريع 

يفدررررا اخقررررف ضين  لرررر  اخعضليررررا اختعليضيررررا اختعلضيررررا اخررررذ دررررذا اخضت يررررر أو بررررفأل ر  اخضاررررفخ اخاجتررررع 

 . افيتضف ع بعين اف تبفر أرافء اخعضليا اختعليضيا وخفصا دع  ف ا اخدراتا 

يفختعلم واختعليم واخدادعيا وير   أتفتيايعتضد  ل  ريف ز  األتفس اخدراتع دع   فخت صيلد      

 األ ضرررفلواايرررفز اخايرررفح  إخررر لترررعع خلرررتعلم درررع اخرمبرررا اخضتررتضرة خ اخدادعيرررا إن " ادوارد ضرروراي  :

ضتررتو  ضررن  وبأدعرل رردر ضضيررن ضرن اخيهررد واخو ررت  وبأ رلاخصرعبا واخت لررب  لر  اخعقبررفت بيجررفءة 

 . ( 153:   1988اختعلم " وادوارد ضوراي،

اخاجتررريا وافيتضف يرررا خلضتضررردرس بضرررف ديهرررف  اف تبرررفر اخظررررو بعرررين  األخرررذوخرررذخك ييرررب          

 ررددت  لرر  اخضتررفر اخدراتررع خلضررتعلم ،خذا اختررأريردررع أدضيررا اخررذي خرره  اخضاررفخ اخاجتررع افيتضررف ع

خلرتعلم خرد  ااخجرفض اخدادعيرا  أتبفببعض اخيوااب اختع ضن خعخهف يضين اختعر   ل   اخبف را 

دع اخيوااب اخاجتيا فرتبفطهف بهرذ  األخيررة بضرف ديهرف اخضارفخ اخاجترع  ب رت،و ارتجف هف  أوتعضيذ اخ
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اخيشرر   ررن اخعع ررا بررين اخضاررفخ  إخرر ،  يررث اهررد  دررع دراتررتاف   افيتضررف ع دررع  ف ررا اخدراتررا 

درررع اختررراا اخرابعرررا ضرررن اختعلررريم  اخاجترررع افيتضرررف ع و اخدادعيرررا خلرررتعلم خرررد  اختعضيرررذ اخضتضدرترررين

اخجصرل    لر  تترفؤفت اخب رث ،وخرذا  ترضاف اخب رث  لر  اخا رو اخترفخع : بفإليفبرااخضتوترط وذخرك 

بت ديررد  خإلشرريفخيااخعررفم  اإلطررفر اخبف رررا_ ضرردخل اخدراتررا : رعررت ديرره : األول :تعررضن ضررف يلررع

 ودوادر اخب رث  أدضيرا إخر  إعرفداوبعض اخدراتفت اختفبقا  وصريفما اخجرعريفت ، اخب ث إشيفخيا

ودع اخيزء اخرفاع ضن  خلدراتا . اإليرا يااختعفري   إخ اخضريوة ضاه ،رم اختطرق  واألددا اختيفر  

:تافوخررت  رررفاعاخاخجصررل  : ضررفد دصررلين  ت يرررات اخدراتررا ويتعررمخضاخاظررري  اإلطررفر  رردضتاخب ررث 

 ابرذة تعريجيرا  رول اخضارفخ ،، را ضوعوع اخضافخ اخاجترع افيتضرف ع ويتعرضن تعرير  اخضارفخ اخبف

اخيررررفضعع ، اخضدرتررررع ،ا األتررررري اخضاررررفخ واخضاررررفخ اختاظيضررررع ، أاررررواعاخاظريررررفت اخضجترررررة خضجهرررروم ،

ديره  اخضارفخ اخاجترع افيتضرف ع ،تطر رت هأاوا ر،واخضافخ اخاجتع افيتضف ع ( ،ررم ضرن  األيفديضع

طبيعرا افيتضف ع و دع األخيرر ضجهوم اخضافخ اخاجتع اختعفري  افصطع يا خ بعض اخبف را اخ 

 ول اخدادعيا خلتعلم و  دهو  : خثاخجصل اخرف  أضفرم خعصا  ضيوافت اخضافخ اخاجتع افيتضف عو 

تعريرر  اخدادعيررا خلررتعلم ،ضيواررفت  ،:تعريرر  اخدادعيررا ،تعريرر  اخررتعلم  يتعررضن اخعافصررر اختفخيررا دررو

ر دررع اخدادعيررا خلررتعلم ،اخاظريررفت اخضجترررة اخدادعيررا خلررتعلم ،وظررف   اخدادعيررا خلررتعلم ،اخعواضررل اخضررؤر

دررع  أضررفخلررتعلم خررد  اخضررتعلم  . اخدادعيررا لرر   اختررأريردور اخضعلررم دررع  األخيرررخلدادعيررا خلررتعلم ،ودررع 

 خإليررراءات: اخجصررل اخرابرر  : خصصررته اخبف رررا  تعررضن رعرررا دصررول  دررعد الجانببا البيقيقبب  :

و رعرت ديهرف ضراه   األتفتريااخضاهييا خلب ث ويتعرضن  ررض اخدراترا افترتطع يا ،واخدراترا 

اخدراتررا ،يضررف  فضرررت بت ديررد  يارررا اخب ررث وخصف صررهف واخضيرررفل اخضيررفاع و اخزضرررفاع خهررف ،وتقرررديم 

اخجصررل اخخررفضس : وتررم اخضتررتعضلا ، اإل صررف يا األتررفخيب وأخيرررا اخبيفاررفتاخضعتضرردة خيضرر   األدوات

 يرررث  رعرررت اترررف   اخجرعررريا  تعلقرررا بضت يررررات اخدراترررا ررررض اترررف   اخدراترررا اخضيداايرررا اخضديررره 
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 رعررت    اخجرعرريا اخيز يررا اخرفخرررا وأخيرررااخجرعرريا اخيز يررا اخرفايررا واتررف اتررف   ، األوخرر  اخيز يررا

ودع اخجصل ، اإل صف ياضن خعل اخقيفم بفخضعفخيا  إخيهفلت اخبف را واختع توص  فتاتف   اخجرعي

وضاف شررا درعرريفتهف و رررض افتررتاتفج اخعررفم اخضيداايررا تررم ت ليررل اتررف   اخدراتررا  اختررفدس واألخيررر 

توصرريفت  لرر  عرروء اخاتررف   اخو   ترا ررفتفا ضيضو ررا ضررن  ،ودررع األخيررر خفتضررا اخب ررث وتقررديم

 . إخيهفاخضتوصل 
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 _ إشكالية البحث:1

منذ وجد اإلنسان وىو يسعى لفيم عالقتو ببيئتو،و بنشأة عمم النفس اىتم  العمماء  بتمك العالقة.        

النفس االجتماعي إلى  فوصفيا عمم النفس البيئي بأنيا عالقة ذات نسق متشابك و متالحم ،ونظر عمم

تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة عمى انو نوع من أنواع التكيف مع ىذه البيئة ،و يشارك عمم النفس 

سموكو . وكذا عمم النفس الصناعي والحربي وغيرىا و عية إلى اإلنسان اإلداري في ىذه النظرة االجتما

وجو نشاطات الفرد واستجاباتو السموكية في من العموم النفسية واالجتماعية ،وقد درس عمماء النفس أ

بيئتو النفسية و ىذه البيئة ىي التي يطمق عمييا المجال النفسي ،أو المناخ النفسي وتنشأ من تفاعل 

 (811_ 851: 8811شخصية الفرد بأسرىا مع بيئتو الواقعية .)الشيباني، 

ساعد عمى السموك المتوافق لمفرد في قد تبين من دراسات أن المناخ النفسي االيجابي بشكل عام ي    

 (Koys &Dektotius,1991 :266)جوانب حياتو المختمفة 

( وىي دراسة 8818وىناك دراسات سيكولوجية أخرى تناولت مفيوم المناخ النفسي كدراسة األغا)  

طمبة  لممناخ السائد في كمية التربية في الجامعة اإلسالمية وعالقتو بالتوافق الدراسي عمى عينة من

السنتين الثالثة والرابعة بالجامعة اإلسالمية .  ودراسة أخرى في البيئة المصرية تناول فييا ناصر 

االتجاىات نحو التحديث وعالقتيا بالمناخ النفسي االجتماعي وذلك لدي عينة من طالب السنة  8881

 الثالثة و الرابعة من كمية التربية وجامعة األزىر .

 Gavin & Howe1975حثة عمى بعض الدراسات األخرى كدراسة جافين وىويكما اطمعت البا    

وىي دراسة لبعض االعتبارات النظرية و التجريبية حول المناخ النفسي حيث قدمت الدراسة نموذجا 
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  Pervin1967نظريا لفيم عالقة المناخ النفسي بالعمل التنظيمي و الفردي ،باإلضافة إلى دراسة بيرفن

 ن بيئات الكميات المختمفة،وتحميل أداء الفرد ورضاه  نتيجة تفاعل الطالب في كميتو .التي قارنت بي

ال شك أن ىناك جيود عدة لدراسة المناخ النفسي االجتماعي وان كانت قميمة نسبيا ،إذ يعتبر العمماء 

لتناول ان المناخ النفسي يعتبر في الطبيعة الخاصة في ا Koys & Dektotius أمثال كويز ودكتوتويز

 (47: 1998)ناصر ،لتداخل مكوناتو و تعدد مستوياتو وذلك 

ولقد أجريت دراسات تناولت العوامل المؤثرة و المتأثرة بالمناخ باإلضافة إلى محاوالت أخرى       

لمكشف عن أبعاد المناخ النفسي حيث أفرزت الدراسات عدد كبير من أبعاد المناخ مما يتطمب إجراء 

ات السيكولوجية المزيد من الدراسات لتجديد األبعاد و بصورة أدق و اشمل ، كما اىتم الباحثون بالعممي

لفيم التفاعل بين الفرد و المناخ .فقد توصل شومبير إلى أن المناخ االجتماعي و الثقافي المالئم يساعد 

عمى ظيور طبقة من المنظمين المجددين ، وذلك الن المناخ المالئم يسمح بظيور االكتشافات العممية 

 (    14: 8811و االبتكارات  )عجمية و آخرون ،

وجود عالقة ارتباطيو قوية بين أسموب قيادة المعمم لمصف و المناخ    Cheng1994نغ وأكد شي  

 االجتماعي و بين األداء الفعال لمطمبة .

وفي دراسة لمقارنة إدراك المكسيكيين و إدراك االنجمو أمريكيين لممناخ األكاديمي أجراىا نيمسون       

الف بين المكسيكيين و االنجمو أمريكيين  أنيم تبين وجود اختNelson & Garaza(1973 )و جارزا 

 غير مرتاحين لمبيئة األكاديمية وال يشعرون بالفائدة العممية لمكمية .

إن اختالف نتائج الدراسات المناخ النفسي االجتماعي و عالقتو مع متغيرات متعددة  دفع الباحثة    

، باعتبارىا شعور داخمي يتمثل في الرغبة إزاء  لدراسة عالقة المناخ النفسي االجتماعي بالدافعية لمتعمم
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  فعل ما . و ىي من أىم العوامل المحفزة لعممية التعمم ، و بالتالي تحقق األىداف التعميمية المسطرة ،

و كونيا عامل يساعد في تحصيل المعرفة .و كذا كون مرحمة التعميم المتوسط من المراحل التي تحتاج 

ألولياء و المدرسين و كافة األعضاء المسؤولين عمى العممية التربوي من إلى رقابة أكثر من طرف ا

دافعتييم لمتعمم من أداء أفضل ورغبة قوية في  زيادةرشاد وتوجيو التالميذ و متخصصين ومشرفين إل

 التعمم واالكتشاف واإلبداع ،حتى يتجاوزوا ىذه المرحمة دون التعرض لالنحرافات والتي قد تؤثر عمى

تيم ،بحيث ىذه المرحمة من التعميم تمر عمى مرحمة جد صعبة في لمتعمم وحتى عمى سموكا دافعتييم

 تنشئة الطفل أال وىي مرحمة المراىقة .

لكن عمى خمفية ما لوحظ في السنوات األخيرة من انخفاض في مستوى أداء و دافعية التالميذ       

 ني لمبحث عن الحقائق الكامنة وراء الموضوع. لمتعمم انعكس سمبا عمى تحصيميم الدراسي و ىذا ما دعا

 ومن ىنا تبمورت مشكمة الدراسة الحالية في السؤال التالي:

ىل توجد عالقة بين المناخ النفسي االجتماعي في قاعة الدراسة  والدافعية لمتعمم  لتالميذ السنة _  

 الرابعة من التعميم المتوسط؟

 وعميو يمكن طرح التساؤالت التالية :

ىل توجد عالقة بين المناخ النفسي في قاعة الدراسة والدافعية لمتعمم لتالميذ السنة الرابعة من التعميم  _

 المتوسط ؟

ىل توجد عالقة بين المناخ االجتماعي في قاعة الدراسة و الدافعية لمتعمم لتالميذ السنة الرابعة من _

 التعميم المتوسط ؟ 
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في اتجاىيم نحو مناخيم النفسي واالجتماعي السائد في قاعة  ىل توجد فروق بين الذكور و اإلناث_

 الدراسة   لتالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط؟

 _ فرضيات البحث:  2

من خالل البحوث والدراسات التي مرت عمى الباحثة و المذكرات التي اطمعت عمييا ومن إشكالية      

  التالية:البحث المطروحة تقترح الباحثة الفرضيات 

 أ/ الفرضية العامة : 

_ توجد عالقة دالة إحصائيا بين المناخ النفسي  االجتماعي في قاعة الدراسة  و الدافعية لمتعمم لتالميذ 

 السنة الرابعة من التعميم المتوسط.

 ب/الفرضيات الجزئية:

تعمم لتالميذ السنة الرابعة _ توجد عالقة دالة إحصائيا بين المناخ النفسي في قاعة الدراسة و الدافعية لم

 من التعميم المتوسط.

_ توجد عالقة دالة إحصائيا بين المناخ االجتماعي في قاعة الدراسة  و الدافعية لمتعمم لتالميذ السنة 

 الرابعة من التعميم المتوسط.

السائد _ توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في وجية نظرىم لمناخيم النفسي االجتماعي 

 في قاعة الدراسة  لتالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط .
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 _ دوافع اختيار البحث:3

بعد اطالع الباحثة عمى دراسات و بحوث سابقة حول المناخ النفسي االجتماعي و الدافعية لمتعمم      

النفسي االجتماعي في قاعة ، وجدت إن الدراسات المتعمقة بتعميمية العموم قميمة وخاصة ببعد المناخ 

الدراسة و تأثيره عمى عممية التعمم و كذا التحصيل الدراسي وذلك عمى حسب عمم الباحثة ، و كونو 

الباحثة البحث في ىذا الموضوع الذي أرادت يق في الحدود الممكنة ،لذا موضوع قابل لمدراسة و التطب

ي في قاعة الدراسة بالدافعية لمتعمم لتالميذ السنة شغل اىتماميا أال وىو عالقة المناخ النفسي االجتماع

 الرابعة من التعميم المتوسط .

 _ أهمية البحث : 4

يعتبر موضوع المناخ النفسي  االجتماعي في قاعة الدراسة  ذو أىمية في عمم النفس بصفة         

ي يعيشو التمميذ داخل عامة وتعميمية العموم بصفة خاصة و ذلك نظرا لمتغير النفسي و االجتماعي الذ

 غرفة الصف  و تأثيره عمى عممية التعمم .

كما يتمثل ىذا البحث في التعرف عمى طبيعة العالقة بين مفاىيم ومتغيرات ىذه الدراسة التي          

كاألسرة والمؤسسات التربوية وتكامل ىذه  ظم من شانيا أن تمقي الضوء عمى أىمية و دور ىذه الن

 ل شخصية الطالب ،ومدى تأثيرىا عمى التمميذ وعمى مستقبمو الدراسي .األدوار في تشك

كما تساعد المسؤولين عمى وضع خطط ىادفة لتفعيل العممية التعميمية التعممية ،و بعث أولياء األمور 

 عمى تحسين أساليب التنشئة االجتماعية بصفة عامة .

وقد تسيم نتائج ىذه الدراسة في مساعدة األخصائيين النفسيين ومراكز التوجيو و اإلرشاد في وضع 

 البرامج اإلرشادية و العالجية وكذا برامج التوعية .
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 _  أهداف البحث :5

 تيدف ىذه الدراسة الحالية إلى :

ذ السنة الرابعة من التعميم _ الكشف عن عالقة  المناخ النفسي االجتماعي والدافعية لمتعمم لدى تالمي

 المتوسط.

 _ محاولة إظيار النواحي التي يمكن أن تؤثر عمى الدافعية لمتعمم.

 _ معرفة ما إذا وجدت عالقة بين المناخ النفسي و الدافعية لمتعمم لدى أفراد العينة .

 عينة._ معرفة ما إذا وجدت عالقة بين المناخ االجتماعي و الدافعية لمتعمم لدى أفراد ال

_ معرفة ما إذا وجدت فروق بين الجنسين )ذكور /إناث ( في وجية نظرىم لمناخ النفسي و االجتماعي 

 في الصف.

 _  التعاريف اإلجرائية :6

 المناخ:-أ

ىو نموذج متميز من العالقات والتفاعالت والتغيرات البنائية والسموكية التي يمارسيا األفراد والتي      

 تجعميم أكثر تكيفا مع البيئة التي يعيشون فييا   .

 المناخ النفسي: -

صفات يمثل المناخ النفسي انعكاسا ألثار العوامل البيئية عمى إدراك الفرد وأدائو،أي مجمل ال         

 البيئية)المناخية ( المكتسبة لدى الفرد من تفاعالت وميوالت واتجاىات ....الخ.
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 المناخ االجتماعي : -ج

 يمثل المناخ االجتماعي البيئة الرئيسية التي يوجد في إطارىا الفرد .      

 المناخ النفسي االجتماعي :-د

ة والمتمثمة في األوضاع النفسية  التي تعوق ىو الجانب الكيفي من العالقات الشخصية المتبادل         

أو تسيل األنشطة المنتجة لمفرد في الجماعة .وبصياغة أخرى ىو الدرجة التي يتحصل عمييا المتمدرس 

)المفحوص ( عمى مقياس المناخ النفسي االجتماعي في قاعة الدراسة ،إذ نشير إلى أن المتمدرسين 

يجابي مع البيئة مما يخمق لدييم أجواء مالئمة لمعمل الفردي أصحاب الدرجات العالية لدييم تفاعل ا

 والجماعي ،وعمى عكس أصحاب الدرجات المنخفضة .

 الدافعية لمتعمم : -هـ 

الدافعية لمتعمم في بحثنا ىذا ىي مجموعة المشاعر التي تدفع بالمتعمم إلى االنخراط في نشاطات        

منشودة وىي ضرورة أساسية لحدوث التعمم ،أي أنيا حالة استثارة التعمم الذي يؤدي إلى بموغ األىداف ال

وبصيغة تحرك المتعمم الستغالل أقصى طاقتو في أي موقف تعميمي بيدف إشباع رغباتو و تحقيق ذاتو 

 . أخرى ىي ما يقيسو مقياس الدافعية لمتعمم ليوسف قطامي والدرجة التي سيتحصل عمييا المفحوص 
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 تمهيد :

لتي تستوجب البحث تعددت الدراسات االجتماعية في مجال عمم النفس فيي من االتجاىات ا       

والتقصي لدى الباحثين وان المناخ النفسي االجتماعي يعتبر عامبل ميما في المجال التعميمي ،إذ نبلحظ 

أن توفر مناخ نفسي اجتماعي ايجابي يساعد المتمدرس عمى تكوين عبلقات وتفاعبلت متبادلة بين 

ورفع  نجاحمة من وسائل تحقيق الفيو وسيمة ىادرس وبين المتمدرسين بعضيم لبعض المتمدرسين والم

مستوى األداء  ،فضبل عمى أن بناء مقياس يقيس المناخ النفسي االجتماعي في قاعة الدراسة شيء 

مساعد إلجراء بحوث ودراسات مستقبمية أخرى في عمم النفس بصفة عامة وتعميمية العموم بصفة خاصة 

 االجتماعي  . .وىذا ما سأتطرق إليو في بحثي ىذا حول المناخ النفسي

جاءت تصورات عمماء النفس لمفيوم المناخ منذ أكثر من نصف   نبذة تعريفية لمفهوم المناخ: -1

 . قرن وقد كان البحث في ىذا المفيوم ليس باألمر اليين و من ثم تعددت اآلراء حولو

 كممة مناخ كممة مستحدث في القاموسأ/ المناخ   لغة :   

أما في قاموس الرائد :   فان الكممة مشتقة من أناخ إناخة )نوخ( ويقال أناخ الجمل أي أبركو و أبركو 

 (.242: 1981في المكان ،أقام بو ،حل بو الذل أو غيره )مسعود، 

 ب/ التعريف االصطالحي :

ماعية الميتمة بدراسة يعتبر المناخ احد المفاىيم الواسعة التي تناولتيا العموم النفسية االجت           

اإلنسان في تفاعمو مع البيئة، كعمم النفس االجتماعي ،عمم النفس اإلداري ،عمم النفس الصناعي ،عمم 

ذلك من خبلل تعدد المصطمحات و المسميات التي  ظيري وعمم النفس الحربي بالبحث ،ويالنفس البيئ
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ة ،السياق،الشخصية كما استخدمت استخدمت لئلشارة إليو.  ومن تمك المصطمحات الشعور الثقاف

الميدان الموقع،وموقع السموك والحاالت ،وكان لكثرة تمك  مثل البيئة،الوسط،الموقف، مصطمحات أخرى

إلى  المسميات وما أثير من خمط بين المفاىيم اثر في ظيور الجدل نحوىا مما دفع ىالين وكروفت

البحث عن مصطمح يشير إلى العبلقات التي يمارسيا األفراد في المواقف المختمفة بطريقة فعالة 

