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 :ملخص الدراسة

العالقة بين العالقات اإلنسانية داخل الوسط المدرسي والتحصيل هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن  
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج  ،أم البواقي–بدائرة مسكيانة  الدراسي من وجهة نظر أساتذة التعليم اإلبتدائي

اسة وبشري للدر كمجال مكاني  ( من األساتذة بدائرة مسكيانة بأم البواقي،101وعلى عينة بلغت ) الوصفي التحليلي،
قد تم تحليل و  والتحصيل الدراسي كأداة للبحث، اإلنسانيةوللتحقق من أهداف الدراسة استخدمنا استبيان العالقات 

 : ثم توصلنا إلى النتائج التالية البيانات الستخدام معامل اإلرتباط بيرسون،

 .حصيل الدراسيتوجد عالقة موجبة بين العالقات اإلنسانية بين المدير والمعلم والت -

 .معلم وتلميذه والتحصيل الدراسيلتوجد عالقة موجبة بين العالقات اإلنسانية بين ا -

 .زميلهو ال توجد عالقة بين العالقات اإلنسانية بين التلميذ  -

  .التحصيل الدراسي العالقات اإلنسانية، الوسط المدرسي، الكلمات المفتاحية:

 
Abstract : 

The current study aimed to reveal the relationship between human 

relations within the school environment and academic achievement from the 

point of view of the teachers of primary education in the Miskiana district - 

Umm El-Bouaghi. Spatial and human for the study, and to verify the 

objectives of the study, we used the human relations and academic 

achievement questionnaire as a research tool. The data was analyzed using 

the Pearson correlation coefficient, and then we reached the following 

results: 

- There is a positive relationship between human relations between the 

principal and the teacher and academic achievement. 

- There is a positive relationship between human relations between teacher 

and student and academic achievement. 

- There is no relationship between human relations between the student and 

his colleague. 

Keywords: human relations, school environment, academic achievement. 
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 مقدمة
 

 أ 

  مقدمة: 

مهمة جدا في العملية التعليمية التعلمية والسبب يبرز في أنها العالقات اإلنسانية  تعتبر
تؤدي إلى الزيادة في التحصيل الدراسي للمتعلم، وتسهل عملية التنشئة االجتماعية وهما من قد 

بين العنصرين المهمين في المدرسة، حيث تؤدي هذه العالقات اإلنسانية في البيئة المدرسية إلى 
ولذلك فإن نجاح عمل المدرسة يتوقف على مدى تفهم مديرها باع الحاجات النفسية ألفرادها، إش

خلق جو تسوده حيث يوتوثيق العالقات الودية فيما بينهم،  ،لبعضهم البعض والمجتمع المحيط بها
م مليتي التعلعالعلمي، بقصد تحسين  ى تزويد المعلم بكل ما يحقق نموهاأللفة والمحبة، يهدف إل

وبناًء على ما سبق أصبح موضوع العالقات اإلنسانية داخل الوسط المدرسي، محل والتعليم، 
 للمتعلمين.اهتمام الباحثين في المجال التربوي، ألنه يؤثر على المردود الدراسي 

وتأتي هذه الدراسة للبحث على أهم ما يعين التحصيل الدراسي، حيث تم التركيز فيها  
عالقات اإلنسانية والتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، وحتى على العالقة بين ال

 تكون الدراسة ملمة تم التطرق فيها إلى جانبين:

 جانب نظري: يضم ثالثة فصول وهي كاآلتي: 

ا، من إشكالية وفرضيات وأسباب اختيارهيخص اإلطار العام للدراسة بما يحويه  :الفصل األول -
 وتحديد المصطلحات والدراسات السابقة. تهاأهدافها، أهمي

تطرقنا إلى العالقات اإلنسانية من خالل: التعريف، النشأة، االفتراضات  الفصل الثاني: -
األساسية لها، المفاهيم األساسية لها، العالقات اإلنسانية داخل الوسط المدرسي، مجاالتها، 

 أسسها، أثرها في المدرسة على األداء التربوي.

تطرقنا إلى التحصيل الدراسي بما فيه من تعاريف وأنواع وخصائص وأهمية،  ل الثالث:الفص -
 األهداف، الشروط، العوامل المؤثرة فيه والنظريات المفسرة له.

 :فصلينيحتوي على فيتمثل  التطبيقيأما الجانب  



 مقدمة
 

 ب 

 منهجية إجراء الدراسة الفصل الرابع: -

فيها: الغرض منها وطريقة معاينة عيناتها وأدواتها وكذلك جاء الدراسة االستطالعية والتي أوال: 
  وصف أدوات الدراسة وطريقة إجراء أدواتها وأخيرا الخصائص السيكومترية ألدوات البحث.

تضمن الدراسة األساسية والذي يحتوي منهج الدراسة، مجتمع وعينة الدراسة، خصائصها، ثانيا: 
 األساليب اإلحصائية.أدواتها، طريقة إجراء أدواتها وأخيرا 

وجاء فيه عرض ومناقشة نتائج الدراسة أين تم عرض ومناقشة نتائج  :الخامسالفصل  -
 الفرضيات.

 استنتا  عام. -

 خاتمة. -

 قائمة المراجع. -
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 إشكالية الدراسة: -2

مجموعة من األساليب والوسائل السلوكية التي تساعد العاملين تعتبر العالقات اإلنسانية  
على المزيد من العمل المنتج والمثمر، ومن هنا انتشر منهج العالقات اإلنسانية على مجموعة 

 من الدراسات والتي عرفت بدراسة "هوفورن".

وبناًء على ذلك الدراسات التي قام بها علماء النفس واالجتماع تعد نقطة البداية لحركة  
 لوك اإلنساني في الحياة.العالقات اإلنسانية، التي أكدت نتائجها بأهمية الس

ومما سبق يتضح أن العالقات اإلنسانية في المؤسسة التعليمية عنصرا مهما جدا لنجاحها  
في تأدية مهامها، وهي فن التعامل المرتكز على قواعد علمية بين المعلمين فيما بينهم وبين 

ق إشباع ل بينهم وذلك يحقالمعلمين وكافة أفراد البيئة المدرسية، وذلك من خالل التعاون المتباد
 كل حاجاتهم.

لذلك تعتبر العالقات اإلنسانية عنصرا مهما في مجال التعليم والسبب يظهر في أنها تؤدي  
إلى زيادة التحصيل الدراسي ويسهل عملية التنشئة االجتماعية، وهما عنصرين من العناصر 

 التوجيهي للتربية.المهمة في البيئة المدرسية والتي نص عليها القانون 

فالعالقات اإلنسانية التي يقيمها التلميذ داخل الغرفة الصفية تحقق له إشباع حاجاته  
السيكولوجية، إذا كانت مبنية على أساس سليم يحكمه التفاهم،  التعاون، المشاركة، االحترام، 

معرفية للوصول اته التحمل المسؤولية.... الخ، وذلك يؤدي إلى تحقيق توازنه النفسي، واكتشاف قدر 
إلى تحصيل دراسي جيد، لذلك وجب وضع إستراتيجيات متنوعة للتدريس والتخطيط الجيد للدرس، 
وذلك استنادا إلى توفير بيئة صفية تسودها األلفة والمحبة، كما نجد أن اهتمام المنظومة التربوية 

لميذ بالجانب السيكولوجي للت الجزائرية بالمنها  الدراسي ومحاولة إصالحه كل مرة دون االهتمام
 الذي قد يؤثر سلبا على تحصيله الدراسي.
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 فمن منطلق مما سبق تحددت تساؤالت الدراسة في النقاط التالية: 

 التساؤل الرئيسي: 

بين العالقات اإلنسانية والتحصيل الدراسي من وجهة نظر أساتذة ارتباطية هل توجد عالقة  -
 ؟أم البواقي–كيانة بدائرة مس التعليم االبتدائي

 التساؤالت الفرعية:

بين المدير والمعلم والتحصيل الدراسي من وجهة نظر  ذات داللة إحصائية هل توجد عالقة -
 ؟أم البواقي–بدائرة مسكيانة  أساتذة التعليم االبتدائي

بين المعلم وتالميذه والتحصيل الدراسي من وجهة نظر ذات داللة إحصائية هل توجد عالقة  -
 ؟    أم البواقي–بدائرة مسكيانة  أساتذة التعليم االبتدائي

بين التلميذ وزمالئه والتحصيل الدراسي من وجهة نظر ذات داللة إحصائية هل توجد عالقة  -
 ؟أم البواقي–بدائرة مسكيانة  أساتذة التعليم االبتدائي

 فرضيات الدراسة: -0

 الفرضية العامة: -

  اإلنسانية والتحصيل الدراسي من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائيتوجد عالقة بين العالقات 
 .أم البواقي–بدائرة مسكيانة 

 الفرضيات الجزئية: -

 توجد عالقة بين المدير والمعلم والتحصيل الدراسي من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي 
 .أم البواقي–بدائرة مسكيانة 

 توجد عالقة بين المعلم وتالميذه والتحصيل الدراسي من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي 
 .أم البواقي–بدائرة مسكيانة 
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 توجد عالقة بين التلميذ وزمالءه والتحصيل الدراسي من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي 
 .أم البواقي–بدائرة مسكيانة 

 أهمية الدراسة: -3

 ية الدراسة الحالية في:تكمن أهم 

 .معرفة طبيعة العالقة بين العالقات اإلنسانية والتحصيل الدراسي -

أساتذة التعليم االبتدائي على تحسين عالقاتهم اإلنسانية مع التالميذ داخل الغرفة  مساعدة -
 الصفية.

 .نهما بيتساعد على معرفة العالقة بين المدير والمعلم والمعلم وتالميذه والتالميذ فيم -

 أهداف الدراسة: -4

 الكشف عن العالقة بين العالقات اإلنسانية والتحصيل الدراسي. -

التعرف على مستوى العالقات اإلنسانية في الوسط المدرسي للمرحلة االبتدائية وعالقتها  -
 بالتحصيل الدراسي.

 والتحصيل الدراسي.الكشف عن طبيعة العالقة بين المدير والمعلم   -

 والتحصيل الدراسي.الكشف عن طبيعة العالقة بين المعلم وتلميذه  -

 .الكشف عن طبيعة العالقة بين التالميذ وزمالئه والتحصيل الدراسي -
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 مصطلحات الدراسة: -5

 :تعريف العالقات اإلنسانية -أ

اخل فة دي أنماط التفاعل والتعامل بين األفراد في المستويات اإلدارية المختل: اصطالحا -
شب لمنظمة،با االجتماعيوالتي تتأثر إيجابا وسلبا بمدى فاعلية التنظيم  المنظمة، اع احتياجات وا 
 .(292ص ،0222 )الفرماوي،. األفراد

هي جميع المميزات التي تميز اإلنسان عن باقي الكائنات الحية األخرى وتتمثل في  :إجرائيا -
ت ، وتقاس إجرائيا من خالل استخدامنا استبيان العالقااالحترام، المسؤولية، التفهم، التعاون ...الخ

 .اإلنسانية في الوسط المدرسي والتحصيل الدراسي

  التحصيل الدراسي: -ب

محدد من األداء والكفاءة في العمل الدراسي، كما يقيم من المعلمين هو مستوى  اصطالحا: -
 (23، ص 2922)جبرائيل، طبقا لالختبارات المقننة. 

هو حوصلة للتعليم، كل ما يكتسبه الشخص من مهارات وخبرات خالل برنامج مدرسي  إجرائيا: -
لوسط عالقات اإلنسانية في انحو مادة دراسية معينة ويقاس إجرائيا من خالل استخدمنا استبيان ال

 المدرسي والتحصيل الدراسي.

 :الوسط المدرسي -ج

هو البناء المدرسي من حيث المساحة والتقييم والموقع وما يصله من البيئة المحيطة اصطالحا:
 وكذا تصميم قاعات التدريب ووسائل التهوية اإلضاءة والتدفئة وكل ما يتصل بالفناء الخارجي.

 (.324 ص ،0222 )األنصاري،

 لألفراد، الجتماعيةايعتبر من البيئات التربوية النظامية التي تساهم في عمليات التنشئة  إجرائيا:
   . والمعرفية االجتماعيةوالذي يهدف إلعدادهم بشكل أفضل في مختلف الجوانب 
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 :والتعقيب عليها الدراسات السابقة -2

ا الباحث في دراسته، فهي تكسب أهمية للباحث ألنهتعتبر الدراسات السابقة نقطة بداية  
تفيد في الكثير من الجوانب التي تمر بها، كما أنها تقدم للباحث الصورة األولية عند بحثه، ولهذا 
يجب التأكد على ضرورة اإلشارة إلى أكبر عدد ممكن من الدراسات، وفيما يلي نتطرق إلى بعض 

 ر مباشرة بموضوع الدراسة.الدراسات التي لها صلة مباشرة أو غي

 :أوال: دراسات لها عالقة بالعالقات اإلنسانية

(، بعنوان "دور العالقات اإلنسانية في إنتاجية المدرسة، أجريت في 1887) دراسة أحمد -2
محافظة اإلسكندرية وشملت العينة )مدير المدرسة ومعاونيه، والمعلمين األوائل والتالميذ، 

 اإلداريين(.

يها الباحث األداة التالية: االستبيان وعالج بياناتها الخام بالمنهج الوصفي واستخدم ف
 التحليلي، وخلص إلى النتائج التالية:

أن عالقة المدير بالمعلمين األوائل ممتازة وعلى درجة كبيرة من المسؤولية واالرتياح النفسي  -
لى التعاون والمصارحة، والمتابعة كما أن عالقة المدير بالعاملين جيدة جدًا، وقائمة عوالمهني، 

  .الجيدة

(، بعنوان "تطبيق اإلدارة العلمية ونظرية العالقات اإلنسانية في اإلدارة 8008) دراسة الزهراني -0
المدرسية في المدارس المتوسطة الحكومية، أجريت في المدينة المنورة، حيث شملت عينة الدراسة 

 معلما. (080( مديرا ووكيال للمدير و)78على )

واستخدم فيها الباحث األدوات التالية: االستبيان، وعالج بياناتها الخام بالمنهج الوصفي 
 التحليلي، وخلص إلى النتائج التالية:

أن درجة تطبيق المدير لنظرية اإلدارة العلمية ضعيفة بينما يرى المعلمون أنها بدرجة متوسطة،  -
ها بدرجة كبيرة، بينما يرى المعلمون أن  ات اإلنسانية ويرى المديرون أنهم يطبقون نظرية العالق
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 بدرجة متوسطة. وهذا يعني وجود فروق بين آراء المديرين والعلمين. وأظهرت النتائج أيضُا أن
المديرين والمعلمين يرون أن اإلعداد التربوي والخبرة العملية، ليس لهما تأثير في تطبيق المديرين 

 .العالقات اإلنسانيةلنظريتي اإلدارة العلمية و 

(، بعنوان واقع العالقات في مؤسسات التعليم الثانوي وعالقتها 8010) دراسة شعباني عزيزة -3
باتجاه التالميذ نحو المناخ المدرسي، حيث أجريت في ثالث واليات من الوطن هي: ورقلة، 

( مؤسسة للتعليم الثانوي، واستخدم فيها الباحث 10بسكرة، تمنراست، حيث شملت عينة الدراسة )
 ان، وعالج بياناتها الخام بمنهج الوصف المسحي.األدوات التالية: االستبي

 وخلص إلى النتائج التالية: 

أن بعد العالقات اإلنسانية يساهم بنسبة أقل من األبعاد األخرى في تفسير اتجاهات تالميذ  -
 مؤسسات التعليم الثانوي نحو المناخ المدرسي.

