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 إهداء

 .، رحمهما هللا من ستظل أرواحهم معي إلى أن ألقى هللا، والدي الكريمينإلى أكرم أبوين يا 

 إلى عمتي وأم زوجي التي رافقني دعاؤها بالتوفيق في كل صباح 

 ليمة بنت محمد بن خميس الهاشمية( )س  

 إلى رفيق دربي الذي ساندني وأعادني إلى مقاعد الدراسة، زوجي الحبيب 

 (.الهاشمي  بن علي )ثاني بن سيف

 إلى صديقة عمري التي استمر سؤالها إلى أين وصلتي في كل لقاءسعيدة بنت محمد الراشدية

إلى الفاضلة األستاذة /فاطمة بنت محمد بن عامر السنيدية التي أعدت الترجمة لملخص الدراسة 

 باللغة اإلنجليزية. 

ات الذين رافقوني في إلى زمالئي في مجموعة الباحثين برسالة الماجستير مع الدكتور مطاع برك

 فترة الدراسة.

 إلى قرة عيني وساكني قلبي وأملي الذين صبروا وتحملوا تقصيري أبنائي 

  علي و سيف الدين وهاجر وسارة وسالم و جود

 .ا بين طيات بحثي هذا علم ينتفع به إلى كل طالب علم يجد

 الباحثة...
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 شكر وتقدير

جالله، وصالة مباركة طيبة على حبيبي وسيد الخلق محمد الحمد هلل حمدا عظيما مباركا كما يليق ب

 صلى هللا عليه وسلم .

يطيب لي بعد أن أنهيت عملي هذا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من كان له أثر وإن قل في إتمام 

 دراستي هذه لترى النور بمساندتهم وجزيل عطاءهم. 

وعلمه وخبراته ومخلص توجيهاته الفاضل  فأول من يستحق بعد هللا الشكر على ما قدم من وقته

الذي   المشرف الرئيس على الدراسة، والشكر موصول للدكتور  مطاع محمد بركات الدكتور /

 .الفاضل الدكتور محمد النقاديأكرمني بجزء من وقته الثمين إلعداد الجانب االحصائي للدراسة 

 وجزيل شكري لكل من:

ية مديرة مدرسة لمساعدتي في تنفيذ بعض جلسات الحلقات األستاذة/ سليمة بنت عامر الراسب 

 البؤرية.

 األستاذة/ موزة بنت سالم الهاشمية ماجستير لغة عربية للمراجعة اللغوية النهائية .

األستاذة/ سعيدة بنت علي بن سالم الراسبية/ عضو فني امتحانات وشؤون طلبة لمساعدتي في تنفيذ 

دها معي في الجانب االحصائي وسؤالها ودعمها المستمر في أغلب المجموعات البؤرية، ولجهو

 جميع مراحل الدراسة.

األستاذة /سالمة بنت سالم بن محمد المرهوبية / ماجستير لغة عربية ومشرفة مادة اللغة العربية 

 لجهودها في المراجعة اللغوية للدراسة ولألداة األولى )المجموعات البؤرية(.

نة إدارة ومعلمات وطالبات وأخص بالذكر من شارك في مجموعة العينة من أجزل الشكر لمدارس العي

 معلمات وطالبات.

 الباحثة                                    



 ه

 فهرس المحتويات 

 المحتويات

ب  ..................................................................................................................... إهداء

د  ............................................................................................................... وتقدير شكر

ه  ........................................................................................................ المحتويات فهرس

ح  ........................................................................................................... المالحق قائمة

ط.................................................................................................العربيةباللغةالدراسةملخص

ط  ......................................................................................................... الدراسة ملخص

2 ............................................................................................................. األول الفصل

2............................................................................................................................مقدمة

3.................................................................................................................:الدراسةمشكلة

6....................................................................................................:وتساؤالتهاالدراسةأهداف

6..............................................................................................................:الرئيسالهدف

6...............................................................................................................:المحددةاألهداف

10.............................................................................................................:الدراسةمحددات

11 ........................................................................................................... الثاني الفصل

12 ........................................................................................................... الثاني الفصل

12 .................................................................................. السابقة والدراسات النظري الجانب

12..............................................................................................................:النظريالجانب

12.....................................................................................................................:مقدمة

13...........................................................................................................:التواصلمفهوم

13.....................................................................................:المعلمكفاياتوواالتصالالتواصل

15...............................................................للمراهقالنفسيالنموفيودورهاالمدرسيةالممارسات*

18......................................................................................:التواصلومهاراتالصفيالتفاعل

19..................................................................................:واالنفعالياالجتماعيوالنموالمراهق

22.........................................................................................................:االتصالنظريات

33...............................................................................................................:التواصلأنواع

33..........................................................................................................:اللفظيالتواصل

34...................................................................................(:الصامتةاللغة)اللفظيغيرالتواصل

35....................................................................................................:التواصلمشكالتأسباب

37............................................................................................................:السابقةالدراسات

49...........................................................................................:السابقةالدراساتعلىالتعليق



 

 و

53 .......................................................................................................... الثالث الفصل

53 ............................................................................................ وإجراءاتها الدراسة منهج

خطأ!اإلشارةالمرجعيةغيرمعّرفة..............................................................................الدراسةمنهج

54.......................................................................................................................تمهيد

54................................................................................................:الدراسةاألصليالمجتمع

56.............................................................................................................:الدراسةعينة

57..................................................................................................:وإجراءاتهاالدراسةأدوات

57............................................................................................................:الدراسةأدوات

58........................................................................................:وأدواتهاالدراسةمقاييسوصف

58..........................................................................................:البؤريةالمجموعاتأداة:أوال

60....................................................................................................:التفضيلجداول:ثانيا

60..............................................................................:الدراسةأدواتلتطبيقالمتبعةاالجراءات

62.................................................................................................:المجذرةةالنظريمنهجية

64.....................................................................................................:والمعوقاتالتحديات

66 ........................................................................................ مناقشتها و وتفسيرها النتائج

67..........................................................................................................................تمهيد

68...............................................................................وتفسيرهاللدراسةاألولالسؤالعلىاإلجابة

68...............................................وطالباتها؟المعلمةبينالتواصلتمنعالتيالمشكالتهيما:األولالسؤال

91......................................................................................وتفسيرهاللدراسةالثانيالسؤالإجابة

91........................التواصل؟مشكالتوراءالكامنةالرئيسةاألسبابهيما:الثانيالدراسةسؤالعلىولإلجابة

98................................................................................وتفسيرهاالثالثالدراسةسؤالعلىاالجابة

105....................................................................................وتفسيرهاالخامسالسؤالعلىاإلجابة

107..................................................................................:وتفسيرهاالسادسالسؤالعلىاإلجابة

113.....................................................................................:وتفسيرهاالسابعالسؤالعلىاإلجابة

115..................................................................................................................:التوصيات

115.............................................................................................:المقترحةوالبحوثالدراسات

116...........................................................................................................:العربيةالمراجع

124..........................................................................................................:األجنبيةالمراجع



 

 

 



 

 ز

فهرسة الجداول

 02015/2016 الدراسي للعام التعليمية البوابة في الطالبي االنضباط سجل في المسجلة المخالفات عدد(1 )جدول

5 .................................................................................................................. العينة لمدارس

55 ........................................... التطبيق فترة خالل المعلمات من الدراسة مجتمع أفراد المدرسة حسب2 جدول

55 ................. بالدراسة المشمولة للمدارس والعاشر التاسع الصفوف في للطالبات األصلي الدراسة مجتمع3 جدول

56 ................................................................................... العينة مدارس في العينة طالبات عدد4 جدول

57 .................................................................. التخصص حسب الدراسة عينة في المعلمات أعداد5 جدول

68 ....................... بالمعلمات تتعلق مشكالت لمحور وفقا األول الشق األول السؤال على الطالبات إجابات6 جدول

79 ............................................ الطالبات لمحور وفقا األول الشق األول السؤال على الطالبات إجابات7 جدول

83 ........................ بالطالبات تتعلق مشكالت لمحور وفقا الثاني الشق األول السؤال على الطالبات إجابات8 جدول

87 ...................... بالمعلمات تتعلق مشكالت محورل وفقا الثاني الشق األول السؤال على الطالبات إجابات 9 جدول

 الصفية بالبيئة تتعلق مشكالت لمحور وفقا الثاني الشق للدراسة األول السؤال على الطالبات إجابات 10 جدول

90 ...................................................................................................................... والمحيطة

92 ............................ بالطالبات تتعلق أسباب لمحور وفقا للدراسة الثاني السؤال على الطالبات إجابات 11 جدول

94 ..................................... بالمعلمات تتعلق أسباب لمحور وفقا الثاني السؤال على االطالبات إجابات 12 جدول

96 .................................................. أخرى أسباب لمحور وفقا الثاني السؤال على الطالبات إجابات13 جدول

98 ......................................... بالطالبات تتعلق آثار لمحور وفقا الثالث السؤال على الطالبات إجابات14 جدول

101 .................................................... المعلمات لمحور وفقا الثالث السؤال على الطالبات إجابات 15 جدول

 لمتغير وفقا المعلمات نظر وجهة من كالتالمش شيوع درجة في الفروق لداللة األحادي التباين تحليل نتيجة 16 جدول

103 ..................................................................................................................... 1الخبرة

103 ................................................................... الداللة ذات للمشكلة للخبرة الحسابي المتوسط 17 جدول

 لمتغير وفقا المعلمات نظر وجهة من المشكالت شيوع درجة في الفروق لداللة األحادي ينالتبا تحليل نتيجة 18 جدول

104 ..................................................................................................................... 2 الخبرة

104 ................................... (2) الداللة ذات الداللةة ذات للمشكلة الخبرة لمتغير وفقا الحسابي الوسط 19 جدول

105 ...................... 1التخصص لمتغير وفقا المعلمات نظر وجهة من المشكالت شيوع درجة في فروق 20 جدول

106 ...................................................... 1 الداللة ذات للمشكلة للتخصص وفقا الحسابي المتوسط 21 جدول

107 ......................................... األسئلة بعض على لإلجابة البحث بمشكلة الخاص المقارنة معيار (22 )جدول

 محور) والمعلمات الطالبات نظر هةوج من الطالبات مبادرة تعيق التي المشكالت أولويات ترتيب (23 )جدول

108 .................................................................................................................. ( المعلمات

(الطالبات محور)والطالبات المعلمات نظر وجهة من الطالبة مبادرة تعيق التي المشكالت أولوية ترتيب(24) جدول

 ................................................................................................................................ 109

 محور) والطالبات المعلمات نظر وجهة للمعلمةمن الواضح الفهم تعيق التي المشكالت أولوية ترتيب (25) جدول

110 .................................................................................................................... (الطالبات

 محور) والمعلمات الطالبات نظر وجهة من علمةللم الواضح الفهم تعيق التي المشكالت أولوية ترتيب(26 )جدول

111 ................................................................................................................... (المعلمات

112 ........ (والمحيطة الصفية البيئة محور ) للمعلمة الواضح الفهم تعيق التي المشكالت أولويات ترتيب (27 )جدول

(المعلمات محور) الطالبة مبادرة تعيق التي للمشكالت التخصص لعامل وفقا المعلمات ترتيب متوسطات (28) جدول

 ................................................................................................................................ 113

 

 



 

 ح

 

 قائمة المالحق

رقم

الملحق

رقمالصفحةعنوانالملحق

 128 ية قائمة بالمراجعين ألسئلة المجموعة البؤر 1

 129 قائمة بالمراجعين لجداول التفضيل  2

 130 الصورة النهائية ألسئلة المجموعة البؤرية  3

 135-131 الصورة النهائية لجداول التفضيل  4

 136 رسالة تسهيل مهمة باحث صادرة من جامعة نزوى  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  



 

 ط

 

 ملخص الدراسة باللغة العربية

 ملخص الدراسة

لالمعلماتمعطالباتهنمنوجهةنظرالمعلماتوالطالباتبالصفينالتاسعوالعاشربمدارسمشكالتتواص

المديريةالعامةللتربيةوالتعليمبمحافظةالشرقيةجنوب

أسماءبنتسالمبنمحمدالهاشميإعداد:

الدكتور/مطاعمحمدبركاتإشراف:

مددداتمدددعطالبددداتهنمدددنوجهدددةنظدددرالطالبددداتهددددفتهدددذهالدراسدددةللتعدددرفعلدددىمشدددكالتتواصدددلالمعل

والمعلمددددداتبالصدددددفينالتاسدددددعوالعاشدددددربمددددددارسمحافظدددددةالشدددددرقيةجندددددوب اسدددددتخدمتالباحثدددددةالمدددددنهج

طبقدددتالباحثدددة.فددديبعددداالنتدددائجالمدددنهجالكمدددياسدددتخدام(مدددعوالنظريدددةالمجدددذرةالمحتدددو الكيفي)تحليدددل

المشدددكالتالتددديتعيدددقالتواصدددلبدددينالمعلمددداتوطالبددداتهنأداتددديناألولدددىالمجموعددداتالبؤريدددةوذلددد لمعرفدددة

طالبدددة( والثانيدددةجدددداول96وأسدددبابهدددذهالمشدددكالتوارثدددارالمترتبدددةعليهدددا وطبقدددتعلدددىعيندددةعدددددها)

التفضدديلوذلدد للتعددرفعلددىدرجددةوعدديالمعلمددةلوجددودهددذهالمشددكالتوأسددبابهاو ثارهددا ومددد االتفددا 

فددديإدرا هدددذهالمشدددكالت.كمددداتدددمتصدددميماألداةالثانيدددةمدددنمحتدددو مددداخرجدددتبدددينالمعلمددداتوالطالبدددات

مددناسدددتجاباتمددنالطالبدداتحيدددثتددمفرزهددداوتجميعهدداوتقسدديمهاإلدددىمحدداوربواسدددطةالبؤريدددةبدداالحلقددات

الباحثة.