(المناخات عمى أنيا Kahnt ;Katzوتوصبل إلى مصطمح المناخ التنظيمي . وقد وصف كاىن وكاتس )

يتم تطيرىا من نماذج متميزة لممعتقدات التي يتم توصيميا ألفراد المجموعة من خبلل عممية التنشئة،و 

خبلل تفاعل األفراد مع البيئات االجتماعية و الفيزيائية ،وينبثق المناخ من أنواع األفراد وطرق االتصال 

عمى الرغم من وجود أراء بديمة فان معظم الباحثين يتبعون تعريف  قيم والمعايير المشتركة لؤلفرادوال

من أعضاء المنظمة ،كما توصبل إلى أن كاىن وكاتس لممناخ عمى انو معتقدات اجتماعية تكمن ض

 & Lindell)تباين مدركات األفراد لممناخ يشير إلى اإلجماع عمى المناخ )براندت و ليندل(

BrantK,2000 :331-112)  

طريقة لتقدير األنظمة االجتماعية مستخدما مفيوم البيئة المدركة 1975وقدم موس في عام           

د مناخ  وضع ما وذلك من خبلل اإلدراكات المشتركة ألفراده.)أل ثاني، والذي يمكن من خبللو تحدي

أما في إطار نظرية النظم االجتماعية فان مفيوم المناخ ييتم بالنظام داخل المؤسسة من   .(1992:23

حيث ىي نظم مفتوحة /مغمقة ،بينما مفيوم المناخ في نظرية الدور ييتم بالتفاعل الديناميكي بين 

د ومطالب الدور ،كما ييتم نموذج المناخ في إطار نظرية الطاعة  واالغتراب بعوامل حاجات الفر 

الضبط داخل المؤسسة و ما يمكن أن ينشا عنيا من صراع بين حاجات الفرد وأىداف المؤسسة )عاصم 

،1996 :78) 
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يحددون و ييتم أصحاب النظريات الظاىرية بالبيئة )المناخ( كما يدركيا الشخص المبلحظ ذاتو و  

فاعميتيا عمى أساس تشكميا في وعي الكائن الحي وتأثيرىا فيو .  ويرى رضوان أن البيئة )المناخ( عبارة 

نمو الكائن عن مجموعة من العوامل الخارجية التي تؤثر خارج وحدات الوراثة والتي يمكن أن تؤثر في 

و بيئة اجتماعية معرفا الثانية بأنيا إلى أخر حياتو ،وصنفيا إلى بيئة طبيعية  والدتوالحي ونشاطو منذ 

الجو االجتماعي العام و ما يقوم فيو من قوانين ومعايير و قيم مختمفة تييمن عمى نواحي الحياة 

اإلنسانية وتتفرع عن ىذه البيئة االقتصادية، الثقافية ،و العاطفية أي الجو العاطفي الذي يحيط 

 (12-13: 1994بالفرد.)رضوان، 

 المفسرة لمفهوم المناخ :بعض النظريات  -2

مع تطور الفكر السيكولوجي أصبح فيم اإلنسان لمبيئة من احد أىم مجاالت البحث و في ىذا       

والوجدانية و المعرفية التي يعرف األفراد  المجال ميز الباحثون بين معرفي البيئة أي العمميات االدراكية

من خبلليا البيئة االجتماعية و بين رسم الخريطة المعرفية أي التمثيبلت العقمية لمثيرات البيئة المحيطة 

وعمى ىذا األساس تمخضت  (270:1989ناخ النفسي(.  )مميكو ،و مخرجات التمثيبلت المعرفية ) الم

 مناخ ومنيا :نظريات متنوعة لتفسير مفيوم ال

استندت نظرة ليفن عمى مركبات منطقية لتوضيح الديناميات  نظرية ليفن في المجال النفسي: -2.2

الكامنة وراء الظواىر واستعان بالمركبات الدينامية لفيم التفاعل واالتصال و المظاىر السموكية االخرى 

مركبات المجال الحيوي ويقصد (.وتتضمن تمك ال396-395:1989و لتفسير التغير و النشاط )مميكو،

بو :"الحيز الذي يعيش فيو الفرد نفسيا كما يدركو ويشمل األشياء و األشخاص و األفكار التي تتصل 

وحدة دينامية تنشا نتيجة التفاعل بين  اإلدراكية(.  واعتبرت النظرية العممية 257:1982بالفرد ")جابر ،

نوعان :عوامل ذاتية :تتعمق  اإلدراكيةامل التي تحدد العممية الذات المدركة والبيئة الخارجية ،و أن العو 
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بالشخص المدرك وتتضمن دوافع الشخص وخبرتو وميولو واتجاىاتو ،وعوامل توجد في المجال االدراكي 

نفسو :وتشمل خصائص األشياء و الموضوعات التي تدرك ،و توصمت إلى أن اإلدراك ىو أساس 

(، وعميو بقوم تصور ليفين عمى أن السموك دال 161- 160:سنة لتفسير السموك )فيمي ،بدون

 (69:1981و البيئة النفسية .)منصور،  لمشخص 

تدور ىذه النظرية حول اإلدراك وتذىب إلى انو ىو  المتبادل : أونظرية التفاعل التعاممي  -2.2

يخمق الكائن الحي المدرك لبيئتو أو لعالمو االفتراضي ،و ىو تمك البيئة التي  العممية النفسية التي بيا

يسعى بداخميا الكائن الحي إلى تحقيق أىدافو وىذا العمم االفتراضي يعد نتاجا لمتفاعبلت التعاممية 

( نموذجا 1973( و يقدم ستوكولز)  71:1981الخاصة بالوسط الفيزيقي و بالكائن الحي )منصور ،

ربع صور من التفاعل أن العبلقات بين اإلنسان والبيئة تتضمن أعمى ريا لمفيوم المناخ و يقوم تفسي

_ تفسيرية : تفسير اإلنسان لبيئتو في ضوء المعمومات القائمة و األىداف و التوقعات و التبادلي ىي 

بالصور المعرفية أو  يختمف تفسير األفراد لمبيئة في االستجابة لمنبياتيا و ىم في ذلك يكونون ما يسمى

 الذىنية .

 _ إجرائية :أي أن التفاعل التبادلي يتضمن كل من الفعل النشط و السموك بقصد ضبط البيئة او تعديميا 

 أي أن الفرد يتأثر بقوى البيئة .ستجابية :إ_ 

افو _ تقييميو : يقوم الفرد نوعية البيئة و يتخذ ىذا التقويم أساسا لنشاطو بعد ذلك لتحقيق أىد 

 (267-266:1989.)مميكو،

 النظرية المعرفية السموكية :  -2.2

 ( أىم األسس المشتركة بين المدارس المعرفية و السموكية فيما يمي:1965لخص كندال وبيمس )   
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 _ يستجيب الكائن العضوي أساسا إلى تمثيبلت معرفية لمبيئة أكثر مما يستجيب ليذه البيئات كما ىي .

 اإلنساني يتم من خبلل وسائط معرفية ._ معظم التعمم 

 (481:1989)مميكو، األفكار و المشاعر والسموك _ تقوم ارتباطات مسببة بين 

 نظرية الحاجة _الضغط: -2.2

(حيث يتضح التفاعل الوظيفي بين 219:1976إن نظرية موراي في الدافعية نظرية تفاعمية)جابر،  

يباشره الوسط البيئي من مؤثرات متعددة عمى ىذه  ااإلمكانات الكامنة في الفرد من ناحية وم

االستعدادات الكامنة حتى يستثيرىا ويبمورىا ويوظفيا في واقع حياة الفرد والجماعة من ناحية أخرى في 

 (73:1981محددات بناء الشخصية اإلنسانية .)منصور،

خارجية )جابر  و ينظر موراي إلى السموك باعتباره نتاجا لحاجات داخمية تتفاعل مع ضغوط

(،و بذلك يعتبر موراي السموك كما ىو الحال في نظام ليفين دالة لخصائص البيئة إلى 219:1976،

 (74: 1981جانب خصائص الفرد كما ميز البيئة المدركة عمى البيئة الموضوعية .)منصور ، 

 نظرية المدخالت _ المخرجات: -2.2

ة نظام تنطبق عميو صفات النظم وفي ضوء ىذا و تقوم عمى تصور السموك اإلنساني في ىيئ    

التصور ينقسم النظام السموكي إلى أجزاء رئيسية ثبلثة ىي :_ المدخبلت السموكية :و ىي المثيرات 

األولية واالجتماعية و التنظيمية وىي عبارة عن أشكال من المعمومات تتدفق عمى النظام السموكي من 

 ينو الداخمي ذاتو .المناخ المحيط بو كما يحسيا من تكو 
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_ العمميات السموكية : وىي األنشطة الذىنية التي تتعامل مع المثيرات وتييئ النظام التخاذ قراراتو 

السموكية وتتركز العمميات السموكية المختصة بمعالجة المعمومات في عممية اإلدراك ، التفكير،التعمم 

 اذ القرارات . ،الدافعية ،في عممية تكوين االتجاىات وفي عممية اتخ

_المخرجات السموكية :وىي االستجابات التي تصدر عن النظام السموكية في مواجية المثيرات و 

يتضمن النظام السموكي فكرة إرجاع األثر وىي عودة المعمومات مرة أخرى عن رد فعل المناخ بالنسبة 

)السممي والعمميات السموكيةيل المدخبلت لممخرجات السموكية و تأثير تمك المعمومات في إعادة  تشك

 (     57-38،بدون :

وتنوع ىذه النظريات  كل عمى حدا إال أن الباحثة ترى ضرورة دراسة  رغم دقة  المصطمحات      

المناخ حسب التصنيفات التي وضعيا دارسوه و تعريف كل نوع من أنواع المناخ في موقعو كما ستعتبر 

نيا بدل الباحثة في ىذه الدراسة مصطمحات المناخ و البيئة والجو بمعنى واحد و سيتم استخدام كل م

األخر في ىذه الدراسة. إن المفاىيم مثل المناخ التنظيمي ،و المناخ النفسي االجتماعي،و المناخ 

األسري ،و المناخ المدرسي ،تم تطويرىا من قبل عمماء السموك إال أن التمييز بين المفاىيم المختمفة في 

 -بدي عمماء النفس التنظيميمجال المناخ مازال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات  فقد ا

 Ansari)من الفيم و تفسير المناخ )أنصاري وآخرون(  الصناعي اىتماما أكثر بأساليب القياس

,Bumagartel,Sullivan :1982,1165)   ولكي يستطيع الباحث في مجال المناخ إدراك حقيقة

 المفيوم البد من التمييز بين أنواعو .
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 المناخ: أنواع_2

 المناخ التنظيمي : -2-2

اىتمت بحوث السموك التنظيمية بموضوع المناخ التنظيمي فقدا شار عمي  1963منذ حوالي      

من خبلل  بحثو المناخ التنظيمي انو مفيوم تجريدي مازال يعاني من عدم الوضوح لكثير من 1990

الباحثين فمنيم من يرى انو الباحثين و مزال محل جدل بينيم كما توصل إلى وجود اختبلف في نظرة 

خاصية من خصائص المؤسسة ،و آخرون يرون انو خاصية من خصائص األفراد و المؤسسة معا 

،وعميو فقد أفرزت البحوث المتنوعة في مجال المناخ التنظيمي تعريفات عدة تصفو بطرق مختمفة و 

يشير إلى مجموعة خصائص (. فيرى أولتمان و آخرون أن المناخ التنظيمي 78: 1990متعددة .)عمي،

بيئة العمل التي يدركيا األفراد الذين يعممون ىناك و تعمل كقوة رئيسية في التأثير عمى السموك 

 الوظيفي. أما ديسمر فيرى انو إدراك الشخص لنوع المنظمة التي يعم فييا .)اولتمان واخرون

(Altman,Valenzi,Hodagetts,1985 :608)     يمي بأنو تعبير عن ويقصد بالمناخ التنظ

الخصائص المختمفة لبيئة العمل في التنظيم و التي تشما التنظيم الرسمي ،و مزيج الحاجات الخاصة 

بالعاممين ،وطبيعة االتصاالت التنظيمية ،وأنماط اإلشراف السائدة ،وسموك الجماعات وغيرىا من 

بواسطة أفراد التنظيم مما يؤثر عمى  العوامل التنظيمية والتي يمكن إدراكيا بشكل مباشر ،و غير مباشر

 & Pritchand(. وقد عرف كل من 38: 1990سموك األفراد و السموك التنظيمي ككل . )شييب ، 

Karsik المناخ التنظيمي بأنو :سمة مستمرة نسبيا لمبيئة التنظيمية الداخمية التي تمييزىا عن منظمات

ظمة و تقوم كأساس لتفسير الموقف وكمصدر أخرى التي تنبثق من سموكيات و سياسة أعضاء المن

.وىناك من أصحاب التعريفات من اىتم (Nicke Batlis ,1980 :233)لمضغط لتوجيو النشاط 

بالتأكيد عمى اإلدراك و التقييم كأساس لتعريف المناخ التنظيمي ،و من نماذج ىذه التعريفات تعريف كل 
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)دوارون،باروا من قبل أعضائووتقييم خصائص التنظيم  من دورون و باروا لممناخ التنظيمي بكونو إدراك

،1997 :203) 

ترى الباحثة أن التعريفات تختمف تبعا لوجية نظر واضعييا و رؤيتيم لمحددات المناخ         

التنظيمي و األطر النظرية التي يتبنونيا و ينطمقون منيا ،و من المبلحظ أن مصطمح المناخ التنظيمي 

لنظام أو المنظمة و يتناول ما يتعمق بخصائص التنظيم آو النظام أو المنظمات قائم عمى مفيوم ا

)المؤسسات(أي انو يرتكز عمى الجماعة التي يشكل بدورىا أشكاال متعددة لمنظم لكل منيا مناخ خاص 

بو . حيث النظام كما يعرفو السممي ىو:"الكيان المتكامل الذي يتكون من أجزاء و عناصر متداخمة تقوم 

لناتج الذي يحققو بينيا عبلقات تبادلية من اجل أداء  وظائف و أنشطة تكون محصمتيا النيائية بمثابة ا

عمى ضوء التعريف ترى الباحثة أن الفرد يشكل نظاما لو مناخو و  (32)السممي ،بدون:النظام كمو."

ي،ولكممنيا مناخو الخاص ،كما أن اآلسرة والجامعة تشكل منظمات اجتماعية لكل منيا مناخو التنظيم

 االجتماعي.

 المناخ األسري: -2.2

تشكل األسرة منظمة اجتماعية ليا إدارة متمثمة في الوالدين أو من ينوب عنيما،وأعضاء ينتمون      

إلييا ىم األبناء ،وآخرون يقيمون مع اآلسرة وينتمون إلييا . وعميو فان لآلسرة مناىا تنظيميا ،فعمى 

ناخ التنظيمي السابق ذكره يكون المناخ التنظيمي لؤلسرة ىو مجموعة ضوء تعريف اولتمان لمم

خصائص بيئة األسرة التي يدركيا أفرادىا المنتمون إلييا و تعمل كقوى رئيسية في التأثير عمى سموكيم 

ويشكل المناخ األسري اإلطار الذي ينمو فيو الطفل و تتشكل فيو شخصيتو ومفيومو عن طاقتو وعن 

يكتسب منو خبرات و أنماط سموكو و ينيل معارفو ويتشرب قيمو و اتجاىاتو لذا فانو يؤثر  اآلخرين ،كما
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(. ومن المؤشرات 453_452: 1998تأثيرا ال يمكن تجاىمو أو إغفالو عمى شخصية الطفل. )القريطي،

 اليامة عمى المناخ األسري :

 العبلقات األسرية ودرجة التماسك األسري. -

 تيحو جو األسرة ألفرادىا .النمو الشخصي الذي ي -

 درجة االنضباط والتنظيم داخل األسرة . -

 مدى إشباع األسرة لحاجات أعضائيا -

 (241: 1997أساليب تنشئة األبناء.  ) حافظ وآخرون، -

و يشير موس أيضا إلى انو يمكن أن نتصور المناخ األسري من خبلل االتجاىات و التوجييات    

(  ونظرا ألىمية المناخ األسري  سواء 30: 1993ة في األسرة .)العمي ،نحو نمو الشخصية السائد

من حيث مفيومو أو مكوناتو أو العوامل المؤثرة فيو ،فقد نال نصيبا وافرا من البحوث التربوية 

 واالجتماعية و النفسية  عمى الصعيد العربي و األدبي و تناولو الباحثون من جوانب وزوايا شتى .

 :المدرسي و المناخ الجامعيالمناخ  -2.2

تمعب المدرسة و الجامعة كمؤسسات اجتماعية دورا ىاما في النمو االجتماعي ،ويسودىا        

لمؤسسة تعميمية نوعا خاصا من المناخ خزي باىتمام الباحثين في المجاالت التربوية و النفسية في 

بأنو الجو الذي يسود المدرسة كمؤسسة السنوات األخيرة . فقد عرف القريطي المناخ المدرسي العام 

الكيفية التي تدار بيا و يتم عمى أساسيا اتخاذ القرارات وتنفيذىا وتوزيع  تربوية تعميمية متضمنا

األدوار و الواجبات عمى العاممين فييا وتنظيم سير العممية التعميمية و إدارة النشاطات المدرسية و 
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المجموعة البشرية داخل المدرسة عمى اختبلف مستوياتيا شبة العبلقات و التفاعبلت بين أعضاء 

ووظائفيا ،فالمناخ المدرسي باختصار ىو المحصمة النيائية العامة المميز لخصائص المدرسة .      

( .ومع أوائل الستينيات بذلت جيود كبيرة لمحاولة فيم و قياس المناخ 478: 1998)القريطي، 

 (13: 1983يونس ،السائد في المؤسسات التعميمية .)

و قام عمماء اإلدارة بتصنيف أنواع المناخ المدرسي عمى المتصل يضم ستة أنواع من المناخ      

و المناخ المغمق ، أما  –المناخ العائمي  –المناخ األبوي –مناخ اإلدارة الذاتية –ىي المناخ المفتوح 

-المناخ ألتسامحي –اخ التسمطي عمى مستوى الفصل فيمكن تصنيف أنواع المناخ كالتالي :  المن

 (259  -256: 1997)حافظ و آخرون،والمناخ االجتماعي –ل السموك مناخ تعدي

 المناخ الجامعي ) األكاديمي( : -2.2

إن الجامعة أو الكمية تعتبر نظام اجتماعي يتكون من شبكة من العبلقات بين العاممين فييا من    

بين  طبلب ،وىيئة  تدريسية ، و إداريين يطمق عميو مناخ المؤسسة أو البيئة و ىو محصمة التفاعل

امعات (.  وقد تناول الباحثون المناخ داخل الج48: 1997)المحبوب،األفراد مع بعضيم البعض

باعتبارىا مؤسسات أو منظمات من منظور المناخ التنظيمي في الجامعات فدرسوا بعاد المناخ 

(،كما اىتم 1994التنظيمي داخل الجامعة و من وجية نزر أعضاء التدريس كدراسة ألقرويتي)

 (.1989آخرون بالمناخ األكاديمي كما يدركو الطبلب كدراسة األغا)

 اعي:المناخ النفسي االجتم -2.2

يعبر مفيوم المناخ النفسي االجتماعي مفيوم يصعب فصل مكوناتو إال لمتطمبات الدراسة و      

يصعب ذلك أحيانا ،و من الباحثين من ميز بين المناخ النفسي و المناخ االجتماعي ،و اعتبرىما 
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النفسي البعض مفيوما واحدا فقد ورد في معجم عمم النفس المعاصر إن "مرادفات مفيوم المناخ 

االجتماعي ىي المناخ األخبلقي النفسي ،والمناخ النفسي ،و الجو النفسي داخل جماعة"  ) بيتروفسكي 

(. و حيث إن الفرد ال يوجد بمعزل عن الجماعة فان مناخو النفسي ال ينفصل عن 46: 1996وآخرون،

م أعمق لمصطمح المناخ مناخو االجتماعي ،و ستبدأ الباحثة بتعريف المناخ االجتماعي لموصول إلى في

 النفسي االجتماعي.