تمع المدرسي، خاصة من جانب التعزيز في تنمية العالقات بين أفراد المجالعمل بأسلوب  -
 .جابيخلق مناخ مدرسي إي مما يساعد علىاألساتذة ألنهم يلعبون دورا جوهريا في بناء العالقات 

(: بعنوان "العالقات اإلنسانية بين المديرين والمدرسين كما يراها 8010)دراسة باسمة حالوة  -4
لى كلية التربية بجامعة بدمشق ع مدرسو التعليم الثانوي من وجهة نظر المدرسين". أجريت في

 أنثى. 08ذكر و 61( فرد، منهم 100عينة عشوائية شملت )

عبارة. وعالجت بياناتها الخام بالمنهج الوصفي  86استخدمت فيها الباحثة استبانة تضمنت  
 التحليلي. وخلصت إلى النتائج التالية:

وق ر ولذلك لم يظهر االختبار أية فأظهرت النتائج أن العالقات اإلنسانية في المدارس جيدة  -
ذكرًا جنس المدير )  بين أفراد العينة سواء بحسب الجنس، أو بحسب سنوات الخدمة، أو بحسب

 .أم أنثى(، فيما يتعّلق بالعالقات اإلنسانية بين المديرين والمدرسين في المدرسة الثانوية
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المدرسين بحسب نوع المدرسة  كما أشار اختبار أنوفا )ف( أيضًا إلى عدم وجود فروق بين -
 .التي يعملون فيها )ذكور، إناث، مختلطة(، عن هذه العالقات

وتوصل البحث إلى مجموعة من المقترحات ترّكزت حول تدريب المديرين على العالقات  -
 .اإلنسانية وتحسينها مع المدرسين

قيق فعالية اإلدارة ( بعنوان "دور العالقات اإلنسانية في تح8010)دراسة مقراني أمال  -5
( 50المدرسية الثانوية من وجهة نظر األساتذة، وأجريت في منطقة أم البواقي على عينة قدرت )

 أستاذ واختبرت فيها الفرضيات التالية:

 تتوافر العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية الثانوية. -

ى درسية الثانوية إلى تحقيق الرضا لديؤدي ممارسة المدير للعالقات اإلنسانية داخل اإلدارة الم -
المعلمين. واستخدم فيها الباحث األدوات التالية: االستبيان، وعالج بياناتها الخام بالمنهج الوصفي، 

 وخلص إلى النتائج التالية:

أن للعالقات اإلنسانية دور كبير في تحقيق فعالية اإلدارة المدرسية، كما تبين أن هناك توافر  -
 قات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية حيث يمارس القادة النمط الديمقراطي بدرجة عالية.لنمط العال

وتبين أن هناك عالقة بين الرضا الوظيفي لدى المعلمين وممارسة القائد التربوي لنمط العالقات  -
 اإلنسانية.

 

 

 

 في التعليمي للطاقم اإلنسانية العالقات طبيعة" بعنوان:(: MOOR( )2992)دراسة مور  -2

 وزعت ( معلما ومعلمة،342ب: ) قدرت عينة على ايرلندا منطقة في أجريت "،االبتدائية المدارس

 نوعية أن إلى وتوصلت النتائج اإلنسانية، العالقات طبيعة حول آرائهم لرصد استبانة عليهم



 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة
 

 11 

 أشارت كما في المدارس، اإلنسانية العالقات طبيعة تحديد في المهمة العوامل من االتصاالت

 التي السائدة اإلنسانية نتيجة للعالقات مسرورون ايرلندا مدارس في المعلمين معظم أن إلى النتائج

 والمصداقية. بالدفء تتصف

 ثانيا: دراسات لها عالقة بالتحصيل الدراسي

(: بعنوان "البيئة االجتماعية المدرسية وعالقتها بالمردود 8007)دراسة الشريف حورية  -2
ي، أجريت في منطقة بسكرة، عينة الدراسة تمثلت في تالميذ السنة الثالثة ثانوي المعيدين"، المدرس

 واختبرت فيها الفرضيات التالية:

هناك عالقة ارتباطية بين البيئة االجتماعية المدرسية والمردود الدراسي لمؤسسة التعليم الثانوي  -
 وعالج بياناتها الخام بالمنهج الوصفي. واستخدم فيها الباحث األدوات التالية: االستبانة،

 وخلص إلى النتائج التالية: 

 هناك عالقة ارتباطية بين السلوك التنظيمي إلدارة المدرسة ونتائج التلميذ الدراسية. -

 هناك عالقة ارتباطية بين السلوك االتصالي ألستاذ التعليم الثانوي ونتائج التلميذ الدراسية. -

 ية بين جماعات الرفاق بالمدرسة ونتائج التلميذ الدراسية.هناك عالقة ارتباط -

(: بعنوان "البيئة االجتماعية المدرسية وعالقتها بالتحصيل 8010) دراسة صالح العقون -0
( تلميذ واختبرت فيها 100الدراسي"، أجريت في منطقة ورقلة، حيث شملت عينة الدراسة على )

 الفرضيات التالية: 

 تعليمي لألستاذ في التحصيل الدراسي للتلميذ.يؤثر السلوك ال -1

 يؤثر السلوك التعليمي لألستاذ في التحصيل الدراسي للتلميذ. -8

واستخدم فيها الباحث األدوات التالية: االستبيان والمقابلة، وعالج بياناتها الخام بالمنهج الوصفي  -
 التحليلي، وخلص إلى النتائج التالية:



 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة
 

 18 

ى: أكدت النتائج على وجود عالقة ارتباطية بين السلوك التعليمي لألستاذ نتائج الفرضية األول -
 والتحصيل الدراسي للتلميذ.

نتائج الفرضية الثانية: أكدت النتائج على وجود عالقة ارتباطية واضحة بين المتغيرين أي  -
بالزيارات ذ لمياإلدارة المدرسية والتلميذ، عن طريق ما تتسم به من الديمقراطية واالقتراب من الت

المستمرة للصفوف، واالطالع على ظروف تمدرسهم وتحفيز المتفوقين ومكافأتهم بمختلف الحوافز 
المادية والمعنوية، تسطير برامج دعم ومعالجة لذوي المستوى الضعيف، وذلك ما يكون له األثر 

 .على التحصيل

رفاق المدرسية والتحصيل الدراسي بين جماعة ال ةهناك عالقة ارتباطي :نتائج الفرضية الثالثة -
للتلميذ وذلك عن طريق: تعاون ومساعدة جماعة الرفاق لبعضهم، وجود تنافس في المجال 

 .التعليمي

(: بعنوان "التوافق االجتماعي والتحصيل الدراسي"، أجريت في 8006) دراسة راي وايليوت -3
( طالب وطالبة جامعيا، استخدم 177الواليات المتحدة األمريكية، حيث شملت عينة الدراسة )

فيها الباحث األدوات التالية: مقياس التوافق االجتماعي، متوسط درجات التحصيل الدراسي. 
 وخلص إلى النتائج التالية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التوافق االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى فئة عينة  -
 الدراسة.

ئية بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في التحصيل الدراسي توجد فروق ذات داللة إحصا -
 تبعا لمتغير الجنس.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في التحصيل الدراسي  -
 تبعا لمتغير السنة الدراسية والفروق لصالح طلبة السنة الثانية.
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بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في التحصيل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
 الدراسي تبعا لمتغير الحالة االجتماعية.

 أطفال لسنوات لدى السلوكية النفسية بعنوان: "المشكالت(: 0222)دراسة عبد الالوي سعدية  -4

 شملت وزو، حيث تيزي منطقة في أجريت الدراسي"، بالتحصيل وعالقته ابتدائي األولى الثالث

 الخام وعالج بياناتها المقابلة التالية: األدوات الباحث فيها واستخدم ( تلميذ000الدراسة ) عينة

 التالية: النتائج إلى وخلص الوصفي، بالمنهج

 الغضب...( لدى أطفال النفسية )كثورات المشكالت جدا( بين ضعيفة عالقة )عكسية توجد -

 وزو. بتيزي الريفية المناطق في الدراسي وتحصيلهم ابتدائي األولى الثالث السنوات

 جدا(. ضعيفة عالقة )عكسية توجد -

 التعقيب على الدراسات السابقة:

قدمت عدة دراسات لها صلة بالدراسة الحالية المتعلقة بالعالقات اإلنسانية داخل الوسط  
لحالية في ا المدرسي وعالقتها بالتحصيل الدراسي، حيث نجد أن هناك دراسات اتفقت مع الدراسة

 نقاط واختلفت معها في نقاط أخرى.

معظم هذه الدراسات تركز على العالقات اإلنسانية داخل اإلدارة المدرسية، كدراسة "الزهراني  -
( ودراسة شريف حورية 8010( ودراسة شعباني عزيزة )8010( ودراسة مقراني أمال )8008)
(، نجد أيضا دراسة مور 8010لعقون )(، دراسة صالح ا8010(، دراسة باسمة حالوة )8007)

 ( ركزت على طبيعة العالقات اإلنسانية للتعليم االبتدائي".1887األجنبية )

( 8007نجد أن معظم الدراسات تتوافق متغيراتها مع الدراسة الحالية كدراسة الشريف حورية ) -
 (.8006( ودراسة راي وايليون )8010ودراسة صالح العقون )

سات السابقة فئات عمرية مختلفة، تالميذ، معلمين، مديرين، عاملين، وفي مدارس تناولت الدرا -
 ومؤسسات مختلفة )ابتدائي، ثانوي...(
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 أما الدراسة الحالية ركزت على تالميذ المرحلة االبتدائية. -

 معظمها استخدمت االستبيان وهذا يتوافق مع دراستنا الحالية. -

(، كذلك اختالف 100تلف مع دراستنا الحالية التي عينتها )اختالف في عدد العينات وهذا يخ -
 في جنس العينة )ذكر، أنثى(.

كذلك نجد اختالف في طبيعة المنهج، لكن معظمها منهج وصفي تحليلي، واختلفت دراسة  -
 ( منهجها وصفي مسحي.8010شعباني عزيزة )

 نجد في نتائج الدراسة هناك من اختلف وهناك من اتفق. -

وصلت دراسة الشريف حورية إلى وجود عالقة ارتباطية بين السلوك التنظيمي إلدارة حيث ت -
المدرسة ونتائج التلميذ الدراسية، كذلك دراسة صالح العقون التي اتفقت مع دراسة الشريف حورية 
التي توصلت نتائجها إلى وجود عالقة ارتباطية بين اإلدارة المدرسية والتلميذ، وجماعة الرفاق 

 رسية والتحصيل الدراسي.المد

كما أظهرت نتائج دراسة باسمة حالوة إلى أن العالقات اإلنسانية جيدة ولم يظهر اختيار أية  -
 فروق بين أفراد العينة وأشار اختبار أنوفا عدم وجود فروق بين المدرسين.

صائية حواختلفت معها دراسة راي وايليون حيث أظهرت نتائجها أنه توجد عالقة ذات داللة إ -
 بين التوافق االجتماعي والتحصيل الدراسي.

أما دراستنا الحالية كانت نتائجها كالتالي: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  -
 العالقات اإلنسانية بين المدير والمعلم، والمعلم والتالميذ، والتالميذ مع بعضهم.

 

 

 االستفادة من الدراسات السابقة:
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 .من هذه الدراسات في التأطير النظري للدراسة الحالية الطالبتاناستفادة  -

 .اإللمام بموضوع الدراسة من خالل بناء اإلستبانة التي وزعت على المعلمين -

أن يكون هذا الموضوع ساعد في إضافة معلومات جديدة ومفيدة لتوضح طبيعة  الطالبتانتأمل  -
 .القتها بالتحصيل الدراسيالعالقة اإلنسانية داخل الوسط المدرسي وع
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 تمهيد:

تميل النفس البشرية إلى الكلمة الطيبة والحوار، وبناء عالقات أخوية والتي بدورها تضفي  
مجتمع المدرسي، حيث تلعب العالقات في حياة الفرد دورا نوعا من التفاهم والتشاور بين أفراد ال

كبيرا خاصة في مجال اإلدارة المدرسية فهي تؤدي إلى زيادة التحصيل العلمي وتسهل عملية 
التنشئة االجتماعية ومدى تأثيرها على مجتمع المدرسة شاملة المدير والمعلمين والتالميذ 

اجتماعية قائمة على أساس إيجابي تحكمه روح التعاون  والعاملين، فالفرد بحاجة إلى بناء عالقات
واالحترام والتواصل مع اآلخرين، وفي مجال اإلدارة المدرسية نجد أن نجاح سير المدرسة قائم 

 على مدى تفهم مديرها والمجتمع المحيط بالمدرسة.
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 العالقات اإلنسانية: تعريف -2

ورد في المعجم الوسيط بأن العالقات اإلنسانية هي جميع الصفات التي تميز اإلنسان  لغة: -
 (32، ص 2922)المعجم الوسيط، عن غيره من الكائنات. 

 : قد تباينت تعريفاتها واختلف العلماء في ذلك:اصطالحا -

منها و : تعبر على جملة من التفاعالت بين الناس سواء كانت إيجابية ابن منظوريعرفها  -
 االحترام والعدل والتسامح والرفق، أم سلبية ومنها التكبر والظلم والجور والقسوة. 

 (     252، ص 2925)ابن منظور، 

: هي مجال من مجاالت اإلدارة يعني بإدما  األفراد في موقف العمل بطريقة وانيالشنعرفها  -
شباع حاجاتهم االقتصتحفزهم إلى العمل معا بأكبر إنتاجية مع تحقيق التعاون بينه ادية والنفسية م وا 

 (492، ص 2922)الشنواني، واالجتماعية. 

: أنها المعاملة الطيبة التي تقوم على األخالق الفاضلة والقيم اإلنسانية السوية، الشاللدةيعرفها  -
على القائم  والتشويق واإلقناع، وترتكز على التبصر، مبادئها من األديان السماوية،التي تستمد 

)الشاللدة،  .باألساليب العلمية وتجافي التضليل والخداع بكافة مظاهره وأساليبه الحقائق المدعمة

 (00، ص 2980

العلوم اإلدارية تعريف العالقات اإلنسانية على أنها: تلك  معجم مصطلحاتوقد جاء في  -
ين بين العمال وبعلى خلق جو من الثقة واالحترام المتبادل والتعاون العالقات التي تنطوي 

 . أصحاب العمل واإلدارة بهدف رفع الروح المعنوية للعاملين لزيادة اإلنتا 

 (44، ص 2984)بدوي، 

: يعرف العالقات اإلنسانية أنها أساليب للسلوك اإلنساني الذي اتفق جميع تركوليام كلباعرفها  -
)عبد ا. ها، ولضمان استقرارهالناس على أنها ضرورية لتحقيق نوع الحياة اإلنسانية المرغوب في

 (22، ص 0224الحميد، 
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تستنتج الباحثتان أن العالقات اإلنسانية هي إشباع الحاجات النفسية للفرد، فهي تسهل  
عليه عملية التنشئة االجتماعية فيحدث تطوير وتغيير بشكل أفضل فهي عبارة عن تفاعالت 

 االحترام والتعاون.تحدث بين أفراد الجماعة تقوم على العدل والتسامح و 

 المنشأ التاريخي للعالقات اإلنسانية في مجال العمل: -0

على الرغم من أن العالقات اإلنسانية قائمة منذ بدء الخليقة فإن علم وفن التعامل بها  
يعتبر حديثا نسبيا، ففي غابر األزمنة كان الناس يعملون بمفردهم في جماعات صغيرة، بحيث 

الخاصة بهم بسيطة ومباشرة وكان من الشائع في مثل هذه الظروف أن كانت عالقات العمل 
تفترض أن الناس كانوا يعملون في جو من المثالية والسعادة، ولكن هذا يعتبر تفسيرا خاطئا للواقع 
فالظروف الفعلية كانت تتسم بالقسوة والعنف، فلقد كان الشخص يعمل منذ الفجر حتى الغسق 

حيث المرض والفقر والتعرض للخطر وندرة الموارد، وكان عليه أن في ظروف غير محتملة من 
يعمل تحت هذه الضغوط كي يعيش، وكانت هناك حاجة ماسة إلى العالقات اإلنسانية، وقد 

 كانت ظروف العمل الشاقة والفقر المدقع غير مالئمة لتنمية العالقات اإلنسانية.