(.SPSSولتحليددددلاسددددتجاباتالمعلمدددداتفدددديجددددداولالتفضدددديلتددددماسددددتخدامرزمددددةالبياندددداتاالحصددددائية)

قدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:و

*أشدددارتاسدددتجابةالطالبددداتإلدددىوجدددودفئتدددينمدددنالمشدددكالتالتددديتمندددعالتواصدددلومبدددادرةالطالبدددةمنهدددامدددا

التددديتمندددعالفهدددممدددنالمشدددكالتيتعلدددقبالطالبدددةوأخدددر تتعلدددقبالمعلمدددة.وكدددذل إلدددىوجدددودثدددالثفئدددات

كمددداأشدددارتاسدددتجابةالطالبدددات لطالبدددةأوالبيئدددةالصدددفيةوالمحيطدددةالواضدددلللمعلمدددةوتتعلدددقبالمعلمدددةأوا

التددديتمندددعتواصدددلالمعلمدددةمدددعطالباتهددداتتعلدددقبالطالبددداتوالتددديتتعلدددقلمشدددكالتإلدددىوجدددودثدددالثفئدددات

منارثارالتيتتعلقبكلمنالمعلمةأوالطالبة.بالمعلمةأوالطالبةوأسبابأخر وكذل فئتين

(حدددولشددديوعوجدددودهدددذه0.05≤نظدددرالمعلمددداتحسدددبعامدددلالخبدددرةعنددددمسدددتو داللدددة*اتفقدددتوجهدددة

مدددعالمشدددكالتماعددددامشدددكلة)كدددرهالطالبدددةلتكرارهدددامواقدددفسدددلوكيةغيدددرمقبولدددةيدددنعكسعلدددىتواصدددلها

(سددددنةومشددددكلة)سددددرحانالطالبددددةوانشددددغالهابددددأمورخددددارجالحصددددة(12-7(لصدددداللالفئددددةمددددن)المعلمددددة

فأكثر(.12لصاللالفئة)



 

 ي

حدددولشددديوعوجدددود0.05≥*اتفقدددتوجهدددةنظدددرالمعلمددداتحسدددبعامدددلالتخصدددصعنددددمسدددتو داللدددة

هدددذهالمشدددكالتعددددامشدددكلة)شخصددديةالمعلمدددةغيدددرمحددداورةومتسدددرعةفددديتفسددديرسدددلو الطالبدددة(لصدددالل

معلماتالتربيةاالسالمية.

لمشدددكالتحسدددبدرجدددةأهميتهددداوذلددد فدددي*اتفقدددتوجهددداتالنظدددربدددينالمعلمددداتوطالبددداتهنفددديتدددرتيبهنل

(مشدددكلة بينمدددااختلفدددتفقدددطأولويدددةكدددلمدددن38مشدددكلة(مدددنمجمدددوعثمدددانوثالثدددين)26سدددتوعشدددرين)

.(اثنيعشرمشكلة12اتفيترتيب)المعلماتوالطالب
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها



مقدمة
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األهميةالنظريةللدراسة

األهميةالتطبيقيةللدراسة

مصطلحاتالدراسة

محدداتالدراسة
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 لفصل األولا

 :  مقدمة

خطددددتالعلددددوماالجتماعيددددةخطددددواتكبيددددرةوواثقددددةفدددديإطددددارالبحددددثفدددديالمجدددداالتالمختلفددددة

ونهللاالكثيدددروالتعلددديمبنصددديبوافدددرمدددنجهودهددداوأثمدددرتوبعدددوخصدددتجاندددبالتربيدددةللعلدددومالتربويدددة 

البرامجالتطبيقيةالتيساهمتبالش فيتجويدالعمليةالتربويةبرمتها.منالنظرياتو

تطدددويرهدددذهنحدددوهدددودالمنظدددريناندددتجأثدددرا إيجابيدددا إنالسدددعيالحثيدددثللتربدددويينلالسدددتفادةمدددنج

محدددورينأساسدددديينفددديسددددبيلالرقدددديوالتلميددددذلتددديجعلددددتمددددنالمعلدددمالعلدددومخدمددددةللعمليدددةالتربويددددةا

.لعمليةالتعليميةاب

أعلدددىمراتدددببدددر فددديسدددبيلتحقيدددقكشدددكالالددداأهميدددةبشدددتىأوالتلميدددذإنالتواصدددلبدددينالمعلدددم

تددديهددديمدددنأهدددماألهددددافالوالتلميدددذ وسدددالمةالعالقدددةبدددينالمعلدددمتعليمددديالصدددفيالموقدددفالالفائددددةفدددي

وهدددذاجميعدددايدددؤثرعلدددىزيدددادةاألثدددرالدددذيتحدثدددانسدددعىجميعدددامفكدددرينوإداريدددينوبددداحثينأننعمقهدددا 

وأدائدددافتزيددددمدددندافعيتدددالإلنجدددازكمددداتزيددددمدددنمسددداحةاألمدددانالتلميدددذهدددذهالعالقدددةعلدددىشخصدددية

أعمدددقوالقددددرةعلدددىكشدددفالدددذاتفددديجدددويسدددودهالحدددبواالحتدددرامواالعتدددرافبحقدددو ارخدددروفهدددم

.وأقدرعلىالتطويرواالنجازورضا يجعلالمعلمأكثرانسجاما صحيا أنايخلقجوا  كماللواجب

أخفقددددتأثددددرتعلددددى ألنهدددداإذاواضددددل ذاتأثددددر والتالميددددذالتواصددددلبددددينالمعلمددددينعمليددددةعدددددت

لددىتأثيرهدداعلددىكددلباإلضددافةإ والتربويددةوالنفسدديةوحتددىالصددحيةمددنجميددعالنددواحيالتعليميددةالتلميددذ

العالقة.هذهمنسوءقدتضررواجميعانهمالتلميذألالمعلمووليأمرمن

العالقدددةبينددداوبدددينالطالدددب المعلدددمركيدددزةأساسدددية تعتمددددعليهددداتمثدددلمهدددارةالتواصدددللدددد 

لألنشدددطةالصدددفيةتشدددجعهممخددداللممارسدددتهميدددذللتال(إلدددىأنمشددداركةالمعلدددم2008وأشددداربطدددرس)

ثيدددرلدددديهمحدددباالسدددتطالعوأنطريقدددةالمعلدددموأسدددلوباووجهدددةنظدددرهحيدددالمقترحددداتهملهدددااألثدددروت

إلدددىأنمدددنالسدددمات(2008)بطرس يشدددير واألكبدددرفددديإشددداعةالثقدددةفدددينفوسدددهمعنددددماتكدددونايجابيدددة

ها ارراءويناقشدددفدددتلبدددابالحدددوارمدددعارخدددرويتقبدددلاالجتماعيدددةللمراهدددقأنددداقابدددلوقدددادرعلدددىأني

فيجدددبأننعطيددداالفرصدددةوالحريدددةالمحسدددوبة ويجدددبعلدددىالمعلدددمأنيشدددجعاعلدددىالحدددوارومناقشدددة

الموضوعاتالتيتهما.

ثدددالثحاجددداتللتواصدددلبدددينالنددداس-هدددرمالحاجدددات-فددديهرمدددا(Maslowماسدددلو)رتدددب

ةاالنتمدددداءوحاجددددذات(أهمهدددداالتقددددديرويشددددمل)االستحسددددانواالعتددددرافواحتددددرامارخددددرينوتقددددديرالدددد
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مدددناأل) وحاجددداالسدددالمة وتشدددمل(ارخدددريناالنتسدددابلجماعدددامددداوتبدددادلالمحبدددةمدددع)والحدددبوتشدددمل

.(2000)أبوجادو (واالرتياحوالتحررمنالخوف

مددددنالعوامددددلىمسددددتو عددددالمددددنالدافعيددددةالعامددددةتسددددتدعيالكثيددددرإلدددديحتدددداجالددددتعلمبطبيعتددددا

احتددراممنوالحريددةويددأتيذلدد مددنخدداللاحتددرامشخصددياتالطلبددةوتددوفيرجددومفعددمبدداأللالمسدداعدةلهددا

.(2000)أبوجادو  رائهمدونسخريةأوتهكم

الدددواعيالفهدددمأنحيدددثالعالقدددةهدددذهعلدددىكبيدددرا تدددأثيرا وتدددداعياتهاالعمريدددةللمرحلدددةيكدددونقدددد

االسددتفادةالممكددنلوسددائلواالسددبلانجددلعلددىالتعددرففدديكثيددرا المعلددميسدداعدالعمريددةالمرحلددةلطبيعددة

للتالميدددذمهمدددة سدددمة تعددددوالدافعيدددةالرغبدددةأنإذ االنجدددازفددديورغبتددداالتلميدددذدافعيدددةزيدددادةفددديمنهدددا

.أدائهمتجويدعلىقادرينيجعلهممما بالذاتالعاليةالثقةذويمنليكونوا

رينلددددافدددديالصددددف(فددددلنالمراهددددقيحتدددداجإلددددىتقبددددلارخدددد2000ريددددابوعبدددددالحددددق)ووفقدددداألبددددي

كبيدددرا يلعدددبالمعلدددمدورا ولمدددناألشدددخاصالهدددامينلديددداولدددذاوالمندددزلوالجدددوارويهمددداأنيالقددديالقبددد

بمدددايشددداءمدددنالمهدددامإذايمكدددنللمعلدددمأنيكلدددفالتلميدددذلدددذاتاالجتماعيدددةلدددد الطالدددبوعليدددافددديبنددداءا

شجعاعلىالتفردالخال وعدماإلذعان.

2012)القوايسدددةأشدددارولقدددد لهدددم(إلدددىأناعتبدددارارخدددرينأشدددياءماديدددةوعددددمالنظدددرإلددديهمكأشدددخاص 

التواصددددلعلددددىتشددددكلمشددددكلةذاتأثددددرقددددوياحتياجدددداتهمووجهدددداتنظددددرهمحددددولاألشددددياءوالمواقددددف

.المتعلملد الصفي

 : مشكلة الدراسة

تدددداخلفيددداذلددد ألنالسدددلو البشدددريت هيندددا إخضددداعالسدددلو البشدددريللدراسدددةلددديسأمدددرا إن

البشددددريحتدددداجونإلددددىالتواصددددلفدددديالجوانددددبالنفسدددديةواالنفعاليددددةواالجتماعيددددةوالثقافيددددة وحيددددثأن

مددعارخددرينممدداينددتجعندداسددلوكيات مددنالتفاعددلواسددعا تتضددمنمددد  أساسددية مهددارة حيدداتهمفلنددايشددكل

أكبرفيالتعاملمعا..وصدقا يستلزمدقة لذل فهوأخر  أحيانا وخفية أحيانا ظاهرة 

يخفدديأحيانددامحتددو غيددربشددكللفظددييفصددلعمددايتضددمناإالأندداقدددهددذاالتواصددليحدددثقددد

مدددرورتتحدددولمدددعيمكدددنأنمعلندددةوالتددديالغيدددرناالنفعددداالتوالرسدددائلالمهمدددةوالكثيدددرمددديضدددملفظدددي

.منحولاعالقةاإلنسانبلىطبيعةسيءيؤثرسلبا عتراكمالوقتإلى

%مدددننجددداحالشدددخصفددديالمهمددداتيعدددودإلدددى85أنالعلميدددةفددديهدددذاالمجدددالدأثبتدددتالدراسددداتولقددد

)عبدددددددلمهدددددداراتالعمددددددلمددددددنالنسددددددبةإلددددددىإتقددددددانالفددددددرد%15مهدددددداراتالتواصددددددلبينمدددددداتعددددددز 

.أهمهاكسبالثقةوالمصداقيةالتيمنو(1990اللطيف 
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 فهنددا مراحددلمراحددلحياتدداكددلمرحلددةمددنوبندداءعلددىحاجددةاالنسددانإلددىتفعيددلمهددارةالتواصددلفددي

مددنهددذهالمراحددلمرحلددةالمراهقددةعلددىتكددوينشخصدديةالفددردكبيددر تعدددفيهددامهددارةالتواصددلذاتأثددر 

جلاالنفعدداليمددنالمراحددلالمهمددةفدديحيدداةاألشددخاصويعتبرهدداأغلددبالندداسمرحلددةمددنالتددأرالتدديتعددد

والتمركزحولالذات.