)السممي ،بدون : ية التي يوجد في إطارىا الفرد:  يمثل المناخ االجتماعي البيئة الرئيسالمناخ االجتماعي

(و أطمق عميو ليفين المجال االجتماعي و عرفو بأنو أي جماعة فاعمة أو متغيرة ينتظم فييا سموك 82

و تشمل البيئة االجتماعية الجماعات البشرية التي ينخرط فييا و إياىا (.396: 1989األفراد  )مميكو ،

الفرد كاألسرة و جماعة النادي و المدرسة و الجامعة و العمل و الجيرة ،و تتضمن مجموعة القيم 

والعادات و المثل واألعراف و التقاليد و القواعد النظم والقوانين و المبادئ السائدة في المجتمع الذي 

 (134: سنة العيسوي،بدون ( ن في كنفواإلنسايعيش 

و المناخ االجتماعي بالتحميل وتوصل إلى أن :المناخ  و قد تناول السممي العبلقة بين الفرد       

االجتماعي ىو المصدر الذي يستمد منو الفرد أىدافو  و المعايير التي يستند إلييا في اتخاذ القرارات ،و 

مكونات المناخ االجتماعي يسعى إلى إشباع رغباتو و حاجاتو و تطمعاتو و من خبلل التفاعل  مع 

التأثير اليادف لتحقيق ما برضاه ،ثم يتجو الفرد بأفعالو و سموكو إلى المناخ االجتماعي المحيط ىادفا 

اإلمكانيات البلزمة لممارسة نشاطو.   إلى التأثير و التعديل فيو بما يحقق أىدافو بالحصول عمى

عمى تأثير نوع المناخ االجتماعي   1963(.وأكد جويت و ىوايت في عام 84-82ممي ،يدون : )الس

عمى سموك الفرد  و الجماعة وتوصبل من دراستيما لتأثر سموك الفرد و سموك الجماعة بمناخات 

اجتماعية ثبلثة ىي المناخ االجتماعي الديكتاتوري ،الفوضوي ،والديمقراطي ، إلى أن السموك 
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ماعي داخل المناخ الديمقراطي يميزه الشعور بالثقة و الراحة النفسية بينما في المناخ الديكتاتوري االجت

يتميز بروح العدوان و السموك التخريبي،أما المناخ الفوضوي فيتميز السموك بالثقة بين األفراد مع وجود 

 (91-89: 1994التذمر والقمق .)رضوان ،

 مناخ النفسي االجتماعي :التعريفات االصطالحية لمفهوم ال -2

تعددت وجيات النظر العمماء و الباحثين في مفيوم المناخ النفسي االجتماعي من تعريفو          

ووظيفتو في الحياة  النفسية لمفرد ،وناقش األدب السيكولوجي مفيوم المناخ النفسي االجتماعي تحت 

ل من شنيدر كرأى  1983. ومنذ عام  جال النفسيمسميات البيئة النفسية ،والجو النفسي ،و الم

 Decotiisوريتشارد انو طرا تقدم ممموس فر وضع تصور لمفيوم المناخ النفسي فعرفو كويز و دكتويز)

&Koys بأنو:ظاىرة إدراكية حسية يشارك فييا تتفرد بشكل واسع كوحدة تنظيمية مفترضة وظيفتيا)

ويرى برون و ( 265:  1991،ظمة )كويزودكتويزالمن األساسية تشكيل السموك الفردي وفقا لمتطمبات

أن المناخ النفسي يشير إلى كيفية إدراك وتفسير الموظفين لمبيئات التنظيمية Brown  &  Leighليف 

وكاىن لممناخ أن المناخ النفسي يشير إلى داللة أو مغزى الصفات البيئية من حيث  .وتؤكد نظرة كاتس

المعنى المكتسب لمفرد الواحد .و قد اقترح جيمس بان البيئة التنظيمية يأخذ معنى شخصي ،و مغزى 

ه في عاطفي أو دافعي لمموظفين خبلل عممية التقييم التي فييا التمثيل المعرفي لسمات البيئة يتم تفسير 

.أما ((Lindel  &  Brandet ,2000 :333-359دية من حيث األىمية لرفاىية الفرضوء القيم الفر 

جيب ليا رضوان فيرى أن البيئة النفسية أو المناخ النفسي ىي البيئة كما يدركيا الفرد ويتأثر بيا فيست

باني إلى أن المناخ (. ويذىب الشي 13: 1994اىتمامو و نشاطو. )رضوان ،وىي التي تثير انتباىو و 

النفسي يمثل البيئة كما يدركيا الفرد و تبدو لو و يشعر نحوىا فيستجيب ليا في ضوء ىذا اإلدراك 

والشعور.وىذه البيئة النفسية التي يطمق عمييا  المجال النفسي أو المناخ النفسي،وقد تكون البيئة الواقعية 
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كولوجية مختمفة جاء االختبلف لكل فرد منيم . من بيئات سيلنسبة لعدد من األفراد لكنياواحدة با

(. و في معجم عمم النفس المعاصر ورد تعريف المناخ النفسي االجتماعي 165: 1988)الشيباني ،

بأنو:" الجانب الكيفي  من العبلقات الشخصية المتبادلة الذي يتجمي كمجموعة إجمالي لؤلوضاع النفسية 

 (46: 1996لفرد في الجماعة".)بيتروفسكي و اخرون ،اتطور األنشطة المنتجة والو يسيل أو يعوق 

لممؤسسة بالدراسة فأشار إلى أن المناخ النفسي ىو :عبارة عن  المناخ النفسيو قد تناول البادي       

المواقف و االتجاىات النفسية العامة التي يتخذىا كل جميور نوعي تجاه كل ما يتصل بالمؤسسة التي 

أكد عمى أن المناخ النفسي ىو خبلصة تفاعل ىذه العناصر جميعيا أي المواقف و ترتبط بيا مصالحو.و 

االتجاىات النفسية و ىي عناصر معقدة ومتفاعمة ومتداخمة ،و ىو الذي يحدد مدى نجاح أي مؤسسة 

( تمك التصنيفات لمفيوم 11-3: 1979ألنو غالبا ما يحدد نوعية  سموك جماىيرىا تجاىيا .)البادي ،

تجعل الباحث يقترب إلى حد بعيد من التعرف بصورة أوضح عمى مفيوم المناخ النفسي المناخ 

عميو ترى الباحثة أن مصطمح المناخ النفسي االجتماعي من المصطمحات المستحدثة و  االجتماعي.

ور طاالستخدام فيو يمثل العبلقات الشخصية المتبادلة  لمحالة النفسية التي بدورىا قد تسيل أو تعوق الت

الشامل لمفرد في الجماعة . ولعل من ابرز األسس التي يقوم عمييا مفيوم المناخ النفسي االجتماعي من 

 خبلل التعريفات  السابقة  ترتكز عمى :

 اإلدراك كعممية فسيولوجية  وظيفتيا تشكيل السموك. -

 تعدد األسباب و العوامل المؤثرة في المناخ . -   

 سباب معا بدرجات متفاوتة  .تفاعل و تداخل تمك األ-    

 تنوع األسباب بين ذاتية تتعمق بالشخص ،و خارجية تنبع من طبيعة المناخ التي يوجد فييا الفرد .-  
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 الفروق الفردية   .-  

 طبيعة و مكونات المناخ النفسي االجتماعي  : -2

قائمة ،وجاءت المحاوالت لذلك مازالت الحاجة إلى فيم طبيعة المناخ النفسي االجتماعي و تفسيره      

قميمة ،فقد ركزت األبحاث الحديثة عمى المناخ التنظيمي بشكل اكبر من اىتماميا بالمناخ النفسي 

لمفرد.ويمكن تحقيق الفيم لطبيعة المناخ النفسي االجتماعي بإلقاء الضوء عمى التفسيرات التي جاء بيا 

مبيئة التنظيمية  اشكل الحوانب العامة لممناخ أن االدراكات الخاصة ل العمماء:فيري برون وليف

السيكولوجي و إن التنوع في اإلدراكات و التقييمات التي تشكل المناخ النفسي من الممكن إن تنبثق من 

بين الشخص والموقف،و إن التمييزات  التفاعل الفروق الفردية ومن االختبلفات في المواقف باإلضافةعن

 &  Brown) ة األخرى قد تولد اإلدركات المختمفة لنفس البيئة ألفرد مختمفين اإلدراكية والعوامل الفردي

Leigh ,1996:358) 

   و ىذا يؤكد ما ذىب إليو البادي من إمكانية فيم طبيعة المناخ من خبلل : 

_  تكوين اإلدراك والصور الذىنية :حيث توجد اختبلفات في واضحة في مدركات األفراد تعود إلى  

 _ رؤية و مبلحظة الفرد لؤلشياء.اإلدراكبـ:  تأثر 

 وصفاتو الشخصية . _ طبيعة الفرد من حيث العاطفة والموضوعية

 _ اختبلف حاجات األفراد وأمزجتيم وخبراتيم.

   _ طبيعة البيئة التي ينشا فييا و يتعامل معيا.

 التمييز بين المناخ النفسي  االجتماعي و المناخ التنظيمي :
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سات الحديثة عمى الحاجة إلى التمييز بين المفاىيم المختمفة و يؤكد بعض الباحثون عمى أن ركزت الدرا

المناخ السيكولوجي يتميز عن المناخ التنظيمي كما يرى جافين وىوي .بينما يعتقد البعض أن المناخ 

ا يشيرون " أن المناخ النفسي ىو م 1973النفسي ىو المناخ التنظيمي فقد أشار ريتشارد وكاراسيك  

(.إال أن دراسة جاغين وىوي التي ركزت باالىتمام عمى  111:1991إليو بالمناخ التنظيمي ".)عمي، 

التمييز بين المناخ التنظيمي و المناخ النفسي ترى أن المقاييس االدراكية مثل المناخ النفسي يمكن 

يقترحان أن التمييز اإلجرائي بين تراكمو لتمثيل المجموعة أو النظام الفرعي أو المستويات التنظيمية ،و 

المناخ النفسي و المناخ التنظيمي يعتمد عمى اإلجماع حيث يظير المناخ التنظيمي اقل تغير كوظيفة 

لمفروق الفردية و لمخصائص الموقفية .وان المناخ النفسي يصبح مناخا تنظيميا عندما يوجد إجماع عمى 

                      (Gavin &Howe,1975 :237-288) ىوي ( ادراكات المناخ بين أعضاء الجماعة .)جافين

مما سبق ذكره حول التمييز بين كل من المناخ التنظيمي و المناخ النفسي ، يرى الباحث و ىو        

بحد ذاتو عضو في جماعة ما سوء العائمة ،أو الدراسة أو العمل...الخ، ومجموعة المناخات النفسية 

الجماعة تشكل ما يسمى بالمناخ التنظيمي .أي أن المناخ النفسي ىو الجزء الذي  المشتركة بين أفراد

 يتكون منو الكل و ىو المناخ التنظيمي .

تتشابك أنواع المناخ مع بعضيا البعض و ىذا ما جعل دراسة كل نوع عمى حدى دراية غير واضحة  

الجتماعي يمثل البيئة التي يعيش في تسبيا ذلك ألنيا غير مستقمة عن بعضيا البعض.إذا كان المناخ ا

ايطارىا الفرد، فان المناخ النفسي يمثل انعكاس أثار العوامل البيئية عمى إدراك الفرد ،فالمصطمحان 

يولد الطفل داخل األسرة  اعي و المثال التالي يوضح ماسبقيتوحدان لتشكيل المناخ النفسي االجتم

ويتكون لديو مناخا نفسيا خاصا كنتيجة لمتأثر بالمناخ األسري و المناخ النتظيمي داخل أيطار األسرة 

وعوامل أخرى ثم يمتد تفاعمو إلى خارج أسرتو ليتأثر بالمناخ االجتماعي خارج آسرتو ويؤثر فيو و 
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ذا أصبح يصبح طالبا في المدرسة ليترك المناخ المدرسي ووالمن اخ الجامعي أثرىما عمى شخصيتو  وا 

 .كمت لديو أثار المناخات السابقة موظفا في مؤسسة أو أي عمل آخر ترا

عمى ضوء ىذا تتبنى الباحثة مفيوم المناخ بالمعنى النفسي االجتماعي كايطار مرجعي ومنيجي      

مخص في المناخ النفسي لمدراسة حيث أن انعكاس أثار المناخ بأنواعو  تصبح مجاال واحدا يت

 .االجتماعي و يعبر عنو سموك فعمي

 خالصة :

يعتبر موضوع المناخ النفسي االجتماعي من احد المواضيع التي تنال اىتمام عمم النفس بصفة       

لذا  عامة وتعميمية العموم بصفة خاصة ،فعن طريقو يدرك الفرد ذاتو  ومكانتو النفسية واالجتماعية 

مسؤولين عمى العممية التعميمية التعممية األخذ بعين االعتبار ىذا الجانب  )المناخ يستوجب عمى ال

 النفسي االجتماعي ( وما قد يحدثو من تغيير عمى مستوى الفرد نفسو أو عمى مستوى الجماعة . 
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 تمهيد :

تحتل مشكمة تدني الدافعية لمتعمم صدارة البحوث الحديثة في المجال التربوي و النفسي نظرا        

الستفحال وانتشار ىذه الظاىرة عند التالميذ خاصة في المرحمة المتوسطة من التعميم .فالدافعية 

ضمن إيطار نظري  المدرسية كغيرىا من المفاىيم المتناولة في عمم النفس وعموم التربية تدرس وتفسر

خاص يشكل في حد ذاتو نموذجا فكريا يعتمد عميو الباحث في تفسير وتوضيح مجال اىتمامو ,وىذا ما 

سوف تتطرق إليو الباحثة في ىذا الفصل حيث عرضت مفيوم لمدافعية ومفيوم لمتعمم ثم تعريف الدافعية 

 ريات المفسرة ليا , وفي األخير إلى دورلمتعمم ومكوناتيا ووظائفيا والعوامل المؤثرة عمييا ,وكذا النظ

 المعمم في إثارة دافعية التمميذ .

 تعريف الدافعية  -1

إن مفيوم الدافعية مثمو مثل غيره من المفاىيم السيكولوجية األخرى كاإلدراك و التذكر و التعمم ,بمثابة   

 سموك الكائن الحي. نتكوين فرضي يستدل عميو م

الدافعية لتحديد اتجاه السموك و شدتو و باإلضافة إلى ذلك يكون كل منا عمى و بالتالي يستخدم مفيوم 

وىناك مبرران رأسيان لالستدالل عمى مفيوم الدافعية من  دوافعو ومقاصده السموكية. بمختمف وعي

  الحي و ىما4 ئنسموك الكا

معتاد و مستمر ة بصورة ممحوظة وبالتالي  جو إلى اليدف بمثابة شئأ_ يكون السموك المدفوع و المو 

 يفترض وجود دينامية تقف خمفو و تحدد قوتو.

ب_ربما ال تصدر استجابات الكائن الحي نتيجة لمنبيات خارجية محددة و يعني ذلك وجود محددات 

ومن ىنا سنعرض بعض تعريفات لمدافعية و ىي عمى النحو  بعينيا داخمية توجو السموك إلى األىداف
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يحرك  "وتعني يدفع آو Moverتعود كممة الدافعية إلى الالتينية حيث نجد جذورىا في كممة "  تالي4ال

 . (2000487.)خميفة ,

("إن الدافعية تعني استعداد الكائن الحي ليبذل أقصي جيد لديو من , Atkinson)أتكنسون عرفيا    

 (461 8002اجل تحقيق ىدف معين ")ثائر احمد غباري , 

( عمى أنيا"عامل نفسي شعوري يييئ الفرد لتأدية بعض األفعال أو 6321في حين عرفيا وتيج)    

 (Madeline blanque ford ,2001 :22)ميمو لتحقيق بعض األىداف".

يعرفيا "بمقيس"و "مرعي"4"ىي تمك القوة الداخمية التي تحرك السموك وتوجيو لتحقيق غاية و            

معينة , و يشعر بالحاجة إلييا و بأىميتيا المادية والمعنوية,وتستثار ىذه القوة المحركة بعوامل تنتج من 

 (  4183 8000الفرد نفسو)خصائصو ,حاجاتو,و ميولو(".)صالح محمد عمي أبو جادو, 

الداخمية و الخارجية  ف نستخمص إن الدافعية ىي مجموعة الظروفيمن خالل ما سبق من التعار      

عادة االتزان  لو عندما يختل و  التي تحرك وتنشيط وتوجو سموك الفرد من اجل تحقيق حاجاتو , وا 

 المحافظة عمى استدامتو إلى حين إشباع الحاجة وتحقيق ىدف ما. 

 تعريف التعمم: -2

التعمم ىو من التعاريف األساسية في مجال عمم النفس ,انو ليس من السيل وضع تعريف محدد        

لمفيوم التعمم وذلك بسبب إننا ال نستطيع أن نالحظ عممية التعمم ذاتيا بشكل مباشر وال يمكن اعتبارىا 

في السموك أو في وحدة منفصمة أو دراستيا بشكل منعزل,فعمم النفس وصف التعمم بأنو تعيير أو تعديل 

الخبرة أو في األداء, و يحدث ىذا التعيير نتيجة لقيام الكائن الحي بنشاط معين ,كحل المسائل 
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  8003الرياضية ,اكتساب القيم ,العادات ,والتغمب عمى المشاكل االجتماعية .)عبد الرحمن العيسوي,

4601-601) 

السموك ناتج عن استثارة ,ىذا التغيير في " التعمم ىو 4"تغيير في GUILFORDيعرف جيمفورد"     

 (461 6333,  السموك قد يكون نتيجة ألثر منبيا بسيطة و قد يكون لمواقف معقدة ".)حسين منسي

أما في معجم وارين لممصطمحات السيكولوجية "فيو يقدم لنا ثالث معاني لمصطمح التعمم وتتمثل 

الحي أن يستجيب لموقف سبق لو ناو لم يسبق لو أن في4_إن التعمم عممية اكتساب لقدرة تتيح لمكائن 

 عاشو.

 _التعمم ىو عممية تثبت العناصر في الذاكرة بحيث يمكن استعادتيا أو التعرف عمييا.    

التعمم ىو عممية تجمع االستجابات الحركية األولية في كل نشاط حركي وال يقصد بالتجمع ىنا الكل 

وي من حيث ىو وحدة كمية ليا انتظاميا البنيوي.)سيد محمد اهلل , اإلضافي و إنما يقصد بو الكل العض

6321  41_1) 

تعديل أو تغيير في السموك,وىو تمك العممية  ف السابقة إن التعمم ىوينالحظ من خالل التعار        

ت الحيوية الدينامكية  التي تتجمى في جميع التغيرات الثابتة نسبيا في األنماط السموكية و العمميا

 المعرفية التي تحدث لدى األفراد نتيجة لتفاعميم مع البيئة المادية و االجتماعية.

 تعريف الدافعية لمتعمم: -3

إن صعوبة تحديد الباحثين لمفيوم الدافعية لمتعمم أدى بالبعض منيم إلى اقتراح قائمة لمصطمحات       

يز بين بعض المفاىيم النفسية و مفيوم عديدة تدل كميا عمى الدافعية .ولكن بالرغم من صعوبة التمي

الدافعية بسبب تداخل تمك المفاىيم خاصة فيما يخص الجانب الوجداني,فانو يوجد حد أدنى يتفق حولو 
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معظم الباحثين عند محاولة تعريف الدافعية حيث يمكن القول بان الدافعية تعبر عن القوى التي تحرك و 

 ( 466 8066معين.)احمد دوقة وآخرون , تستثير سموك اإلنسان نحو قصد أو ىدف 

لذا فمفيوم الدافعية لمتعمم كغيره من المفاىيم السيكولوجية األخرى يختمف حسب اختالف           

" ىي حالة داخمية Larousseالعمماء ,فمكل وجية نظر معينة .فعرفت الدافعية لمتعمم حسب قاموس "

المعرفية ووعيو وانتباىو,حيث تمح عميو عمى مواصمة واستمرار تحرك أفكار و معارف المتعمم و بناه 

 (31,63334Larousseاألداء لموصول إلى حالة التوازن المعرفي والنفسي.)

( عمى 6330" )Snowman ""Biellre"   تعريف الدافعية لمتعمم حسب الباحث "بيمر"و "سنومان"    

تي تحرك سموكو و أداءه و تعمل عمى استمراره و توجييو إنيا " الحالة الداخمية أو الخارجية لممتعمم ,ال

 (. 4832 8001نحو اليدف أو الغاية  ".)احمد محمد الزغبي  , 

بان الدافعية لمتعمم ىي حالة ديناميكية ليا أصوليا في  ( Zimmerman,19904ويرى )        

اإلقبال عميو و االستمرار في إدراكات المتعمم لنفسو و محيطو والتي تحدثو عمى اختيار نشاط معين و 

 أدائو من اجل تحقيق ىدف معين .

(عمى أنيا حالة حتمية إذ ال سموك دون دافع وىي توجو انتباه 6323وعرفيا يوسف قطامي )    

المتمدرس وتعمل عمى استمراره وتزيد من االىتمام والحيوية لديو ,وتوجو نشاطو نحو تحقيق ىدف معين 

 وتقمل من فرص التشتت .

من خالل التعاريف السابقة نستنتج إن الدافعية لمتعمم ىي ما يحرك سموك المتعمم نحو ىدف أو        

غاية معينة عمما بان مصدر تمك الحركة يمكن أن يكون داخميا أو خارجيا,كما أن الدافعية ناتجة كذلك 

و القدرة عمى التحكم  عن اإلدراك الذي يحممو المتمدرس عن قيمة النشاطات التي يقوم بيا المتمدرس
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في تمك النشاطات إلى جانب ما يشعر بو المتمدرس اتجاه المادة أو اتجاه المحيط التربوي بصفة عامة. 

كما تعتبر الدافعية لمتعمم أو الدافعية المدرسية حالة متميزة عن الدافعية العامة وىي خاصة بالموقف 

تعمم في ىذه الدراسة ىي ما يقيسو مقياس الدافعية التعميمي,وبصياغة أخرى يمكن القول أن الدافعية لم

 الجانب الميداني من ىذه الدراسة لمتعمم ليوسف قطامي والذي ستوظفو الباحثة في 

 مكونات الدافعية لمتعمم: -4

اول دراسة أجريت بيدف تحديد مكونات الدافعية 6311التي أجراىا عام Chiuتعتبر دراسة شيو         

انطالقا من المنظور النفسي االجتماعي ,وقد اعتمد شيو عمى أسموب التحميل العاممي الستخراج أىم 

عبارة تقيس كميا الدافعية والتي استنتجيا من  100العوامل المفسرة لمدافعية  لمتعمم .فبعد صياغة 

 رات الشخصية توصل إلى  تحديد خمسة عوامل ىي4   مختمف اختبا

 _  االتجاه االيجابي نحو الدراسة .        

 _   الحاجة إلى االعتراف االجتماعي .        

 _  تجنب الفشل .         

 حب االستطالع.  _         

 (    (Chiu,1967التكيف مع مطالب الوالدين واألساتذة و األقران .         _  

( فقد قاما بدراسة طويمة دامت عشر سنوات  سمحت (Kozki ,  Entwistel,1984أما الباحثان      

ا إلي تصميم مقياس  Kozekiتوصل الباحث كوزكي  و اسية لمدافعيةبالكشف عمى تسعة أبعاد أس
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سنة  80و2يتضمن تسعة أبعاد . وعند تطبيقو عمى عينة كبيرة من التالميذ تراوحت أعمارىم مابين 

 تبين لمباحث بأنو يمكن تمخيص خمسة أبعاد أساسية  ىي 4

 _ الحماس4 ويقصد منيا طبيعة العالقة مع الوالدين والمدرسين .