ن أي تغير على الموقف بل يمكن القول بأ ثم جاءت الثورة الصناعية وفي البداية لم يطرأ 
حالة الناس ازدادت سوءا ولكن غرست البذور األولى لتحسين حال الناس على األقل، فإذا ما 
استطاع المديرون والمهندسون وغيرهم تنمية أنماط أفضل للتنظيم واإلنتا ، فإن الجنس البشري 

حرية ح للعاملين فائضا من الوقت واليمكنه أن يستغل الظروف الفيزيقية والمعرفة التي تتي
واإلشباع، وفي إطار البيئة الصناعية جاء "روبرث أوين" وهو يمتلك أحد المصانع منذ حوالي 

وأكد عنصر العالقات اإلنسانية مع العاملين، فلقد رفض استخدام األحداث وعلم  1800عام 
بالكاد تسمية ذلك:  عمال النظافة وحسن السلوك وعمل على تحسين ظروف العمل، ويمكن

"عالقات إنسانية" ولكنها كانت البداية على أية حال، ولقد أطلق عليه اسم "األب الحقيقي إلدارة 
 األفراد"، من جانب بعض قدامى الكتاب.
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جاء "فريديريك تايلور" بالواليات المتحدة األمريكية وأطلق عليه "أبو  1800وفي حال عام  
اته التي قدمها عن اإلدارة مما مهد الطريق لتغيرات جذرية في العالقات اإلدارة العلمية" وكانت كتاب

اإلنسانية في العمل، ولقد كان أول من جذب االهتمام إلى أن الناس في مواقف العمل هم عناصر 
عامة لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية، ولقد أدت أعماله إلى تحسين ظروف العمل، وبالتالي رفع الكفاية 

املين، ولقد أشار إلى أن مادامت هناك آالت أفضل للعمل فالبد من وجود وسائل اإلنتاجية للع
أفضل للناس حتى يؤدوا أعمالهم على أحسن وجه، ويجب أال يغرب عن بالنا أن الهدف هنا كان 
مركزا على الكفاية اإلنتاجية، ولكن مما الشك فيه أن هذا االتجاه نبه األذهان إلى أهمية االهتمام 

 المختلفة للعمل. بالمصادر

وفي خالل تلك الحقبة ازداد االهتمام  1811ونشرت األعمال الرئيسية "لتيلور" في عام  
بالعالقات اإلنسانية بسبب نشوب الحرب العالمية األولى، وأنشأت "جمعية األفراد القومية"، وفي 

نصر يز على العسميت باسم "جمعية اإلدارة األمريكية" وحددت مسؤولياتها في الترك 1880عام 
 1845اإلنساني في التجارة والصناعة بنيويورك، وظل يعقد سنويا منذ ذلك التاريخ )فيما عدا عام 

بسبب دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية(، وكان البحث األساسي للمؤتمر األول هو العالقات 
انية"، القات اإلنساإلنسانية وتحسين الصناعة، وكانت هذه أول مرة يستخدم فيها مصطلح "الع

 1880وفي تلك الفترة كان "هوايتنج وليامز" يدرس العاملين أثناء عمله معهم ونشر في عام 
قاد  1800، 1880خبراته في كتاب باسم "ما الذي يدور في عقل العامل"، وفيما بين عامية 
ية، ولقد ت اإلنسان"ألتون مييو" وزمالئه بجامعة هارفارد حملة أكاديمية تنادي باالهتمام بالعالقا

طبقوا االستبصار العميق والتفكير المباشر مع حصيلة من علم االجتماع في التجارب الصناعية، 
 وخرجوا بمفهوم ينادي بأن التنظيم هو نسق اجتماعي وأن العامل يكون أهم عناصره.

 ةفلقد أشارت التجارب إلى أن العامل ليس مجرد آلة أو أداة بسيطة ولكنه شخصية مركب 
تتفاعل في إطار موقف جماعي يصعب التعامل معه وكثيرا ما يساء فهمه، وقد نبه "مييو" إلى 
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أن "التعاون ال يمكن تركه للمصادفة"، وأشار زميله "روثلسبرجو" إلى أنه كي يمكن حل المشكلة 
 اإلنسانية بحلول إنسانية فإنها تستلزم بيانات إنسانية ووسائل إنسانية.

ور" ومعاصريه فإن المشكالت اإلنسانية كانت تقف عقبة في طريق اإلنتا ، وبالنسبة لـ"تيل 
ولذلك عملوا على زيادة اإلنتا  من خالل تبريره على حساب العالقات اإلنسانية، أما بالنسبة 
لـ"مييو" وزمالءه فإن المشكالت اإلنسانية أصبحت تشكل مجاال واسعا للدراسة وفرصة للتقدم، 

 يبحثون عن زيادة  اإلنتا  من خالل إنسانياته.ولذلك فإنهم كانوا 

قدموا في جامعة هارفارد أول دراسة أكاديمية في العالقات اإلنسانية، وقد  1806وفي عام  
، ولقد قام 1846أصبحت هذه الدراسة ضرورية ومعترفة بها في مجال العالقات اإلنسانية عام 

ث متكامل عن العالقات اإلنسانية في هذا البحث شامخا في ذلك الوقت، وهو يعتبر أول بح
 العمل ويعتبر أساسا فلسفيا علميا لمجال العالقات اإلنسانية. 

 (22، 23 ص ، ص2982سى، )مر 

 االفتراضات األساسية للعالقات اإلنسانية: -3

 امقياس لتكون الكتاب بها أوصى التي االفتراضات من مجموعة هناك أن مرسي أشار
 اإلنسانية وتحسينها في محيط اإلدارة وهي: العالقات لتطور ومعيارا

أن الممارسة الفعالة للعالقات اإلنسانية هي نتيجة لما يستخدمه المدير من خبرات وسرعة  -1
 بديهة في استخدام المعارف اإلنسانية لتوجيه ما يقوم به من أعمال.

 لعاملين.تؤدي مشاركة العاملين إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية واإلشباع المهني ل -8

إن افتراض الدور ينشأ عن توقعات عديدة يواجهها الفرد في موقف العمل ويكمن التعرف  -0
على فئتين من األدوار هي: الدور المهتم بالعمل، الدور المهتم بالجماعة غير الرسمية، مفهوم 

لمتوقعة ا الدور له جانب وظيفي من وجهة نظر اإلدارة يتمثل في فهم سلوك الفرد الناتج عن القوى
 التي تواجهه من عدة اتجاهات مختلفة في المؤسسة.
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االتصال هو المركز العصبي للمؤسسة حيث أصبح محور االهتمام المسؤولين في مجال  -4
 العالقات في اإلدارة.

 أن مفهوم الفريق عنصر حيوي في ممارسة اإلدارة بغرض بقاء المؤسسة واستمرارها. -5

د بطرق متعددة، وليس فقط من خالل إشباعه ماديا بل هناك اإلشباع يمكن إثارة دافعية الفر  -6
 (022، 022، ص 0225)الدوسري، المعنوي كالتقدير وتحقيق الذات. 

 المفاهيم األساسية للعالقات اإلنسانية: -4

العالقات اإلنسانية هي السلوك اإلداري الذي يقوم على تقدير كل فرد، وتقدير مواهبه  
مكانياته وخبر  اته، والذي يقوم على االحترام المتبادل بين المدير والعاملين وبين العاملين بعضهم وا 

مع البعض اآلخر، والذي يقوم على حسن النية نحو اآلخرين، وحسن القصد في العمل، والذي 
يقوم على الدراسة الموضوعية العملية لمشكلة اإلدارة على صدى من المصلحة العامة والذي يقوم 

 عميق بإيمان بانتماء الفرد إلى الجماعة التي يعمل بها.على شعور 

 ويمكن حصر المفاهيم األساسية للعالقات اإلنسانية والمكونة لها فيما يلي: 

 الدوافع الفردية والجماعية، االقتصادية والنفسية واالجتماعية. -1

 المفاهيم والمدركات التي توجد عند األفراد. -8

 ا وتوزيعها واستخدامها.البساطة من حيث مصادره -0

 اتخاذ القرارات. -4

 االتصال، أنواعه وأساليبه ومدى كفايته. -5

 القيادة، نوعها وكفايتها. -6

 الروح المعنوية. -7

 اإلطار االجتماعي الذي تعمل في اإلدارة. -8
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 الفروق الفردية. -8

 (32، ص 2982)مرسي، الكرامة اإلنسانية.   -10

 سانيةأهمية العالقات اإلن -5

إن للعالقات اإلنسانية دورا هاما في الوسط الذي يعيش فيه المجتمع من خالل بناء  
عالقات سليمة مبدأها التفاهم والود والتعاون، فهي بدورها تساعد الفرد على العيش داخل الجماعة 

ل مفاعتبار أن اإلنسان كائن جماعي، حيث نجد أن العالقات اإلنسانية بين العمل والعاملين تع
على زيادة حيوية العمل والقضاء على الروتين الممل وبهذا يتشكل العنصر اإليجابي إلثارة دوافع 
العاملين نحو العمل، كما أنها تساعد الفرد في تطوير المهارات الشخصية وتجنب اإلنسان عدم 

شعور  كالوقوع في االضطرابات النفسية والشخصية واالنطوائية، ومن خاللها يشعر الفرد بامتال
 (  29، ص 2983)بتصرف: درويش،  االنتماء، وبها يستطيع المجتمع أن يتطور بالعمل الجماعي.

العالقات اإلنسانية السليمة التي تسود بين أفراد المجتمع المدرسي، تنعكس بصورة  إن
األمر الذي يتطلب أن تكون هذه العالقات إنسانية طيبة،  ،جتمعإيجابية على العاملين في هذا الم

وبذلك  ،تتمّثل في األخالق الفاضلة واالحترام المتبادل والتعاون بين اإلدارة والعاملين في المدرسة
 (34، ص 0224 )العبيدي،. تتحّقق أفضل النتائج في المجال التربوي، وتؤدي المدرسة رسالتها بنجاح

العالقات اإلنسانية مهمة في مجال التعليم فهي بدورها تؤدي إلى  تستنتج الطالبتان أن
زيادة التحصيل وتسهل عملية التنشئة االجتماعية ، كما أن ها تشبع حاجات التلميذ النفسية 
خاصة إذا كانت قائمة على التعاون واالحترام المتبادل. وتساهم في تحقيق نجاح المؤسسة 

 ل اندفاع األفراد لتحقيق إنتا  جديد.وحاجات األفراد العاملين من خال

 كما نجد أفراد المجتمع يتبادلون الثقة والتفاعل فيما بينهم للوصول إلى تفاهم متبادل.

 :العالقات اإلنسانية داخل الوسط المدرسي -2
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 النفس لعلم الطموحات كبرأ من يعد ونموه الفرد تعلم في االجتماعي المحيط دور فهم إن
ه ، فتيارات البحث التي تعتقد بحقيقة التفاعل االجتماعي تعتبر تفاعل الفرد مع محيطلتربيةا وعلوم

االجتماعي العنصر المحدد واكتساب الفرد المعرفي أو تفاعل مع موضوع المعرفة من خالل 
وساطة  وال يقتصر دوراآلخر هذا يعني تدخل الراشد بدور الوسيط بين المعلم وموضوع التعلم، 

قديم المضامين التربوية واألدوات والموارد والطرق البيداغوجية األكثر حداثة، بل الراشد على ت
)تمار،   .يتجلى في نوعية التبادالت التي قد تنجح أو تخفق في االستفادة من جميع هذه اآلليات

 (84، ص 0229

وحسب بعض المفكرين والباحثين أن الوسط المدرسي هو منظومة اجتماعية له نشاطه 
وينمي جو من العالقات اإلنسانية اإليجابية الخاصة ما بين الفاعلين، كما يحدد األدوار  الخاص،

 التصالاوتطوير وسائل ومبدأ المشاركة في اتخاذ القرار وسائر األعمال التنظيمية بين العاملين 
مناخ العالقات  تربوية، وأن اجتماعيةالوسط المدرسي منظومة  الفعالة، ومن هنا يتبين بأن

لتربوية، ا االتجاهاتوهذا ما ذهبت إليه بعض  ،إلنسانية هو المعيار الذي تقاس به صحة المدرسةا
يجابية،  وخلق محيط تربوي جاد ومنظم. والتي تسعى إلى الوصول إلى عالقات صحية وا 

إن العالقات اإلنسانية في الوسط المدرسي يجمعها المعنى الشامل لأللفة، إنه معنى كبير 
اليات السامية من التعاطف الوجداني إلى المشاركة في حمل هم اإلنسانية، والتخفيف يضم كل الفع

من آالمها واإلسهام في تقدمها،هذا التقدم الذي يبدأ من العالقات اإلنسانية، ليعم العالم كله نورا 
 (200، ص 0225)بن ناصر،   .وضياء

تأثر به مع فهي تؤثر فيه وتومن هنا نستنتج أن المدرسة مؤسسة اجتماعية مرتبطة بالمجت
من خالل تفاعل األفراد مع بعضهم البعض وبناء عالقات إنسانية قائمة على الود والتعاون 
واالحترام المتبادل، ولهذا على المعلم أن يعمل على تنمية العالقات اإلنسانية مع التالميذ بشكل 

  سليم.

 مجاالت العالقات اإلنسانية: -2
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 يتطلب: حاجات األفراد األولية:أوال: مجاالت إشباع 

 تهيئة مكان مناسب ومريح للعمل. -1

 العناية بالتهوية وجعل المناخ مالئما، كالتدفئة شتاًء والتبريد صيفا. -8

 رفع المستوى المادي للفرد داخل التنظيم اإلداري بما يتكافأ ومسؤولياته وقدراته. -0

 عناء العمل.إتاحة الفرصة الكافية للراحة والترويح من  -4

 ثانيا: مجاالت إشباع حاجات الفرد الثانوية:

 الشعور باالنتماء للتنظيم بإشعارهم أنهم أعضاء فاعلون ومسؤولون. -1

التعبير عن الذات وذلك بمنح المدير لألفراد العاملين معه بعض المسؤوليات أو إشراكهم في  -8
 القيام ببعض األعمال ذات األهمية الخاصة.

بالتبعية وذلك بإشاعة روح العمل الجماعي بين األفراد فال يشعر أحد منهم بأنه الشعور  -0
نما يتأكد لديه الشعور بأنه مرتبط في عمله بالمجموعة  منعزل من غير أو مستقل في عمله، وا 

 وتابع لها فال يستقل وال ينعزل.