كمدداالليةومنطقيددةومثاليددةوتجريدددا هددقفدديهددذهالمرحلددةليصددبلأكثددراسددتقيتطددورتفكيددرالمرا

قدددادرعلدددىيطوإقامدددةعالقددداتأكثدددرإمتاعددداألنددداوقددددرةعلدددىفحدددصمجتمعددداالمحددديصدددبلأكثدددرانفتاحدددا 

(.2005)الضامن ارغيرهوابتكارخططلحلمشكالتامحاكمةأفكارهوأفك

فدددة اجتماعيدددةوتثقيفيدددةوترفيهيدددة اتتواصدددليةمختلللمراهدددقحاجددديلبدددياالتصدددالبدددارخرينإن

تظهدددرنتدددائجو ثدددارمختلفدددةلهدددذاالتواصدددلتتدددداخلفيهدددااعندددداحتكاكدددابمعلميددداوزمالئدددا إذيحتاجهددد

تنشدددأعنهددداقددددتمدددربسالسدددةأحيانددداويمكدددنأنالطبيعدددةالشخصددديةلألفدددرادوالدددوعيوالمعرفدددةبالدددذات 

المعلددموحدددهتتوقددفمشددكلةالتواصددلفدديالغرفددةالصددفيةعلددىأخددر .والفدديأحيددان بعدداالمشددكالت

يعتمدعلىالطالب.البأسبامنالعالقةا جزءفهوطرفواحدبلإن

التددددزاملددددد بعدددداالطلبددددةبددددتدابالتواصددددلوسددددلوكياتغيددددابتشدددديرالدراسدددداتإلددددىأنهنددددا 

(إلددددىأنمددددنأهددددم2011)قدددددأشددددارالطعددددانيل(و2012التعامددددلالعامددددةمددددعارخددددرين)الوصدددديفي 

وأشدددار اسدددتخداممهددداراتالتواصدددلالفعالدددةهدددووالمعلدددمالتلميدددذالعالقدددةبدددينلتقويدددةالمهددداراتاألساسدددية

إليهاعلىأنهامنأهمالظروفالتعليميةالتيتمكنالطالبمنالتعلم.

(أنوعدددديالمربدددديلخصددددائصالمتعلمددددينالنمائيددددةضددددرورينظريددددا 2000يددددر أبددددوجددددادو)

يدددةالتواصدددلمعددداتسددداعدههدددذهالمعرفدددةعلدددىفهدددمطبيعدددةالمراهدددقوكيفمدددنالناحيدددةالنظريدددةوتطبيقيدددا  ف

التطبيقيدددةفهدديتعددينالمربددديعلددىتوجيدداسدددلو الناحيددةحتددىينتقدديالمعدداييرالتدددييتفاعددلبهدداأمدددامددن

يؤكدددعلددىمفهددوم كمدداوتددأطيرمددد االسددتجابةفيهدداتحكمفدديالمثيددراتالبيئيددةالمراهددقوتمكنددامددنالدد

.استقالليةالذاتفيهذهالمرحلة

هددديمشدددكالتانفعاليدددة إذمدددنتدددداعياتفددديالموقدددفالصدددفيمشدددكالتالتواصدددلعدددنإنمدددايندددتج

أنصدددددفاتالشدددددخصاالنفعاليدددددةتدددددؤثرفددددديادراكددددداالحسددددديوأن(Witkin)ويدددددتكنأوضدددددحتدراسدددددة

الخاصدددةوهدددذاخاضدددعاللدددةعلدددىاحتياجددداتهماخدددتالفاألفدددرادفددديتفسددديرهمللمثيدددراتالغامضدددةهددديد

(.2009)مصطفى للخصائصالشخصية

أنمشدددكالتالتواصدددلمدددنأهدددممعيقددداتاألداءالتعليمددديالتعلمددديلكدددلمدددننخلدددصممددداسدددبق

والتسددربوالهدددروبمددنالمدرسدددة لدددذل تعرجددعإليدداكثيدددرمددنأسددباباإلخفدددا الدراسددي والتلميددذالمعلددم
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همدددددايتعلدددددقبشخصددددديةالمعلدددددموإدراكدددددالددددددورهالتربدددددويأولاتجددددداهينواصدددددلفددددديالتمشدددددكلةوتتفدددددرع

 والتعليمددديومسدددؤوليتافددديإدارةالمواقدددفالصدددفيةعلدددىأسددداسمدددنالحكمدددةوالموضدددوعيةواإلنصددداف

يتعلدددقبالمرحلدددةالعمريدددةالحساسدددةالتدددييعيشدددهاالطالدددبومدددايعتريدددامدددنصدددراعاتفالمنحدددىارخدددرأمدددا

.أحيانافيردودفعلااالتزانبوتغيراتتجعلايجان

اعتمددددادا علددددىتدددددرجهاالددددوظيفيفددددي–طلبددددةومعلمددددين-المسددددتمرللباحثددددةبالشددددريحتينالتفاعددددلوبحكددددم

لطلبددةفدديمراحددلتعليميددةوليددةأمددرإلددىمددديرةمدرسددةباإلضددافةإلددىكونهددامعلمددةالحقددلالتربددويمددن

للددددوائرالقانونيدددةبمدددديرياتياندددا التددديقددددتصدددلأحفقددددعايشدددتالكثيدددرمدددنالمشدددكالتوالقضدددايا مختلفدددة

الدددوزارة وفددديلقددداءهددداتفيمدددعالمحددداميبالشدددؤونالقانونيدددةالتابعدددةلمكتدددبالمديريدددةالعامدددةللتربيدددة

فددديالشددددهر4والتعلددديمبمحافظدددةالشدددرقيةجندددوبأوضددددلأنددداقددددتصدددلالشدددكاو باالدعدددداءالعدددامالدددى

.طلبةفيمدارسالحلقةالثانيةومابعداألساسيالواحدأغلبهامنأولياءأمورال

أوضدددلقسدددمالتحليدددلوالدراسددداتبالمديريدددةنفسدددهاأنثلدددثالمواقدددفالمسدددجلةتقريبدددافددديكمدددا

مددددعالمرحلددددةافتقددددارالحكمددددةفدددديالتعامددددلالعمريددددةمددددنالطلبددددةتتضددددمنالبوابددددةالتعليميددددةلددددنفسالفئددددة

وجدددداءتأكثددددر متالميددددذهتواصددددلبددددينالمعلمددددينومهدددداراتالاألسدددداسلضددددعف وتعددددودفدددديالعمريددددة

الشددكاو مددنالطلبددةحددولتسددرعالمعلمددينوالهيئددةاالداريددةوالفنيددةفدديتسددجيلالمخالفدداتولددوالبسدديطة

منهددافدديسددجلاالنضددباطالطالبدديفدديالبوابددةالتعليميددةممددايجعددلالطالددبيخددافمددنمواجهددةالمواقددف

كددونوصددمةعالقاتدداوتواصددلاخوفددامددنقددرارتسددجيلهاممددايأويحجددمعددنمشدداركاتيوسددعبهددادائددرة

يوضددددلاخددددتالفنسددددبتسددددجيلمالحظدددداتانضددددباطالطلبددددةفدددديسددددجل1للطالددددبفدددديسددددجلاوالجدددددول

:2015/2016للعامالدراسياالنضباطالطالبيحسبالبوابةالتعليمية

 لمدارس العينة 02015/2016باط الطالبي في البوابة التعليمية للعام الدراسي عدد المخالفات المسجلة في سجل االنض(1 )جدول

 النسبة المئوية  العدد الكلي  عدد الحاالت المدرسة 

 %98,8 865 855 (12-5مدرسة الكامل للتعليم األساسي)

 %4,8 648 31 (12-5مدرسة الوافي للتعليم األساسي)

 %60. 860 6 (12-1مدرسة رمال الشرقية للتعليم األساسي)

 %8.6 660 57 (12-1مدرسة األصالة  للتعليم األساسي)

 %0 959 ال يوجد (10-5مدرسة الرفعة  للتعليم األساسي)

 %60,9 989 600 (12-10مدرسة بالد بني بوعلي للتعليم األساسي)

 %6,4 1010 65 (9-8مدرسة رملة أم المؤمنين للتعليم األساسي)
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اخدددتالفواضدددلفدددينسدددبالمخالفددداتالطالبيدددةالمسدددجلةلمددددارسالعيندددةوهدددذاإلدددى(1يشددديرالجددددول)

االخدددتالف)كمددداأشدددارتمدددديراتمددددارسالعيندددة(نددداجمعدددناخدددتالففددديمعددداييركدددلمدرسدددةحسدددب

تقييمهددالدرجددةالمخالفددة فهنددا مدددارستلجددأإلددىتسددجيلالمخالفدداتمهمدداكددانحجمهدداودرجددةتكرارهددا

عامدددلمدددعالسدددلو المقصدددودوالطالدددبالمخدددالفوتقلدددلمدددنالتسدددجيلالمباشدددرومددددارسأخدددر تفضدددلالت

للمخالفة..

وصدددلإلدددىتدراسدددةمقترحددداتالطدددرفينللضدددرورة-نظرهددداةمدددنوجهددد-لدددذل ارتدددأتالباحثدددة

نلددرأيالمعلددمأكمددا مقترحدداتوتوصددياتتعددالجهددذهالمشددكلةممددايسددهمفدديتقددديم حلددوللتلدد المشددكلة

.لمشكالتنصيبمنموضوعالدراسةحسبدرجةوعيال

ركددددزتقدددددبحثددددتفدددديمشددددكالتالتواصددددلالتدددديلدراسدددداتالنظريددددةوجدددددتالباحثددددةأنأغلددددبا

ممارسدداتللمعلددمأومددنوجهددةنظددرالمعلمددينولددمتندداقبمددنوجهددتنظددرالطلبددةأنفسددهم وتحدداولعلددى

:الدراسةفيصياغتهاوأدواتهااإلجابةعلىالسؤالالرئيسالتالي

  أنفسهن؟والمعلمات اتهن من وجهة نظر الطالبات لباوط اهي مشكالت التواصل بين المعلماتم

  : أهداف الدراسة وتساؤالتها

 : الهدف الرئيس

لكشددددفعددددنواقددددعوطبيعددددةمشددددكالتالتواصددددلبددددينالمعلمدددداتإنهدددددفهددددذهالدراسددددةهددددوا

اتمددددارسالحلقدددةالثانيدددةمدددنفددديالغرفدددةالصدددفيةوالبيئدددةالمدرسددديةمدددنوجهدددةنظدددرطالبدددالطالبددداتو

التعلددديماألساسدددي وذلددد بتحديددددالمشدددكالتالتددديتمندددعمبدددادرةالطالبدددةبتقدددديمسدددؤالأووجهدددةنظدددرأو

اولإيصددالالطالباتهددا األسددبابالتدديتمنددعالفهددمالواضددللمدداتقدمدداالمعلمددةوتحدد واقتددراحفكددرةللمعلمددة

بدراسددددةوتحديددددددرجددددةوعدددديالباحثددددةسددددتقوماكمدددد.عمليددددةتفاعليددددةبددددينطددددرفينتواصددددلأنالذلدددد 