_ الجماعة 4ويقصد منيا طبيعة العالقة التي تربط التمميذ مع محيطو المدرسي و مدى اندماجو مع 

 أقرانو في الدراسة.

و ىي التي تظير عمى شكل االعترافات التي يتمقاىا المتعمم بخصوص جدية نشاطاتو  _الفاعمية 4

 المدرسية .

 _االىتمام بالنشاطات المدرسية .

 _المطاوعة والميونة أي االمتثال لمقواعد والمطالب والواجبات المفروضة عمى التمميذ.

مكونات الدافعية كتركيبة  بدراسة حول Markovaقامت الباحثة ماركوفا  6330وفي سنة        

متكاممة تتضمن األسباب ,األىداف ,و االنفعاالت العاطفية .تتمثل األسباب في األمور التي تدفع 

التمميذ إلى الدراسة .أما األىداف فيي تعبر عن مدى إدراك التمميذ لقدرتو عمى تجسيد ما يطمح إليو 

ية التي يعيشو التمميذ أثناء عممية التعمم والمتضمنة .وقد اعتبرت الباحثة الجانب االنفعالي الحالة النفس

 االتجاىات نحو المادة و المدرس وميول التمميذ المختمفة وعالقاتو مع محيطو الدراسي .

فقد ركز مجيوداتو حول كيفية تفسير األفراد ألسباب نجاحيم و فشميم في الحيات  Weinerأما وينر   

كونات الدافعية لمتعمم بحيث يمكن حسبو تصنيف تمك األسباب في بتقديمو تفسيرا معرفيا اجتماعيا لم

ثالثة مجموعات .تتعمق المجموعة األولى باألسباب الداخمية أي األسباب الذاتية و المتصمة بالشخص 

نفسو مثل كمية الجيد المبذول ,المثابرة ,القدرة...الخ.وكذلك األسباب الخارجية مثل صعوبة الميمة 



                                              لثالث                                                                            الدافعية للتعلما الفصل 
 

45 
 

بط واألسباب وتتعمق المجموعة الثانية باألسباب التي تخضع لمض  ء و المعممين ,...الخ,معاممة األوليا

و األسباب  تضمن األسباب الثابتة آو الدائمةت مجموعة الثالثة واألخيرة فييأما الالتي ال تخضع لمضبط 

 الشكل التالي4 وجية نزره الديناميكية لمدافعية في المكونات الواردة في Weinerغير الثابتة وقد لخص 

 المعارف السابقة )قيم ,اعتقادات ......(

 اآلثار األولية                             النتائج ية             العمميات اإلسناد األحداث        

 فشل أو نجاح في ميمة 

 

 _   اختيار                           _  التوقعات           سبب اإلسناد        أبعاد اإلسناد       

 اع_اندف                           الذات _تقدير                     _ المكان      _الجيد       

 _مثابرة                               _االنفعاالت                     ستقرار_اال         _القدرات 

 _الفعالية                                 _األداء                       _التحكم        _المعمم     

 Weiner(viau,1994)( دينامية الدافعية حسب وينر 1شكل رقم )                       

نو من األحداث اليومية )فشل أو نجاح في ميمة ما ( تتمخض العمميات يتضح من خالل الجدول ا    

االسنادية المتمثمة في أبعاد اإلسناد ,الجيد ,القدرات ,المعمم ,سبب اإلسناد ,المكان ,االستقرار والتحكم 

,كما تنجم اآلثار األولية عن ىده العمميات االسنادية من توقعان ,تقدير الذات ,االنفعاالت والفعالية وفي 

فاع ,مثابرة وأداء ومنو نستنتج أن الدافعية األخير تتجمي كل ىذه المراحل في نتائج التالية اختبار ,اند

 ىنا في ديمومة مستمرة ودينامية ثابتة .
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 وظائف الدافعية لمتعمم: -5

من خالل مراجعة الدراسات السابقة المعتمدة في تفسير الدافعية وجدنا تصنيف نادر فيمي         

 ( لمدافعية في ثالث وظائف أساسية كالتالي63314الزيود وآخرون )

إن الدوافع المختمفة ما ىي إال طاقات تحرير الطاقة االنفعالية الكامنة لدى المتعمم واستثارة نشاطه:-1

مصدرىا أما داخمي أو خارجي ,فالدافعية الداخمية ىي بمثابة القوة الموجودة في النشاط في حد ذاتو ,أما 

المتعمم الحصول عمييا مثل النتائج  الدافعية الخارجية فيي تحدد بمقدار الحوافر الخارجية و التي يعمل

,المالحظات االيجابية ,اليدايا من طرف األولياء .ومن المعروف بان ىذا النوع من الدافعية يزول بزوال 

 الحوافز الخارجية.

تمعب الدافعية دور االختيار ,حيث تحث المتعمم عمى القيام بسموك معين وتنجبو سموك االختيار:-2

 س الوقت تقوم بتحديد الطريقة التي يستجيب بيا الفرد لممواقف الحياتية المختمفة.أخر كما أنيا  في نف

إن الدافعية خاصية فردية تدفع الفرد إلى القيام بنشاط معين وتطبع سموكو بطابع معرفي التوجه:-3

حيث يالحظ بان التالميذ يوجيون جيودىم نحو ىدف معين تكون دافعتييم اكبر و استعدادىم أقوى 

 ( فيي 63334ل الجيد المناسب )جابر عبد الحميد جابر ,لبذ

_تساعد الفرد )المتعمم( عمى إن يستجيب لموقف معين ويميل إلى باقي المواقف األخرى كما تجعمو 

 يتصرف بطريقة معينة في ذلك الموقف .

بدافعية _ تساعد عمى تحصيل المعرفة ,الميارات و غارىا من األىداف ,فالمتعممين الذين يتمتعون 

 (. 421 6331عالية يتم تحصيميم الدراسي بفاعمية اكبر ,و العكس صحيح.)بدر عمر, 
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_تعمل الدافعية عمى تحديد مجال النشاط السموكي ,الذي يوجو إليو الفرد اىتماماتو من اجل تحقيق  

أىداف و أغراض معينة ,فالسموك بدون وجود دافع يصبح عشوائيا و غير ىادف .)رمضان محمد 

 (. 4626 6331لقذافي, ا

_تحث الدافعية الكائن الحي )المتعمم( عمى تكرار السموك الناجح ,وتحاشي السموك المؤدي إلى العقاب 

و الحرمان ,بسبب عمميات التعزيز إذ يصبح دافع الكائن الحي ىو الحصول عمى الثواب عمى شكل 

 مادي أو معنوي وتجنب الفشل و الموم أو العقاب .

من خالل ما تطرقنا إليو من وظائف الدافعية لمتعمم إنيا ال تقتصر عمى استثارة  السموك  يتضح       

لدى المتعمم و تنشيطو فقط بل تجعمو يختار السموك المناسب وفق الموقف المناسب,باإلضافة إلى 

 تحديد اىتماماتو و توجو طاقاتو الالزمة لممارسة نشاط ما.

 لمتعمم:العوامل المؤثرة في الدافعية  -6

إن الدافعية لمتعمم ىي حصيمة عدة عوامل متداخمة و متفاعمة فيما بينيا بينيا كالعوامل       

 االجتماعية و الشخصية التي تتوقف عمييا قوة الدافعية لمتعمم وىي كالتالي4

 أ_العوامل االجتماعية :

يحيط بو من قريب أو من بعيد  تتمثل العوامل االجتماعية المؤثرة في دافعية الفرد في كل ما         

فنجد أوال األسرة التي تعتبر المدرسة االجتماعية األولى لمكفل و تقوم بتنشئتو وتكوين شخصيتو و توجيو 

سموكو ,ثم المدرسة التي تعتبر األسرة الثانية لو والتي يقضى فييا جزءا كبيرا من حياتو يتمقى فييا أنواع 

(. بما أن الدافعية لمتعمم من الدوافع المكتسبة ,فالجو 4631 8008المعرفة والتعميم .)محمد شفيق ,

األسري السائد يمعب دورا ىاما في نمو ىذا الدافع أو انخفاضو ولقد توصمت األبحاث الحديثة إلى 
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إظيار أىمية التنشئة االجتماعية و المعاممة الو الدية لمرفع من دافعية التعمم لدلى التالميذ.)خميفة عبد 

(أوضحت مدى ارتباط الدافعية بالتنشئة األسرية التي 6318(.فدراسة "نيفين") 4613 8006, المطيف

تشجع عمى االستقالل المبكر ,وكذالك ارتباطو بالجو األسري المحفز والمشجع عمى الطموح المبكر 

االيجابي  أن األطفال الذين يتسمون بدافعية عالية ينشؤن من اسر تتسم بالتفاعل ,كما أكد الباحث "روم"

 (.482 6333بين اآلباء و األبناء.)سيير أحمد كامل, 

أما المستوى االقتصادي و الثقافي لألسرة وعالقتو بالدافعية لمتعمم فقد أختمت بو العديد من          

الدراسات ,من بينيا دراسة تمت في المجتمع األمريكي وتوصمت إلى وجود عالقة ارتباطيو مرتفعة بين 

 (.483  8006.)سيير احمد كامل, االقتصاديمتعمم والمستوى الدافعية ل

أما المستوى الثقافي  فقد أثبتت الدراسات أن الثقافة ليست موروثة بل تكتسب عن طريق التنشئة         

االجتماعية ووجد الباحث "كشال" فروق ذات داللة إحصائية فيما يخص الدافعية لمتعمم  بين المراىقين 

 المتدنية . البيض الذين ينتمون إلى الطبقة االجتماعية المثقفة و السود ذو الثقافة

 ب_العوامل الشخصية:

توجد مجموعة كبيرة من العوامل الشخصية ذات الطبيعة النفسية ,االجتماعية ,العقمية والجسمية        

التي تؤثر في الدافعية لمتعمم و تؤدي إلى ارتفاع مستوى التحصيل أو تدنيو فمفيوم الذات عمى سبيل 

فسو من نظرتو لنفسو ومن خالل تعاممو مع اآلخرين ,ومن المثال ىو الصورة التي يعرفيا الشخص عن ن

نظرة الناس إليو يؤدي إلى التأثير بشكل كبير عمى ما يبذلو الفرد من مجيود لمتعمم و ىذا يرتبط بإدراكو 

 (4621  8001لما يحققو ىذا المجيود من نتائج مرعوبة .)صالح حسين الداىري,
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ارة عن استجابات فزيولوجية و نفسية في اإلدراك والتعمم و كما تمعب االنفعاالت التي ىي عب       

انفعاالت الدافعية الداخمية لمتالميذ في حجرة الدراسة عمى أنيا  األداء دورا أساسيا  بحيث ينظر إلى

استجابات قوية ليا تأثير عمى السموك وتقاس إجرائيا بالمدى الذي يجعل التالميذ يقررون االنفعال السار 

ينة تتمثل في حب االستطالع و االستمتاع في مقابل االنفعال غير السار الذي يعبر عن بطرق ندمع

 (. 28_426 8001االنفعاالت الدافعية الخارجية مثل القمق , الممل...الخ.)نبيل محمد زايد, 

ي من خالل ما سبق من العوامل المؤثرة في الدافعية لمتعمم نجد أن ىذه العوامل ليا دور أساس        

وفعال في رفع وحتى تدني الدافعية  لمتعمم,حيث تمعب كل من اآلسرة والمدرسة ودورىا ,وذلك حسب 

طبيعة المعاممة الو الدية من تشجيع وتعزيز أو إىمال و عدم رعاية مما  يؤثر عمى نفسية المتعمم و من 

اطي و انطوائي ,نسبة ثم دافعتو لمتعمم ,وأخيرا العوامل الخاصة بالتعمم و طبيعة الشخصية من انبس

 الذكاء و التحكم في االنفعاالت يؤدي إلى وجود فروق في الدافعية لمتعمم لدى المتعممين.

 نظريات الدافعية لمتعمم: -7

الدافعية المدرسية كغيرىا من المفاىيم المتناولة في عمم النفس وعمون التربية تدرس وتفسر         

نظري خاص يشكل في حد ذاتو نموذجا فكريا يعتمد عميو الباحث لتفسير وتوضيح مجال  إطارضمن 

 اىتمامو,وىذا ما ستبينو ىذه النظريات التالية .

 .المقاربة االجتماعية المعرفية لمدافعية لمتعمم:1

طمب إن الحديث عن الوجية االجتماعية المعرفية في فيم وتفسير الدافعية المدرسية يت            

( قد أشار في تناولو لنظريات 6332التركيز عمى أعمال متخصصين ,كما ينبغي التذكير بان نشواتي)

الدافعية إلى إن التفسيرات اإلرتباطية والسموكية لمدافعية ترى أن النشاط السموكي وسيمة لموصول إلى 
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عززات تشير إلى درة من اجل الحصول عمى مصال عن السموك ذاتو ,فاالستجابة الىدف معين مستق

 حتمية السموك و ضبطو بمثيرات قد تقع خارج نطاق إرادة الفرد.

(األثر الكبير في بروز المنظور المعرفي لمدافعية (Tolman, 1932لقد كان ألعمال طممان        

بحيث أصبح تفسير مفيوم الدافعية مرتكزا عمى الكيفية التي يتصور بيا الفرد مختمف نتائج سموكو و 

وقعات التي يحمميا عند اتخاذه لمختمف القرارات اليامة في حياتو, ومن العمماء الذين ساىموا في بالت

ىو من عمماء النفس الجاشطمت الذين اىتموا بالعمميات المعرفية (Lewin1936)تطوير ىذا المنظور 

ح الذي يعرفو ,كما أدت أعمالو إلى اقتراحو لمفيوم ىام في مجال عمم النفس وىو مفيوم مستوى الطمو 

 عمى انو اليدف المبتغى.

الذي وجد بان الدافعية لمتعمم (Weiner-1992)وقد كان ألعمالو األثر الكبير في أعمال وينر      

تكون أحسن عند بموغ مستوى عال من الطموح وبان الفشل أو النجاح في ميمة سابقة لو تأثير مباشر 

 عمى األعمال الالحقة .

عند دراسة الظواىر اإلنسانية حسب الوجية المعرفية ينبغي التركيز عمى التفاعل يتضح إذن انو       

 القائم بين سموك المتعمم , الفردية و المحيط الذي ينمو و يتطور فيو.

 مسممات الوجية االجتماعية المعرفية 4

 أن الناس في مختمف المستويات يتميزون باالستعدادات التالية4 (Bandura,1986)يرى باندوراه

 الكتابية  _ القدرة عمى التعبير عن محيطيم و تفسيره انطالقا من األنظمة الرمزية كالتعبيرات الكالمية أو

 _القدرة إلى العودة إلى الماضي وتوقع المستقبل .
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 الذات._القدرة عمى مالحظة اآلخرين والخروج باستعدادات تخص 

 _القدرة عمى التنظيم الذاتي أو الضبط الذاتي.

 األىداف األساسية لموجية االجتماعية المعرفية4

 يمكن تمخيص أىم تمك األىداف فيما يمي4         

 _ دراسة طبيعة الدافعية و تفسير دينامكيتيا في الوسط المدرسي.

 (Intrinséque)إذا كانت الدافعية الداخمية_عدم االشتراك والتدخل في الجدال والنقاش القائم حول ما 

 بالنسبة لعممية التعمم. (Extrinséque)أىم من الدافعية الخارجية 

_ االىتمام بدراسة الدافعية في أيطار نشاطات التعميمية و التعممية عوض دراسة الدافعية لمتعمم بصفة 

الوقت وفي نفس المكان ,ولكنو عامة .فالتمميذ حسب ىذه الوجية غير مدفوع لفعل كل شيء في نفس 

 مدفوع بوحدة أو مادة معينة  و بالنشاطات التعميمية والتعممية المتالحمة فيما بينيا.

 . نظرية اإلسناد:2

من بين النظريات العديدة التي حاولت شرح الكيفية التي يفسر بيا الشخص سموكو ويعممو نجد       

الذي كان ألعمالو انعكاسات كبيرة في مجال الدافعية و (weiner ,1992-1984)نظرية اإلسناد لوينر

أن سموك الفرد يتأثر بالكيفية التي يدرك بيا الفرد األسباب و العوامل  Weinerيفترض وينر  ولمتعمم.

ما أن يسندىا إلى عوامل خارجية وفي كمتا  المتسببة في سموكو. فأما أن يسندىا إلى عوامل ذاتية وا 

يكون مخطئا في إدراكو لمعوامل المفسرة لسموكو .ففي مجال التعميم يرى  الحالتين يمكن لمشخص أن

أن األحداث أو الظواىر األساسية المتعمقة مثال بالنجاح أو بالفشل المدرسي ,تولد إدراكا يحدد  Viauفيو
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لمتعمم.  الطريقة التي يسند بيا التمميذ ما يحدث لو في القسم وتكون ليا أىمية وتأثير كبيرين عمى دافعيتو 

وفي الوسط المدرسي , يوجد العديد من األسباب التي قد يقدميا المتعممون لتفسير نجاحيم أو فشميم , 

فالتمميذ يمكنو إسناد فشمو إلى ضعف استعداده المعرفي ,قمة المجيود المبذول ,صعوبة النشاطات 

ىذه األسباب إلى ثالثة أبعاد ىيWeiner  4التعميمية ,الحظ أو لعدم كفاءة أساتذتو.وقد صنف وينر 

 مكان السبب,ثبات و استقرار السبب,ودرجة تحكم التمميذ فيو.

 . نظرية األهداف:3

تندرج نظرية األىداف تحت غطاء النظريات المعرفية و النظريات المعرفية االجتماعية التي تيتم       

التعمم والتذكر دون إىمال أىمية دور بالعمميات العقمية وتؤكد عمى مدى أىمية اإلدراك في عممية 

عمى وجود ارتباط  التأكدتحاول   األىدافالعوامل الخارجية في تحديد مستوى الدافعية لمتعمم.فنظرية 

مثمما تبينو البحوث العممية الحديثة في مجال الدافعية المدرسية  األفرادوسموك  األىدافعقالني بين 

 ( Dweck& Smiley1992Heyman&Dweck1994نا فقداكد بعض الباحثين ومنيم)ومن ى

م لمدى قدراتيم عمى مواجية الموقف يوغيرىم عمى ان السموك الذي  يظيره التالميذ متوقف عمى ادراك

حقيقو تنوع اليدف الذي يسعى التمميذ ل إناكثر مما ىو متوقف عمى طبيعة اليدف ,كما يبين الباحثون 

 عمى العوامل الموقفية  أخرىمتوقف من جية عمى العوامل الشخصية ومن جية 

 . نظرية العزم الذاتي :4

من بين النظريات االجتماعية المعرفية الحديثة التي ساىمت في دراسة مفيوم الدافعية لمتعمم          

يي تختمف عن النظريات المعرفية بصفة عامة ,والدافعية لمتعمم عند التالميذ المراىقين بصفة خاصة ,ف

لمدافعية ,لكونيا تميز بين نوعين من السموك .فيناك يموك ينبع عن إرادة الفرد ورغبتو ,وىو السموك 
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المعبر عن دافعية قوية ,وىناك سموك يظير ألول وىمة  بأنو ناتج عن اندفاع من طرف الفرد وىو في 

 رجية تتحكم في الفرد وفي أعمالو .حقيقة اآلمر سموك ناتج عن دوافع داخمية أو خا

كما تنطمق نظرية العزم الذاتي من مسممة مفادىا بان لكل األفراد حاجات نفسية وطبيعية          

  يحاولون إشباعيا وذلك ميما كانت البيئة التي يعيشون فييا .

 

 دور المعمم في إثارة دافعية التعمم لدى المتعمم: -8

حيث أن   ةحقيق األىداف التعميمية والتربويالمتعممين من األمور اليامة لتتعتبر إثارة ميول        

بعض الطالب يبدو متحمسا بصورة فعالة و طبيعية لمتعمم ,ولكن العديد منيم يحتاجون_أو يتوقعون 

_من معممييم أن ينفخوا فييم الروح ,و يتحدونيم ويثيرونيم فالتعمم الفعال في الفصل يعتمد عمى مقدرة 

اسية في المكان األول ميما المعمم عمى أن يحافظ عمى التشويق الذي يجمب الطالب إلى الحمقة الدر 

كان مستوى الدافعية التي يأتون بيا إلى الصف فإنيا سوف تتحول إلى األحسن أو األسوأ عن طريق ما 

 ( 4621 8002يحدث داخل غرفة الصف.)ثائر احمد غباري , 

ميذ كما عمى المعمم أن يراعي اليدف الذي يختاره حيث يكون مناسبا لمستوى استعدادات التال        

وىذا ما يؤدي إلى رفع الدافعية لدييم ,فاألىداف المحفزة يجب أن تكون مرتبط  بالدافع كم جية و تنوع 

النشاط الممارس من جية أخرى ,و ىذا ما يشجع التالميذ في تحقيق تحصيل جيد ,ويجب عمى المعمم 

ارة حب االستطالع لدييم من االىتمام بحاجات التالميذ العقمية و النفسية و االجتماعية و العمل عمى إث

خالل تقديم مادة تعميمية جديدة و مناقشة األسئمة و المشكالت المقترحة و تنويع األنشطة ,و الوسائل 
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الحسية لإلدراك و ذلك من اجل جمب اىتمام و انتباه التالميذ لمدرس طول الحصة .)نادر فيمي 

 (10_412   6333الزيود,

عتماد استراتيجيات لمتدريس تقدم فرص النتقال اثر التعمم إلى يجب كذلك عمى المعمم ا        

 المتعممين و من بين أىم ىذه االستراتيجيات نجد4

 _تشجيع المتعممين لممشاركة بدور ايجابي في التعمم ,بإتاحة الفرصة ليم بتطبيق ما تعمموه.

 ف جديدة._تقديم المعرفة في صورة قابمة لالستخدام حتى يتمكن من تطبيقيا في مواق

 _تجنب المواقف التي تسبب التوتر كثل االمتحانات الفجائية واألنشطة التي تتطمب مناقشة حادة .