 م.ألعمال الموكلة إليهالنجاح والتقدير؛ أي إشعار األفراد بالنجاح والتقدير عند إنجازهم ل -4

 األمن والطمأنينة وهما نتيجة حتمية للنجاح والتقدير. -5

 المكانة االجتماعية بوضع الفرد المناسب في المكان المناسب. -6

 الحرية في التفكير. -7

    (022، 022، ص 0225)الدوسري، البحث في الشكاوي.  -8

 أسس العالقات اإلنسانية داخل الوسط المدرسي: -8

يتطلب تحقيق عالقات الوسط المدرسي أمورا معينة يجب االلتزام بها، والبد من وجود  
 مبادئ وأسس تحكم تلك العالقات نوجزها فيما يلي:



 الفصل الثاني: العالقات اإلنسانية
 

 86 

على قائد التنظيم أن يؤمن بأن لكل فرد شخصية متميزة يجب احترامها اإليمان بقيمة الفرد:  -2
لفرصة أن يفكر تفكيرا موضوعيا منزها عن وتقديرها وأن الفرد العادي قادر إذا أتيحت له ا

قادر على الوصول إلى قرارات رشيدة ومعقولة قائمة على أسس علمية  االعتبارات الشخصية، وأنه
  .سليمة فيما يعترضه من مواقف أو من مشكالت

ضرورة أن يتسيد مبدأ العدل والمساواة بين أفراد التنظيم، حيث من العدل في المعاملة:  -0
على القائد أو رئيس هذه المنظمة أن يعامل جميع العاملين معاملة تتسم بالمساواة والعدل  الواجب

مكانياتهم ومواهبهم، إيمانا بمبدأ  بعيدة عن التحيز والمحاباة، وذلك على ضوء قدرات األفراد وا 
 (22، 22 ص ، ص0220)أحمد إبراهيم،  .الفروق الفردية بين العاملين

جميع من في المدرسة مطالبون في تحقيق التعاون الجاد في سائر ف التعاون والرحمة: -3
 ،ومن ثم تسود روح التراحم بينهمعالقاتهم مع بعضهم ومع المحيطين بهم من مؤسسات أخرى، 

رتياح وبالتالي اإل بما يصبغ عالقاتهم جميعا بطابع إنساني رقيق، ويحققون أهداف الجماعة،
 (25، ص 0229)حمدوش  . النفسي

، الثقة في مساندة ودعم اآلخرين، قوة العالقة وحرارتها بين االحترام المتبادل بين األفراد -4
 األفراد.

 إشعار المعلمين والعاملين بأهميتهم ودورهم في تنمية المجتمع وتربية الطالب. -

 إشراك المعلمين والتالميذ والعاملين بالمدرسة في صنع القرارات التي تخصهم. -

اعالت االجتماعية اإليجابية بين األشخاص العاملين في القطاع التربوي عموما وفي تدعيم التف -
 (22ص  ،0220)أحمد، المدرسة الواحدة خصوصا. 

التحديث والتطوير: إن التنظيم اإلداري يجب أن ال يقف نموه بدعوى أنه أصبح صالحا، إذ إن  -
جديدة، لسابقة وتطبيقها على المواقف التوقفه يعني الجمود، وهذا يعني العودة به إلى الخبرات ا

 والجهاز اإلداري هو الذي يحققوأن التنظيم اإلداري في حاجة مستمرة إلى التعديل والتطوير،  
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ذلك عن طريق نموه وتفاعله واكتساب عادات سلوكية في مجال العالقات اإلنسانية تنمو بالخبرة 
ن من أبرز سمات النظام الديمقراطي ، و والممارسة النمو والتقدم رغم العقبات بل إن عال  العقبات ا 

 ص ، ص2993)بستان،  .  والتغلب على الصعوبات هو في حد ذاته عامل من عوامل التقدم والنمو

22 ،20) 

تستنتج الطالبتان أن للعالقات اإلنسانية أسس تتمثل في التعاون الجماعي من خالل خلق  
على تنمية مهاراتهم وخبراتهم وتقدير األعمال  جو ودي في المدرسة كذلك مساعدة المعلمين
 اإلبداعية من خالل تقديم مكافآت ألصحابها.

 دور العالقات اإلنسانية:  -9

وفي هذا المجال يقول "صالح الشبكشي" لقد بحث كثير من علماء اإلدارة  االهتمام بالفرد: -
ن اإلدارة وأخرى فوجدوا أ وعلماء النفس عن األسباب التي تجعل هناك فروقا في اإلنتا  بين

تباع سياسات غير  بعض هذه األسباب ترجع إلى ضعف اإلدارة في القيام بعملها من تخطيط وا 
سليمة ومن سوء العالقات اإلنسانية السائدة بين األفراد، كما أن بعض األسباب ترجع إلى نفس 

هم تهتم بأمرهم وال بمشاعر األفراد فهم ال يهتمون بالعمل وال يتحمسون له طالما أن اإلدارة ال 
حت جة النظرة التي أصبية في العمل هام جدا نتيعتبر دور العالقات اإلنسانكآدميين، ولهذا ي

قبل على يه ة التي تجعلية العامل بدراسة أفضل الطرق العالقيم إلنسانيها على أنها تكر يموجهة إل
ها يوم عله فإن األسس التي تقيلته واستعداده للعمل وعيو ية ال تنقص من حيعمله بجدارة، وكفا
كدستور ( 1851لر وفورم يدان العمل واإلنتا  والتي اعتبارها )مية في ميالعالقات اإلنسان

 :ة في الصناعة والعمل هييالقات اإلنسانللع

 .ضم مجموعة من الناسيا بل هو نشاط جماعي يس أمرا فرديقته ليالعمل في حق -1

قه ير اجاته وعن طيد من احتيستمد العديمركز اهتمام اإلنسان في عالمنا المعاصر عمال، منه  -8
 .ر من رغباتهيحقق الكثي
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قرار واألمن ها وشعوره باالستيعمل فير مركزه في الجماعة التي ية العامل ووضوحها وتقر يإنمائ -0
 .د إنتاجهميز ية للعمال و يرفع الروح المعنو يوسطها أكبر حافز 

ضا يلى شكواهم أا  و هكذا ننظر إلى حاجة أصحاب الحاجات من العمال بل : صاحب الحاجة -4
 .ه العاملمر بير مالئم يح أو ظرف غير مر يح األوضاع بل كوضع غيفال نتناولها كتبرم وتجر 

من الوسط الذي )ة ية )من داخل المصنع ومكان العمل( وخارجيخضع العامل لمؤثرات داخلي -5
 (.هيش فيعي

يضا. أ ط العمل والصناعة وفي دفع عجلة اإلنتا يتها في محية لها أثرها وفاعليالعالقات األول -6
 (24، ص 0222عبد المجيد، )

ومن هنا تستنتج الطالبتان أن للعالقات اإلنسانية في المجال المدرسي لها هدف يكمن في  
العالقات اإلنسانية تعمل على رفع إشباع حاجات األفراد مما يزيد دافعيتهم نحو العمل كما أن 

الروح المعنوية وخلق الجو النفسي واالجتماعي بين أفراد الجماعة المدرسية، كما تساعد في 
تحسين ظروف العمل المادية والمعنوية الخاصة بالمدرسة مما ينتج زيادة في الكفاءة اإلنتاجية، 

 لمسؤولية بين المدرسة والمعلمين ليحدثكما أنها تدعم روح الود والتعاون بين األفراد وتنمية ا
 تحقيق نتائج إيجابية.

 أثر العالقات اإلنسانية في المدرسة على األداء التربوي: -22

تعتبر العالقات اإلنسانية من المرتكزات األساسية لنماذ  العمل، فهي إشباع الحاجات  
وده التفاهم جتماعي والذي يسالنفسية للفرد ليحدث التطوير، حيث تلعب دورا كبيرا في الوسط اال

 واالحترام المتبادل فهي ضرورية في المجتمع.

لذلك فإن العالقات اإلنسانية في المدرسة لها أثر كبير في األداء التربوي للعاملين نذكر  
 منها:

 خلق جو ودي يسوده التعاون واالحترام داخل المدرسة. -
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 رسة. شعور العاملين بالثقة نحو بعضهم وبمدير المد -

 تقبل مشكالت العاملين والمساهمة في حلها إذا أمكن. -

 توحيد العالقات والتعاون الوثيق والثقة المتبادلة بين أفراد الجماعة. -

 تحسيس أفراد الجماعة المدرسية بالمسؤولية وبأهمية الدور التربوي الذي يقومون به. -

 الل توفير الجو النفسي للعمل.زيادة كفاءاتهم وقدراتهم والرفع من معنوياتهم من خ -

 االرتقاء بسمعة المدرسة وتحقيق التوافق بين الحرية والنظام. -

 تقبل العاملين توجيهات المدير بصدر رحب. -

 مساعدة العاملين على فهم مهامهم وآدائهم بشكل جيد لتحقيق أهداف المدرسة. -

 إحساس العاملين بقيمتهم ينتج عنه استقرار نفسي ورضا وظيفي يجعلهم يحبون عملهم.  -
 (5، ص 0228)بتصرف، الزهراني، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل
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في األخير تستنتج أن العالقات اإلنسانية تؤثر وبشكل كبير في األداء التربوي للمدرسة  
الروح المعنوية وزيادة الكفاءة اإلنتاجية  من خالل المساهمة في تماسك المجتمع المدرسي ورفع

 للمعلمين مما ينتج عنه إعطاء تحصيل أفضل للتالميذ فيتحقق النجاح.
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 تمهيد

 التحصيل الدراسيتعريف  -2

 أنواع التحصيل الدراسي -0

 خصائص التحصيل الدراسي -3

 أهمية التحصيل الدراسي -4

 أهداف التحصيل الدراسي -5

 شروط التحصيل الدراسي -2

 قياس التحصيل الدراسي -2

 في التحصيل الدراسي ةالعوامل المؤثر  -8

  الدراسي للتحصيل المفسرة النظريات -9

 خالصة الفصل
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 تمهيد:

يهتم المختصون التربويون والنفسيون اهتماما كبيرا جدا بالتحصيل الدراسي لما له مكانة  
كبيرة في حياة التلميذ الدراسية، بمختلف مراحلها ومستوياتها ومن خالله يتم قياس مستوى التلميذ، 

به للمعلومات التي يتلقاها من طرف المعلم، ومن خالل هذا الفصل سنتناول كل ما ومدى اكتسا
 يتعلق بالتحصيل الدراسي من تعريف، أنواع، خصائص، أهمية، األهداف...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف التحصيل الدراسي: -2
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يعرف بأنه حصل الشيء، يحصل، حصوال، وقد حصلت  تعريف التحصيل الدراسي لغويا: -
 الشيء تحصيال أي تجمع وثبت.

يعرف التحصيل الدراسي بأنه إنجاز تعليمي أو تحصيل دراسي للمادة، ويعني بلوغ  وتربويا: -
 (222، ص 2922)فاخر، مستوى معين من الكفاية في الدراسة سواًء أكان في المدرسة أو الجامعة. 

براهيم أحمد: على أنه اإلنجاز التحصيلي للطالب في مادة دراسة أو مجموعة يعرفه أحمد إ -
المواد وبالدراجات طبقا االمتحانات التي تجريها المدرسة آخر العام أو في نهاية الفصل الدراسي. 

 (329، ص 0224)بلمهدي، 

ها الفرد ليعرفه عبد الرحمان العيسوي: التحصيل هو مقدار المعرفة أو المهارات التي حصّ  -
 (209، ص 2924)العيسوي، نتيجة التدريب والمرور بخبرات سابقة. 

من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن التحصيل الدراسي هو محصلة للعملية التعليمية  
 التعلمية، وكل ما يكتسبه المتعلم من مهارات وخبرات ومعارف خالل برنامج مدرسي.

 أنواع التحصيل الدراسي: -0

 صيل الدراسي الجيد:التح -2

يقصد يه بلغ المتعلمين مستوى عال من التحصيل الدراسي والذي يعتبر الركيزة األساسية  
التي تسعى المدرسة للوصول إليه، وتعمل من أجله بتوفير أكبر قدر ممكن من المدخالت 

بوي في ر )معينات التعليم والوسائل التوضيحية(، أال إنه يعكس واقع المدرسة ودور النظام الت
 (25، ص 0222)رشيد، تجسد العملية التربوية في المحيط المدرسي. 

 

 

 التحصيل الدراسي المتوسط:  -0
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يكون فيه مستوى التلميذ متوسط مع القدرات التي يمتلكها إذ أنه ال يستخدم جميع قدراته.  
 (32، ص 0222)محمد، 

 التحصيل الدراسي الضعيف: -3

حسب عبد السالم زهران هو حالة ضعف أو نقص أو عدم إتمام النمو التحصيلي نتيجة  
لعوامل عقلية أو جسمية أو اجتماعية أو انفعالية، بحث تنخفض درجة الذكاء من المستوى العالي. 

  (520، ص 2995)حامد، 

 خصائص التحصيل الدراسي: -3

 للتحصيل الدراسي خصائص منها: 

دراسي بأنه محتوى منها  مادة معينة أو مجموعة مواد لكل واحدة معارف يمتاز التحصيل ال -
 .خاصة بها

متحانات الفصلية الدراسية الكتابية االعن  اإلجاباتيظهر التحصيل الدراسي عادة عبر  -
 .واألدائيةوالشفهية 

 .فالعاديين داخل الص التالميذالتحصيل الدراسي يهتم بالتحصيل السائد لدى أغلبية  -

وأساليب ومعايير جماعية  امتحاناتالتحصيل الدراسي أسلوب جماعي يقوم على توظيف  -
 (284ص  ،0229أبو أسعد، ). التقويمية األحكامموحدة في إصدار 

 أهمية التحصيل الدراسي: -4

لقد أشار مصطفى فهيم إلى أن التحصيل الدراسي من الظواهر التي شغلت فكر الكثير  
والمتخصصين بعلم النفس التعليمي بصفة خاصة، لما له من أهمية في حياة من التربويين، 

الطالب، وما يحيطون بهم من آباء ومعلمين، ويضيف أن التحصيل الدراسي يحظى أهمية متزايدة 
من قبل أهل الصلة بالنظام التعليمي ألنه أحد المعايير المهمة التي تقيم تعليم التلميذ والطالب 

 تعليمية المختلفة.في المستويات ال
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يهتم علماء النفس التربوي بدراسة موضوع التحصيل الدراسي من جوانب متعددة، فمنهم  
من يسعى إلى توضيح العالقة بين التحصيل الدراسي ومكونات الشخصية والعوامل المعرفية، 
ومنهم من يبحث عن العوامل البيئية المدرسية وغير المدرسية المؤثرة على التحصيل الدراسي 

م من يدرس التفاعل والتداخل بين العوامل البيئية والعوامل الوراثية لتحديد ما يظهره للتالميذ، ومنه
الفرد من تحصيل دراسي، أما األولياء فيهتمون بالتحصيل الدراسي باعتباره مؤثر للتطور والرقي 

  (224، 223، ص 0222)يونسي، الدراسي والمعرفي ألبنائهم وتقدمهم في صف دراسي آخر. 

 التحصيل الدراسي:أهداف  -5

يعتبر التحصيل الدراسي هدف من أهداف التعليم الفردية يتوقف على تحقيق  بالنسبة للتلميذ: -أ
نجاح المتعلم في دراسته وحصوله على شهادته الدراسية التي يسعى للحصول عليها وحصوله 

ي دراسته، ف على العمل وتحقيق ذاته، لتكيفه النفسي وشعوره بالرضا نتيجة لتحصيله المرتفع
ويتوقف على تحقيق هذا الهدف إشباع التلميذ لكثير من حاجاته النفسية، واالجتماعية بين األهل 
لى تأكيد الذات وتحقيقها من شأن التلميذ الذي يحقق تحصيال عاليا في مادة دراسية معينة في  وا 

يمكننا أن  ي هذا يعني أنهالمراحل الدراسية المقبلة، إذا واصل الدراسة فيها بنفس النشاط، والجد ف
 نتنبأ بمستوى التالميذ في البرنامج الدراسي الذي سيدرسه في المرحلة التعليمية السابقة والحاضرة.

يعد التحصيل الدراسي مظهر من مظاهر التحسن في معدالت التدفق،  بالنسبة للمجتمع: -ب
واإلنتا  للنظام التعليمي في المجتمع وانخفاض في معدالت اإلهدار والتدبير في هذا النظام 
وضمان لمردود أكبر من النفقات التعليمية وهو مؤشر هام من مؤشرات كفاءة النظام التعليمي 

جتمع من الطاقات البشرية المدربة ولتحقيق التوافق بين مخرجات وتيسيرا لتلبية احتياجات الم
 العملية التعليمية وبين الحاجات الفعلية للمجتمع من الطاقات البشرية.