.ودرجة هذهالمشكالتنوعا مثلبوجودالمعلمات

 : األهداف المحددة

:إلىتهدفالدراسةتحديدا 

علدددىتوصددديل رائهدددنأوأفكدددارهنقددددرةالطالبددداتالتالتددديتتعلدددقبضدددعفالتعدددرفعلدددىالمشدددك•

.منوجهةنظرالطالباتأنفسهناتهنيإلىمعلمفيالموقفالتعليماباتهنأواستجاتهنأومبادر

التعدددرفعلدددىالمشدددكالتالتددديتمندددعالطالبدددةمدددنالفهدددمالواضدددللمددداتقولددداالمعلمدددةمدددنوجهدددة•

.نظرالطالباتأنفسهن
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.منوجهةنظرالطالباتالتواصلمشكالتاألسبابالتيتؤديإلىظهورالتعرفعلى•

منوجهةنظرالطالبات.التواصلمشكالتوجودارثارالمترتبةعلىالتعرفعلى•

.الطالباتعلماتبوجودمشكالتتعيقالتواصلبينهنوبينالتعرفعلىدرجةوعيالم•

التعرفعلىمد االتفا بينالطالباتومعلماتهنفيأولويةهذهالمشكالت.•

هالمشكالت.ركلمنالخبرةوالتخصصفيدرجةالوعيبهذيثيةتأالتعرفعلىكيف•

:وتركزالدراسةعلىاإلجابةعلىاألسئلةالتالية

مؤؤؤؤةل ن ؤؤؤؤ ل  ؤؤؤؤ للالت اصؤؤؤؤنلاؤؤؤؤمةلالتلبتؤؤؤؤ ل  مل م  ؤؤؤؤملالتؤؤؤؤول دؤؤؤؤ ول   لمؤؤؤؤملالت ؤؤؤؤ   :للالسؤؤؤؤااولا  و*

ل؟الطمل م 

؟منوجهةنظرالطالباتاألسبابالمحددةوراءهذهالمشكالتما:*السؤالالثاني

؟منوجهةنظرالطالباتالمترتبةعلىوجودهذهالمشكالتارثارما:*السؤالالثالث

عالمشكالتتعز إلىعاملالخبرة؟هلتوجدفرو بينأنوا:*السؤالالرابع

هلتوجدفرو بينأنواعالمشكالتتعز إلىعاملالتخصص؟:*السؤالالخامس

مشددددكالتأنددددواعحددددولالبدددداتجهدددداتالنظددددربددددينالمعلمدددداتوالطمددددامددددد اتفددددا و:*السددددؤالالسددددادس

؟التواصل

هذهالمشكالتلد المعلمةبعامليالتخصصوالخبرة؟وترتيبالوعيهليتأثر:*السؤالالسابع

 :  أهمية الدراسة

روريةللتفاعدددلالصدددفيوالتددديلهددداتتنددداولهدددذهالدراسدددةواحددددةمدددنالمهددداراتاالجتماعيدددةالتدريسددديةالضددد

وكدددذل علدددىأداءودافعيدددةوانجدددازالطالدددب  عليمددديوالتربدددويللمعلدددمرفددديسالسدددةالددددورالتيدددكبأثدددر

يعقبهدددازيدددادةفددديمعلدددممفتددداحإلدارةالصدددفالناجحدددةممددداأنسدددلو الالتربويدددةأوضدددحتالدراسددداتلقددددو

أنجدددودةالعمدددلفددديالمؤسسددداتعلدددىالدراسددداتتلددد تؤكدددد(كمدددا2007)سدددلوم الغدددافري التالميدددذلدددمتع

وتددددوفير وإدرا تقدددددمالطلبددددة معرفيدددداوتكنولوجيددددايتوقددددفعلددددىاألهدددددافالتعليميددددةالتعليميددددةالناجحددددة

مددددناالتصددددالا نوعددددىاعتبددددارأنالسددددلو الصددددفيعمومددددا يعدددددالبدددددائلالتعليميددددةالمناسددددبةلهددددمعلدددد

(.2002)الغافري 
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(إلددددىأناالتجاهدددداتنحددددوالمدرسددددةMcCroskeyقدددددأشددددار)ل(ف2007)سددددلوم الغددددافري حسددددببو

االتجاهددداتالسدددلبيةنحدددوعلدددىأثدددرهتالخدددوفلدددد المدددتعلمزادمرتبطدددةبدددالخوفمدددنالتواصدددلفكلمدددازاد

سدددتخدامالمعلدددملمهددداراتالتواصدددلغيدددراللفظيدددةالهندددا أثدددرا إيجابيدددا  كمددداأكددددتالدراسددداتأنالمدرسدددة

(.2016علىاتجاهاتالتلميذنحوالمدرسة)الشريانية 

ضددددرورةدراسددددةمسددددتو وعددددي(2005بويددددةمثددددلسددددعيدوميخائيددددل)الترقدددددأوصددددتالدراسدددداتلو

لمهدددداراتالتفاعددددلالصددددفيووعددددياالتجاهدددداتنحددددوالمدرسددددةوضددددرورةتدددددريبالتالميددددذالمعلمددددينو

لتحسددددينمهدددداراتالتفاعددددلالصددددفيلددددديهمعلددددىاعتبددددارأنالتواصددددلهددددوالشددددكلالتالميددددذالمعلمددددينو

األوضلللتفاعل.

ضدددددرورةبنددددداءبدددددرامجلتنميدددددةمهددددداراتالتواصدددددلالشدددددفوي(2007)وصدددددتدراسدددددةراشددددددوأكمدددددا

.للمعلمينلخفاالقلقواإلحساسبالضغطلديهم

 : األهمية النظرية للدراسة

كثيددرمددنالدراسدداتإلددىوجددودتددرابطقددويبددينطبيعددةالتواصددلالصددفيودافعيددةالطلبدددةأشددار

( وأنمشدددداركةالطالددددببفعاليددددةفددددي2007وإقبددددالهمعلددددىالدراسددددةومددددد انجددددازهم)سددددلوموالغددددافري 

إلدددىأن(Kersse & Jeffrey 1997)الموقدددفالصدددفيتتوقدددفعلدددىدرجدددةدافعيتدددا كمددداأشدددار

عددندعددمالكفدداءةواالسددتقالليةالدافعيددةكحالددةداخليددةناتجددةعددنعالقدداتاجتماعيددةتجعددلالمعلددممسددئوال 

.ذاتالصلةبموضوعالتواصل

التفاعدددلدراسددداتبتبنددديبدددرامجتددددريبللمعلمدددينخصوصددداعلدددىمهددداراتكثيدددرمدددنالأوال:أوصدددت•

وبشدددددددكلأعمدددددددقلمهددددددداراتالتواصدددددددلوالتعامدددددددلمدددددددعارخدددددددرين)سدددددددعيدالصدددددددفيوإدارةالصدددددددف 

(.2005وميخائيل 

الدراسددداتالتددديناقشدددتموضدددوعالتواصدددلفددديالغرفدددةالصدددفيةلهدددذهالمرحلدددةالعمريدددةمدددنقلدددةثانيدددا:•

همخصوصددددداعلدددددىمسدددددتو البددددداحثينالعمدددددانيينوفددددديالبيئدددددةالعمانيدددددةوجهدددددةنظدددددرالطلبدددددةأنفسددددد

.بخصوصيتها

ركدددزتعليهددداكمهدددارةاجتماعيدددة قلدددةالدراسددداتالتددديطرحدددتالموضدددوعمدددنناحيدددةانفعاليدددةوثالثدددا:•

.فمعظمالدراساتناقشتالمهاراتاللفظيةوالبصريةفيالتواصل



 : األهمية التطبيقية للدراسة
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اولالباحثدددةأداةغيدددرشدددائعةاالسدددتخدامعربيدددابدددالرغممدددنأنهددداقديمدددةعالميددداوهددديمدددنفئدددةتتندددأوال:*

(active eresearches(وهدددديالمجموعدددداتالبؤريددددة)focus groupsأومجموعدددداتالتركيددددز)

علددىحددد-وتددمتفعيلهدداعربيددافددينظددامالقيدداسالبحثدديبنطددا ضدديقخصوصددافدديالبحددوثاالجتماعيددة

.وسيكونإضافةإلىالمكتبةالبحثية–علمالباحثة

وتحديدددددأسددددبابهامشددددكالتالتواصددددلمددددنالطلبددددةأنفسددددهمأنددددواعهددددذهالدراسددددةمحاولددددةلرصدددددثانيددددا:*

.والطلبةمماسيمهدالطريقإلعدادبرامجتدريبيةللمعلمينو ثارهاعلىالطالبوالمعلم

هالمشدددكالتبعددددأنيحدددددهاالطلبدددةلتطويدددعرصددددواقدددعوعددديالمعلمدددينلهدددذلالدراسدددةتسدددعىهدددذهثالثدددا:*

هدددذهالنتدددائجبمدددايفيددددالميددددانالتربدددويويثريدددابمقترحددداتالطلبدددةأنفسدددهملتحسدددينعالقدددتهمبدددالمعلمين 

يزيددددتالميدددذهتواصدددلبدددينالمعلدددموأثبتدددتالدراسددداتأنسدددوءالفلقددددويخفدددفعامدددلالقلدددقلدددد المعلمدددين

ويهددددددددرجهدددددددودهمالتربويدددددددةوالتعليميدددددددة)سدددددددلوموممدددددددايزيددددددددضدددددددغوطاتالمعلمدددددددينمدددددددنالقلدددددددق

.(2007الغافري 

ليسدددتشدددائعةاالسدددتخداموهددديمنهجيدددةالنظريدددةالدراسدددةسدددوفتتعدددرالمنهجيدددةرابعدددا:كمددداانهدددذه

التددددييددددتمفيهدددداترميددددزالبياندددداتالمسددددتمدةمددددناسددددتجاباتالطلبددددةGrounded theory)المجددددذرة)

)سددددتراوسمونعالبحددددوثالكيفيددددةومنهددددابحددددوثتحليددددلالمضددددوتصددددنيفهاويددددتماسددددتخدامهاللتعامددددلمدددد

(.1999 وكوربين

:مصطلحاتالدراسة

علدددىحسدددباسدددتخدامهافددديوردفددديهدددذهالدراسدددةمصدددطلحاتتدددر الباحثدددةضدددرورةتعريفهددداإجرائيدددا 

:الدراسة

 مدددعالمعلمدددةوغيدددرلفظيددداكدددلمعيدددقتدددر الطالبدددةفددديعيندددةالدراسدددةأندددايمندددعتواصدددلهالفظيدددا :مشدددكلة

ويؤثرعلىقدرتهاعلىاالستفساروطرحاألفكاروالمقترحاتوارراء.

لفظيددداوتالميدددذهالتددديتتضدددمنكدددلاتصدددالبدددينالمعلدددمالمهمدددةالمهددداراتاالجتماعيدددةاحدددد :التواصدددل

سددداؤلوالمقتدددرحوردودالفعدددلبدددينكدددلمدددنالتلميدددذعبدددرهالدددرأيوالفكدددرةوالتالتلميدددذوغيدددرلفظددديوينقدددل

.لمعلموا

هددديتجمدددعأفدددراديتشدددابهونفددديالهددددفيدددتمعبدددرتجمعهدددمطدددرحومناقشدددةأفكدددارالمجموعدددةالبؤريدددة:

مباشدددرةدونتقييددددأوإمدددالءالمبحدددوثينكدددلمدددايخدددصقضددديةالبحدددث وذلددد مدددنبدددذاتهابهددددفتلمدددس
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نتمدددوافدددردواليشدددترطأنيكوندددواعلدددىمعرفدددةببعضدددهمأوي15-8للدددرأي وينحصدددرعدددددأفرادهدددابدددين

.لفئةواحدةمعينة

جددددداولالتفضدددديل:هدددديطريقددددةجمددددعمعلومدددداتيطددددرحعبرهددددامجموعددددةمددددنارراءيعيدددددالمفحددددوص

ترتيبهاتنازلياأوتصاعديالوضعهافيدرجةمعينة.

النظريةالمجذرة:منهجيةبحثيةخاصةبالبحوثالكيفية.