رجو وفي مواقف _تييئة فرص مناسبة لممتعممين  لمتحدث عن أنفسيم واىتماماتيم داخل الفصل وخا

 (630_ 4613   8001)منى إبراىيم المبودي,مخطط ليا مسبقا

 الخالصة :

من المفاىيم الوثيقة الصمة بالعممية التعميمية  الدافعية لمتعمم  أنالباحثة في ىذا الفصل  مصتستخ     

الدافعية  إلىثم  حداالتعمم كل عمى  إلىالدافعية ثم  إلى,فتطرقت الباحثة ممية وشرط من شروطيا التع

وتعمل عمى استمراره من اجل  وأداءهخارجية لدى المتعمم تحرك سموكو  أولمتعمم التي تعتبر حالة داخمية 

 .تحقيق معينة 
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 تمهيد:

بعاد النظرية لمشكمة البحث في الجانب النظري إن الدراسة الميدانية لمبحث تقتضي موازنة األ        

اإلجراءات ،كما يطمعنا ىذا الجانب من البحث عمى أىم النتائج المتحصل عمييا من خالل تطبيق 

المنيجية لمدراسة الميدانية وبالتالي يمكننا التحقق من فرضيات البحث،وقبل عرضنا لنتائج الدراسة من 

 خالل إتباع أىم األسس و اإلجراءات المنيجية والعممية لمبحث العممي .

 أوال:الدراسة االستطالعية:

لبحث العممي نظرا الرتباطيا بميدان الدراسة االستطالعية ىي مرحمة أساسية من مراحل ا             

الدراسة االستطالعية ىي دراسة ف، لمدراسة األساسية ولة فبالمختصر المفيد ىي عرض الدراسة المتنا

استكشافية  تسمح لمباحث بالحصول عمى معمومات أولية حول موضوع بحثو،كما تسمح لنا كذلك 

مستعممة ان ومدى صالحية الوسائل المنيجية البالتعرف عمى الظروف و اإلمكانيات المتوفرة في الميد

  .قصد ضبط متغيرات البحث 

 وتيدف الدراسة الحالية إلى : أهداف الدراسة االستطالعية :-1

 التعرف عمى الميدان الذي يجرى فيو البحث لتفادي األخطاء والنقائص قدر المستطاع. -1

وعدم الوقوع في المشكالت التي تعتري األدوات المستخدمة لقياس أو ضبط أي مقياس قد يقيس   -2 

مشكمة بحث ما ،وكذا االضطرابات التي قد تحدثو ىذه األخيرة ألفراد عينة الدراسة ،لتصبح في األخير 

 ة لمبحث .ىذه األدوات جاىزة و مضبوطة )ثابتة وصادقة ( يمكن اعتمادىا كأدوات لمدراسة األساسي
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 مكان الدراسة االستطالعية :-2

و  أجربت الدراسة االستطالعية في كل من متوسطة محمد الجبمي ،متوسطة قدور بالعربي         

 محمد بوضياف ببمدية سيدي عمي والية مستغانم . 

 زمان الدراسة االستطالعية :-3

و كان ذلك في  2016خالل الفصل الثاني من السنة الدراسية  مرحمة االستطالعية لقد اجري ال       

 .   2016شير جانفي 

 عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتها : -4

 متدرس  110)ذكور ،إناث ( من مجموع   متمدرس 100تكونت  عينة الدراسة االستطالعية من     

في السنة الرابعة من التعميم المتوسط بكل من متوسطة محمد الجبمي ،متوسطة محمد بوضياف 

استمارات لمتالميذ 10ومتوسطة قدور بالعربي ببمدية سيدي عمي والية مستغانم  ، وذلك بعد إلغاء 

بإعطاء   اآلخرين لعدم إتماميم ممئ االختبار رغم شرح الباحثة لكيفية اإلجابة عمى أسئمة المقياسين

 مثال عمى ذلك .

 أدوات الدراسة االستطالعية :-5

 عمى أداتين والمتمثمة في:  باالعتمادقامت الباحثة في ىذه الدراسة           

 مقياس المناخ النفسي االجتماعي  :5-1

تشكيل البنية األساسية لمختمف المجاالت  واألبعاد  مقياس المناخ النفسي االجتماعييتطمب األمر لبناء 

 التي يتناوليا ، وىذا بإتباع الخطوات التالية:
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  ( االستفادةالخطوة األولى :) من الدراسات السابقة 

الدراسات والمقاييس التي تناولت ىذا الموضوع ،والتي كان من  بعضىنا اعتمدت الباحثة عمى 

جتماعي لمحمد  مصطفى الديب ،أستاذ عمم النفس التعميمي بينيا مقياس المناخ النفسي اال

يس المناخ ( عبارة منيا من تق90لكمية التربية بجامعة األزىر.حيث يحتوي ىذا المقياس عمى )

االجتماعي معا قيس المناخ النفسي عبارات اخرى تالمناخ االجتماعي و  تقيس وعباراتالنفسي 

 (.99،ص2.)ممحق رقم 

 تحديد األبعاد(: ثانيةالخطوة ال( 

ىذا المقياس ارتأت الباحثة الن تبني مقياسا عنو حيث قسمتو  ومن خالل ىذه المعمومات المستمدة من

بعد االجتماعي الذي يقيس الأما الثاني فيو ىما:البعد النفسي  والذي يقيس المناخ النفسي  بعدينإلى  

 المناخ االجتماعي .

 :)الخطوة الثالثة )صياغة الفقرات         

مقياس المناخ النفسي  صيغت فقرات المقياس في ىذه الخطوة تم االعتماد عمى بعض عبارات وىنا

االجتماعي لمحمد  مصطفى الديب ، والتي عل أساسيا تم صياغة فقرات المقياس ،حيث 

جابة ( فقرة، وزعت عمى البعدين )بعد المناخ النفسي ،بعد المناخ االجتماعي(، تتم اإل32مجموعيا)قدر 

 ( 103،ص3)ممحق رقم بشد،موافق،غير موافق،غيرموافق بشدة( )موافقربعةاألالبدائل  بإحدىعمييا 

  :)الخطوة الرابعة  )طريقة التطبيق 

المصمم لقياس المناخ النفسي االجتماعي عمى عينة من تالميذ السنة الرابعة  االستبيانيطبق ىذا 

حيث يطمب من كل تمميذ أن يحدد مدى تطابق كل صفة من الصفات الموجودة باالستبيان متوسط ، 
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، مع العمم انو ال يوجد إجابة )احد البدائل( أمام اإلجابة المناسبة ×( ذلك بوضع إشارة واحدة)و  عميو،

 صحيحة أو خاطئة.

  (االستبيانالخطوة الخامسة )طريقة تفريغ وتصحيح: 

-موافق-التالية:)موافق بشدة االستجابات( وفق  1-2-3-4تم في ىذه الخطوة وضع أوزان ودرجات ) 

( درجات لإلجابة التي تتفق مع مفتاح 04، وذلك بإعطاء أربع  ) غير موافق بشدة(-غير موافق

ت (مع اإلجابة التي ال تتفق مع مفتاح التصحيح ىذا في حالة الفقرا 01التصحيح ودرجة واحدة ) 

 الموجبة ،والعكس صحيح مع الفقرات السالبة أي بقمب مفتاح التصحيح .

 بعد ذلك تجمع الدرجات المحصل عمييا كل فرد من أفراد العينة .. 

  5-2 : مقياس الدافعية لمتعمم        

" أستاذ عمم النفس  اعتمدت الباحثة عمى مقياس الدافعية لمتعمم المصمم من طرف "يوسف قطامي

( ، ألنو يعتبر من أىم األدوات المستعممة لقياس دافعية التعمم لدى 1989بالجامعة األردنية سنة )

( 60التالميذ المتمدرسين في التعميم المتوسط ، حيث كان ىذا المقياس يحتوي في البداية عمى ستون )

أساتذة عمم النفس بالجامعة األردنية عمى (  التي اجمع المحكمون و 36) عمى ويتأصبح يح واآلنعبارة ،

 ( عبارة. 24أربعة وعشرون  ) صالحيتيا ،وذلك بعد استبعاد

( عمى إحدى االختيارات الخمسة المتواجدة أمام Xوتتم اإلجابة عمى فقراتو بوضع  المفحوص إشارة ) 

ة ، ويتم تنقيط العبارات كل عبارة وىي كاألتي :  أوافق بشدة / أوافق /متردد /ال أوافق/ ال أوافق بشد

،عمما بأنو تم عكس التنقيط بالنسبة لمعبارات السالبة   05إلى01باالعتماد عمى سمم فئة خمسة نقاط من 

" Likerte( وىذا حسب سمم " ليكرت " "29/33/34م02/04/06/09/10/13/16/17/18/28)
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     درجة كحد أقصى .180درجة كحد أدنى و 36وعميو فان دراجات مقياس الدافعية لمتعمم تتراوح بين

 (97،ص1) الممحق رقم 

 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة:-6

 مقياس المناخ النفسي االجتماعي :6-1

  الصدق :-ا

إن صدق االختبار ىو قدرتو عمى أن يقيس فعال ما وضع لقياسو ،فصدق االختبار ىو أىم صفة       

يمكن أن يؤدي أي وظيفة  .)عبد اهلل عبد الدايم ،  تمييز االختبار الجيد،الن االختبار غير الصادق ال

1988  :355 ) . 

 ة عمى: ولمتأكد من صدق مقياس المناخ النفسي االجتماعي اعتمدت الباحث

 : صدق االتساق الداخمي 

بعد تصميم المقياس في صورتو األولية تم التحقق من صدقو بإجراء صدق االتساق الداخمي وذلك  

 يوضح ذلك: والجدول بحساب معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد االختبار والمجموع الكمي لو ،

  مقياس المناخ النفسي االجتماعي والمقياس ككل( :يبن معامالت االرتباط بين بعدي 01الجدول رقم )

 الداللة معامل االرتباط          أبعاد المقياس           

 دال إحصائيا ٭٭0,936 المجال النفسي          

 دال إحصائيا ٭٭0,900 المجال االجتماعي         

  (0.10.٭٭دالة عند مستوى داللة )
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( أن معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لبعدي االختبار مع 01يتضح من خالل الجدول رقم )      

وىذا ما يشير إلى أن المقياس يتمتع   0,01الدرجة الكمية لو دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 بالصدق.

 الثبات : -ب

بار أكثر من مرة تحت ظروف ثبات االختبار ىو أن تعطى نفس النتائج إذا ما استعمل االخت      

 ( .  276 : 1992متماثمة . ) جابر عبد الحميد جابر ،

ولمتأكد من ثبات مقياس المناخ النفسي االجتماعي تم االعتماد عمى طريقة التجزئة النصفية ،كما ىو  

 موضح في الجدول التالي :

عن طريق التجزئة  االجتماعييوضح معامل ثبات مقياس المناخ النفسي ( :02الجدول رقم ) 

 . النصفية

 

 الثبات             

 

 معامل الثبات          

 

 تصحيح معامل الثبات     

              0,702               542, 0             المقياس ككل    

 ( تبين أن المقياس تابث  ،لذا يمكننا االعتماد عميو في دراستنا .02من خالل الجدول رقم )     

 مقياس الدافعية لمتعمم :6-2

      الصدق:-ا

  أما بالنسبة لصدق المقياس اعتمدت الباحثة عمى:      
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 :صدق االتساق الداخمي 

" بين كل بند والدرجة الكمية لممقياس،  Pearsonقامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط لبيرسون " 

 وكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدول التالي:

مع الدرجة الكمية  الدافعية لمتعمم مقياسمعامالت ارتباط كل بند من بنود :يبين لنا (3.)الجدول رقم

 له 0

 رقم

 العبارة

معامل 

 االرتباط

 رقم 

 العبارة 

معامل 

 االرتباط

 رقم

 العبارة 

 معامل

 االرتباط

 رقم 

 العبارة

 معامل

 االرتباط

01 0 ,51** 10 0 ,49** 19 0,49** 28 O,17 

02 0,09 11 0,38** 20 0,19 29 0,14 

03 0,27** 12 0,27** 21 0,57** 30 0,48** 

04 0,06 13 0,45 22 0,34** 31 0,15 

05 0,52** 14 0,15 23 0,26** 32 0,51** 

06 0,18 15 0,36* 24 0,34** 33 0,08 

07 0,31* 16 0,13 25 0,21* 34 0,28** 

08 0,25* 17 0,59** 26 0,32** 35 0 ,43** 

09 0,29** 18 0,34** 27 0,22* 36 0,45** 

     ( *)0,01  و   (**) 0,05عند مستوى الداللة :   
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أن معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكمية  لمقياس الدافعية لمتعمم ( 03يتبين من الجدول رقم )    

ااال ( ،0,05)(و0,01مستوى الداللة )دال إحصائيا ،الن اغمب المعامالت كانت دالة إحصائيا عند 

وىذا من شانو أن يشير إلى أن (،13،14،16،20،28،29،31،33، 6ـ،2،4الفقرات التالية )الفقرة رقم 

( وأعمى معامل 0,06المقياس يتمتع بداللة صدق مناسبة .حيث بمغ أدنى معامل ارتباط)

 . (0,59ارتباط)

 الثبات : - ب

باستعمال معامل ارتباط بارسون وكان وتم حساب ثبات المقياس عن طريق إعادة تطبيق المقياس ،وذلك 

 . ،وىو ثبات  عالي دال عمى ثبات المقياس 0,54معامل ثبات المقياس ر=

 ثانيا:الدراسة األساسية :

 منهج الدراسة :-1  

ال تخمو أية دراسة عممية من االعتماد عمى منيج من اجل القيام بدراسة وفق قواعد وأسس عممية     

،ويعرف المنيج عمى انو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة بواسطة مجموعة من القواعد لتحديد 

 (. 2007:76العمميات لموصول إلى نتيجة معمومة .)فوزي عبد الخالق ،

 "  :انو " المنيج الذي يجب أن يكون قاصرا ومختصا بالبحث Hauaytiniرفو "كما يع       

 عن الظواىر و الوقائع في الوقت الراىن ،كما انو يتضمن دراسة الحقائق الراىنة المتصمة 

           .(59-1988:58بمجموعة من األوضاع واألحداث أو الناس  .)صالح مصطفى الفوال ،
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ي دراستيا عمى المنيج الوصفي التحميمي ،الذي وجدت انو يخدم موضوعيا فيو وىنا اعتمدت الباحثة  ف

يصف ويحمل ظاىرة الدراسة بدقة وموضوعية،كما ييتم بتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين 

 الظواىر المتغيرة.

 مكان الدراسة األساسية:  -2

 أربعة مؤسسات تعميمية بوالية مستغانم تمثمت في : 04أجريت الدراسة األساسية في     

 _  متوسطة محمد الجبمي بسيدي عمي .

 _  متوسطة قدور بالعربي بسيدي عمي .

 _  متوسطة ىواري بومدين بتزقايت .

 _  متوسطة محمد بوضياف بسيدي عمي .

  وقد تم اختيار ىذه المتوسطات نظرا لمتسييالت التي أتيحت لنا.  

 دراسة األساسية :زمان ال -3

مارس 12إلى غاية يوم 2016فيفري 15أجريت الدراسة األساسية في الفترة الممتدة من يوم    

 ،وكانت ىذه المدة لتوزيع واستالم أداتي الدراسة عمى التالميذ المكونين لعينة الدراسة األساسية  .2016

المناخ النفسي االجتماعي بالدافعية ييتم  البحث الحالي بدراسة عالقة مجتمع الدراسة األساسية:-4

لدى التالميذ المتمدرسين في السنة الرابعة متوسط بوالية  مستغانم ، الذين  يمثمون بذلك أفراد  تعمملم

متوسطات من والية مستغانم وىذا 04 في أربع  .تمميذا  338لذي يقدر عدد أفرادهمجتمع ىذا البحث ،ا

 ما يوضحو الجدول التالي :
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  (: يمثل توزيع أفراد المجتمع حسب المؤسسات التعميمية 40.جدل رقم )

 %النسبة المئوية  المجموع عدد المتمدرسين المؤسسات التعميمية 

 اإلناث الذكور

 28,10 % 95 54 41 متوسطة محمد الجبمي

 92, 26  % 91 58 33 قدور بالعربي متوسطة

 17,76% 60 39 21 ىواري بومدين  متوسطة

 27,22% 92 47 45 محمد بوضياف متوسطة

 %100 338 198 140 المجموع     

المجتمع حسب المؤسسة التعميمية متفاوت نوعا  أفراد إن( :  04نالحظ من خالل الجدول رقم )      

، متوسطة محمد  %28,10ما اذ نجد اكبر فئة من التالميذ متمثمة في متوسطة محمد الجبمي بنسبة 

، ومتوسطة ىواري بومدين بنسبة %26,92 بنسبةثم متوسطة قدور بالعربي %22, 27بوضياف بنسبة 

تمميذا في السنة  338 األربعةمجتمع الدراسة في المؤسسات التعميمية  أفرادوبمغ مجموع   17,76%

 الرابعة من التعميم المتوسط .

 عينة الدراسة األساسية :-5 

إن دراسة أي ظاىرة في جميع المجاالت سواء كانت تربوية أو اجتماعية أو نفسية وغيرىا من          

الظواىر االخرى تتطمب في األساس العينة المأخوذة من ىذه الظاىرة ،وعميو فبدونيا ال نستطيع دراسة 

 (.2007:157أي مشكمة أو حتى التعرف عمييا.) فوزي عبد الخالق  ،  

 فمن خالل العينة يمكن التعرف عمى خصائص المجتمع الذي تمثمو عينة الدراسة وىناك  
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 عدة أنواع مختمفة لمعينات فكل منيا يتناسب وطبيعة مشكمتو ومجتمعة ،وفي بحثنا ىذه اعتمدت 

فرصة  الباحثة عمى العينة العشوائية التي يتم اختيارىا بدون ترتيب وبذلك يكون لكل فرد من أفراد العينة

 ( .88 :2002متساوية لغيره.)عباس محمد عوض ،مدحت عبد الحميد ،

تعتمد ىذه العينة عمى المساواة بين بين أفرادىا في الظيور ، ولقد شممت عينة بحثي ىذا بالتحديد       

ناثا . حيث لم توضع شروط مسبقة  عمى فئة المتمدرسين في السنة الرابعة من التعميم المتوسط ذكورا وا 

متمدرس في السنة الرابعة من التعميم  113ختيارىم. تكونت عينة الدراسة األساسية في البداية عمىال

أربعة متوسطات متواجد  4ذكور ( وتحصمنا عمى ىذه العينة عن طريق مسح 49إناث ،64المتوسط )

  41إناث،59فردا )100عمى مستوى والية مستغانم ،حيث اضطرت الباحثة في النياية عمى اإلبقاء عمى 

استمارة لعدم توفرىا عمى شروط قبوليا في البحث حتى التخل بنتائجو   13ذكور ( ، أي تم إلغاء 

،كالكتابة عمى االستمارة ،إعطاء أكثر من إجابة عمى فقرة واحدة ،أو عدم اإلجابة عمى بعض الفقرات 

عية لمتعمم ومقياس المناخ ،وذلك رغم شرح الباحثة لمتعميمة وكيفية اإلجابة عمى فقرات مقياس الداف

 النفسي االجتماعي ،بإعطاء أمثمة عمى كل واحدة منيا .

 ويتوزع أفراد العينة األساسية :أ _ حسب المؤسسة التعميمية :والجدول التالي يوضح ذلك 

 توزيع عينة الدراسة األساسية حسب المؤسسة التعميمية .( :يمثل 05جدول رقم )

 %النسبة المئوية  المجموع المتمدرسينعدد  المؤسسات التعميمية 

 اإلناث الذكور

           %24             24    13 11     متوسطة محمد الجبمي

           %27            27   19     08 متوسطةقدور بالعربي
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          %25            25   12     13 متوسطة ىواري بومدين 

         %24           24   15     09 متوسطةمحمد بوضياف

       %100          100   59     41 المجموع     

حسب المؤسسة التعميمية متقارب ، فنجد اكبر العينة ( أن توزيع أفراد 05نالحظ من خالل الجدول رقم )

،وبعدىا % 25بومدين بنسبة ،ثم تمييا متوسطة ىواري%27فئة تتواجد في متوسطة قدور بالعربي بنسبة 

 بنسبة متشابية .  24% ،24%كل من متوسطة محمد الجبمي ومتوسطة محمد بوضياف بنسبة 

                   والجدول التالي يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنسب_حسب الجنس:

 ( :يمثل توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس6.جدول رقم )

 النسبة المئوية       تكرار التالميذ   الجنس          

 %41 41 الذكور         

 %59 59 اإلناث         

 %100 100  المجموع         

( أن أغمبية أفراد العينة إناث ،أي أن نسبة اإلناث تفوق 06) نالحظ من خالل الجدول رقم           

بنسبة  59خاصية الجنس في المجتمع الجزائري،حيث بمغ تكرار اإلناثنسبة الذكور وىذا ما يتوافق مع 

 وعميو الفئة الغالبية لعينة الدراسة ىي اإلناث .             %41بنسبة   41ثم يمييا تكرار الذكور %59

 أدوات الدراسة األساسية :-6

 الختبار فرضيات الدراسة استعممت الباحثة األداتين التاليتين:



 المنهجية للدراسة الميدانية اإلجراءاتالفصل الرابع                                                 
 

68 
 

 المناخ النفسي االجتماعي :قياس م 6-1

قامت الباحثة بتعديل مقياس المناخ النفسي االجتماعي لمحمد مصطفى مصطفى            

الديب،حيث صنفتو إلى بعديين اثنين ىما المناخ النفسي والمناخ االجتماعي ،فأخذت من مجمل 

اعي،وقامت بإلغاء الفقرات عبارة أخرى تقيس المناخ االجتم16عبارة تقيس المناخ النفسي و 16المقياس

االخرى التي وجدتيا ال تقيس موضوعنا نوعا ما وذلك لمتقميص من حجم المقياس ،وكذا حذفت احد 

 (.03ممحق رقم )البدائل )غير متأكد( .