ويعد التحصيل المرتفع بين التالميذ خير ضمان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية الذي  
تصر اطية الحديثة في مجال التعليم، والذي ال يقيعد من المبادئ األساسية التي تقوم عليها الديمقر 
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تحقيقه على مجرد تأمين التحاق الفرد بمؤسسات التعليم، بل يتعدى ذلك إلى تمكين هذا الفرد من 
 متابعة المرحلة الدراسية التي دخلها بنجاح وتحصيل مرتفع. 

 (28-20، ص 0228)الفاخري، 

 شروط التحصيل الدراسي: -2

شك فيه أن عامل الذكاء شرط أساسي في عملية التحصيل الدراسي فقد أثبتت مما ال الذكاء: -أ
العديد من الدراسات العالقات االرتباطية الموجبة بين الذكاء والتحصيل الدراسي، حيث أنه يلعب 

 دورا مهما في عملية التفوق التحصيلي أو التحصيل الدراسي.

ل الدراسي والتحصيالعالقة الطردية بين الدافعية أكددت العديد من الدراسات واألبحاث  الدافع: -ب
اه من الدكتور  ةقام به بركال حيث تقدم لنيل درج مجال ماالدراسات التي أجريت في  هومن هذ

والتي  "جاحعلى الن اوأثرهالدافعية التحصيل األكاديمي "ا والتي كانت دراسة بعنوان مهدجامعة فور 
 .مستوى التحصيلخر  منها بأهمية الدافعية في إرتفاع 

تحسين  ىإلإن للتكرار فوائد غير خافية في ترسيخ حفظ المادة العلمية مما يؤدي  التكرار: -ج
تقان المادة العلمية  .األداء وا 

إن التعليم القائم على أساس اإلرشاد والتوجيه من طرف المؤثرين  اإلرشاد والتوجيه: -د
لم عن طريق التوجيه واإلرشاد يتع إذوالمختصين يعمل على رفع المستوى التحصيل للطالب 

 .الطالب األساليب الصحيحة منذ البداية

ث حيجعل الطالب فاعال في عملية البيقوم على النشاط الذاتي الذي إن  النشاط الذاتي: -و
واالطالع واكتشاف الحقائق العلمية بنفسه والشك أن هذا يساعد في ترسيخ المعلومات واستذكارها 
كما أن من أهم فوائد النشاط الذاتي زيادة الثقة بالنفس واالعتماد على الفكر والتدبير في األمور 

 (55)عبد الرحمان والشعراوي، د س، ص .  والتحليل والمناقشة
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أنه كلما توفرت الظروف الفيزيقية في مكان التعلم، سهل ذلك كثيرا في  ية:الظروف الفيزيق -ل
عملية التعلم وارتفع المردود، فمن غير الممكن التركيز في مادة تتطلب االنتباه الجيد في جو 

 تملؤه الرطوبة والضوضاء وقلة اإلنارة.

الفرد أسرع وبسهولة إذا كانت المادة لها منهجية واضحة المعالم، ومبنية على أسس  التنظيم: -ز
 (99، ص 0220)هنودة، منطقية وعالقات يمكن إدراكها. 

 قياس التحصيل الدراسي: -2

 االختبارات التقليدية: -أ

، وأثنائها م: يقوم األستاذ بإلقاء الدرس على التالميذ داخل القسالعالمات الدراسية اليومية -2-أ
 يسجل عالمات يومية يحصل عليها التلميذ في كل درس يبنى عليها التقييم.

ويقصد بها الوظائف والبحوث المنزلية، التي يكلف بها الطالب  األعمال المنزلية: -0-أ
 .ويصححها األستاذ فيما بعد، ويظهر لهم مواطن الخطأ ويعمل على توجيههم

يقوم المدرس بطرح سؤال أو أكثر على كل طالب مباشرة  وفيما االختبارات الشفوية: -3-أ
وتكون شفهيا، من قبل الطالب إذا أخطأ ينتقل إلى طالب آخر وهذه االختبارات تساعد الطالب 

، وتهدف هذه االختبارات إلى التعرف على مدى إتقان التالميذ للمادة الدراسية على أن يكون يقظا
ة وفي تقييم المتعلم على القراءة والنطق السليم وهي ضروريبمعزل من قدرات الكتابة والتعبير، 

في المراحل األولى من العمر ضف إلى ذلك تكشف األخطاء عن أخطاء المتعلمين وتصحيحها. 
 (042، ص 0223)مجيد، 

يتألف هذا النوع من االختبارات من مجموعة من األسئلة التي تتطلب  االختبارات المقالية: -4-أ
إجابة مستغيضة يتناول التلميذ فيها بالبحث والمناقشة والوصف والتحليل  اإلجابة عنها،

واالستدالل، ولهذا النوع صيغ معروفة في كل المواد )أذكر، ناقش، علل، اشرح، وضح( وتكون 
 هذه االختبارات مناسبة لكثير من العلوم الفكرية واللغوية منها.
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 ما يلي:نذكر منها  االختبارات الحديثة أو المقننة: -ب

من أشهر األسئلة الموضوعية نظرا لسهولتها ويتكون هذا  االختبار الخطأ والصواب: -2-ب
االختبار من مجموعة عبارات خاطئة والنصف اآلخر صحيح ويشترط أن تكون نصف العبارات 
خاطئة والنصف اآلخر صحيح وأن تكون مختصرة ويتم خلطها مع بعضها دون نظام أو ترتيب. 

 (35، ص 2998)الخولي، 

يكتب في هذا النوع عبارات ناقصة ويطلب من المتمدرس تكميلها  اختبار ملء الفراغات: -0-ب
 ويستخدم هذا النوع لقياس معرفة المصطلحات والتوزيع والتعريف وحل المسائل الحسابية.

ات موهو األكثر األنواع استعماال في معرفة معاني الكل اختبار المطابقة أو المقابلة: -3-ب
والتعريفات االصطالحية والتعرض على الصفات التاريخية واألدبية وهو عبارة عن قائمتين من 
العبارات القصيرة أو الرموز من الحقائق ومعاني الكلمات والتواريخ واألحداث والشخصيات، كما 

)ربيع، .    اتستخدم في الرسم البياني أو الخرائط ويقوم التلميذ بمقابلة اإلجراء بالوظائف وأسبابه

 (222، ص 0222

ومن خالل ما تقدم نستنتج أن االختبارات التحصيلية يقصد بها إظهار مستوى التلميذ  
 ومعرفة مدى استيعابه وفهمه لما درسه من دروس، وما حصله نتيجة فهمه لها.

 

 

 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي: -8

 األسرة: -أ

المدرسي لدى الطالب يعزز نجاحه األكاديمي، فالطالب الذي إن االهتمام بتقدم العمل  
يحقق إنجازات عالية لديه والديه يعمالن على مراقبة تقدمه، ويتصالن بالمعلمين للتأكد من أن 
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فة وهذه الجهود في غاية األهمية في كا ابنهم يساهم في النشاطات المنهجية، وأنه يتعلم جيدا،
 المراحل التعليمية.

 : الرفاق -ب

أثبتت بعض الدراسات أن الرفاق يمارسون تأثيرا يفوق تأثير الوالدين في مجال السلوكيات  
، ص 2984)حمدان، المدرسية اليومية للطالب مثل: الواجبات المدرسية، الجهد المبذول في الصف. 

42) 

 المعلم:  -ج

يتلقى عنه بسلوكه و يقتدى تتمثل شخصية األستاذ المثل األعلى للمتعلم، الذي يحاول أن  
قيامه وفي ذلك يذكر "ماديسون" أن المعلمون يؤثرون على تحصيل تالميذهم عن طريق نوعية 

ات التي يقيمونها معهم، وأن هناك تشابه كبير بين القيم التي يتخذها األساتذة وتلك القيم العالق
يتخذها ذوي  م التيالتي يتخذها للتالميذ ذوي التحصيل المرتفع، وهي في ذلك تختلف عن القي

التحصيل المنخفض، لذلك عليه أن يراعي كل فعل أو قول يصدر عنه، فال يكون متسلطا غليظ 
الطباع، حاد المزا ، قاسيا عليهم فينفرهم ويفقد احترامهم له، بل يجب أن يعرف كيف يتصرف 

 (002، ص 2998)صالح،   في المواقف المختلفة داخل القسم. 

 الدراسية:المناهج والبرامج  -د

المنها  عبارة عن مجموعة من األنشطة المخططة من أجل تكوين المعلم ويتضمن  
األهداف واألدوات واالستعدادات المتعلقة بالتكوين المالئم للمدرسين، ولكي تحقق المناهج 

وظائفها يراعى أن تنمو نمو يقابل قدرات ورغبات التالميذ مع والبرامج المدرسية التعليمية 
 (08، ص 2998)لحسن، ات المجتمع حقق التعليم وظائفه االجتماعية. احتياج

 النظريات المفسرة للتحصيل الدراسي: -9
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ل الدراسي ير أسباب اختالف التحصيمكن اإلستفادة منها لتفسية التي ية النظر يإن الخلف 
لمجتمع اان دور التعلم في يركزان على بيات يمكن أن تستمد من اتجاهات نظر يذ، ين التالميب

 .المعاصر

م من أهم المؤسسات ية أن مؤسسة التعليفية الوظيرى أنصار النظر ي :فييالتجاه الوظ -أ
ر األفراد من ييغها تيتم فية للمجتمع و ية والثقافيم األخالقيتم نقل القيقها ية، فمن طر ياالجتماع

 ..ميه دور كايد علب مصلحة المجتمع والعمل من أجله وهذا ما أكية إلى تغليحب الذات واألنان

ن ية بيفيقوم على مبدأ التوازن، وتحكمه العالقة الوظية أن المجتمع يفية الوظيوتؤكد النظر 
لمكان ي اف مؤسساته ونظمه، والمدرسة هي إحدى مؤسسات المجتمع وهي أداة وضع المناسب منه

م يلتعللعالقة افي يح المنظور الوظيم من أوائل من أسهموا في توضيعتبر دور كايالمناسب، و 
األخالق، عن م و يفة ونقل القيجب أن تقوم على الوظيته في أن المدرسة يبالمجتمع. وتتركز نظر 

وسمات  ميربون أبنائهم على قية ية التطبيع االجتماعي، وترى أن العالقات الغنيق عمليطر 
 .رةيقفم والسمات غير موجودة عند عائالت الطبقات الية تؤدي إلى التفوق وهذه القيشخص

ود إلى عيل الدراسي ية السابقة أن مصدر عدم المساواة في التحصينستخلص من النظر 
عود يل دراسي متفوق، كذلك يذ وطموحاتهم وتطلعات أبنائهم لتحصياختالف قدرات التالم

ة تكسب يذ خاصة وأن العائالت الغنيل التلميتها في تحصية المدارس وأهمياالختالف إلى نوع
 ..ة تؤدي إلى التفوقيسمات شخصم و يأبنائها ق

د ية التجديظر دة ونية الجدية لماركسية الصراع والتي تمثل النظر يتركز نظر  :التجاه الصراعيا -ب
ي المجتمع ة فيعة األسر يدي" على الطبيش وفر ية عند "انية الفوضو يالثقافي واالتجاهات النظر 

اة يل الحة هي التي تمثيسية الرئيكيناميونشر التغير االجتماعي، وترى أن الصراع القوي والد
ق الجماعات ذات النفوذ بضرورة ينها عن طر يما بية، ذلك أن المجتمعات تتماسك فياالجتماع

طر ين: قسم مسية أن النظام االجتماعي مقسم إلى قسميالتعاون وااللتزام كما ترى هذه النظر 
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ن ين الجماعتيلعالقة بن ا  اضعة و تمثل في الجماعات الخيطرة وقسم تابع يتمثل في الجماعة المسي
 .ةيأسمالكا الر يم في أمر يوهذا ما رآه كل من "بارونز وجنتر" في كتابهم" التعل، عالقة استغالل

يث أقر أن ة" حيكا الرأسماليم في أمر يذا ما رآه كل من "بارونز وجنتر" في كتابهم" التعلوه
ام ية، هذا باإلضافة إلى قيلخدمة الرأسمالة تكمن في إعداد القوى العامة يدور المدرسة الرأسمال

عتمد يده أن الحصول على العمل ية عدم المساواة في العمل بتأكير شرعيمي بتبر يالنظام التعل
 ..ل الدراسييعلى الصراع والجدارة في التحص

ة عكس واقع وصفة المدرسيون يون الرأسماليه فإن االختالف من وجهة نظر الصراعيوعل
و ثقافي جة تخلف عقلي أيرة نتيرة إخفاق طلبة الطبقات الفقيترفض هذه األخث ية حيكياألمر 

ة المدارس من ية، وتؤدي إلى اختالف نوعين الجماعات االجتماعيؤكدون أن عدم المساواة بيو 
 (24، 23، ص ص 0222)اسماعيلي،  ج.ن والمناهية المدرسيث تكلفة الطالب، ونوعيح

 

 

 

 

 

 :الفصل خالصة

نستنتج أن التحصيل الدراسي هو محصلة للمعلومات والخبرات والمهارات وفي األخير  
التي يكتسبها التلميذ في حياته الدراسية، بحيث له عدة أنواع المتمثلة في الجيد، المتوسط، 
المنخفض، كما أنه له عدة خصائص وله أهمية كبيرة جدا ويتأثر بعدة عوامل ويتم قياسه عن 

 .ة بأنواعهاطريق االختبارات التحصيلي
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 تمهيد:

هم النتائج كما يطلعنا على أ ،التطبيقييعتبر الجانب التمهيدي للدراسة جزءا مكمال للجانب 
سس أين سنعرض فيه أهم األوبالتالي يمكننا التحقق من فرضيات الدراسة  المتحصل عليها،

قبل عرض النتائج المتحصل عليها نوضح أوال أهم اإلجراءات   المنهجية والعلمية المعتمد عليها،
مجتمع منهج و  والدراسة األساسية عينة الدراسة، المنهجية المتبعة بذكر الدراسة اإلستطالعية،

 .تمدةاألدوات المستعملة وأخيرا األساليب اإلحصائية المع الدراسة،

 أوال: الدراسة االستطالعية

 : الغرض من الدراسة االستطالعية -1

 : يهدف إجراء الدراسة االستطالعية إلى تحقيق األغراض التالية 

 السيكومترية.أدوات البحث من الناحية  وتقويم صالحياتضبط طريقة المعاينة  -

ناء مما يسمح بالفهم الجيد لهذه العبارات أث ؛التحقق من السالمة اللغوية لعبارات أدوات القياس -
 تمريرها على عينة الدراسة األساسية.

الدراسة  أدواتاالفتراضي لإلجابة عن  وتقدير الزمن ،التعرف على االستجابة األولية للعينة -
 على الزمن الكلي للدراسة الميدانية. وبالتالي التعرف

 إمكانية تجريبها في الميدان.ومدى تتيح فرصة مراجعة فرضيات البحث  -

 االستطالعية: الدراسة  وزمان إجراءمكان  -2

أجرينا الدراسة االستطالعية بابتدائيات دائرة مسكيانة : الحد المكاني للدراسة االستطالعية -
 والية أم البواقي.

 .2122 أفريل 44 إلى مارس 23 منالفترة الممتدة  الحد الزماني للدراسة االستطالعية: في -
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 االستطالعية: طريقة معاينة عينة الدراسة  -3

( أستاذا، تم اختبارهم بطريقة العينة القصدية 31تكونت عينة الدراسة االستطالعية من )    
 الستحالة االختيار العشوائي وفق إمكانات الباحثات المادية والزمنية الحالية.