اسددددتخدملنبعدددداالبحددددوثفددددوعددددة عددددددأفددددرادالمجمتحديدددددالبحددددوثفدددديفاخددددتالعلددددىالددددرغممددددن

(يمكدددددن15-10(وتجددددداوزبعضدددددهمإلدددددى)12-10)اسدددددتخدم(وبعضدددددهم6-4المجموعددددداتالصدددددغيرة)

العالقةبينأفرادالمجموعة.األعمارالسنيةوطبيعةالختالفراالختالفهناتبري

المقصدددددودةجمعدددددتأكثدددددرمدددددنميدددددزةنالمجموعدددددةوقددددددرأتالباحثدددددةتوسددددديعالمجموعدددددةأل

وذلددد (15-8بدددين)حلدددىعدددددتدددراوارتدددأتالباحثدددةأنتأخدددذبخيدددارتوسددديعالمجموعدددةإفقددددعها لتوسدددي

مددددنالددددتحكمسددددهولةالمسددددتو الثقددددافيوالتعليمددددي تقدددداربالمرحلددددةالعمريددددة تقدددداربلألسددددبابالتاليددددة:

ختالفدددات إمكانيدددةإثدددارةأكبدددرقددددرمدددنارراءواالباإلضدددافةإلدددىهدددا خددداللالحدددواروالنقددداببدددينأفراد

لذل كانمعيناللباحثةتوسيعالمجموعةولميثرذل أيمشكلةأثناءالعمل.

 : محددات الدراسة

تقتصدددرالدراسدددةالحاليدددةعلدددىبحدددثمشدددكالتالتواصدددللدددد المعلمدددينفددديالغرفدددةالصدددفيةمدددنوجهدددة

:ودالتاليةمحافظةجنوبالشرقيةوللدراسةالحدبلطالباتفيمدارسالحلقةالثانيةنظرا

مدددددارسالحلقددددةالثانيددددةبمديريددددةالتربيددددةوالتعلدددديمبمحافظددددةجنددددوبالشددددرقيةبسددددلطنة:الحدددددودالمكانيددددة

عمان.

(2017/2016)(و2016-2015)ينخاللالعامنفذتالدراسة:الحدوديةالزمانية

تاسدددعوالعاشدددر ومعلمددداتطالبددداتمددددارسالتعلددديماألساسددديبالحلقدددةالثانيدددةبالصدددفينال:الحددددودالبشدددرية

رياضددديات–علدددوم–دراسددداتاجتماعيدددة–لغدددةانجليزيدددة–تربيدددةإسدددالمية–المدددواداألساسدددية)لغدددةعربيدددة

(لهذهالصفوف.

مشددددكالتالتواصددددلمددددنوجهددددةنظددددرالطالبدددداتفدددديالصددددفينالتاسددددعوالعاشددددر:الحدددددودالموضددددوعية

.ومعلماتهن
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 الفصل الثاني 

 الجانب النظري والدراسات السابقة

 : الجانب النظري

سييييتم فيييي هييييذا الفصيييل مناقشيييية مشيييكالت التواصيييل وأنواعهييييا والمعيقيييات التييييي تمنيييع االتصييييال 

وعالقتييييه  القتهييييا بمشييييكالت التواصييييل ،وعوالممارسييييات المدرسييييية  تالميييييذهوالتواصييييل بييييين المعلييييم و

 .بأبعاد الكفايات التربوية ،ونظريات التواصل كما أشارت إليها األدبيات والدراسات السابقة

 : مقدمة

عليييى  تمكيييين المعليييم مييين تنفييييذ المييينهج  تركيييز اهتميييام الدراسيييات التربويييية فيييي القيييرن العشيييرين

اس لنجيييياح العملييييية التعليمييييية، اذ رسييييي كأسييييالدراسييييي وتوصيييييل المعرفيييية المتضييييمنة فييييي الكتيييياب المد

النمييييو  عملييييية التعليمييييية بجميييييع جوانبهييييا حولييييه، إال أنلييييى المعلييييم وتمحييييورت الوكلييييت األدوار كلهييييا إ

وعلييييه  الطريقيييةهيييذه  أثبيييت ميييدى إخفيييا  المتسيييارع لجمييييع جوانيييب الحيييياة بميييا فيهيييا العمليييية التعليميييية

طاليييب والمعليييم ال-لجمييييع أقطييياب العمليييية التعليميييية  كةالمشيييار نحيييو بييييان أهمييييةجهيييود التربيييويين  اتجهيييت

 .ودراسة ذلك من مختلف جوانبه -والمنهج وولي األمر

الجوانييييب بسييييبب تييييداخل  المعقييييدة العمليييييات النفسييييية شييييكلت عملييييية التواصييييل التييييي تعييييد ميييين

وتفاعيييل  ، فالسيييلوك التواصيييلي هيييو نتيجييية لتيييداخلفيهيييا والمعتقيييد للسيييالك والثقافييييةالنفسيييية واالجتماعيييية 

هيييذا التيييداخل يعيييد أحيييد أهيييم هيييذه الموضيييوعات المسيييتحقة للدراسييية، وتيييأتي هيييذه الجوانيييب مجتمعييية، و

 :هما منحييندراسة هذه العملية وفقاً ل

ذاتيييي داخليييي وهيييو يتمحيييور فيييي عالقييية الفيييرد بذاتيييه ودرجييية توافقيييه معهيييا وييييرى روجيييرز أن األول:  

تيياح علييى الخبييرة والثقيية فييي المشيياعر الذاتييية )عبييد معييايير التوافييق تكميين فييي اإلحسيياس بالحرييية واالنف

  .(1990اللطيف،

%ميييين 85مييييا نسييييبته  فيييييمييييع اآلخييييرين  وهييييي تييييؤثر  الثييياني: خييييارجي عالئقييييي يشييييمل عالقيييية الفييييردو

% فقيييط مييين هيييذه  النجاحيييات فيييي مختليييف 15نجاحيييات الفيييرد بينميييا تيييؤثر المهيييارات العمليييية  بميييا نسيييبته 

 .مناحي الحياة
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  :مفهوم التواصل

االتصيييال والتواصيييل ويشيييير االتصيييال هميييا ن السيييابقة هنييياك مفهوميييان متكيييامالحسيييب األدبييييات بو

إليييى عمليييية نقيييل األفكيييار والرسيييائل المختلفييية إليييى اآلخيييرين دون أن يشيييترط ردود الفعيييل المقابلييية، بينميييا 

  يسييتلزم التواصييل وجييود تغذييية راجعيية علييى محتييوى الرسييالة وردود فعييل قييد تظهيير عبيير تعبييير منطييو

 أو غير منطو . 

والسيييلوك التواصيييلي عموميييا سيييلوك مقصيييود فاألصيييل فيييي سيييلوك اإلنسيييان هيييو القصيييد ألن كيييل ميييا يصيييدر 

 .عنه له هدف وموجه نحو غاية معينة سواء كان السلوك شعوريا أو ال شعوريا

( أن للتواصييييييل مفيييييياهيم عييييييدة منهييييييا االجتميييييياعي والسيييييييكولوجي 2009ويييييييرى ) تاعوينييييييات، 

والتربيييوي، وهيييو بشيييكل عيييام كيييل سيييلوك يصيييدر مييين الفيييرد قيييول أو فعيييل أو حركيييات  واآلليييي والبيوليييوجي

 .وكل ما يعبر عن شعور

و التواصييييل التربييييوي هييييو عالقيييية تبادلييييية تحييييدث فييييي الموقييييف التعليمييييي التعلمييييي بييييين أطييييراف النظييييام 

ويشيييييياركه ) أبييييييو شييييييعيرة  .التعليمييييييي بقصييييييد نقييييييل وتوصيييييييل فكييييييرة أو رأي أو معرفيييييية ل خييييييرين

( عليييى أنيييه العملييييات التيييي تحيييدث فيييي الموقيييف التعلميييي التعليميييي ويشيييترك فييييه أطيييراف  2009وغبييياري،

 .الموقف وعناصره من أجل تحقيق أهداف سلوكية ومعرفية مقصودة

ة بييييين طييييرفين بهييييدف بلييييو  غاييييية ( علييييى أنييييه ربييييط وإيجيييياد عالقيييي2010ويعرفييييه )الزعبييييي و خييييرون،

 .معينة

وغييير اللفظييي الحييادث بييين شخصييين أو أكثيير بشييكل يييؤدي ( بأنييه التبييادل اللفظييي 2014،ويعرفييه )سييالم

 .إلى وصول أفكار ومشاعر واتجاهات كل منهم ل خر

وتعرفيييه الباحثييية بأنيييه سيييلوك مهييياري  قابيييل لليييتعلم يتفاعيييل الفيييرد بواسيييطته ميييع ذاتيييه ومحيطيييه لنقيييل ميييا 

  .يدركه من أفكار و راء ومعارف ل خر متأثرا بجوانب شخصيته المختلفة

 

 : واالتصال و كفايات المعلمالتواصل 

ت لقيييد أدرجيييو ،مهيييارة التواصيييل مييين أوجيييب ميييا يحتييياه إلييييه المعليييم مييين مهيييارات و كفاييييات تعيييد

المؤسسيييات التربويييية عليييى اختالفهيييا نصوصيييا خاصييية بالكفاييييات التيييي يحتييياه إليهيييا المعليييم النييياج  ألداء 

 مهمته التربوية بكفاءة ونجاح  ومنهم المعلم العماني. 
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منظومييية تواصيييلية ييييتم خاللهيييا نقيييل مجموعييية مييين الرسيييائل تشيييكل التعلييييم واليييتعلم عمليتيييي  إن

المعرفيييية والسيييلوكية إلحيييداث تغيييير هيييادف ومقصيييود فيييي مجيييال الفكييير والعقيييل وفيييي مجيييال األداء وفيييي 

مجيييال تهيييذيب العاطفييية، وليييذا فيييتن مييين أهيييم كفاييييات المعليييم تعليييم فنيييون التواصيييل ومهاراتيييه وإتقانهيييا)أبو 

 (.   2009شعيرة وغباري،

تنوعيييت كفاييييات المعليييم لتواكيييب القيييرن الجدييييد والتغييييرات التكنولوجيييية المرافقييية ليييه والتيييي لقيييد 

ا لهيييا أثيييرت فيييي تطيييور األفيييراد والمجتمعيييات بشيييكل عيييام، واسيييتلزمت أن تجيييد العالقيييات اإلنسيييانية موقعييي

 إال أن ،الحييييادي والعشييييرينلقييييرن ين الكفايييييات اإلنسييييانية سييييابقا لتضييييم ضييييمن هييييذه الكفايييييات، وكييييان

هيييذه الكفاييييات مييين حييييث المعرفييية بهيييا أو  يشهميييت عمليييت فيييي بعيييض األحييييان عليييى قناعيييات المعلميييين 

( أن أهيييييم االعتبيييييارات التيييييي يضيييييعها المعلميييييون أن التركييييييز فيييييي 2003، وييييييرى )أورليييييي ،تطبيقهيييييا

 الصيييفوف الثانويييية والمتوسيييطة يكيييون عليييى عملييييات التفكيييير بينميييا يركيييز معليييم االبتيييدائي عليييى خبيييرات

الطفييييل ويتوجهييييون نحييييو ذات الطالييييب وكييييذلك المسيييياواة وهييييي أن تتسيييياوى فييييرص الييييتعلم لييييدى جميييييع 

المتعلميييين، وعليييى المعليييم أن يميييارس هيييذه الكفاييييات بشيييكل واع وعلييييه فيييتن هيييدف الميييدارس أن يصيييل 

 الطالب إلى أعلى مستوى من القدرة االنسانية 

غوبيييية فييييي مجييييال المعرفيييية والمهييييارة مييييع المقييييدرة علييييى إنجيييياز نتييييائج مر هييييو بالكفاييييية هنييييا المقصييييود

 األبعيييادمييين البعيييد األخالقيييي هيييو ن (. إ2003والنفقيييات، وتيييرى )الفيييتالوي، االقتصييياد فيييي الجهيييد والوقيييت

االنفعيييال وتشيييجيع  وتجنيييبواليييذي يتضيييمن المرونييية والصيييبر والهيييدوء  توافرهيييا فيييي المعليييم،التيييي ينبغيييي 

علييييى تنويييييع الحييييوافز وتحسييييين  والحييييرص حتييييرامثقيييية فييييي طالبييييه والتقييييدير واالاالحتييييرام المتبييييادل وال

 .وسائل االتصال مع طالبه

أنيييه البيييد للمعليييم أن يراعيييي واجبيييات أساسيييية تجييياه طالبيييه منهيييا العيييدل بيييينهم  فتيييرى (2016)عبييييد،  أميييا

 وا قيييادرينإفشييياء أسيييرارهم وتشيييجيعهم عليييى التعبيييير عييين  رائهيييم واحتيييرام ذواتهيييم وأن يكونييي وتجنيييب