المصمم لقياس المناخ النفسي االجتماعي عمى عينة من تالميذ السنة الرابعة  االستبيانيطبق ىذا 

كل تمميذ أن يحدد مدى تطابق كل صفة من الصفات الموجودة باالستبيان حيث يطمب من متوسط ، 

ويتم تصحيحو بوضع درجات  ،)احد البدائل( أمام اإلجابة المناسبة ×( ذلك بوضع إشارة واحدة)و  عميو،

، وذلك غير موافق بشدة(-غير موافق-موافق-التالية:)موافق بشدة االستجابات( وفق  4-3-2-1) 

(مع اإلجابة  01( درجات لإلجابة التي تتفق مع مفتاح التصحيح ودرجة واحدة ) 04بإعطاء أربع  ) 

التي ال تتفق مع مفتاح التصحيح ىذا في حالة الفقرات الموجبة ،والعكس صحيح مع الفقرات السالبة أي 

 بعد ذلك تجمع الدرجات المحصل عمييا كل فرد من أفراد العينة .. بقمب مفتاح التصحيح .

 مقياس الدافعية لمتعمم : 6-2

فيما يتعمق بمقياس الدافعية لمتعمم لمباحث "يوسف قطامي " ،قامت الباحثة بتطبيق المقياس كما         

ىو الن عباراتو كانت قصيرة وواضحة ولم يكن فييا غموض ،و لقد أجاب عمييا التالميذ المتمدرسين 

االستطالعية ، فقد قامت الباحثة بإلغاء  الدراسةء في السنة الرابعة من التعميم المتوسط بسيولة أثنا

 االسم من استمارة المعمومات لكي تكون اإلجابة في كامل السرية والتحفظ .
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( عبارة ،حيث يتم تنقيط ىذه العبارات باالعتماد عمى سمم فئة خمسة 36ويحتوي ىذا المقياس عمى )

السالبة  لمعبارات بالنسبة التنقيط  عكس تم بأنو ،عمما05إلى01من نقاط

" Likerte( وىذا حسب سمم " ليكرت " "29/33/34م02/04/06/09/10/13/16/17/18/28)

درجة كحد أقصى .) 180درجة كحد أدنى و 36وعميو فان دراجات مقياس الدافعية لمتعمم تتراوح بين

 (01الممحق رقم 

 طريقة إجراء الدراسة األساسية:-7

بتطبيق األداتين المتمثمتين في مقياس المناخ النفسي االجتماعي ومقياس في ىذه الدراسة قامت الباحثة 

ى مل عو (،وذلك بعد الحص04) األربعةالسنة الرابعة متوسط من المتوسطات  الدافعية لمتعمم عمى تالميذ

وبعد استالم االستمارات قامت الباحثة بتصحيحيا وفق سمم التصحيح،وىذا  التصريح من مديرية التربية.

 من أجل تحميميا إحصائيا . 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:-8

 ال يخمو أي بحث عممي من أساليب المعالجة اإلحصائية ولذلك قامت الباحثة في ىذه           

رغم تعدد أغراضيا وذلك من اجل معالجة متغيرات  الدراسة  باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية

 الدراسة  وتحميل بياناتيا  بطريقة منيجية وعممية ،وقد اعتمدت الباحثة عمى األساليب التالية :

 : المتوسط الحسابي 

يعد المتوسط الحسابي من مقاييس النزعة المركزية الذي يوضح مدى تقارب الدرجات من      

متوسط ،وىو مجموع الدرجات المتحصل عمييا عمى مجموع أفراد العينة بعضيا واقترابيا من ال

   أفراد العينة عمى بنود االختبار .اعتمدتو الباحثة لحساب المتوسط الحسابي لدرجات 
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 : "  معامل االرتباط " بيرسون 

(وىو يدلنا أوال عمى قوة العالقة بين متغيرين وعمى اتجاه ىذه العالقة ) rيرمز ليذا المعامل )       

 ( .146: 2006موجبة أو سالبة ( .)فريد كامل أبو زينة ، 

لقد اعتمدت الباحثة عمى معامل" بيرسون " ألنو من ابرز المعامالت واألكثر شيوعا ودقة ،فمن         

ا  تم تحديد قوة االرتباط واتجاىو )موجب  أو سالب ( خاللو تم التأكد من صدق وثبات األدوات وكذ

 وبالتالي يمكننا قبول أو رفض الفرضية .

 اختبار  t. test :           

ىو اختبار بارا متري يعتمد عمى التوزيع الطبيعي لمعينات المدروسة ويستخدم لتحديد مدى داللة الفروق 

( واعتمدتو الباحثة لتحديد داللة الفروق بين الجنسين 47:  2003بين الجنسين  . ) عبد الحفيظ مقدم ،

 عينة الدراسة. أفرادفي وجية نظرىم لمناخيم النفسي االجتماعي لدى 

 



 الميدانيةعرض نتائج الدراسة                                                         خامسالفصل ال
 

72 
 

 تمهيد:

المعالجة الوصفية والتحميمية معتمدة  بإجراء األساسيةنتائج الدراسة   إليتعرض الباحثة في ىذا الفصل      

وذلك  وفقا لمتغيرات الدراسة الحالية SPSS20لمعموم االجتماعية اإلحصائيةفي ذلك عمى نتائج الرزمة 

 إذالمتغير التابع فتمثل في الدافعية لمتعمم ، أما،حيث تمثل المتغير المستقل في المناخ النفسي االجتماعي، 

الكشف عن الفروق بين الجنسين  وأساليبتم في البداية حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،

 كما تم تبويب وتنظيم النتائج في جداول وىذا ما سنراه في ىذا الفصل .في المتغير المستقل ،

 عرض نتائج الدراسة الميدانية :

 عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى : -1

" توجد عالقة دالة إحصائيا بين المناخ النفسي والدافعية لمتعمم في قاعة الدراسة لتالميذ  نص الفرضية :

 السنة الرابعة من التعميم المتوسط."

لمعموم  اإلحصائيةلعرض نتائج ىذه الفرضية تم االعتماد عمى معامل بيرسون وذلك باستخدام الحزمة 

 كما ىو موضح في الجدول التالي : SPSS20االجتماعية 

 لعالقة المناخ النفسي والدافعية للتعلم لدى أفراد العينة  معامل ارتباط بيرسون (:يوضح 70جدول رقم )

 معامل االرتباط  البعد األول مع المقياس

 بيرسون

Sig المالحظة 

المناخ النفسي مع الدافعية 

 لمتعمم

 01, 0غير دال إحصائيا عند  29, 0 10, 0
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وىذا ما يدل عمى عدم 0,01 مستوى الداللة اكبر  sig=0,29 أن( 70يتضح لنا من خالل الجدول رقم ) 

  بين المناخ النفسي و الدافعية لمتعمم لدى تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط  إحصائياوجود عالقة دالة 

 عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية : -2

" توجد عالقة دالة إحصائيا بين المناخ االجتماعي والدافعية لمتعمم في قاعة الدراسة لمتالميذ  نص الفرضية :

 المتمدرسين في السنة الرابعة من التعميم المتوسط ."

اإلحصائية وذلك باستخدام الحزمة  ولعرض نتائج ىذه الفرضية تم االعتماد عمى معامل االرتباط بيرسون

 كما ىو موضح في الجدول التالي :SPSS20 م االجتماعية لمعمو 

 العينة  والدافعية للتعلم لدى أفراد لعالقة المناخ االجتماعيمعامل ارتباط بيرسون ( :يوضح 70جدول رقم )

 المالحظة  Sig ارتباط بيرسون معامل البعد الثاني والمقياس 

 0,01غير دال إحصائيا عند  0,33        0,98 المناخ االجتماعي والدافعية لمتعمم 

اكبر من مستوى الداللة وىذا يعني عدم وجود =Sig  7300ان( 70يتضح لنا من خالل الجدول رقم )     

عالقة إرتباطية بين المناخ االجتماعي في قاعة الدراسة  والدافعية لمتعمم لدى التالميذ المتمدرسين في السنة 

 الرابعة من التعميم المتوسط .

" توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور  نتائج الفرضية الجزئية الثالثة :نص الفرضية :عرض  -3

واإلناث في وجية نظرىم لمناخيم النفسي االجتماعي  في قاعة الدراسة لدى التالميذ المتمدرسين في 

 السنة الرابعة من التعميم المتوسط ."
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وذلك باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم  t .testتم االعتماد عمى اختبار  لعرض نتائج ىذه الفرضية

 كما ىو موضح في الجدول التالي : 07SPSSاالجتماعية 

: يمثل نتائج اختبار "ت" إليجاد الفروق بين الجنسين لوجهة نظرهم لمناخهم النفسي (70جدول رقم )

 .االجتماعي السائد في قاعة الدراسة 

االنحراف  العينة

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

درجة 

 الحرية

مستوى  Sig قيمة "ت"

 الداللة

 غير دالة  0,449 0,759 98 29, 130 11,64 41

50 12, 04 128,52 

الذكور الجنسين )بين  الفروق  نتائج اختبار "ت" إليجادالذي يوضح ( 70)من خالل الجدول رقم     

وىي =sig 7300 قيمة  أن السائد في قاعة الدراسةفي وجية نظرىم لمناخيم النفسي االجتماعي  (واإلناث

جود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين )الذكور وىذا ما يدل عمى عدم و 7370اكبر من مستوى الداللة 

 واإلناث (.

 

 عرض نتائج الفرضية العامة :

" توجد عالقة دالة إحصائيا بين المناخ النفسي االجتماعي في قاعة الدراسة والدافعية لمتعمم  نص الفرضية:

 لدى التالميذ المتمدرسين في السنة الرابعة من التعميم المتوسط ".
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     المناخ النفسي االجتماعي في قاعة الدراسة  معامل ارتباط بيرسون بين  يوضح  ( :17جدول رقم )

 تعلم. الدافعية لل و

 اإلحصائيةالحزمة بيرسون وذلك باستخدام  االرتباطولعرض نتائج ىذه الفرضية تم االعتماد عمى معامل 

 كما ىو موضح في الجدول التالي :SPSS20 لمعموم االجتماعية 

 مالحظة Sig معامل االرتباط بيرسون المقياس مع المقياس

المناخ النفسي االجتماعي مع 

 الدافعية لمتعمم

 ,0 01غير دال إحصائيا عند 0,30 0,11

وىذا يعني  7370وىي اكبر من مستوى الداللة Sig 7307 قيمةأن يتبين  (07من خالل الجدول رقم )     

 وجود عالقة دالة إحصائيا بين المناخ النفسي االجتماعي في قاعة الدراسة والدافعية لمتعمم .عدم 

 : خالصة

وميمة من مراحل البحث العممي إذ ال يمكننا تجاىمو لما يحممو من  يعتبر ىذا الفصل مرحمة أساسية     

معمومات ثقيمة و ميمة  لمبحث ، فيو يعرض لنا نتائج الدراسة األساسية التي من خالليا يمكن لمباحثة أن 

 تحمميا وتناقش الفرضيات التي وضعيا  في بداية بحثيا كإجابات محتممة حول تساؤالت البحث .



 الفصل السادس                                             تحليل نتائج الدراسة ومناقشة فرضياتها
 

77 
 

 تمهيد :

ألقت الدراسة الحالية الضوء عمى عالقة  المناخ النفسي االجتماعي والدافعية لمتعمم لدى         

في السنة الرابعة من التعميم المتوسط ،ولتحقيق ذلك وضعت الباحثة عدد من  التالميذ المتمدرسين

 التساؤالت وافترضت ليا إجابات مؤقتة ،سعيا لمتحقق من ىذه اإلجابات ميدانيا وتحميل نتائجيا إحصائيا 

 ة ،بناء عمى النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة األساسية ،وبعد تحميميا إحصائيا من طرف الباحث     

واعتمادا عمى جانبي البحث النظري والتطبيقي ،وبعض الدراسات السابقة وباالستناد عمى بعض 

 األطروحات والرسائل العممية ،قامت الباحثة بمناقشة فرضيات البحث كما ىو وارد في ىذا الفصل .

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى :-1

بين المناخ النفسي في قاعة الدراسة  والدافعية لمتعمم لدى : " توجد عالقة دالة إحصائيا  نص الفرضية

 تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط " .

 ارتباطيوكشفت نتائج البحث الحالي عمى عدم صحة ىذا الفرض ،حيث تبين انو ال توجد عالقة      

مدرسين في السنة الرابعة من بين المناخ النفسي في قاعة الدراسة والدافعية لمتعمم لدى التالميذ المت

كما ىي 0001وىي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  Sig=0,29التعميم المتوسط حيث بمغت

( ، وىذا يعني انو ال توجد عالقة بين المناخ النفسي    72/ ص  07موضحة في نتائج الجدول رقم )

ل عمييا في ىذه الدراسة ان المناخ والدافعية لمتعمم ،وبذلك يمكن القول عمى حسب النتائج المتحص

النفسي لممتمدرس ال يؤثر عمى الدافعية لمتعمم .فالمناخ النفسي لدى المتمدرس يتأثر بإشباع الحاجات 

النفسية األساسية القائمة عمى أساس الشعور باألمن واالعتماد عمى النفس واإلحساس بقيمة الذات  

جدا في عممية التوافق النفسي ،فشعور المراىق بقيمتو وذاتو حيث يذكر " كابالن " إن تقدير الذات ميم 
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( 181:  2008يجعمو قادرا عمى القيام بما يقوم بو غيره وقادرا عمى تحمل المسؤولية ")نزيم صرداوي ،

، والشعور بالسالم وبالتالي تحقيق األىداف التعميمية المسطرة كالنجاح في شيادة التعميم المتوسط وذلك 

مكاناتو العقمية والفكرية وحل المشكالت ومواجية من خالل اس تغالل المتمدرس لكل طاقاتو وقدراتو وا 

 العقبات التي تعترضو.  

    2008دراسة ادم كما اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الموالية ومنيا         

لمدركات العبي كرة القدم بالدرجة الممتازة لممناخ النفسي بأنديتيم واتجاىاتيم نحو الروح الرياضية 

وتوصل إلى أن المناخ النفسي السائد في أنديتيم عمى انو يتوجو بدرجة اكبر نحو التفوق ولذا وجد فروق 

عام لمروح الرياضية . كما تجد دراسة ذات داللة إحصائية لمصمحة فرق المؤخرة في المؤشر ال

م.م.شيياء احمد حسين حول ظاىرة المناخ النفسي لفريق النساء بكرة الطائرة وعالقتو بانجازىن في 

الدوري العراقي أين توصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أن المناخ النفسي لفريق النساء يمتاز بمناخ ايجابي 

ية بين المناخ النفسي لفريق النساء بكرة الطائرة وعالقتو أي انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

باالنجاز في الدوري العراقي بين متغيرا المركز واليد الضاربة .آي أن المناخ النفسي لو تأثير عمى 

الدافعية . ويظير المناخ النفسي لممتمدرس في قدرتو عمى توجيو نفسو بنفسو دون الخضوع لمغير أي 

و استيعابو لمدركاتو النفسية ومدى تحقيقو لرغباتو بطريقة تتالءم ومتطمبات  باالعتماد عمى نفسو

المجتمع كما نجد دراسة صبحي " حول العالقة بين التوافق النفسي والدافعية لمتعمم وتوصل إلى إن 

ح الحالة النفسية الجيدة لمتمميذ تؤدي إلى زيادة الدافعية لمتعمم لديو ،فالدافعية لمتعمم تتحقق بنجا

 المتمدرس في تحقيقو لمناخ نفسي متوافق ومتزن ومستقر .
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  مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية :-2

: " وجود عالقة دالة إحصائيا بين المناخ االجتماعي في قاعة الدراية والدافعية لمتعمم  نص الفرضية

 لدى التالميذ المتمدرسين في السنة الرابعة من التعميم المتوسط " .

يتبين لمباحثة من خالل نتائج الدراسة األساسية انو التوجد عالقة ارتباطيو بين المناخ االجتماعي     

وىي غير Sig=0,33والدافعية لمتعمم لدى تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط ،حيث بمغت قيمة 

وىذا  ( 73/ص 08قمكما ىي موضحة في نتائج الجدول ) ر  0001دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

تحقق صحة الفرض الصفري أي أن المناخ االجتماعي ال تربطو عالقة بالدافعية لمتعمم وىذا  يعني 

حسب نتائج ىذه الدراسة ، ولكن ىذه النتيجة األخير ال تحتم عمينا القول بان المناخ االجتماعي ال 

اين وصمت إلى أساليب 1994عمران تربطو عالقة بالدافعية لمتعمم إذ نجد دراسة جييان أبو راشد ال

التنشئة األسرية التي يتبعيا اآلباء واألميات تؤثر عمى دافعية التعمم لدى أبنائيم فعممية التنشئة المتسمة 

بالتشدد والضغط داخل األسرة ليا أثار سمبية عمى شخصية االبن فالبد من تزويد االبن بالمعايير 

والبيئة التي يعيش فييا ومن ثم يحقق االتزان واالستقرار في  والعادات الواجب احتراميا حتى يتوافق

 عالقاتو والشعور باألمن مع التزامو لمختمف عادات وتقاليد المجتمع .

فالمناخ االجتماعي ميم في اندماج الفرد مع الجماعة وتكوين عالقات بسيولة وخاصة في الوسط      

نوعية العالقات المتبادلة .  فنجد دراسة ونتزل المدرسي ،فالمناخ االجتماعي يتأثر ىو بدوره ب

حول العالقة االجتماعية والدافعية ودور األولياء أين توصل إلى وجود عالقة بين الدعم األسري 1998

و الدافعية لمتعمم  . إذن الدافعية لمتعمم ىنا تتأثر بنوعية الدعم طبيعة الجو أو المناخ األسري السائد 

ن توصال في دراستيما إلى أن المتمدرس يتعمم بشكل أفضل إذا كانت دافعتيو ،فحسب يويس وكوتون أي
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اقوي ،إذن فالتعمم ىنا يستمزم من المتمدرس والمدرس خمق ظروف جيد لبناء دافعية أفضل لممتمدرس 

 (118:  1986وبالتالي تحقيق النجاح في شيادة التعميم المتوسط .)محمد اسماعيل ،

أىمية المحيط االجتماعي لمتمميذ المراىق وذلك باعتباره شرط اساسي  كما أكد روني دوبري عمى 

لالندماج بسيولة مع المحيط المدرسي وقدرتو عمى مسايرة المواقف التعميمية ،فالسموكات السمبية التي 

 يمكن عن المتمدرس ترجع في األساس إلى ما يوجيو في األسرة والبيئة االجتماعية .

 الجزئية الثالثة : مناقشة نتائج الفرضية-3

"   وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين )الذكور واإلناث ( لوجية نظرىم لمناخم   نص الفرضية :

 في قاعة الدراسة لدى تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط ". السائد النفسي االجتماعي

إحصائية بين الجنسين فيما يخص أوضحت نتائج التحميل اإلحصائي عدم وجود فروق ذات داللة      

كما ىي موضحة في نتائج   Sig= 0,92و  t =0,75المناخ النفسي االجتماعي حيث بمغت قيمة

( وىي عكس فرض البحث أي أنيا غير دالة إحصائيا لدى أفراد عينة   74/ص   09الجدول )رقم

البحث ، وبالتالي قبول الفرض الصفري عمى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين فيما يخص 

وجية نظرىم لمناخيم النفسي االجتماعي ، ولعل ما يفسر عدم وجود فروق بين الذكور و اإلناث فيما 

لمناخيم النفسي االجتماعي ىو التشابو بين أفراد العينة من حيث أنيم من نفس  يتعمق بوجية نظرىم

السن عموما ونفس السنة الدراسية ونفس المدرسة لذا ىم يتمتعون بنفس الخصائص فكل من الذكور 

شباع  حاجاتيم ورغباتيم وذلك بما يتوافق ومطالب  واإلناث يسعون لتجاوز مشكالتيم وتحقيق مطالبيم وا 

تمع  ،و موجية مختمف المواقف من اجل تحقيق األىداف المرغوبة بما فييا النجاح في شيادة المج

 التعميم المتوسط .
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من بين الدراسات التي توصمت إلى عدم وجود فروق في المناخ النفسي االجتماعي تجد دراسة      

استخدميا الباحثان  فيي عبارة عن قياس استقرائي لممناخ النفسي االجتماعي 1991كويز ودكتويز 

كأسموب لمتحميل ألعاممي لفصل العوامل المكونة ألبعاد المناخ النفسي االجتماعي فقد وجدا من 

مراجعاتيما لألدب السيكولوجي ثمانية أبعاد توصال إلييما ىم :االستقالل الذاتي ،االندماج ،الثقة 

من وجية نظر الباحثة تعتبر نتائج  ىذه ،الضغوط ،التدعيم ،التقدير أو االعتراف ، العدالة ،التجديد و 

الدراسة  مشجعة وذال لعدم وجود فروق في األدب السيكولوجي بخصوص األبعاد المكونة لممناخ النفسي 

 االجتماعي .  