 االستطالعية: خصائص عينة الدراسة  -4

 من حيث الجنس: -

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية وفق متغير الجنس41جدول )

 النسبة ٪ التكرار الجنس

 56.66 17 أنثى

 43.34 13 ذكر

 ٪111 31 المجموع

 أن:  يتضح( 11)رقم  من خالل الجدول

 .(٪56.66( بنسبة )17) بلغتقيمة تكرارات اإلناث  -
 .(٪43.34( بنسبة )13) بلغت الذكورقيمة تكرارات  -

 التالية: شملت الدراسة االستطالعية األدوات االستطالعية: أدوات الدراسة  -5

 .استبيان العالقات اإلنسانية داخل الوسط المدرسي وعالقته بالتحصيل الدراسي -

 

 االستطالعية: وصف أدوات الدراسة  -6

  الدراسياستبيان العالقات اإلنسانية داخل الوسط المدرسي وعالقته بالتحصيل. 
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 يلي: صمم باالعتماد على ما 

 .اإلنسانيةالعالقات على التراث النظري في موضوع  اتاطالع الباحث -

 .التحصيل الدراسيعلى التراث النظري في موضوع  اتاطالع الباحث -

 تغطية بعض جوانب الموضوع. والمقاييس فيببعض االختبارات  اتالباحث تاستعان -

 بنود. إلىتفكيك اإلطار النظري  -

 26شاء األداة في صورتها النهائية في إن اتانالباحث توبمساعدة األستاذة المشرفة استطاع -
 الخبراء.على بعرضه  اتالباحث تقامو  بند.

 التصحيح: طريقة 

 الثةثعلى كل عبارة تبعا لبدائل  كل أستاذجيب يتعليمات تتضمن ان لالستبيان  وضع
 يلي: أوزانها كما 

 .(1) ال( 2) أحيانا( 3) نعمتعطى: إذا كانت العبارة موجبة  -

 .(3)ال ( 2) أحيانا( 1) نعم تعطى: إذا كانت العبارة سالبة 

 التالية: ادلة من خالل المع ثالثة مستوياتالدراسة تم تصنيف اإلجابات إلى  ولتفسير نتائج

 3-1= 2 أصغر قيمة لفئات اإلجابة      -قيمة لفئات اإلجابة  أكبر=  المدى

 2÷3 =  4.66    عدد البدائل÷ = المدى  طول الفئة

 التالي: اعتمد المحك  المقياسينعلى  ولتقييم الدرجة

 منخفضة 1.66 إلى 1من  -

 متوسطة 2.33 إلى 1.67من  -
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 عالية 3 إلى 2.34من  -

 االستطالعية: طريقة إجراء أدوات الدراسة  -7

حيث  ،الفراغ بين الحصصالدراسة على العينة في أوقات  اةبتوزيع أد اتالباحث تقام
ال تطول فترة اإلجابة مما قد  وذلك حتى( دقيقة 15( و)11) بين استغرقت جلسات التطبيق ما

أوقات من الحصص البيداغوجية في بعض  اتالباحث وقد استقطعت .سير الدروسيؤثر على 
  للمفتشيةوال لإلدارةدخل  وانه الالمعلومات هي خاصة بالبحث العلمي فقط  أنبعد إيضاح  األقسام

 الحصول على معلومات صادقة. نفي ذلك، حتى يمكنه

 البحث: الخصائص السكيومترية ألدوات  -8

 أداة الدراسة:  -1

 الصدق:  (1
دق صدق المحتوى، صوهي: حساب الصدق ل تينعلى طرق االستبياناعتمد في حساب صدق 

التمييزي، ألنه كلما تعددت طرق حساب الصدق كلما ساعد ذلك على الوصول إلى أفضل تفسير 
 . األداةممكن لدرجات 

 المحتوى:  ق( صد1

( محكما من أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية 16على ) االستبيانعرض 
 في: م "( وذلك إلبداء رأيه1بالجامعة )انظر الملحق "

 مدى صالحية البنود لقياس ما وضعت لقياسه. -

 اللغوية. وكفاءة الصياغةمدى وضوح  -

 .مدى شمولية األداة لمختلف جوانب الموضوع -
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 التالية: اعتبار التعديالت  وقد تم

 وبعد التعديل االستبيان قبلعبارات  :(2)رقم جدول 

 بعد التعديل قبل التعديل رقم العبارة

12 
يحرص المدير على حل مشكلة غياب المعلم 

 بشكل موضوعي 

يحص المدير على حل مشكلة غياب المعلم 
بشكل موضوعي مما يولد لديه حب العمل 

 بإتقان.

الخاصة  تيتجاهل المدير المناسبا 13
 بالمعلمين

 يتجاهل المدير المناسبات التكوينية
ينتج عنه عزوفهم عن تأدية  للمعلمين

 مهامهم بطريقة جيدة.

 تواجه ضغوطات من طرف المدير 14
يؤدي تواجه ضغوطات من طرف المدير 

 بك إلى عدم التركيز في عملك

18 
يراعي ظروف كل معلم عند توزيع الجدول 

 الزمني

يراعي المدير ظروف كل معلم عند التوزيع 
يل صالزمني للتدريس يدفعهم للرفع من التح

 الدراسي للمؤسسة

يميل التلميذ إلى الحوار مع زميله والتفاهم  21
 معه مما يزيد اكتساب قدرات دراسية

يساعد التلميذ زميله في حل مشكالته 
 للحصول تحصيل دراسي أفضل

  استنادا على آراء المحكمين. (.11( و)4تم حذف البندين ) حيث  

 (: التمييزيصدق المقارنة الطرفية )الصدق ( 2

( من أدنى درجات ٪27و) االستبيان( من أعلى درجات ٪27بأخذ ) اتالباحث تحيث قام
فتصبح  اترتيب هذه الدرجات تصاعدي وهذا بعد( فرد 31من )للعينة التي تتكون  االستبيان

( أفراد 18( ومنه نأخذ )18 = 1227*31)ألن ( أفراد 18مجموعات تتكون كل منها من )
 وهو اختبارمالئما  إحصائيا( أفراد المجموعة الدنيا ثم نستعمل أسلوب 18المجموعة العليا و)

كما هي مبينة في  وكانت النتائج( spss21 نظام ) وهذا باستخدام"ت" لداللة الفروق بينهما 
 الجدول: 
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أداة في والمجموعة الدنيا ليا ( قيمة "ت" لداللة الفروق بين المجموعة الع3جدول رقم )
 الدراسة

 أداة الدراسة

االنحراف  المتوسط الحسابي ن المجموعات
مستوى  "ت" المعياري

 الداللة

 5.68 151.31 8 المجموعة الدنيا
7.164 1.111 

 7.81 184.64 8 المجموعة العليا

 أن: ( 16يتضح من الجدول ) 

يتوفر على القدرة  االستبيان( مما يعني أن 1.011قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوى )  
 سه.يعتبر صادقا فيما يقي ومنه فالمقياسالدنيا والمجموعة التمييزية بين المجموعة العليا 

 الثبات: -2

 .(1.821)القيمة:  معامل ألفا لكرونباخحيث بلغ  المقياس: تباين درجات  بحسا -

 

 

 

 ثانيا: الدراسة األساسية 

 منهج الدراسة األساسية:  -1

لتحقيق أهداف الدراسة ومن خالل النظر إلى المشكلة وطبيعة التساؤالت واالطالع على 
 يالمنهج الوصفي االرتباطالدراسات السابقة ومراجعة العديد من المناهج البحثية تم استخدام 
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ا والتعبير عنها هالذي ال يقتصر على وصف الظاهرة فقط بل يتعدى إلى تصنيف البيانات وتنظيم
 كميا وفهم العالقات بينها والتنبؤ بارتباطها.

ويعرف المنهج الوصفي على أنه أسلوب من أساليب التحليل المركز على معلومة دقيقة لظاهرة  -
أو الموضوع محدد وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية، ومن ثم إعطائها تفسيرات بطريقة 

    (47 ، ص2414دويدري، )ت الفعلية للظاهرة. موضوعية بما ينسجم من المعطيا

 مكان وزمان إجراء الدراسة األساسية:  -2

 من حيث المكان:  -2-1

 أجريت الدراسة األساسية باالبتدائيات التالية:  -

 مسكيانة والية أم البواقي. -1155أوت  21ابتدائية  -

 مسكيانة والية أم البواقي. -زردازي إبراهيم  -

 مسكيانة والية أم البواقي. -عبر القادر األمير  -

 مسكيانة والية أم البواقي. -غلو  مصباح  -

 مسكيانة والية أم البواقي. -مرايحي حسين  -

 مسكيانة والية أم البواقي. -مزياني لخضر -

 مسكيانة والية أم البواقي. -بوحفص معطى اهلل  -

 مسكيانة والية أم البواقي. -راجعي عمار  -

 ن حيث الزمان: م -2-2

  .2422أفريل  25الى غاية  أفريل 14 :أجريت الدراسة األساسية في الفترة الممتدة ما بين -
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 مجتمع وعينة الدراسة األساسية:  -3

سكيانة متكون مجتمع الدراسة من جميع أساتذة المرحلة االبتدائية بجميع مستوياتها من مدينة     
(، وأما أفراد عينة 2122 -2121لثاني من العام الدراسي )خالل السداسي ا والية أم البواقي،

فقد تم اختيارهم بطريقة العينة القصدية مراعاة إلمكانيات الباحثات في التوزيع واالسترجاع  ،الدراسة
للوصول إلى نتائج أكثر مصداقية، ولتجنب أخطاء التحيز أو الصدفة في األدوات أو في ملئها، 

 ( أستاذا.111النتائج، حيث بلغ عدد أفراد العينة )والتي يمكن أن تؤثر على 

 خصائص عينة الدراسة األساسية: -4

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية وفق متغير الجنس.4جدول )

 النسبة ٪ التكرار الجنس

 58.41 51 أنثى

 41.58 42 ذكر

 111 111 المجموع

 

 أن:  يتضح( 4)رقم  من خالل الجدول

 .(٪58.41( بنسبة )51) بلغتقيمة تكرارات اإلناث  -
 .(٪41.58( بنسبة )42)بلغت  الذكورقيمة تكرارات  -

 األساسية: أدوات الدراسة  -5

 الدراسة األساسية األدوات التالية: شملت 

 .استبيان العالقات اإلنسانية داخل الوسط المدرسي وعالقته بالتحصيل الدراسي -
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 طريقة إجراء أدوات الدراسة األساسية:  -6

خذ اإلذن من الهيئات المختصة واالتفاق على أبعد التأكد من صالحية أدوات الدراسة و 
مواعيد اإلجراء مع مديري االبتدائيات، قامت الباحثات بتوزيع أدوات الدراسة على أفراد عينة 

بعد  ،ي مكاتب مدراء المؤسسات المعنيةحيث يأخذ كل معلم ومعلمة استمارة ف ،الدراسة األساسية
أن أوضح لهم أن المعلومات التي سيدلون بها خاصة بالبحث فقط ولغرض تحضير مذكرة 

نه ال دخل لإلدارة في ذلك، وبعد توزيع أدوات الدراسة حثت الباحثات أفراد العينة على أو  ،الماستر
 ة.ن ذلك هام جدا بالنسبة لمصداقية الدراسأاإلجابة  بصدق و 

 األساليب اإلحصائية:  -7

استعملت الباحثات مجموعة من األساليب اإلحصائية لمعالجة بيانات الدراسة األساسية 
( وهذه األساليب spss20واالستطالعية باستخدام نظام المجموعة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 هي كالتالي: 

 

 

 أساليب اإلحصاء الوصفي:  -7-1

 .خصائص العينةالتكرارات لتوضيح  -

 .النسبة المئوية لتوضيح خصائص العينة -

 المتوسط الحسابي لحساب الدرجة الكلية. -

 االنحراف المعياري لترتيب البنود التي تتساوى متوسطاتها الحسابية. -

 أساليب اإلحصاء االستداللي:  -7-2
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 .ساب الصدقاختبار ت لحساب الفروق بين المجموعة العليا ة المجموعة الدنيا في ح -

 معامل "الفا لكرونباخ" لحساب الثبات. -

 معامل االرتباط بيرسون. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل

تطرقنا في هذا الفصل إلى أهم الخطوات المنهجية للبحث والتي تسهل على الباحث التعمق 
ومنهج تمع مج والمتمثلة في تحديد أدوات الدراسة، قي الدراسة الميدانية بطريقة منهجية صحيحة،

 .والعينة الدراسة،



 

 

 :الخامسالفصل 

  ومناقشة نتائج الدراسةوتحليل عرض 

 

 تمهيد

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية األولى -1

 الفرضية الثانيةعرض وتحليل ومناقشة نتائج  -2

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة -3

 خالصة الفصل
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 تمهيد

بعد القيام بالدراسة االستطالعية وعرض إجراءات الدراسة، قمنا بالدراسة الميدانية من أجل  
اختبار فرضيات الدراسة، حيث تم التطرق في هذا الفصل إلى تحليل النتائج المتوصل إليها 

 وتفسيرها. 

 : األولىوتحليل ومناقشة نتائج الفرضية عرض  -1

 تنص الفرضية األولى على أنه: 

ر والمعلم والتحصيل من وجهة نظ جد عالقة ارتباطية بين العالقات اإلنسانية بين المديرتو  -
 .األساتذة

بين المدير والمعلم والتحصيل لدى  اإلنسانيةمعامالت االرتباط بين العالقات  :5جدول رقم 
 العينة الكلية أفراد

 مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون المتغيرات

 العالقات اإلنسانية 
 التحصيل الدراسي

1.436** 1.111 

  ( يتضح أن:5من خالل الجدول رقم ) 

معامل االرتباط بين العالقات اإلنسانية بين المدير والمعلم والتحصيل قد بلغ القيمة 
 إلى(، مما يشير 1.111عند مستوى داللة ) إحصائيا( وهي قيمة مرتفعة ودالة 1.436)**

 وجود عالقة بين المتغيرين.

 وهي نتيجة منطقية متوقعة يمكن تفسيرها من خالل أن: 

العالقات اإلنسانية بين المدير والمعلم جيدة، وذلك بحسب آراء المعلمين حيث يعود السبب في  -
تعتبر  حيث ،والتعاون مما يعزز الثقة بينهم ذلك أن عالقة المدير بالمعلم قائمة على االحترام
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القات اإلنسانية بين المدير والمعلم والتحصيل من المرتكزات األساسية لنماذ  التربية والتعليم الع
 فالعالقات اإلنسانية إشباع والعمل الناجح في االندما  المجتمعي لتلميذ الطور االبتدائي، 

حدث يللحاجات النفسية للفرد في نطاق الجماعة أو توفير الفرص أمام الفرد، إلشباع حاجاته ل
التطوير والتغيير للتلميذ لتحقيق غاياته بشكل أفضل، فهي تعمل على إقامة عالقات جيدة داخل 

 كما يعتبرالمدرسة وخارجها، مما يؤدي إلى خلق جو نفسي واجتماعي مناسب داخل المدرسة، 
 الهدف األسمى للمدير والمعلم الرفع وزيادة التحصيل للمتعلمين، فاالرتفاع بمستوى الكفاية
لمخرجات االبتدائية من خالل تنمية التعاون االختياري بين المعلمين والمدراء، وتوفير مبدأ 

يجاالمشاركة في اتخاذ القرارات يقوم على فد روح الود والتفاهم بين المعلمين، ، يساهم في تدعيم وا 
تنمية المسؤولية المتبادلة بين المدرسة والمعلمين فيها لتحقيق نتائج إيجابية للمتعلمين، فالتعاون 
الجماعي بين المدير والمعلم بتوحيد الجهود والشعور بالمسؤولية ووضوح األهداف ومعاملة 

كان ر المدرسة مالمعلمين كأفراد فاعلين في المدرسة، كان بدوره ومهامه ومهاراته، فجعل مدي
للعمل الجاد، واشتراك المعلمين والتالميذ بالمدرسة في صنع القرارات التي تخصهم وتخص 
الجميع، وكذلك تقدير األعمال اإلبداعية ومكافأة أصحابها تالميذ ومعلمين، فأن يكون مدير 

شعارهم بأهميتهم ودورهم في تربية التالميذ، يؤدي إلى خ ق مبادئ لدى لالمدرسة قدوة للمعلمين وا 
المعلمين، فنجاح مدير المدرسة في توثيق العالقات بين المعلمين وبينه يعمل على خلق اإلنسانية 

من خالل احترامهم وتقدير جهودهم، لذلك تتوطد العالقات الطيبة بين المدير والمعلمين بينهم، 
ر من يد الذي يصدعن طريق تقدير جميع المعلمين واحترام أرائهم والثناء وتشجيع العمل الج

المعلم، واالبتعاد عن نقده ولومه، وهذا ما يجعله يقدم خبراته بشكل أفضل، ويزيد من دافعيته في 
 العطاء للمعلومات أكثر للتالميذ.