 .معلى التحكم بانفعاالته

تتحيييدث عييين طريقييية تواصيييل المعليييم ميييع  التيييي منهيييا ،مختلفييية مجييياالتوقيييد صييينفت كفاييييات المعليييم إليييى 

ومسييييؤوليته حولهييييا منهييييا التفاعييييل بييييين المعلييييم وطالبييييه وإدارة الفصييييل والعالقييييات الشخصييييية  تالميييييذه

( أربييييع وظييييائف للمدرسيييية تخييييتص Foster.M، وقييييد حييييددت مارتييييا فوسييييتر)والمسييييؤولية االجتماعييييية

ئة االجتماعيييييية منهيييييا مهيييييارات الحيييييياة االجتماعيييييية والتعاميييييل االجتمييييياعي والعالقيييييات االنسيييييانية بالتنشيييي

 (.2005والتوازن القيمي )كفافي و خرون،

( أن التواصيييييييييل يلبيييييييييي واحيييييييييدة مييييييييين حاجيييييييييات االنتمييييييييياء فيييييييييي هيييييييييرم Wood,2010وتيييييييييرى )

ة بغيييييير ، وأن األشيييييخاص ذوي االنتمييييياء الجييييييد تقيييييل إصيييييابتهم بييييياألمراض مقارنييييي(Maslowماسيييييلو)
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المتواصيييلين وأن جميعنيييا نحتييياه أن نحيييس باالنتمييياء فيييي مجموعيييات العميييل سيييواء عليييى النطيييا  الرسيييمي 

شيييركة حيييول أهيييم المهيييارات التيييي تعتميييدها فيييي قيييرارات  480وفيييي اسيييتفتاء أجيييري عليييى  أو الخييياص،

التوظييييف كيييان عليييى قمييية القائمييية مهيييارات التواصيييل الشخصيييي فهيييي مفتييياح الحصيييول عليييى الوظيفييية 

 .للنجاح في بيئة العمل وطريق

 .*الممارسات المدرسية ودورها في النمو النفسي للمراهق

( إليييى أن الجيييو المدرسيييي اليييذي يقيييل فييييه االتصيييال بيييين المعلميييين والطلبييية 1982يشيييير )األشيييول،

، ويمييييل المعلميييون والطلبييية إليييى تكيييوين إدراكيييات هيييم وتشييييع روح العيييداوة فيميييا بيييينهمينشيييأ عنيييه سيييوء ف

ر ايجابييييية تجيييياه بعضييييهم الييييبعض فييييي حاليييية وجييييود اتصييييال وتواصييييل فييييي جييييو صييييحي واقعييييية ومشيييياع

 : ونفسي، وهناك مقومات للنمو االجتماعي الفعال للطالب في الجو المدرسي أهمها

 .التقبل داخل الجماعةأوالً: * 

 .العمل التعاونيثانياً: * 

 .درجة االندماهثالثاً: * 

 الشعور باالرتياح.رابعاً: * 

، فييييالمعلم ميييين العالقييييات االجتماعييييية المختلفييييةالمدرسييييية دور كبييييير فييييي تشييييجيع أشييييكال  وللممارسييييات

ويقلييييل القلييييق  ،هييييية يشيييييع جييييو ميييين االيجابييييية بييييين تالميييييذالييييذي يشييييجع العالقييييات االجتماعييييية  التعاون

النفسييي ويشيييعر الطاليييب فيييه باألميييان واأللفييية كميييا يقييل الخجيييل واالنطيييواء والخييوف مييين اآلخيييرين ويوجيييد 

جماعييية والتوافيييق فيييي التعاميييل بيييين أفيييراده وينميييي القيييدرة عليييى التعبيييير عييين اليييذات، بينميييا يوجيييد روح ال

ً التنيييافس الفيييردي كرهييي ويزييييد معيييدل القليييق وحيييب اليييذات والغربييية بيييين التالمييييذ  ،بيييين التالمييييذ متبيييادالً  ا

ويكيييون  ،المتنافسيييين يعيقيييون تقيييدم زمالئهيييم مييين الوصيييول إليييى أهيييدافهم التالمييييذواألخطييير مييين ذليييك أن 

 (1998لديهم دافعية خارجية للتعلم ناشئة عن التنافس مع اآلخرين ) الجبري والديب،

معظيييم الميييدارس (سييينة أن 18-13)سييين وفيييي دراسييية حيييول مشيييكالت الشيييباب ييييرى بعيييض الشيييباب مييين 

قيييع مييينهم دائميييا أن إلييييهم أحيانيييا كأطفيييال يتو تهيييتم بالحيييياة األكاديميييية، وأن كيييادر تليييك الميييدارس ينظييير

 (2009،ويحبطون أحالمهم وأفكارهم)ابراهيم منضبطين يكونوا

( علييييى أن دور المعلييييم المسييييتقبلي رئيسيييي فييييي إتقييييان مهييييارات التواصييييل والييييتعلم 2016وتركيييز )عبيييييد،

وأن تتميييييز هييييذه العالقيييية بييييالحوار والتفاعييييل  ،هيكييييون متفهمييييا  لطبيعيييية عالقتييييه بتالميييييذو أن  ،الييييذاتي

 ه.تطوير شخصية تالميذيسهم بفاعليه في وأن  ،وتبادل الخبرة
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الليييييذين األشييييخاص ف ،معظييييم المشيييييكالت االجتماعييييية تنشيييييأ نتيجيييية االفتقيييييار للمهييييارات االجتماعييييييةإن  

يعيييانون مييين مشيييكالت فيييي قيييدرات التواصيييل اللفظيييية وغيييير اللفظيييية يسييييئون تفسيييير محتيييوى الرسيييائل 

 (.2008االتصالية المرسلة من اآلخرين )الجزار،

هييي واحييدة ميين مكوناتييه التييي تسيياعد الفييرد علييى  بييل بحييد ذاتييه السييلوك ليسييتإن المهييارات االجتماعييية 

 (.(Steedly,et.al.,2008   وتفسير وتكوين ردود فعل متوافقة فهم

يقيييية دقميييين المهييييارات االجتماعييييية  الواحييييدة وتالميييييذه مهييييارة بنيييياء االتصييييال بييييين المعلييييم كمييييا تعييييد 

فسييييه الطاليييب لفهيييم انفعاالتيييه وتقبيييل مشييياعره حتيييى أنهيييا تسيييتلزم مييين المعليييم الوليييوه إليييى ن إذ ة،صيييعبوال

عبيييدالهادي يسيييتجيب لهيييا وبالتيييالي وجيييب عليييى المعليييم إتبييياع اسيييتراتيجيات مهمييية لبنييياء هيييذه المهيييارة )

 : ( منها2013ن،و خرو

ونقصيييد بهيييا أن يضيييع المعليييم نفسيييه فيييي موقيييع الطاليييب عنيييد تحلييييل  : االهتميييام بالجانيييب الوجيييداني .1

هييييذه المهييييارة طلبيييية وفيهييييا يختلييييف المعلييييم فييييي فهييييم ممارسيييياتها وأو مالحظييييه ردود أفعييييال ال

ادراك المعليييم لمحتيييوى انفعيييال الطاليييب وحقيقييية مشييياعره وصيييوال إليييى  غيييياببيييدأ مييين متدرجييية إذ ت

تفهميييه السيييتجابات الطاليييب حتيييى التيييي ليييم يعبييير عنهيييا ميييرورا باالسيييتجابة السيييطحية واالسيييتجابة 

سيييير وتحلييييل مشييياعر الطاليييب التيييي ليييم يعبييير لميييا عبييير عنيييه الطاليييب فقيييط دون الوليييوه إليييى تف

 عنها.

يجعيييل  فيييي إعطييياء اليييدرجاتقيييد يعتقيييد بعيييض المعلميييين خطيييأ أن التسييياهل  : االحتيييرام المتبيييادل  .2

الطاليييب ال يحتيييرم إال المعليييم هيييذا المعتقيييد  و، إال أن التجربييية أثبتيييت خطيييأ اليييب يحتيييرم معلمييييهالط

علييى التركيييز المعلييم  علييىجييب بييه، لييذا وبعداليية وموضييوعية مييع طالالييذي يحتييرم ذاتييه ويتعامييل 

وتظهيييير هييييذه االسييييتراتيجية بمسييييتويات ، بييييه فيييييه وتقييييديرهم واحتييييرامهم أيضييييابنيييياء ثقيييية طال

احتييرام المعلييم لعالقتييه  قلييةاحترامييه وكييذلك  وقلييةبييدأ ميين سييلبيه الطالييب تجيياه المعلييم ت متدرجيية 

 خر.بطالبه وصوال إلى أعمق مستويات االحترام والتقدير للذات و اآل

ميييدى المصيييداقية فيييي مشييياعر  للطاليييب القيييدرة عليييى جيييس : الصيييد  فيييي التعبيييير عييين المشييياعر .3

رييييد هيييو ال كميييا يرييييد المعليييم ، إذ كميييا ي ،( والتعاميييل معهييياسييينه 16-15اآلخرين)المرحلييية مييين 

عبيييير عنييييه المعلييييم ميييين مصييييلحته فييييي ردود الفعييييل تجيييياه مييييا ي ه الحاليييية ذفييييي هيييييغلييييب الطالييييب 

وقييد يعبيير  ،ر المعلييم بطريقييه لفظيييه منفصييلة عيين المشيياعر الحقيقييةفقييد يعبيي ،أحاسيييس ومشيياعر

ن كيييان بمعنيييى أن يعبييير حسيييب طبيعييية الموقيييف إبمشييياعر ذات صيييله وقيييد يكيييون صيييادقا وصيييريحا 

سييييلبيا أو ايجابيييييا ، وقييييد يصييييل إلييييى أقصييييى درجييييات المصييييداقية والطبيعييييية  لحقيقيييية مشيييياعره 
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مشييياعره ويسييييطر عليهيييا وال يسيييم   وتركيييز مهيييارات االسيييتماع عليييى ضيييرورة أن يحييييد المعليييم

 ( 2014لها بتوجيه ردود فعله )ساري،

وقبلهييا أن ينميييه فييي ذاتييه. ويييرى  تالميييذهعلييى المعلييم أن ينمييي سييلوك الديمقراطييية لييدى كمييا يجييب 

بعض يوليييييد قيييييوى ( أن اهتميييييام األشيييييخاص ببعضيييييهم الييييي2000و هيييييارمن، 1982البييييياحثون )األشيييييول، 

هتمييام متبيييادال بييين المعلييم والطاليييب فييتن اإللهييام ينسييياب علييى طييول ممييير تذا كييان االداخلييية لالسييتثارة، فييي

 .عالي الشحنات

ات اسييييتخدام الصييييوت العييييالي وإعطيييياء األواميييير ين سييييلوك المعلييييم المسيييييطر كمييييا فييييي سييييلوكإ  

والتهديييييد والتييييوبي  واإلحييييراه واإلجبييييار علييييى المسييييايرة، تجبيييير الطفييييل علييييى المقاوميييية ،وال يييييتحمس 

وهييو مييين  التالمييييذفييي خفيييض الصييراع بييين  مس والتلفييت مميييا يضييعف هييدف المعليييمهلعملييه وينشييغل بيييال

 تالمييييذهب ن المعليييم المسييييطر يغليييب عليييى عالقتيييهمليييية التعليميييية، وبطبيعييية الحيييال فيييتاألهيييداف المهمييية للع

المييييؤثرة علييييى التحصيييييل المهميييية الكراهييييية والعييييدوان، كمييييا أن البيئيييية الصييييفية هييييي ميييين أهييييم العوامييييل 

 وفيييييي ذات الوقيييييت فيييييتن العالقيييييات المتيييييوترة منبئييييية بالسيييييلوك العيييييدواني للطاليييييب  الدراسيييييي للطاليييييب

(Rubio,2010)  

 الخيييوف و وفاعليييية المتصيييل )المعليييم( تتحيييدد بقدرتيييه عليييى تخلييييص المتلقيييي مييين القليييق والتيييوتر

العميييير ودرجيييية الثقيييية  ناحيييييةوتسيييياعده علييييى القبييييول االجتميييياعي، وكييييذلك تييييؤثر فاعلييييية المتلقييييي ميييين 

 لوك.بالنفس والس

االتجاهيييات  المؤسسييية التعليميييية ذاتهيييا  فيييي تعمييييق ( إليييى دور1990وقيييد أشيييار )عبيييد اللطييييف،