تحت عنوان :نظرة جديدة لممناخ النفسي السيكولوجي وعالقتو   1996كما نجد في دراسة براون وليفن   

جيد واألداء،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في العالقة بين مدركات العامل باالندماج في العمل وال

لمبيئة التنظيمية وبين االندماج في العمل والجيد واألداء وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن ادراكات المناخ 

جيد كما السيكولوجي الذي يثير االندماج والدافعية مرتبط باالندماج في العمل والذي بدوره يرتبط بال

يرتبط الجيد بأداء العمل . ولقد اختمفت النتائج المتحصل عمييا في الدراسة الحالية مع ما انتيت بو 

والتي تناولت االتجاىات نحو التحديث وعالقتيا بالمناخ النفسي االجتماعي   1998دراسة ناصر 

النفسي االجتماعي ىي  وتوصمت إلى النتائج التالية : عالقة بين االتجاىات نحو التحديث والمناخ

عالقة ايجابية وترتبط بمدى ايجابية المناخ النفسي وبتجنيد األفراد من نمو وتفاعل ايجابي وتشير نتائج 

الدراسة عموما إلى أن االتجاىات نحو التحديث البد أن تحاط بمجموعة من المكونات النفسية 

 مجال نفسي صالح لنمو أفراده بشكل ا ايجابي واالجتماعية االيجابية الميسرة ليا والتي تشكل بوجو عام 

في دراستو لمعائالت   1982وبالعودة إلى البيئة الجزائرية نجد دراسة  مصطفى بتفنوشات        

الجزائرية توصل إلى أن ىناك حاجز صمب وصارم يفصل بين الذكر واألنثى وانو توجد تحفظات فيما 
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كثر توجو إلى المناخ النفسي مقارنة باألنثى التي تعاني يخص العالقة بينيما وىذا ما يجعل الذكر أ

ضغوطات وصراعات وبالرغم مما قد تتمتع بو من حرية ومساواة ،لكن يبقى الذكر يممك الحرية الكاممة 

في تصرفاتو واتخاذه لقراراتو ،وذلك نظرا لسمات الشخصية التي يتمتع بيا  وأىميا المسؤولية والثقة 

ذن بالنسبة لتحقق الفرضية الجزئية الثالثة  فيمكن القول أنيا تحققت جزئيا فيما بالنفس والسيطرة ، إ

 يخص المناخ النفسي لصالح الذكور 

 مناقشة نتائج الفرضية العامة :-4

" وجود عالقة دالة إحصائيا بين المناخ النفسي االجتماعي في قاعة الدراسة والدافعية  نص الفرضية :

 تمدرسين في المنة الرابعة من التعمم المتوسط  " .لمتعمم لدى التالميذ الم

فيما يخص الفرضية العامة لمبحث القائمة عمى وجود عالقة ارتباطيو بين المناخ النفسي       

االجتماعي والدافعية لمتعمم لدى تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط  توصمنا  بعد المعالجة 

 , SIg=0 27( حيث بمغت قيمة   75/ ص  10لجدول )رقم اإلى ما ىو موضح في اإلحصائية 

ويبين ذلك عدم وجود عالقة ارتباطيو بين المناخ النفسي االجتماعي والدافعية لمتعمم لدى أفراد عينة 

 البحث ،إذ يمكن القول أن المناخ النفسي االجتماعي ال يؤثر عمى دافعية لمتعمم لدى أفراد عينة البحث .

وعمى الرغم من عدم تحقق فرض ىذا البحث لكن ىذا ال يغفل بدوره عمى نتائج الدراسات االخرى .ففي 

( التي ىدفت إلى التعرف عمى دور المناخ األسري في مستوى طموح أبنائيم 1993دراسة " كولمان  ")

كما أن توقعات ، حيث أظيرت النتائج أن لألسرة الدور الكبير في زيادة مستوى الطموح لدى أبنائيم 

 (Colman,1993 :2)الوالدين ومالحظاتيم التعميمية ميمة في تنمية الطموح لدييم 

يمعب المناخ األسري دورا ميما في تنمية قدرات المتعمم إذ يحقق المناخ المالئم أىم مطالب النمو      

عي والمشاركة في الحياة النفسي واالجتماعي ،الن المتعمم في ظل المناخ األسري يتعمم التفاعل االجتما
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اليومية ،لذلك يتعمم االستقالل الشخصي ، إذ تمثل األسرة الوسيط الذي ينقل كافة المعارف والميارات 

واالتجاىات والقيم الدينية والخمقية التي تسود المجتمع بعد أن تترجميا إلى أساليب عممية تنشئة األبناء 

عة ميوليم وىواياتيم داخل األسرة وخارجو ومناقشتيم في ،متمثمة في توفير المجال الكافي ليم لمتاب

الموضوعات التي تيميم وتشجعيم عمى االطالع لذا تعد البيئة أو المناخ األسري عامال ميما وأساسيا 

التي     Theregrenف لممتعمم . كما نجد دراسة أجراهفي بناء مناخ نفسي اجتماعي مستقر ومتكي

تشجع عمى الثقة واالستقالل وتحفز المتمدرس في شئة االسرية التي توصل من خالليا الى ان التن

تحقيق كطموحاتو الدراسية من خالل تحرير الدافعية لديو ،عمى عكس التربة الضاغطة  التي من شانيا 

أن تؤثر سمبا عمى شخصية المتمدرس وتخمق لديو مشاكل إذ تؤثر عمى مناخو النفسي مع ذاتو ومناخو 

التي تؤدي إلى تحصل المتعمم عمى نتائج  نخفاض الدافعية مجتمع وفي المدرسة ،كااالجتماعي في ال

سمبية ،ويعود سبب ىذا األخير إلى جيل الوالدين وعدم وعييما وتوجييما ألبنائيم بطريقة حسنة وتمبيتيم 

ة لحاجاتيم اإلنسانية من حي وأمان واستقرار ، حيث اجمع عمماء النفس عمى أىمية التنشئة الجيد

لألبناء وتوفير مناخ متوافق نفسيا واجتماعيا وبالتالي ارتفاع الدافعية لمتعمم لدييم من خالل حصوليم 

عمى نتائج جيدة .  ولذلك يجب عمى األسرة والمدرسة بتسخير كافة اإلمكانات  وتقديم كل الدعم ،فيذا 

تجعمو يمتمك دافعية عالية لمتعمم يساعد المتعمم عمى الستقرار مناخو النفسي وحتى االجتماعي  وبالتالي 

من اجل تحقيق طموحاتو المستقبمية وضمان مكانتو في المجتمع ،وبالتالي الوصول إلى تحقيق تغير 

 سريع ومستمر في كافة المجالت واألصعدة .

 : االستنتاج العام-5

من خالل الفصل الميداني ونتائج الدراسة وفي ضوء ما تم عرضو عمى خمفية نظرية وكل ما يتعمق     

بالمناخ النفسي االجتماعي والدافعية لمتعمم  ،واعتمادا عمى البيانات اإلحصائية المتحصل عمييا 
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النفسي االجتماعي  وانطالقا من اليدف الرئيسي لمبحث وىو التأكد من وجود عالقة ارتباطيو بين المناخ

والدافعية لمتعمم لدى تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط وانطالقا من اإلشكالية وتساؤالت الدراسة 

الحالية توصمنا إلى عدم تحقق فرضيات البحث أي انو ال توجد عالقة بين المناخ النفسي والدافعية 

لمناخ االجتماعي والدافعية لمتعمم لدى أفراد عينة لمتعمم لدى أفراد عينة البحث ،ال توجد عالقة بين ا

البحث ،وال توجد فروق بين الجنسين ) ذكور ،اإلناث( لوجية نظرىم لمناخيم النفسي االجتماعي،وال 

توجد عالقة بين المناخ النفسي االجتماعي والدافعية لمتعمم لدى تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط  

عمينا القول بان المناخ النفسي االجتماعي ال يؤثر عمى الدافعية لمتعمم وقد ترجع نتائج ،لكن ىذا ال يحتم 

الدراسة الحالية إلى التشابو بين أفراد العينة من حيث السن والسنة الدراسية وحتى المدرسة أو لحجم 

 العينة الذي اعتمدتو الباحثة.

 وبناءا عمى ذلك سجمت الباحثة المالحظات التالية : 

الحظت الباحثة أن المعممين ال يبحثون في الجوانب النفسية التي يمكن أن تؤثر عمى تحصيل _

المتمدرس ودافعتو لمتعمم فيم يكتفون فقط بتقديم الدروس والعالمات دون األخذ بعين االعتبار الجانب 

 النفسي لممتمدرس والذي يعتبر عنصرا ميما لتفجير طاقاتو .

درس من دافعية عالية في التعمم إال أنيم ال يستغمونيا من اجل التحصيل _ رغم ما يتمتع بو المتم 

الجيد والنجاح ،بل تجدىم  ينشغمون بأمور أخرى وىذا راجع ربما لمعوامل األسرية والمدرسية التي ال 

 توفر الظروف والشروط الالزمة لتحقيق لممتمدرس مناخ نفسي واجتماعي يدعم دافعتو لمتعمم .

ة سمة وشرط أساسي لنجاح العممية التعميمية التعممية فاستثارتيا لدى المتمدرس تؤدي بو _ إن الدافعي

إلى نجاح في ىذه العممية ،لكن ولألسف القائمين عمى تدعيم وبناء ىذه العممية ال يعممون عمى 

 استثارتيا وذلك رغم اإلصالحات الكبرى في مجال التربية والتعميم 
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ف بين دراستنا والدراسات االخرى إلى طبيعة المتغيرات الداخمية لدى أفراد وفي األخير يرجع االختال   

 األدوات المعتمدة وحتى نوعية البيئة المدروسة فييا .اختالف وتباين عينة الدراسة أو في 

 خاتمة :  

 المناخ النفسي االجتماعي ىو نتيجة الحياة اليومية التي يعيشيا المتمدرس كما يتصورىا وىذه      

الحياة  ىي مجموعة مجاالت متداخمة ،أي أن المناخ النفسي االجتماعي ىو عبارة عن نتاج ذاتي 

 لعممية اإلدراك  و نتيجة لمنظم المختمفة التي يعيش في كنفيا المتمدرس كاألسرة والمدرسة .  

مة من حياتيم وتبقى المدرسة الوسط الذي ينمو فيو المتمدرسين خارج األسرة أين يقضون فترة طوي      

،لما ليا من رسالة تربوية تيدف إلى من ىو اشمل وأوسع من فيم وتعميم وتحصيل لممعرفة  أال وىو 

 تكوين شخصية المتمدرس ورعاية نموه النفسي واالجتماعي .

فالدافعية ىي االخرى تعتبر من أىم العوامل التي ليا عالقة مباشرة بكيان الفرد ميما كان منصبو        

طو في المجتمع ولقد بينت العديد من الدراسات في مجال التربية و التعميم  العالقة الموجودة بين ونشا

نجاح التمميذ في الدراسة وعامل الدافعية اذ تعتبر كمحفز أساسي يدفع المتمدرس لمعمل والمثابرة وعمى 

المتمدرس ال  حسب معظم النظريات المفسرة ليا تعتبر شرط أساسي من شروط التعمم وتبين بأن

يستجيب لمموضوع دون وجود دافع معين ولممراىق المتمدرس مجموعة من الطموحات والرغبات التي 

تجعمو يختمف عن اآلخرين باختالف مناخو أو بيئتو وشخصيتو وحياتو النفسية واالجتماعية والتي ليا 

 دور في بعث الدافعية لمتعمم لدى المتمدرسين .

بين الدافعية والمناخ النفسي االجتماعي والنظام ىنا يعتمد عمى مدى إشباع  ة عالقإذ ال يمكن إغفال ال

الحاجات العضوية واالجتماعية التي تتصل بحياة المتمدرس اليومية والتي وان وجدت فان المتمدرس 
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ل يشعر باألمان واالنتماء ويكتسب أنا قوية ،فالبد عمى القائمين عمى العممية التربوية العمل عمى تحوي

دافعتو التعمم لممتمدرس من مجرد طاقة كامنة إلى استعداد ورغبة مستمرة في العطاء و التفكير واإلبداع 

 وذلك ضمن مناخ نفسي واجتماعي مشجع لمتعمم .

محاولة لمكشف عن العالقة بين المناخ النفسي  مب البحث فيو ،وتبقى دراستنا فموضوع واسع ويتط

 ى تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط .االجتماعي والدافعية لمتعمم لد

وأخيرا نرجو أن تساىم ىذه الدراسة ولو بقميل في إثراء معمومات الطالب المتمدرس  في عمم النفس      

والعموم االخرى فيما يخص المناخ النفسي والدافعية لمتعمم إذ يمكن عمى أساسيا التطرق إلى دراسات 

 مع متغيرات أخرى . أخرى مكممة وبدراستو كذالك
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 : قتراحاتا

 عمى ضوء نتائج الدراسة تقدم الباحثة المقترحات التالية :

_ ضرورة مساعد متمدرسي التعميم المتوسط عمى تكوين وبناء مناخ نفسي يحقق ليم النمو وجدانيا 

 وتربويا واجتماعيا وفكريا عن طريق أسرىم ومدارسيم من خالل :

_ إيجاد مناخ مفتوح لحل المشاكل بتشجيع التالميذ لمتعبير عن المشكالت التي توجييم واقتراح الخطط 

 العممية لحميا من قبل األسرة والمدرسة .

نشاء  _ توجيو اىتمام القائمين عمى التربية والتعميم نحو األنشطة الالمنيجية والترفييية اليادفة ، وا 

ممتمدرسين مما يساىم في خمق مناخ نفسي صحي ويعمل عمى تنمية روح النوادي الرياضية والثقافية ل

 الدافعية لدييم 

 _تطوير عممية االتصال بين المتمدرس و األسرة وبينو وبين المدرسة .

 : على األسرة 

_  تقبل المتمدرس والعمل عمى تعزيز السموكات االيجابية فيو وتشجيعو عمى االعتماد عمى نفسو 

ظيار الثقة   بو واالحترام واإلصغاء إليو عندما يتحدث معيم ويتجنب االنتقاد والتجريح .،وا 

_  خمق جو من التحدث والحوار المستمر مع األبناء لمكشف عمى مشكالتو النفسية ،ومساعدتو عمى 

رشادات إليجاد الحمول .  مواجية مشاكمو الخاصة وتقديم توجييات وا 

 بن ._ تقديم المكافآت المادية والمعنوية لال

 :  األخصائي النفسانيكما يجب عمى 



 الفصل السادس                                             تحليل نتائج الدراسة ومناقشة فرضياتها
 

88 
 

_ مساعدة المتمدرس عمى اختيار الشعبة التي يرغب في دراستيا وتحميل دافعيتو لمتعمم بما يتماشى مع 

 ميولو وقدراتو .

عمى التغمب عمى الصراعات النفسية والصعوبات التي توجيو في المدرسة ومع  _ مساعدة المتمدرس

 ىيئة التدريس وكذا المواد الدراسية .

_ تقديم ارشادات وتوجييات لممتمدرسين الذين يعانون من مشاكل نفسية ،ومساعدة المتعمم عمى فيم 

 نفسو .

 ماعية والعائمية التي يعيش فييا المتمدرس ف االجترو االوامر لمتعرف عمى الظ أولياءيم ندوات مع _ تنظ

كما  تقترح الباحثة إجراء المزيد من البحوث في مفاىيم الدافعية لمتعمم و خاصة المناخ النفسي 

االجتماعي ومنيا : _   إجراء دراسة مقارنة بين تالميذ السنة أولى والسنة الرابعة من التعميم المتوسط 

 مي عمى متغير المناخ النفسي االجتماعي.لمتعرف عمى اثر المستوى التعمي

 _  إجراء دراسة مقارنة بين المناخ النفسي والمناخ االجتماعي لدى عينة من طالب الجامعات .

_ إجراء دراسة مقارنة بين الجنسين في مدى تأثير المناخ النفسي عمى التحصيل الدراسي لدى عينة من 

 المتمدرسين .
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 (  :  01الممحق رقم  )                                          

                مقياس الدافعية لمتعمم ليوسف قطامي ل الصورة النيائية                             

 التعــــــــــميمـــــــة :                                         

 في إطار التحضير لنيل شيادة الماستر في تعميمية العموم في عمم النفس ،وفي إطار دعم البحث           

 جابة (  أمام اإل xالعممي ارجوا منك عزيزي التمميذ اإلجابة عمى عبارات ىذا االستبيان بوضع عالمة )  

نماخاطئة  وأخرىصحيحة  إجابةتوجد  التي تناسبك ،وذلك بكل صدق وموضوعية.مع العمم انو ال  ىي  وا 

 مجرد وجية نظر بالنسبة لك فقط.

 الرابعة من التعميم المتوسط    السنة : 

 الجنس :  ذكر                     أنثى

 ............................................:  المتوسطة 
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  الرقم
 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ةــــالـــــــــــف          

أوافق 
 بشدة

ال  متردد أوافق
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة 

      اشعر بالسعادة عندما أكون في المدرسة  01
      قميال ما ييتم والدي بعالماتي في المدرسة  02
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      ييتم والدي بمعرفة حقائق مشاعري اتجاه المدرسة )أحب الدراسة أم اكرىيا ( 15
      اشعر بان بعض الزمالء في المدرسة ىم سبب المشكالت  16
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      أفضل أن اىتم بدروسي عمى حساب أي شيء أخر 20
      احرص أن أتقيد بالسموك الذي تفرضو المدرسة  21
      معموماتي ومياراتي المدرسيةاشعر بالرضا عندما أقوم بتطوير  22
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      احرص عمى تنفيذ ما يطمبو المعممون والوالدين بخصوص الدراسة  24
      كثيرا ما اشعر أن مساىمتي في كل أشياء جديدة في المدرسة ال تقنعني  25
      أشارك كثيرا في النشاطات المدرسية  26
      أقوم بالكثير من النشاطات المدرسية وفي الجمعيات الطالبية   27
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      تعاوني مع زمالئي في حل واجباتي المدرسية يعود عميا بالمنفعة 35
      أقوم بكل ما يطمب مني في نطاق المدرسة  36

 

 ( :20ملحق رقم ) 

 قاعة الدراسة  .الصورة األولية لمقياس المناخ النفسي االجتماعي في 

 

 التعليمة :

الهدف من هذا المقٌاس التعرف على العالقات االجتماعٌة المتبادلة بٌن الطالب والتً ٌمارسونها  فٌما       

بٌنهم داخل قاعة الدراسة ،كما ٌقٌس ما ٌشعر به كل طالب أو ٌظهر فً تصرفاته آو ما ٌدور حوله أثناء 

مدرسٌا ،ولٌس فٌه عبارة صحٌحة وأخرى خاطئة وإنما هو مجموعة من التعلم .وهذا المقٌاس لٌس اختبارا 

العبارات التً تعكس تصرفات أي طالب فً قاعة الدراسة،والمطلوب من كل طالب أن ٌقرا كل عبارة بدقة 

،وٌجٌب عنها بصراحة وصدق .ولك مطلق الحرٌة فً أن تتفق مع ما تصرح به العبارة وتختلف معها 

 ون إجابتك معبرة عن رأٌك ولبس أراء اآلخرٌن ..ومن هنا نود أن نك

وأالن اقرأ كل عبارة ثم قرر ما إذا كنت توافق علٌها أم ال فان كانت العبارة تعبر عن حقٌقة لدٌك          

أي توافق علٌها بشدة .فضع عالمة )  ( أمام العبارة فً العمود )موافق بشدة ( أما إذا كانت عبارة تعبر عن 

ام العبارة فً العمود )موافق ( أما إذا منت حقٌقة لدٌك فً معظم الوقت أي مواقف فقط ،فضع عالمة ) ( أم

غٌر قادر على تحدٌد ما تشعر به نحو العبارة .أي لم ٌكن لدٌك رأي محدد بما تعبر عنه العبارة .فضع 

عالمة ) ( أمام العبارة فً العمود )غٌر متأكد ( .أما إذا كانت العبارة لم تعبر عن حقٌقة لدٌك فً معظم 

ام العبارة فً العمود )غٌر موافق ( .أما إذا كانت العبارة لم تعبر عن حقٌقة لدٌك الوقت .فضع عالمة ) ( أم

تماما .لً ال توافق علٌها بشد ،فضع عالمة ) ( أمام العبارة فً العمود )غٌر موافق بشدة ( .ال تضع أكثر 

 .  من عالمة أمام العبارة الواحدة ،وال تترك أي عبارة بدون استجابة

 

 

 



 
 

100 
 

 : اإلجابةورقة 

 االسم :..............                                                            السن :........

 المدرسة :..........                                                    السنة الدراسية :...........

 
 م

 اإلجابة م اإلجابة م اإلجابة          
 موافق
 بشدة 

 
 موافق

 غير
 متأكد

 غير
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 موافق
 بشدة

 
 موافق

غير 
 متأكد

غير 
 موافق

 فير
 موافق
 بشدة

 موافق 
 بشدة

 
 موافق

غير 
 متأكد

 غير 
 نوافق

 غير 
 موافق 
 بشدة

1      31      61      
2      32      62      
3      33      63      
4      34      64      
5      35      65      
6      36      66      
7      37      67      
8      38      68      
9      39      69      

10      40      70      
11      41      71      
12      42      72      
13      43      73      
14      44      74      
15      45      75      
16      46      76      
17      47      77      
18      48      78      
19      49      79      
20      50      80      
21      51      81      
22      52      82      
23      53      83      
24      54      84      
25      55      85      
26      56      86      
27      57      87      
28      58      88      
29      59      89      
30      60      90      
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 م

 موافق العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة                
 بشدة

 غٌر  متأكد موافق
 موافق

غٌر 
 موافق
 بشدة

      .أن تكون واجباتً المدرسً ممتازة ٌتمنى زمالئً فً الفصل الدراسً 1

      أفضل زمالء لً موجودون فً قاعة الدراسة . 2

      ال أؤدي عملً فً المدرسة كما ٌنبغً . 3

      أجد من الصعوبة أن اعبر عن أفكاري فً الفصل الدراسً . 4

      زمالئً فً الفصل الدراسً ٌحاولون مساعدتً فً التعلم .كثٌرا من  5

      تكون واجباتً المدرسٌة سهلة جدا بالنسبة لً . 6

      ٌعتقد كثٌرا من زمالئً انه من المهم أن أكون صدٌقا لهم . 7

عندما نعمل سوٌا فً مجموعات صغٌرة نحاول أن نتأكد أن كل عضو  8
 تعلم المادة المطلوبة .