( التي أشارت إلى أن عالقة المدير 1187واتفقت نتائج هذه الفرضية مع دراسة أحمد ) 
( التي أشارت نتائجها أن ممارسة 2113مقراني أمال )كذلك دراسة بالمعلم ممتازة وبدرجة كبيرة، 

المدير للعالقات اإلنسانية داخل المدرسة يحقق الرضى لدى المعلمين، كذلك دراسة باسمة حالوة 
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وأنه لم يظهر أي ( والتي أشارت نتائجها أن العالقات اإلنسانية داخل المدرسة جيدة، 2111)
( 2118فت نتائج هذه الفرضية مع دراسة الزهراني )حيث اختلفروق بين المديرين والمعلمين، 

 أشارت أنه توجد فروق بين آراء المديرين والمعلمين.

 وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: عرض -2

 تنص الفرضية الثانية على أنه:

توجد عالقة ارتباطية بين العالقات اإلنسانية بين المعلم وتالميذه والتحصيل من وجهة نظر  -
 .األساتذة

بين المعلم وتالميذه والتحصيل لدى  اإلنسانيةمعامالت االرتباط بين العالقات  6جدول رقم 
 العينة الكلية أفراد

 مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون المتغيرات

 العالقات اإلنسانية 
 التحصيل الدراسي

1.516** 1.111 

  ( يتضح أن:6من خالل الجدول رقم ) 

معامل االرتباط بين العالقات اإلنسانية بين المعلم وتالميذه والتحصيل قد بلغ القيمة  -
(، مما يشير الى 1.111عند مستوى داللة ) إحصائيا( وهي قيمة مرتفعة ودالة 1.516)**

 وجود عالقة بين المتغيرين.

 وهي نتيجة منطقية متوقعة يمكن تفسيرها من خالل أن: 

بين المعلم وتالميذه والتحصيل أساس العملية التعليمية اإليجابية المنتجة العالقات اإلنسانية  -
للتلميذ االبتدائي، فاالنسجام بين المعلم وتلميذه يخلق جو يسوده الحب واالحترام والخالص، وهذا 

 ما يجعل التلميذ يستقبل المعلومة بشكل أفضل وينعكس إيجابا على تحصيله الدراسي .
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حفاظه يوصل رسالته على أكمل وجه و و أساس النجاح والقدوة للتلميذ فعليه أن وبما أن المعلم ه -
 كحامل لرسالة العلم من أي إساءة أو تشويه لصورته.على قيمته 

حيث يعتبر الهدف األسمى للمعلم اتجاه تالميذه هو تحفيزهم وتشجيعهم والرفع من معنوياتهم  -
اجاتهم، فر لهم جو آمن بيئة تلبي حالمعلم أن يو فالبد على المعرفية لزيادة تحصيلهم الدراسي، 

 ة نحو التعلم. والدافعيحيث يؤثر بذلك على مستوى التركيز واإلنجاز لديهم، ما يولد لديهم الرغبة 

فالمعلم هو الصورة الحسنة والموجه والمرشد األمثل والنموذ  الذي يقتدى به، حيث نجد أن  -
قاتهم مع معلمهم فيتأثرون بسلوكاته، فدوره ال يقصر فقط على التالميذ يقضون معظمهم أو 

مالهم ومراعاة وتشجيع أعبل يشمل التربية األخالقية واالهتمام بالتلميذ وتقدير جهودهم التدريس 
الفروق الفردية لكل تلميذ، كما أن أسلوب المعلم في تعامله مع تالميذه يلعب دورا كبيرا وينعكس 

تحصيل التالميذ، فكلما كان التعامل مع التالميذ بطريقة حسنة زاد دافعيته إيجابا أو سلبا على 
 نحو التعلم.

لمادة وتفضيلها فتجعله يقبل على دراسة افالعالقة الطيبة بين المعلم والتلميذ تأثر على تحصيله  -
ن مستوى ع مالرففحب المادة يؤدي بالتلميذ إلى الرغبة في إبراز قدراته أكثر، وهذا ما يعمل على 

ه يعتبر نالمادة التعليمية، فالمعلم هو األب البديل للتلميذ من خالل الدور الذي يقوم به كما أ
 بين المعلم والتلميذ قائمة على أسس سليمة فالنتيجة المزود والناقل للمعرفة، فإذا كانت العالقة

المعلم والتلميذ  شك فيه أن ومما التنعكس إيجابا على التحصيل الدراسي والعملية التعلمية للتلميذ، 
 هما أساس نجاح العلمية التعليمية، فهما يعتبران الفاعل المؤثر في العملية التعليمية.

أن المعلمين حيث أظهرت نتائجها ( 2111واتفقت نتائج هذه الفرضية مع دراسة شعباني عزيزة ) -
يلعبون دورا جوهريا في بناء العالقات اإلنسانية وخلق جو مدرسي إيجابي وتنمية العالقات بين 

( أن العالقات اإلنسانية داخل 2117أفراد المجتمع المدرسي كما أظهرت دراسة الشريف حورية )
نه هناك لى أالمدرسة لها عالقة بالمردود المدرسي لتلميذ حيث اتفقت نتائجها مع الفرضية ع
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أكد على وجود (، 2111ما نجد دراسة صالح العقون )كعالقة بين المعلم ونتائج التلميذ الدراسية، 
 عالقة بين السلوك التنظيمي بين األستاذ والتحصيل الدراسي.

( والتي تنص أحد فرضياتها على 2116) واختلفت نتائج هذه الفرضية مع دراسة راي وايليوت -
ت أفراد وأنه توجد فروق بين درجا ة بين التوافق االجتماعي والتحصيل الدراسيأنه ال توجد عالق

 عينة الدراسة في التحصيل الدراسي تبعا لمتغير الجنس.

 وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: عرض  -3

 تنص الفرضية الثالثة على أنه:

توجد عالقة ارتباطية بين العالقات اإلنسانية بين التالميذ وزمالئهم والتحصيل من وجهة نظر  -
 .األساتذة

دى ل بين التالميذ وزمالئهم والتحصيل اإلنسانيةمعامالت االرتباط بين العالقات  7جدول رقم 
 العينة الكلية أفراد

 مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون المتغيرات

 العالقات اإلنسانية 
 1.614 1.411 التحصيل الدراسي

 

 

  يتضح أن: (7)من خالل الجدول رقم 

معامل االرتباط بين العالقات اإلنسانية بين التالميذ وزمالئهم والتحصيل قد بلغ القيمة  -
عدم وجود  إلى(، مما يشير 1.614عند مستوى داللة ) إحصائيا( وهي غير دالة 1.411)**

 عالقة بين المتغيرين.
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 وهي نتيجة متوقعة يمكن تفسيرها من خالل أن:

ة )المعلمين( العين أفراد آراءالعالقة بين التلميذ وزميله والتحصيل ليست جيدة وذلك حسب  أن -
حيث يرجع السبب في ذلك أن معاملة التلميذ لزميله مبنية على  فدرجة العالقة بينهما متدنية،

حيث نجد أن التلميذ ال يحترم زميله من خالل سبه وشتمه بألفاظ  والعدوان بين بعضهم،العنف 
حيث نجد أن التلميذ ينافس زميله منافسة سلبية قائمة على الحقد والتشاجر والكراهية  غير الئقة،

  .بعيدة عن أسلوب التحاور والنقاش والتفاهم فيما بينهم

على العطاء و تبادل المعلومات والمشاركة فيما بينهم ،بل فعالقة التلميذ بزميله غير قائمة  -
قائمة على التنافر والتباهي بقراتهم المعرفية والسخرية غير المبررة بينهم كذلك التنمر على أشكال 
بعضهم  اإلنتقادات الجارحة التي تؤثر على نفسيتهم  تجعلهم يفقدون ثقتهم بنفسهم  هذا يؤثر 

 .سي  تدهور مستواهم العلميعلى نتائج تحصيلهم الدرا

ج إحدى فرضياتها ئ( والتي تنص نتا2116اتفقت نتائج هذه الفرضية مع دراسة راي وايليوت )و  -
على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التوافق اإلجتماعي داخل المدرسة والتحصيل 

  .الدراسي

ج ئوالتي خلصت إلى نتا (2111الفرضية مع دراسة صالح العقون )  اختلفت نتائج هذه -
الفرضية الثالثة: أن هناك عالقة ارتباطية بين جماعة الرفاق المدرسية والتحصيل الدراسي للتلميذ، 

  .وذلك عن طريق تعاون ومساندة جماعة الرفاق لبعضهم

إلى أنه توجد عالقة ارتباطية بين جماعات الرفاق  (2117ع دراسة الشريف حورية )ماختلفت و  -
 فيما بينهم،  ونتائج التلميذ الدراسية من خالل التعاون مع بعضهم والتشاور والتفاهم بالمدرسة

  .وهذا ما يكسبهم قدرات دراسية أكثر تسهل عليهم العملية التعليمية

 .ويمكن القول أن نتائج الفرضية الثالثة أثبتت على وجود فروق بين التلميذ وزميله -
 االستنتاج العام:
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عرض ومناقشة نتائج الفرضية أن الدراسة الحالية حاولت تحقيق أهدافها يتضح من خالل  
حيث كشفت عن العالقة بين العالقات اإلنسانية في الوسط المدرسي  ،بطرق إحصائية متعددة

يات أو تحقق الفرض إلىوالتحصيل الدراسي من وجهة نظر أساتذة التعليم اإلبتدائي والتوصل 
 :ج التاليةعدم تحققها ثم الخرو  النتائ

تنص على أنه توجد عالقة بين العالقات اإلنسانية بين التالميذ : بالنسبة للفرضية األولى -1
لنتائج وقد دلت ا المدير و المعلم و التحصيل الدراسي من وجهة نظر أساتذة التعليم اإلبتدائي،
 .المتحصل عليها على أنها قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا وبذلك فالفرضية تحققت

تنص على أنه توجد عالقة بين العالقات اإلنسانية بين المعلم  بالنسبة للفرضية الثانية: -2
وتلميذه والتحصيل الدراسي من وجهة نظر أساتذة التعليم اإلبتدائي وقد دلت النتائج المتحصل 

 .عليها على أنها قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا وبذلك فالفرضية الثانية تحققت

والتي تنص على أنه توجد عالقة بين العالقات اإلنسانية ببن  للفرضية للثالثة:بالنسبة  -3
التلميذ وزمالئه من وجهة نظر أساتذة التعليم اإلبتدائي، وقد دلت النتائج المتحصل عليها على 

عدم وجود عالقة بين المتغيرين وبالتالي فالفرضية لم  إلىأنها غير دالة إحصائيا، مما يشير 
 .تتحقق
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 يفوهذا لكونه يعمل  إن الوسط المدرسي دورا فعال جدا في تقدم و ازدهار المجتمعات،
اخله، ألنها بدورها تلعب دورا إيجابي في تنمية الجانب التحصيلي عند دت اإلنسانية تنمية العالقا

ماعة كما لها الدور في رفع الروح المعنوية بين أفراد الج التلميذ وتحسن من فاعلية البيئة الصفية
ؤثر يوتدعم روح الود والتعاون والثقة المتبادلة بين األفراد وتساعدهم على تطوير مهاراتهم وهذا 

إيجابا على تطوير أعمالهم، فنجاح العالقات اإلنسانية بين الجماعات المدرسية يكون بنجاح 
عمل على إشباع حاجات التلميذ، من خالل التلعب دورا هاما داخل المجتمع المدرسي  كما، العمل

، بالعمل ةوتوفير مناخ وجو نفسي وتربوي واجتماعي وهذا ما يثير الدافعية واالرتقاء وزيادة الرغب
ال بد من  لذا ،العالقات اإلنسانية بين المدير والمعلمين تؤثر على التحصيل الدراسيحيث أن 

معلم كما أن العالقة بين ال ،جل تحقيق نتائج جيدة لمدرستهمأاء عالقات إيجابية بينهم من نب
ا والتعاون مع بعض وتفهم بعضهم البعض، وهذ االحترامحدود تبادل  والتلميذ البد أن تقف عند

يؤدي إلى توفير المناخ المدرسي الالزم لتحقيق النجاح المدرسي للمؤسسة والرفع من إنتاجية 
  . التعليم

فالعالقات اإلنسانية مهمة وضرورية في مجال التعليم من خالل زيادة التحصيل العلمي  
 وتسهيل عملية التنشئة االجتماعية.

 : وهي كاآلتيواالقتراحات خير يمكن أن نخر  بجملة من التوصيات وفي األ

 .بمفهوم ودور العالقات اإلنسانية في الوسط المدرسي االهتمامضرورة  -

رغبات لفهم لوت احترامي هالعالقات اإلنسانية في الوسط المدرسي ليست كلمات مجاملة تقال بل  -
 .ظروفالو 

من التالميذ المعلمين من أجل إشباع مسارهم والذي يساهم البد من إيجاد قدوة حسنة كنموذ   -
 .في نجاح العملية التعليمية

 .وتبادل الثقة للزيادة من إنتاجية المدرسة واالحترامعلى الجميع التحلي روح التعاون  -
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 .لمين والعاملين ليحدث العمل الناجحعإجراء نمط للسير عليه يكون للتالميذ والم -

من الدراسات حول العالقات اإلنسانية داخل الوسط المدرسي ألجل التعمق ومعرفة إجراء الكثير  -
 .نوع العالقات السائدة بين إفراد الجماعة

 .ن جهودهم موضع تقديرأتحسيسهم بالتشجيع المستمر من خالل رفع الروح المعنوية و  -

 .وضع نظام من أجل التزام الجميع به -
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 .القاهرة دار المعارف، معجم لسان العرب،: (1791ابن منظور ) -1

 دار الوفاء لدنيا العالقات اإلنسانية في المؤسسة التعليمية، :(2222أحمد إبراهيم أحمد ) -2
 .اإلسكندرية الطباعة والنشر،

ر غي التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات،-أثر التعليم على : (2222أحمد مزيود ) -3
 .جامعة بوزريعة منشورة،

 ية،والتربية الصح الصحة النفسية وعلم النفس اإلجتماعي: (2229) األنصاري سامية لطفي -4
 .مصر مركز اإلسكندرية للكتاب،

 دار الكتاب المصري واللبناني، معجم مصطلحات العلوم اإلدارية، (1779بدوي أحمد زكي ) -1
 .مصر

 ، دار القلم،3مدخل إلى اإلدارة التربوية ،ط :(1773بستان أحمد عبد الباقي آخرون ) -6
 .الكويت

تحصيل الدراسي واستعمال األلعاب اإللكترونية لدى عينة عالقة ال: (2214بلمهدي فتيحة ) -9
 .الجزائر كنوز الحكمة، ،22 العدد مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية، األطفال،

 األكاديميدور العالقات اإلنسانية في تنمية الجانب : (2227روبي محمد ) تمار ناجي، -2
 . القبة لألساتذة، المدرسة العليا دراسة ميدانية، لدى التلميذ،

 دار الفكر العربي، ،1ط استراتجيات التدريس والتعلم، :(1776جابر عبد الحميد جابر ) -7
 .القاهرة

 .لبنان دار الكتاب، جبرائيل فريد قاموس التربية وعلم النفس التربوي، دط، -12

 العلم الحديثدار  دط، الصحة النفسية والعال  النفسي،: (1771) حامد عبد السالم زهران -11
 .للنشر
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 دار هومة الجزائر إمتدادية أم قطيعة، االجتماعيالرباط   ( مسألة2227) حمدوش رشيد -12

. 