، فقييييد أوضيييي  أن المتفييييوقين لييييديهم التييييي ينتمييييون إليهييييا نحييييو المؤسسيييية التعليميييييةللطلبيييية االيجابييييية 

ميييية المعلميييين واألسييياليب  التعلي و ، المييينهج الدراسييييجابيييية نحيييو كيييل ميييا ييييدور فيييي المدرسيييةاتجاهيييات اي

واليييزمالء واألقيييران، وأشيييار إليييى أن السيييلوكيات المعيييززة لهيييا تيييأثير مهيييم وموجيييب عليييى عمليييية التحصييييل 

والتفييييو  وأوضيييي  أن اسييييتجابة التالميييييذ للمعلمييييين تكييييون ايجابييييية اذا تمركييييزت عملييييية التعليييييم علييييى 

 .الطالب نفسه

 

التربيييييية  ايوكيييييل إليهمييييي الجهتيييييان اللتيييييان( أن المدرسييييية واألسيييييرة هميييييا 2013ويرى)شييييياهين،

وكيييذلك اليييدعم اليييذي تقدميييه  التالمييييذاالجتماعيييية للطاليييب، فيييالتعلم ييييتم مييين خيييالل التفاعيييل بيييين المعلميييين و

 ؟التلميذ، وماذا يتعلم تعلموالعمليات الوجدانية تؤثر في كيف يألن العالقات  ،األسرة
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النفعيييالي المعليييم الكيييفء هيييو اليييذي يمليييك سيييمات اجتماعيييية وانفعاليييية تمكنيييه مييين االتيييزان اإن  

اليييوعي اليييذاتي والتعييياطف والتواصيييل االجتمييياعي وإدارة االنفعييياالت ومييين هيييذه السيييمات واحتيييرام طالبيييه، 

  .، مما يجعله قادرا على التعامل مع تالميذه بمعرفة ووعيوتنظيمها والمسئولية االجتماعية

 : التفاعل الصفي ومهارات التواصل

بأنيييه كيييل ميييا يصيييدر عييين المعليييم والتالمييييذ ( التفاعيييل الصيييفي 2013يعيييرف )الهيييادي و خيييرون،

 ،بهيييدف التواصيييل لتبيييادل األفكيييار والمشييياعر والمعيييارف ،فيييي غرفييية الصيييف مييين كيييالم وحركيييات وإشيييارات

عملييييية ديناميكييييية متحركيييية تشييييجع  وهييييو .ويييييؤدي إلييييى فهييييم مشييييترك لمييييا يطييييرح ميييين معييييارف و راء

فيير  بييين معلييم  ويوجييدطيياء ولدبييداع. وتتييي  فرصيية أكبيير للمعلييم للع ،علييى االقبييال علييى الييتعلم التالميييذ

مييين كفاييييات التفاعيييل الصيييفي فمعليييم الميييادة يقيييدم ميييادة علميييية بحتيييه  يملكيييهفيميييا   التالمييييذالميييادة ومعليييم  

فهييو ملييم بمادتييه ومجيييد فيهييا، بينمييا معلييم التالميييذ فيعطييي للعالقييات االجتماعييية مسيياحة أوسييع يسييودها 

 .طمئنانالدفء والثقة فيشعر التالميذ باألمان واال

يؤكيييييد البييييياحثون عليييييى أن التفاعيييييل الصيييييفي ضيييييروري لتكيييييوين عالقيييييات اجتماعيييييية ونفسيييييية 

أكثييير قيييدرة عليييى اليييتعلم كميييا أن  لميييون فيييي جيييو اجتمييياعي ايجيييابي يكونيييونالتالمييييذ اليييذين يتع، فايجابيييية

عيييل وبهيييذا يكيييون التفا ،اتجاهيييات ايجابيييية نحيييو المعليييم لمعلمهيييم فيكونيييون التالمييييذذليييك ييييؤدي إليييى تقبيييل 

خييير وتوضيييي  محتيييوى األفكيييار اليييى التواصيييل ميييع  هيييو نشييياط يهيييدف منيييه كالهميييا  تالمييييذهبيييين المعليييم و

 .والمشاعر في المواقف التفاعلية اليومية

 هما: هناك نمطان تفاعليان لعملية التواصل التعليمييوجد 

المتمركييييز حييييول المحتييييوى وهييييو الييييذي ينطلييييق ميييين مبييييدأ أسييييبقية المعرفيييية علييييى اليييينمط  أوال:

ولهيييذا الييينمط توجهيييات قديمييية فيييي  ،لميييتعلم، وفيهيييا تهميييش الجوانيييب االنفعاليييية المصييياحبة لعمليييية اليييتعلما

 اال أنها ما زالت ممارسة وبشدة.  مممارستها وقد يرفضها الجانب النفسي للمتعل

نفسيييية للمييييتعلم والييييذي يركيييز عليييى جوانييييب اجتماعيييية و الييينمط المتمركييييز حيييول الميييتعلمثانيييياً:  

أكثييير نشييياطا وأكثييير  ،بيييدأ حريييية الميييتعلم وقدرتيييه الذاتيييية عليييى اليييتعلم ويكيييون فييييه الميييتعلموينطليييق مييين م

 (.2009تفاعال مع محتوى المعرفة ويسلك فيه سلوكا معبرا عن ذاته وأفكاره واحتياجاته)علي، 

االنفتييياح  وغييييابنتييياه لتواصيييل ضيييعيف بيييين األفيييراد  ( أن الصيييراعات2008وييييرى )الصييييرفي،

الصيييراع عليييى إشيييباع حاجييياتهم وتحقيقهيييا، وييييرى أن الصيييراع يمكييين تجنبيييه لتقلييييل قيييدرة أفيييراد  وضيييعف

( أن البيئيييية الصييييفية rubio,2010وأوضيييي  ) .الفجييييوة بييييين األفييييراد وزيييييادة مسيييياحة االتصييييال بييييينهم
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داعيييم وميييؤثر قيييوي فيييي تحصييييل الطاليييب كميييا أنهيييا مييين الممكييين أن تكيييون منبئييية بسيييلوكه العيييدواني وأن 

 .لمعلم الفاعلالمهمة لصفات إلنصاف هي من الوالمساواة و ا العدالة

 : المراهق والنمو االجتماعي واالنفعالي

هيييي عمليييية انتقيييال مييين  والمراهقييية هيييي المييييالد الوجيييودي والنفسيييي لدنسيييان كيييذات منفيييردة، 

نميييط فيييي العالقيييات يعبييير عييين تبعيييية كاملييية لألسيييرة وانحصيييار عالقاتيييه فيييي إطارهيييا أو تحيييت مسيييؤوليتها 

 (.2013ز بتوسيع العالقات والمرجعيات باتجاه االستقاللية)حجازي،إلى نمط يتمي

مميييا يجعليييه يجيييرد  راء الراشيييدين  ،ينتييياب المراهيييق فيييي هيييذه المرحلييية حالييية مييين تحيييدي الطفولييية 

مييين كيييل ثقييية، فينيييزع إليييى االسيييتقاللية المفرطييية مقابيييل التبعيييية، مميييا قيييد يعرضيييه لعصييياب صيييدمي يظهييير 

نوبيييات الغضيييب والتعيييب دون جهيييد وضيييعف االنتبييياه ونوبيييات القليييق عليييى شيييكل قابليييية سيييريعة للتهييييج و

 وأحالم اليقظة.

النمييييو االنفعييييالي ويتفييييو  عليييييه، وكمييييا فييييي قائميييية  االجتميييياعي فييييي مرحليييية المراهقييييةالنمييييو يسييييبق 

قامييييية عالقيييييات متبادلييييية إل نلمييييي  أن المراهيييييق يسيييييعىللمهميييييات النمائيييييية  (Hafjhurst)هافجرسيييييت 

البييييارزة )تييييو  وقطييييامي  المهمييييات ويعييييدها مييييننمييييية حسييييه األخالقييييي ووثيقيييية مييييع معلميييييه وأهلييييه وت

 ( . 2003وعدس،

بوليييوه قيييوي إليييى العيييالم االجتمييياعي واالنتمييياء لجماعييية األصيييدقاء،  المراهقييية مرحليييةإذ تتمييييز 

وتحميييييل تحيييييديات كثييييييرة ليكتسيييييب فيهيييييا المراهيييييق أدواره االجتماعيييييية ومكانتيييييه، وتعيييييرض جماعييييية 

 ،دى القييييوة الشخصييييية والقييييدرة علييييى اإلقنيييياع  والتييييأثير وبنيييياء الشييييعبيةاألصييييدقاء أفرادهييييا الختبييييار ميييي

 على التأثير والتنافس.المراهق قدرة حم إذا ما أحست ضعف أو محدودية ال تر وهذه الجماعة

لعالئقيييييييي واليييييييذاتي االستبصيييييييار ا ،مييييييين خيييييييالل جماعييييييية األصيييييييدقاءيييييييتعلم المراهيييييييق 

لييييدى اإلنيييياث فييييتن واصييييل والتفاعييييل، أمييييا تماعييييية وحييييدود التواالجتميييياعي ويختبيييير القواعييييد االج

تتمييياهى ف ، عالقييية الصيييداقة بصيييديقة واحيييدة مسيييتودع األسيييرار تكيييون أكثييير حميميييية مييين اليييذكور

 لما ذاتيا له الكثير من الخصوصية.الذوات وتبنيان عا

التحييييوالت فيييييي تفكييييير المراهيييييق تطلييييق زخميييييا نحيييييو  أن ( 2013)حجيييييازي،   ويييييرى  

قيييوة يجيييادل اآلخيييرين ويثيييير التسييياؤالت حيييول هيييق بأنيييه يمتليييك استكشييياف الهويييية، فتشيييعر المرا

فيييي مواجهييية اآلخيييرين، ويشيييعرهم بخروجيييه ا ييييدهش المربيييون مييين جرأتيييه ورغبتيييه أفكييياره ممييي

    عن الطور.
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إلقاميييية االتييييزان ينيييياوب المراهييييق فييييي هييييذه المرحليييية حييييالتي الييييدفاع واإلشييييباع فييييي محاوليييية 

 : المراهقة أن نميز بين أربع أنواع من االنفعالي ويمكن

مييييع سييييوية عالقيييية إقاميييية يميييييل المراهييييق فيهييييا إلييييى االتييييزان االنفعييييالي، و: المراهقيييية المتكيفييييةأوال: 

فهييو يميييل نحييو االتييزان فييي اإلشييباع ألغلييب  ،اآلخييرين، وتقنييين أحييالم اليقظيية وموجييات الغضييب والقلييق

فيييي تأخيييذ صيييورا حيييادة،  رغباتيييه، ويحييييد اسيييتجاباته عنيييد التعاميييل ميييع المسيييائل الدينيييية والفلسيييفية، فيييال

البيييد مييين اإلشيييارة إليييى أن أكثييير ميييا ييييؤثر فيييي هيييذا النيييوع مييين المراهقييية وجيييود تربيييية  مثيييل هيييذه الحالييية

عليييى احتيييواء المراهيييق وتفهيييم حاجاتيييه واحتيييرام رغباتيييه، اقترنيييت بوجيييود معلميييين  ةأسيييرية متزنييية قيييادر

ة واالجتماعيييية المجتمعيييية لهيييا وأقيييران وزميييالء مقيييدرين ومتيييزنين انفعالييييا، ليييذلك فيييان األنشيييطة الرياضيييي

 دور في الثبات االنفعالي للمراهق.