 
 

    

      أتعلم الكثٌر من الطالب الذٌن ٌشبهوننً . 9

      أقوم بعمل واجبً المدرسً كً ادخل السرور على قلب مدرسً . 10

      انه من المهم أن أتعلم األشٌاء بنفسً داخل قاعة الدراسة . 11

      . الدراسةأحب العمل مع الطالب اآلخرٌن فً قاعة  12

      زمالئً أفضل مما ادرس بمفردي . تكون دراستً مع 13

      اعمل واجبً المدرسً الن زمالئً فً المدرسة ٌتوقعون ذلك منً . 14

      فً الحقٌقة ٌعتنً بً المدرس شخصٌا . 15

      ٌعتمد إنتاج جماعتً على عمل كل عضو واجبه بالكامل . 16

      الدراسة .أتعلم المواد الدراسٌة سوٌا مع زمالئً فً قاعة  17

ٌقوم كل طالب بأداء عمله بمفرده وعلى مقعده الخاص به فً قاعة  18
 الدراسة .

     

      أتعلم معلومات جدٌدة من مناقشتً مع الطالب اآلخرٌن . 19

      ٌعتقد مدرسً انه من المهم أن ٌكون صدٌقا لً بالدرجة األولى . 20

الدراسة متساوٌة إذا بذلوا أقصى ما فرص النجاح لكل طالب فً قاعة  21
 فً وسعهم .

     

      ٌهتم زمالئً بمقدار ما أتعلم فً قاعة الدراسة . 22

      أتخوف من الرسوب حٌنما أتقدم إلى االختبار . 23

      أؤدي مهامً التعلٌمٌة بدرجة جٌدة فً قاعة الدراسة . 24

      طرٌقتً فً التعلم .ٌحبنً كثٌرا من الزمالء بناء على  25

      ٌحصل كل عضو فً الجماعة عل نفس الدرجة عندما ٌعملون سوٌا . 26

      ٌهتم مدرسً بمقدار ما أتعلمه . 27

      أقوم بعمل واجبً المدرسً كً ادخل السرور فً قلب والدي . 28

      أفضل العمل بمفردي بدل المناقشة مع الطالب اآلخرٌن . 29

      ٌعتبر كل طالب فً قاعة الدراسة صدٌقا لً . 30

     ٌتمنى زمالئً أن احضر ٌومٌا كً أتعلم فً المدرسة . 31

      أنجز واجبً المدرسً كً ال ٌغضب منً مدرسً . 32

      أراجع واجباتً المدرسٌة مع زمالئً . 33

      عندما نتعلم ال أتحدث مع زمالئً فً قاعة الدراسة . 35
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      تعتمد درجة جماعتً على مقدار ما ٌتعلمه األعضاء . 35

      ٌحب مدرسً أن ٌرى واجبً المدرسً . 36

      ٌراعً زمالئً مشاعري فً قاعة الدراسة . 37

      أصاب بإحباط شدٌد فً معظم األحٌان داخل المدرسة . 38

      ٌحبونً زمالئً بالقدر الذي ٌحبون به اآلخرٌن . 39

      أساعد زمالئً فً عمل الواجب المدرسً فً قاعة الدراسة . 40

      أحب أن أتعلم فً الجماعة التً ٌختلف أعضاؤها فً األفكار واآلراء  41

صل بجدٌة ٌمكن أن ٌنجح بشكل إذا عمل كل طالب فً هذا الف 42
 .واضح

     

      ٌحب مدرسً أن ٌساعدنً فً التعلم . 43

      من تعلم زمالئً للواجب المطلوب إذا ما أردت تأدٌته بشكل جٌد  أتأكد 44

      ٌدرس كل طالب كنا بمفرده فً قاعة الدراسة . 45

      ٌهتم بً زمالئً كثٌرا وبكل شًء ٌخصنً فً الحقٌقة . 46

ال تتاح لً فرصة توجٌه كثٌر من األسئلة أو االستفسار عنها فً قاعة  47
 الدراسة .

     

أحب أن اعمل واجبً المدرسً كً أكون محبوبا من زمالئً فً  48
 الفصل الدراسً .

     

      أتعلم من زمالئً أكثر عندما أتعلم معهم فً قاعة الدراسة . 49

      ٌود مدرسً أن ابذل قصارى جهدي أثناء تأدٌتً للواجب المدرسً . 50

      كل عضو فً جماعتً .ٌعتمد انجاز واجباتً الدراسٌة على إسهام  51

      ٌحبنً مدرسً بنفس درجة حبه للطالب اآلخرٌن . 52

      اشعر بالوحدة فً كثٌر من األحٌان فً قاعة الدراسة . 53

ٌحقق كل طالب الدرجة التً ٌستحقها ال اقل وال أكثر فً قاعة  54
 الدراسة .

     

      ٌهتم مدرسً بمشاعري كثٌرا . 55

      أن كل الطالب فً هذا الفصل ٌعرف بعضهم بعضا بشكل جٌد .أرى  56

      استحق الدرجات التً أتحصل علٌها فً هذا الفصل . 57

      أرى أننً طالب جٌد فً هذا الفصل . 58

ٌقسم المدرس الموضوع الدراسً على أعضاء جماعتً بحٌث ٌكون  59
 لكل عضو جزء وٌشارك اآلخرٌن .

  
 

  
 

 

      أحب أن أكون عضوا فً جماعة تعلٌمٌة مع طالب ٌختلفون عنً . 60

      اشعر بضٌق وقلق فً غالب األحٌان فً المدرسة . 61

      الجدل مع زمالئً ٌشعرنً بعدم الرضا. 62

      اشعر بالسعادة عندما أتعلم من طالب ٌختلفون عنً . 63

      عنً فً هذا الفصل .أتعلم الكثٌر من الطالب الذٌن ٌختلفون  64

أرى أن نظام منح الدرجات فً هذا الفصل غٌر عادل فً بعض  65
 األحٌان .

     

ٌشارك جمٌع أعضاء جماعتً فً تعلم الموضوع النجاز مهام كل  66
 عضو .

     

      أحب أن أشارك بأفكاري ومعلوماتً مع زمالئً فً قاعة الدراسة . 67
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      اعمل بمفردي فً الفصل الدراسً .اشعر بالضٌق عندما  68

      أحب أن ٌكون عملً ممتازا عندما اعمل بمفردي . 69

      أحب التحدي عندما أرى من هو أفضل منً فً قاعة الدراسة . 70

      ال أحب أن ٌكون ترتٌبً الثانً فً قاعة الدراسة . 71

      نحتاج إلى أفكار كثٌرة إذا ما أردنا النجاح . 72

اشعر بأقصى درجات السعادة عندما أتنافس فً قاعة الدراسة مع  73
 زمالئً .

     

      أرى أن التنافس مع الطالب اآلخرٌن أفضل أسلوب فً التعلم . 74

      اكره العمل مع الطالب اآلخرٌن فً المدرسة . 75

      ٌمكن أن أتعلم أشٌاء مهمة من زمالئً فً قاعة الدراسة . 76

      أذاكر كثٌرا ألحقق درجات أكثر من درجات الطالب اآلخرٌن . 77

      أحب أن أساعد الطالب اآلخرٌن فً التعلم فً قاعة الدراسة . 78

      أحب التسابق مع الطالب اآلخرٌن فً التعلم كً نرى من الفائز . 79

      أرى أن العمل فً جماعات صغٌرة أفضل من العمل الفردي . 80

أحب أن أشارك بأفكاري وموادي الدراسٌة مع زمالئً عندما أرى  81
 أن ذلك سٌساعدهم .

     

ٌجب أن أتعرف على ما ٌعرفه كل منا إذا ما أردت انجاز الواجب  82
 المطلوب .

     

      أرى أن مساعدة زمالئً بعضهم لبعض فكرة جٌدة . 83

      الطالب اآلخرٌن .أحب أن ٌكون أدائً أفضل من أداء  84

      أحب إن أعاون زمالئً فً قاعة الدراسة . 85

      أحب العمل مع الطالب اآلخرٌن فً المدرسة . 86

      أنجز عملً المدرسً بشكل أفضل عندما اعمل بمفردي . 87

      أرى أن زمالئً ٌتعلمون أشٌاء مهمة بعضهم من بعض . 88

المدرسً بمفردي على العمل مع الطالب أفضل عمل الواجب  89
 اآلخرٌن .

     

      أحب أن أكون أحسن طالب فً التعلم فً قاعة الدراسة . 90

 

 ( : 03ممحق رقم  )                                

 نفسي االجتماعي الصورة النيائية لمقياس المناخ ال                       

 التــعـمـيمــــــــــــــة:                                      
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 اإلجابةفي إطار دعم البحث العممي وكذا التحضير لنيل شيادة ماستر ، أرجوا منم عزيزي التمميذ          

المختارة بكل دقة  اإلجابة(  عمى xعمى ىذه العبارات بكل صدق وموضوعية وذلك بوضع عالمة )

 خاطئة   وأخرىصحيحة  إجابةتوجد  ،مع العمم انو ال وموضوعية

 

 طالرابعة من التعميم المتوس   السنة:

 أنثىذ كـــــــــر                الجنس :  

 المتوسطة:   .......................................

 

 
 الرقم 

 
 ـــــارةــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــعــــبــــــــــ                         

 
موافق 
 بشدة 

 
 موافق

 
غير 
 موافق

 
غيرموافق 

 بشدة 
كثير من زمالئي في الفصل الدراسي يحاولون مساعدتي في  10

 التعمم
    

     أتعمم الكثير من التالميذ الذين يشبيونني  10
     أحب العمل مع التالميذ اآلخرين في قاعة الدراسة 10
     تكون دراستي مع زمالئي أفضل مما ادرس بمفردي 10
     أتعمم معمومات جديدة من خالل مناقشتي مع الطالب اآلخرين 10
     اكره العمل مع التالميذ اآلخرين في المدرسة 10
أحب أن اعمل في الجماعة التي تختمف أعضاؤىا في األفكار  10

 واآلراء
    

     تمميذ في التعمم في قاعة الدراسةأحب أن اكونا أحسن  10
     ترى أن العمل في جماعات صغيرة أفضل من العمل الفردي  10
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     أفضل العمل بمفردي بدل المناقشة مع التالميذ اآلخرين 01
     أرى أن مساعدة زمالئي بعضيم لبعض فكرة جيدة 00
     الدراسةانو من الميم أن أتعمم األشياء بمفردي في قاعة  00
     تكون واجباتي المدرسية سيمة بالنسبة لي 00
     يحبني كثير من زمالئي بناء عمى طريقتي في التعمم  00
     يدرس كل طالب منا بمفرده في قاعة الدراسة 00
     يحبونني زمالئي بالقدر الذي يحبون بو اآلخرين  00
     الفصل الدراسيأجد من الصعوبة أن اعبر عن أفكاري في  00
يحصل كل عضو في الجماعة عمى نفس الدرجة عندما يعممون  00

 سويا
    

ال تتاح لي فرصة توجيو كثير من األسئمة أو االستفسار عنيا  00
 في الفصل الدراسي 

    

أرى إنني تمميذ جيد في الفصل الدراسي أحب العمل مع  01
 التالميذ اآلخرين في قاعة الدراسة

    

     أحب أن يكون عممي ممتاز عندما اعمل بمفردي  00
     اشعر بالضيق عندما اعمل بمفردي في الفصل الدراسي 22
     أراجع واجباتي المدرسية مع زمالئي 00
     أرى أن زمالئي يتعممون أشياء ميمة من بعضيم البعض 00
     أحب أن أعاون زمالئي في قاعة الدراسة 00
     أؤدي ميامي التعميمية بدرجة جيدة في قاعة الدراسة  00
أحب أن أشارك أفكاري و موادي الدراسية مع زمالئي عندما  00

 أرى أن ذلك سيساعدىم
    

     أحب أن يكون أدائي أفضل من أداء التالميذ اآلخرين  00
     أنجز عممي المدرسي بشكل أفضل عندما اعمل بمفردي 00
     التنافس مع التالميذ اآلخرين أفضل أسموب في التعممأرى أن  01
     ال أحب أن يكون ترتيبي الثاني في قاعة الدراسة  00
     اشعر بالوحدة في كثير من األحيان داخل قاعة الدراسة 00
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 : ( 04ممحق رقم )  

 .الدراسة األساسية  أفراد يمثل درجات متغيرات                     

 

 المؤسسة التعميمية

 

 الجنس

الدافعية      

 لمتعمم

المناخ 

 النفسي

المناخ 

 االجتماعي

المناخ النفسي 

 االجتماعي

 84 40 45 125 1 متوسطة محمد الجبمي

 97 46 50 130 2 متوسطة محمد الجبمي

 98 44 52 140 1 متوسطة محمد الجبمي

 107 52 55 139 2 متوسطة محمد الجبمي

 100 46 55 135 2 متوسطة محمد الجبمي

 76 35 39 151 1 متوسطة محمد الجبمي

 110 56 54 137 1 متوسطة محمد الجبمي

 98 47 50 116 1 متوسطة محمد الجبمي

 95 45 49 126 2 متوسطة محمد الجبمي

 106 50 53 112 1 متوسطة محمد الجبمي

 100 49 51 134 2 محمد الجبميمتوسطة 

 110 55 55 141 2 متوسطة محمد الجبمي

 76 45 32 139 2 متوسطة محمد الجبمي

 106 53 53 146 1 متوسطة محمد الجبمي
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 86 46 41 127 2 متوسطة محمد الجبمي

 101 48 54 146 1 متوسطة محمد الجبمي

 94 45 48 144 2 متوسطة محمد الجبمي

 92 47 45 152 1 الجبميمتوسطة محمد 

 91 45 46 103 2 متوسطة محمد الجبمي

 94 47 47 104 2 متوسطة محمد الجبمي

 105 53 52 141 2 متوسطة محمد الجبمي

 102 50 51 154 1 متوسطة محمد الجبمي

 88 43 45 138 1 متوسطة محمد الجبمي

 101 47 53 122 2 متوسطة محمد الجبمي

 94 46 47 103 2 متوسطة قدور بالعربي

 90 42 47 144 2 متوسطة قدور بالعربي

 93 43 50 143 2 متوسطة قدور بالعربي

 102 49 50 127 1 متوسطة قدور بالعربي

 93 46 47 137 2 متوسطة قدور بالعربي

 102 49 52 134 1 متوسطة قدور بالعربي

 101 47 53 142 2 متوسطة قدور بالعربي

 82 46 38 126 2 متوسطة قدور بالعربي

 77 38 38 126 2 متوسطة قدور بالعربي
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 91 43 47 134 1 متوسطة قدور بالعربي

 102 51 50 129 2 متوسطة قدور بالعربي

 86 41 46 112 1 متوسطة قدور بالعربي

 93 40 51 133 2 متوسطة قدور بالعربي

 85 38 45 101 2 متوسطة قدور بالعربي

 111 55 55 143 2 متوسطة قدور بالعربي

 107 52 55 127 1 متوسطة قدور بالعربي

 106 53 53 108 2 متوسطة قدور بالعربي

 97 45 52 120 1 متوسطة قدور بالعربي

 93 43 48 123 2 متوسطة قدور بالعربي

 98 51 47 142 1 متوسطة قدور بالعربي

 92 44 48 117 2 متوسطة قدور بالعربي

 87 42 45 125 2 متوسطة قدور بالعربي

 98 49 49 127 2 متوسطة قدور بالعربي

 100 46 53 130 2 متوسطة قدور بالعربي

 103 51 52 125 2 متوسطة قدور بالعربي

 97 47 50 137 1 متوسطة قدور بالعربي

 97 44 51 125 2 متوسطة قدور بالعربي

 101 56 45 136 1 متوسطة ىواري بومدين 
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 104 58 46 132 1 متوسطة ىواري بومدين

 99 48 51 115 2 متوسطة ىواري بومدين

 91 45 45 129 1 متوسطة ىواري بومدين

 75 41 36 119 2 متوسطة ىواري بومدين

 86 48 37 110 1 متوسطة ىواري بومدين

 100 50 50 125 2 متوسطة ىواري بومدين

 110 56 54 129 1 متوسطة ىواري بومدين

 90 44 46 143 2 متوسطة ىواري بومدين

 97 47 50 123 1 متوسطة ىواري بومدين

 93 47 45 118 2 متوسطة ىواري بومدين

 95 47 47 129 2 متوسطة ىواري بومدين

 101 46 54 143 1 متوسطة ىواري بومدين

 97 50 45 117 2 متوسطة ىواري بومدين

 111 57 54 139 2 متوسطة ىواري بومدين

 79 41 39 118 2 متوسطة ىواري بومدين

 104 55 50 105 1 متوسطة ىواري بومدين

 103 49 53 122 1 متوسطة ىواري بومدين

 97 48 47 111 1 متوسطة ىواري بومدين

 103 51 52 125 2 متوسطة ىواري بومدين
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 96 46 49 123 2 متوسطة ىواري بومدين

 102 49 53 136 1 متوسطة ىواري بومدين

 107 54 54 124 1 متوسطة ىواري بومدين

 104 47 55 127 1 متوسطة ىواري بومدين

 111 56 54 133 2 متوسطة ىواري بومدين

 108 52 58 116 2 متوسطة محمد بوضياف

 86 43 44 131 1 متوسطة محمد بوضياف

 87 42 44 137 1 متوسطة محمد بوضياف

 105 52 52 140 1 متوسطة محمد بوضياف

 96 46 49 142 2 متوسطة محمد بوضياف

 95 50 46 149 2 متوسطة محمد بوضياف

 85 41 44 147 2 متوسطة محمد بوضياف

 84 38 44 141 1 متوسطة محمد بوضياف

 90 48 42 123 2 متوسطة محمد بوضياف

 93 43 47 121 1 متوسطة محمد بوضياف

 97 50 47 133 2 متوسطة محمد بوضياف

 94 46 50 130 1 متوسطة محمد بوضياف

 92 45 47 137 2 متوسطة محمد بوضياف

 93 46 49 131 2 متوسطة محمد بوضياف
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 88 43 45 124 1 متوسطة محمد بوضياف

 91 45 46 122 2 متوسطة محمد بوضياف

 102 49 52 125 2 متوسطة محمد بوضياف

 108 55 53 145 2 متوسطة محمد بوضياف

 104 50 54 134 2 متوسطة محمد بوضياف

 88 38 48 118 1 متوسطة محمد بوضياف

 82 43 39 139 2 متوسطة محمد بوضياف

 92 42 49 122 2 متوسطة محمد بوضياف

 98 46 50 126 2 متوسطة محمد بوضياف

 88 32 34 123 1 متوسطة محمد بوضياف

 (:  صدق وثبات األداتين 05ممحق رقم )                        

 :مقياس المناخ النفسي االجتماعي األولى األداة -1

 أ / الصدق:

  صدق البعد النفسي والدرجة الكمية لممقياس-1أ/

Corrélations 

 مناج البعد 

 النفسً

Corrélation de Pearson 1 ,892
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 100 100 

 المقٌاس

Corrélation de Pearson ,892
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 100 100 
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**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

 البعد االجتماعي والدرجة الكلية للمقياسصدق   -2أ/
 

Corrélations 

 مناج المحال 

جتماعًاال  

Corrélation de Pearson 1 ,844
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 100 100 

 المقٌاس

Corrélation de Pearson ,844
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 ب/ الثبات :

 معامل ثبات مقياس المناخ النفسي االجتماعي عن طريك التجزئة النصفية  -1ب/

 

 t المقٌلس 

t 

Corrélation de Pearson 1 ,105 

Sig. (bilatérale)  ,300 

N 100 100 

 المقٌلس

Corrélation de Pearson ,105 1 

Sig. (bilatérale) ,300  

N 100 100 

 أ/ الصدق:  الثانية :مقياس الدافعية لمتعمم  األداة-2

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 
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Observations 

Valide 100 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,685 37 

 ب/الثبات : 

 معامل ثبات مقياس الدافعية لمتعمم -1ب/ 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 100 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

  spssت بــا( : تفريغ نتائج الفرضي06الممحق رقم )

 t البعد 

t 

Corrélation de Pearson 1 ,106 

Sig. (bilatérale)  ,296 

N 100 100 
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 الفرضية االولى: معامل االرتباط بين -1

 مالمناخ النفسي والدافعية لمتعم 

 

 

 

 مل االرتباط بين المناخ االجتماعي والدافعية للتعلم االفرضية الثانية :مع -2

 

 

 

 

 

 

 

الفروق بين الجنسين في وجية نظرىم لمناخيم النفسي االجتماعي الفرضية الثالثة :   

Test d'échantillons indépendants 

 Test de 

Levene sur 

l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 

(bilaté

Différence 

moyenne 

Différen

ce 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

نفسًال  

Corrélation de Pearson ,106 1 

Sig. (bilatérale) ,296  

N 100 100 

 t المحال 

t 

Corrélation de Pearson 1 ,098 

Sig. (bilatérale)  ,330 

N 100 100 

جتماعًاال  

Corrélation de Pearson ,098 1 

Sig. (bilatérale) ,330  

N 100 100 
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rale) écart-

type 

Inférieure Supérieure 

 مقٌاس

 المناخ

Hypothè

se de 

variance

s égales 

,009 ,926 ,759 98 ,449 1,31749 1,73481 -2,12518 4,76016 

Hypothè

se de 

variance

s 

inégales 

  

,768 
89,38

0 
,445 1,31749 1,71608 -2,09212 4,72710 

 

 

: معامل االرتباط بين المناخ النفسي االجتماعي والدافعية لمتعمم  عامةالفرضية ال  

Corrélations 

 الدافعٌة للتعلم  مقٌاس المنلخ 

 مقٌاس 

 المناخ

Corrélation de Pearson 1 ,110 

Sig. (bilatérale)  ,274 

N 100 100 

 الدافعٌة 

 للتعلم

Corrélation de Pearson ,110 1 

Sig. (bilatérale) ,274  

N 100 100 
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