ار دط، د إعدادها إجرائها وتحليلها، التحصيلية، : االختبارات(1772الخولي محمد علي ) -13
 .األردن الفالح للنشر والتوزيع،

 الشرط، أجهزةأسس العالقات اإلنسانية في  :(1723)تكال وليلى  درويش عبد الكريم، -14
 .القاهرة ،2ط

العالقات اإلنسانية في الفكر اإلداري : (2221الدوسري محمد بن عايد المشاوية ) -11
 .الرياض جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ،1ط اإلسالمي المعاصر،

لنظرية وممارسته العلمية، د ط، (: البحث العلمـي أساسياته ا2222دويدري رجاء وحيد ) -16
 دار الفكر، دمشق.

دار الفكر للطباعة ، 1ط القياس والتقويم في التربية والتعليم،: (2212ربيع هادي شعبان ) -19
 .عمان والنشر والتوزيع،

 ، قصر الكتاب،2ط التسيير البيداغوجي في مؤسسات التعليم،: (2222رشيد أورسالن ) -12
 .الجزائر

مدى تطبيق اإلدارة العلمية ونظرية العالقات اإلنسانية في اإلدارة : (2222ي مسفر )الزهران -17
 جدة-المدينة المنورة  ،للنشر والتوزيع،1ط المدرسية بالمدارس المتوسطة الحكومية،

 ،1ط العالقات اإلنسانية ودورها في السلوك اإلنساني، :(1722الشاللدة عوض حسن ) -22
 .الكويت، شركة ناظمة للنشر

 دار الجامعات المصرية، ،2والعالقات اإلنسانية ط إدارة األفراد :(1796الشنواني صالح ) -21
 .اإلسكندرية
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 دار المعرفة، ،1ط التربية وطرق التدريس، :(1772) صالح عبد العزيز عبد المجيد -22
 .القاهرة

مؤسسة شباب  ،2ط علم اجتماع التنظيم، :(2224رشوان أحمد ) عبد الحميد حسين، -23
 . اإلسكندرية الجامعة،

سيكولوجية اإلدارة التعليمية والمدرسية وأفاق التطوير العام،  :(2224) العبيدي محمد جاسم -24
 . دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1ط

ط، د. القياس والتجريب في علم النفس والتربية،: (1794العيسوي عبد الرحمان محمد ) -21
 .بيروت دار النهضة العربية،

 دار الماليين، دط، عربي(، فرنسي، )انجليزي، معجم علم النفس: (1791فاخر عاقل ) -26
 .بيروت

 مركز الكتاب اإللكتروني، ،1ط التحصيل الدراسي،: (2212الفاخري عبد الحميد جابر ) -29
 .ليبيا

دارة المؤسسات، االجتماعية( السياسة 2226الفرماوي مصطفى عبد العظيم ) -22  دط، وا 
 .المكتبة االنجلو المصرية

ت ديوان المطبوعا تقويم العملية التكوينية في الجامعة، :(1772) لحسن عبد اهلل نحمد قاد -27
 . الجزائر الجامعية،

 ،1ط والمقاييس النفسية والتربوية، االختباراتأسس بناء : (2213مجيد سوسن شاكر ) -32
 .عمان مركز ديبو لتعليم التفكير،

دار التوفيق النموذجية للطباعة  ،1ط العالقات اإلنسانية،: (1726عبد المجيد ) مرسى -31
 .جامع األزهر والجمع اآللي،



 قائمة المراجع
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تأثير العالقات اإلنسانية على إنتاجية العمل في : (2212) أنيسمنال عبد المجيد  -32
 ،القتصاديةارسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  الوطنية للبالستيك، االقتصادية  المؤسسة

 .الحراش بالمحمدية،

اإلسالمي وأسس   السلوك اإلنساني بين التفسير (2222منصور عبد المجيد وآخرون ) -33
 .القاهرة مكتبة األنجلو المصرية، علم النفس المعاصر،

اإلسالمي وأسس   السلوك اإلنساني بين التفسير: (2222منصور عبد المجيد وآخرون ) -34
 .القاهرة مكتبة األنجلو المصرية، ،علم النفس المعاصر

فعالية برنامج إرشادي لتحقيق بعض المشكالت السلوكية لدى  :(2213نبيل عتروس ) -31
 .باتنة جامعة لحا  لخضر، رسالة دكتوراه، أطفال ما قبل المدرسة،

وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ التعليم  االجتماعيالتفاعل  :(2212هنودة علي ) -36
د خيضر ،جامعة محم االجتماعيةو  اإلنسانيةرسالة ماجستير في علم النفس كلية العلوم  الثانوي،
 . بسكرة

دار حامد للنشر  ،2ط أصول التربية التاريخية، :)د.س( وائل عبد الرحمان والشعراوي أحمد -39
 .والتوزيع

 ،1ط أنماط التفكير ومستويات التحصيل الدراسي، :(2211يامنة عبد القادر إسماعيلي ) -32
 .األردن دار البازوري للنشر والتوزيع،

تقدير الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى المراهقين : (2211يونسي تونسية ) -37
 .رسالة ماجستير في علم النفس المدرسي المبصرين والمراهقين المكفوفين،
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 (1ملحق رقم )

 قائمة المحكمين

 الجامعة الرتبة األستاذ 
 جامعة أم البواقي تعليم عالي أستاذ رزين الدين بوعام

 جامعة أم البواقي أستاذ تعليم عالي زين الدين مصمودي
 البواقيجامعة أم  أستاذ تعليم عالي نورة عامر

 جامعة أم البواقي -أ–محاضر  أستاذ نورة العايب
 جامعة أم البواقي -ب–محاضر  أستاذ أسماء سعادو
 جامعة أم البواقي محاضر أستاذ حليمة لطرش
 جامعة أم البواقي -أ–مساعد أستاذ  حسيبة لقان

 جامعة أم البواقي -أ– محاضر أستاذ  الرحيمبن عبيد عبد 
 جامعة أم البواقي -ب–أستاذ محاضر  جغبوب دالل
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 أداة الدراسة قبل التحكيم  –( 0)رقم الملحق 

 عليم العالي والبحث العلميلتوزارة ا

 أم البواقي -جامعة العربي بن مهيدي 

 كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

 

 االجتماعيةقسم العلوم                                                            فرع: علوم التربية

 2المستوى: ماستر                                                تخصص: علم النفس التربوي

 
 

 لتحكيمل استبيان 

ط اإلنسانية في الوس العالقاتحصول على شهادة الماستر بعنوان "في إطار انجاز مذكرة التخر  لل

نضع بين  ،واقي"بأم الب ابتدائيات مسكيانةالتعليم من وجهة النظر أساتذة  المدرسي وعالقته بالتحصيل الدراسي

أيديكم هذه اإلستمارة المؤلفة من مجموعة عبارات ونرجو منكم اإلجابة عليها وأعلموا أنها بغرض جمع المعلومات 

 .ئق التقدير واإلحترامللبحث العلمي ال غير ولكم منا فا

 

 
 

 األستاذة إشرافتحت :                                                                      من إعداد

  مقاويب                                                                د. عداد وسامصارة  -

 بلهامل مريم  -
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 جة الموافقةر د المحاور الرقم
 ال تقيس تقيس

 المحور المتعلق بالعالقات اإلنسانية بين المدير والمعلم والتحصيل الدراسي
   يساوي المدير في المعاملة بين المعلمين يجعلهم يقدمون الدروس بأريحية 2
   على حل مشكلة غيابنا بشكل موضوعي يحرص 0
   يتجاهل المدير المناسبات الخاصة بالمعلمين  3
   يساعد في حل المشكالت الشخصية إذا طلب منه ذلك 4
   تواجه ضغوطات من طرف المدير  5
   يرفع الروح المعنوية للمعلمين مما يزيد في العطاء أكثر 2
   بصيغة األمر ما يولد لديه عدم الحضوريعطي المدير للمعلم تعليمات  2
   يجعلك تقدم درسك بأفضل الطرق يوفر مناخا تعاونيا من داخل المدرسة 8
   مراعاة ظروف كل معلم عند توزيع جداول  9

   يعدل في المعاملة بين المعلمين 22
 المحور المتعلق بالعالقات اإلنسانية بين المعلم وتلميذه والتحصيل الدراسي

   التالميذ بجوائز من أجل رفع مستواهم الدراسي تحفز  22
   تراعي الفروق الفردية للمتعلمين لتمكنهم من زيادة تحصيلهم الدراسي 20
   تعمل على توفير بيئة صفية آمنة من أجل الحصول على تحصيل دراسي جيد 23
   تساهم في نشر روح األلفة بين المتعلمين لتحقيق نتائج جيدة 24
   حب التلميذ لمعلم المادة يساعده في زيادة رغبته نحو التعلم 25
   تشجع الصفات الحميدة لدى المتعلمين من أجل تحقيق النجاح في العملية للتعليمية 22
   التفاعل اإليجابي بينك وبين تالميذك داخل القسم ينعكس إيجابا على نتائجهم الدراسية 22
   المشاركة لتالميذك من أجل الحصول على أفضل النتائجتعمل على إعطاء فرصة  28
   يؤثر سلبا على نتائجه الدراسية ره التلميذ للمعلم ك 29
   كلما زاد تعاملك مع تالميذك بطريقة حسنة زادت دافعيته للتعلم 02

 المحور المتعلق بالعالقات اإلنسانية بين التلميذ وزمالءه والتحصيل الدراسي
   أرى أن المناقشة الجماعية مع التالميذ أفضل طريقة للتحصيل الجيد  02
   يساعد العمل التعاوني بين التالميذ على نجاح التعليم 00
   يتعامل المتعلمين مع بعضهم البعض داخل القسم بالود والنصح 03
   الدراسييميل التلميذ إلى الحوار مع زميله والتفاهم معه مما يزيد قدراته  04
   يحترم التلميذ زميله ويثق فيه فيحدث تحقيق نفسي لكال الطرفين 05
   فضلدراسي أيتعاون التلميذ مع زميله ويساعده في حل مشكالته للحصول على تحصيل  02
   المهارات اللغوية لديهميكسب العمل التعاوني بين التالميذ إلى زيادة  02
   ةبينه وبين زميله مبنية على التعاون لتسهل عليهم العملية التعليميتربط التلميذ عالقة وطيدة  08
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    أداة الدراسة بعد التعديل – (3) رقم الملحق

 عليم العالي والبحث العلميلتوزارة ا

 أم البواقي -جامعة العربي بن مهيدي 

 كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

 

 االجتماعيةقسم العلوم                                                            فرع: علوم التربية

 2المستوى: ماستر                                                تخصص: علم النفس التربوي

 استبيان لإلجابة
 عنوان المذكرة: 

العالقات اإلنسانية في الوسط المدرسي وعالقتها بالتحصيل الدراسي 
 من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي 

 

 

 

 

 

 
 

 
 األستاذة إشرافتحت :                                                                      من إعداد

 د. عداد وسام      مقاويب                                                              صارة  -

  ملبلها مريم -

 

 أستاذي الفاضل. أستاذتي الفاضلة

 االستمارة هذه في إطار إنجاز مذكرة تخر  لنيل شهادة الماستر في علم النفس التربوي. أضع بين أيديكم
في المكان الذي تشعر أنه يمثل  )×( رجو منكم اإلجابة عليها ، بوضع عالمةالمؤلفة من مجموعة عبارات ون

 .أفكارك ومشاعرك الحقيقية . ونشكركم على تعاونكم معنا في مسار إنجازنا لمذكرتنا وفقكم اهلل في مسعاكم
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 جة الموافقةر د المحاور لرقم
 ال تقيس تقيس

 المحور المتعلق بالعالقات اإلنسانية بين المدير والمعلم والتحصيل الدراسي
   يجعلهم يقدمون الدروس بأريحية المدير في المعاملة بين المعلمينيساوي  2
   مما يولد لديه حب العمل بإتقان بشكل موضوعي غياب المعلمعلى حل مشكلة المدير يحرص  0
   ينتج عنه عزوفهم على تأدية مهامهم بطريقة جيدةلمعلمين لالتكوينية يتجاهل المدير المناسبات  3
   من طرف المدير يؤدي بك إلى عدم التركيز في عملكتواجه ضغوطات  4
   يرفع الروح المعنوية للمعلمين مما يزيد في العطاء أكثر 5
   يعطي المدير للمعلم تعليمات بصيغة األمر ما يولد لديه عدم الحضور 2
   يوفر المدير مناخا تعاونيا من داخل المدرسة 2
التوزيع الزمني للتدريس يدفعهم للرفع من التحصيل الدراسي يراعي المدير ظروف كل معلم عند  8

 للمؤسسة )نتائج االنتقال(
  

 المحور المتعلق بالعالقات اإلنسانية بين المعلم وتلميذه والتحصيل الدراسي
   تحفز التالميذ بجوائز من أجل رفع مستواهم الدراسي  9

   زيادة تحصيلهم الدراسيتراعي الفروق الفردية للمتعلمين لتمكنهم من  22
   تعمل على توفير بيئة صفية آمنة من أجل الحصول على تحصيل دراسي جيد 22
   تساهم في نشر روح األلفة بين المتعلمين لتحقيق نتائج جيدة 20
   حب التلميذ لمعلم المادة يساعده في زيادة رغبته نحو التعلم 23
   من أجل تحقيق النجاح في العملية للتعليمية تشجع الصفات الحميدة لدى المتعلمين 24
   التفاعل اإليجابي بينك وبين تالميذك داخل القسم ينعكس إيجابا على نتائجهم الدراسية 25
   تعمل على إعطاء فرصة المشاركة لتالميذك من أجل الحصول على أفضل النتائج 22
   كره التلميذ للمعلم يؤثر سلبا على نتائجه الدراسية  22
   كلما زاد تعاملك مع تالميذك بطريقة حسنة زادت دافعيته للتعلم 28

 المحور المتعلق بالعالقات اإلنسانية بين التلميذ وزمالءه والتحصيل الدراسي
   أرى أن المناقشة الجماعية مع التالميذ أفضل طريقة للتحصيل الجيد  29
   يساعد العمل التعاوني بين التالميذ على نجاح التعليم 02
   يتعامل المتعلمين مع بعضهم البعض داخل القسم بالود والنصح 02
   يساعد التلميذ زميله في حل مشكالته للحصول على تحصيل دراسي أفضل 00
   يحترم التلميذ زميله ويثق فيه فيحدث تحقيق نفسي لكال الطرفين 03
   يتعاون التلميذ مع زميله ويساعده في حل مشكالته للحصول على تحصيل دراسي أفضل 04
   يكسب العمل التعاوني بين التالميذ إلى زيادة المهارات اللغوية لديهم 05
   تربط التلميذ عالقة وطيدة بينه وبين زميله مبنية على التعاون لتسهل عليهم العملية التعليمية 02

 