األنشييييطة  إلييييىمنغلقييييا منطويييييا علييييى نفسييييه ويميييييل فيهييييا يكييييون المراهييييق  :المراهقيييية االنسييييحابيةثانيييييا: 

االنطوائيييييية كقيييييراءة الكتيييييب وكتابييييية الميييييذكرات حيييييول انفعاالتيييييه، وهيييييو كثيييييير النقيييييد للييييينظم الوالديييييية 

 كثير من الهواجس وأحالم اليقظة.واالجتماعية، وتنتابه ال

فييييي جييييو التربييييية  -هييييي والمراهقيييية االنسييييحابية-عييييادة و تنشييييأ : المراهقيييية العدوانييييية المتمييييردةثالثييييا: 

السييييلطوية الضيييياغطة والمتزمتيييية، منزلييييية أو مدرسييييية أو مجتمعييييية، وفيهييييا يحيييياول المراهييييق التمييييرد 

يقليييد الكبيييار فيييي شيييكله اميييية ،ويحييياول أن عليييى هيييذه السيييلطات بالمجييياهرة بالعدائيييية والمحييياوالت االنتق

 .ويحتال في تنفيذ رغباته ومآربه ومشيته وتصرفاته،

ألخالقيييييي واالنهييييييار النفسيييييي سيييييمات االنحيييييالل افيهيييييا   يأخيييييذ المراهيييييقو: المراهقييييية المنحرفيييييةرابعيييييا: 

 نتيجييية لالنفيييالت األسيييري أو الضيييغط الشيييديد أو التعيييرض ألزميييات حيييادة كالضيييرب العيييدواني أو ،الشيييامل

 .االعتداء الجنسي والتطرف في التعامل مع حاجته ورغباته

 علييييى التربييييية االجتماعييييية  إذ  يجييييب  ،فييييي هييييذه المرحليييية الكفيييياءة االجتماعييييية للمراهييييق دتتحييييد

بذاتييييه والتغيييييرات الحاصييييلة  وتدريبييييه علييييى اسييييتراتيجيات  ومهييييارات  للمراهييييق أن تركييييز علييييى وعيييييه

ثييييالث  بييييين هيييياييييييز فيمليييية بييييوعي ومعرفيييية  ويمكيييين التالمرح تمكنييييه ميييين التعيييياطي مييييع متغيييييرات هييييذه

 : (2013مستويات )حجازي،

عليييى قيييراءة الموقيييف واسيييتدعاء خبراتيييه  المسيييتوى األول:  مسيييتوى المعرفييية ويتضيييمن قيييدرة المراهيييق

 .السابقة وتحليل مؤشرات الموقف ومتضمناته، وقدرته على التوقع وفق اإلمكانات والمؤشرات
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لييييوعي بييييالعواطف والمشيييياعر المراهييييق لالعيييياطفي وتتمثييييل فييييي امييييتالك  الثيييياني: المسييييتوىالمسييييتوى 

واالنفعييياالت وكيييذلك عليييى ميييدى قدرتيييه عليييى اليييتحكم فيهيييا وإدراك مصيييادرها وموازنتهيييا والقيييدرة عليييى 

 .التعلم من الخبرات الالحقة

ره السيييلوك األمثيييل واألنسيييب واليييوعي بآثيييا المراهيييق اختييييار ييييتم فييييهمسيييتوى القيييرار والمسيييتوى الثاليييث: 

فيييتعلم كيييف يضييبط انفعاالتييه ويكتشييف مييا الييذي يثيييره ومتييى ومييا هييي  ،و مترتباتييه، وتوظيييف الخبييرات

ولحظييية التفكيييير هيييذه تعطييييه فرصييية للتييينفس وتقلييييل  ،لتيييي يجيييب أن يتشيييدد أو يتعييياطف فيهييياالمواقيييف ا

 التوتر مما يجعله يصل لمرحلة االنسجام الذاتي مع نفسه ومع اآلخرين. 

(أنيييه توجيييد فيييرو  دالييية بيييين سيييمات األفيييراد 2014الييينفس الفيييار  )األميييارة،يؤكيييد علمييياء عليييم 

فيييي درجييية تيييوافقهم وتعييياملهم ميييع الصيييراعات واإلحبييياط والشيييعور بالعيييداوة، وهيييذه السيييمات هيييي التيييي 

االسيييتجابة عييين  اختالفيييا فيييي مييدى االسيييتجابة للمواقيييف الصيييفية بييين الطلبييية ومعلمييييهم وتنبيي  هيييذه تظهيير

والتقليييل قيييدر اإلمكيييان مييين  ،عليييى المعليييم أن يتعاميييل معهييا بيييالكثير مييين التغافيييلجييب بنييى نفسيييية مختلفييية ي

 .ردود الفعل المتشنجة التي تزيد من مساحة الخالف بين المراهقين ومعلميهم

( أن المعليييم الفاعيييل هيييو القيييادر عليييى إيجييياد فصيييل دافييي  فيييي عالقاتيييه Rubio,2010وييييرى ) 

ً معيييزز ً ومتفهمييي اً للحمييياس والدافعيييية مهتميييا يعيييرف خصوصيييية كيييل طاليييب فيعيييرف إسيييتراتيجيته ونظاميييه  ا

 في التعلم وكذلك تفضيالته وخلفيته الثقافية ومعتقداته.

تمييير العالقيييات المدرسيييية، بمنعطيييف  إذ ،تتيييأثر حيييياة المراهيييق المدرسيييية فيييي هيييذه المرحلييية بشيييكل كبيييير

الصيييفين التاسيييع تتنيييامى المهيييارات المعرفيييية للطاليييب ويقتيييرب مييين خياراتيييه المسيييتقبلية فيييي  وحسييياس 

وفيييي ذات الوقيييت تتسيييارع التحيييوالت الجنسيييية والنفسيييية التيييي تثيييير اهتماميييه، ويبيييدأ التميييايز  ،والعاشييير

(وتبيييييدأ االهتماميييييات الموازيييييية لعالقاتيييييه بالرفيييييا  2013الواضييييي  فيييييي اليييييذكاءات المتعيييييددة )حجيييييازي،

التواصييييييل  كالسييييييهر واللقيييييياءات المطوليييييية واالهتمامييييييات المشييييييتركة خصوصييييييا ذات العالقيييييية بوسييييييائل

 .االجتماعي

فيهييييا يقييييف المراهييييق  إذ ،مرحليييية تعلييييم الهوييييية (2005ه المرحليييية حسييييب )الفييييتالوي،هييييذ وتعييييد

 فيهيياويقييوي قناعتييه فيهييا بوجييود اآلخييرين أمييام خيييارين إمييا أن يقبييل ذاتييه بمييا فيهييا ميين ميييزات وعيييوب 

يلجيييأ ليييتقمص أدوار ف ،وإميييا أن ال يقبلهيييا اذا ليييم تكييين فيييي مسيييتوى قبيييول اآلخيييرين ولييييس بمعيييزل عييينهم.

ومييين هنيييا جيييياءت قيييوة تيييأثير مجموعيييية فيهييييا قيييد ال تكييييون مالئمييية ليييه ولكنييييه يرتييياح بذوبانيييه  ،أخيييرى

الرفييييا ، فهييييو يحيييياول أن يغطييييي ضييييعفه فييييي اكتشيييياف ذاتييييه معوضييييا ذلييييك بمييييا يييييراه مقبييييوال ميييين هييييذه 

  .الجماعة
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وتظهيييير فييييي  التييييي تتزايييييد يومييييا بعييييد يييييوم،إن االنطييييواء هييييو أحييييد مشيييياكل المييييراهقين المقلقيييية 

غالبيييا ميييا تكيييون ثقافييية الميييراهقين والوحييدة والعزلييية والسيييلبية والتيييردد والخجيييل وكيييذلك مشيييكلة االغتيييراب 

( ليييذلك يالحيييظ عليييى عالقيييتهم أنهيييا دائميييا مشيييوبة 2011مختلفييية ومنفصيييلة عييين ثقافييية الراشيييدين)الجزار،

 .بالنزاع والصراع

 

 : نظريات االتصال

مميييا ، وثا فيييي السيييتينيات مييين القيييرن العشيييرينة التيييي ظهيييرت حيييدياالتصيييال واحيييدا مييين العليييوم الناشيييئ يعيييد

فيييي الكثيييير مييين األنمييياط والعالقيييات  االتصيييال عليييمحيييدا بيييالمنظرين إفيييراد هيييذا العليييم بالدراسييية هيييو تيييدخل 

( ركيييز فيييي بداياتيييه عليييى اإلعيييالم كيييأهم وسييييلة 2014االجتماعيييية، فهيييو عليييم متعيييدد الخلفييييات )الموسيييى،

وكييييف تيييؤثر قنيييوات  ؟هيييرت عيييدة نظرييييات فسيييرت كييييف ييييتم التواصيييلاتصيييال جمييياهيري فيييي وقتيييه، فظ

وفيييي هيييذا الجانيييب سييينناقش مجموعييية منهيييا مييين منحيييى  ؟ وميييا هيييي معوقاتيييه؟التواصيييل عليييى المتلقيييي

 .درجة تأثيرها على المتلقي وطريقة تأثيرها ومالمستها لموضوع الدراسة من وجهة نظر الباحثة

 : ومن هذه النظريات

 : تصال العامنظريات في االأوال: 

 ((Magic Bullet or Shell Model: نموذه القذيفة السحرية أو الرصاصة

لتيييي فسيييرت طريقييية اسيييتقبالنا للمثييييرات ذات المعنيييى ا السيييحرية القذيفييية نميييوذهمييين النظرييييات القديميييةو

ة سييييلطة كبيييييرة للمتصييييل علييييى أعطييييت هييييذه النظريييييو ميييين حولنييييا وكيييييف تتكييييون ردود األفعييييال حيالهييييا

 (Hofland)نهييييا شييييلت تمامييييا قدرتييييه علييييى نقييييدها وغربلتهييييا، وقييييد كانييييت دراسيييية هوفالنييييدأل المتلقييييي،

لتيييأثير البيييرامج االعالميييية عليييى المجتميييع مؤكيييدة فيييي حينهيييا عليييى هيييذه الفكيييرة وميييا دعمهيييا  تزامنهيييا ميييع 

الحييييرب العالمييييية الثانييييية التييييي اجتهييييدت المؤسسييييات السياسييييية فييييي توجيييييه فكيييير الشييييعوب إلييييى عداليييية 

 2012)الموسييييييى،ياسييييييية التييييييي كانييييييت تتبناهييييييا مواقييييييع السييييييلطة للمييييييوت فييييييي سبيلهاالقضييييييايا الس

 .(2014وشاوي،

ميييين كثييييير ألن هييييذه المرحليييية العمرييييية تتييييداخل وقييييد ينطبييييق الفييييرض علييييى مجموعيييية ميييين المييييراهقين 

مدرسيييية ومجموعييية الرفيييا ، التربيييية الوالديييية والممارسيييات الالظيييروف فيييي تكيييوين اليييوعي ليييديها مثيييل 

وناقيييد يسيييهم  أن يجتهيييد فيييي تكيييوين فكييير واع   -إن أسيييقطنا الفيييرض عليييى التعلييييم -معليييم عليييى ال جيييبليييذا ي

  .موجهة على وعي المراهقالغير ص الفجوة ويقلل من أثر الرسائل في تقلي
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خصوصييييا -اد ومعييييايير الجماعيييية وشييييكل االتصييييالأن االسييييتعد االنتقييييائي التييييأثير نمييييوذه يييييرىكمييييا 

، لتكييوين فكيير المتلقييي والتييي ميين شييأنها ر اتصييالية وسيييطةوالقيييادة هييي عناصيي -الوجيياهي أو الشخصييي

تييييأثير علييييى المتلقييييي ولكنهييييا ال تييييرى السييييلطة المطلقيييية للمرسييييل فييييي ال ،االتصيييياليتنشييييط الوضييييع  أن

( أن الواليييدين والمعلميييين وأئمييية المسييياجد وقيييادة اليييرأي 2014ييييرى )الشييياوي،كميييا ، (2012)الموسيييى،

وذليييك حيييين تيييزداد مسييياحة الثقييية  ،مهميييا كيييان حجيييم تنظيمهيييا ،قيييادرين عليييى تحيييييد تيييأثير وسيييائل اإلعيييالم

 .بينهم وبين المتلقين

يختييار مييا يتوافييق  ريييد أن يسييمع أو يشيياهد أو يقييرأ ألنييهالمتلقييي مييا يينتقييي  خييالل العملييية االنتقائييية

ه او سيييمعه أو شييياهده وفيييق إدراكيييه لذاتيييه وميييا يرييييد ليييدوره ثيييم ييييدرك ميييا قيييرأأوال، ميييع اهتماميييه وأفكييياره 

صيييوره ويتيييذكره وينسيييى ميييا عيييدا ثيييم تيييأتي مرحلييية التيييذكر التيييي ييييدرك فيهيييا ميييا يرييييد أن يت ،جتمييياعياال

 ذلك. 

ري والييييداف  يييييدعم التفاعييييل النيييياتج ( أن السييييلوك التواصييييلي الفييييو,1966Anderson) تييييرىكمييييا 

األشيييخاص فيتفييياعلون أكثييير ميييع مييين يسيييتجيب بالشيييكل اليييذي يحبيييون وهيييذا يتوافيييق ميييع تفسيييير ليييدى 

القاتيييه بيييالمعلمين، وفقيييا لمدركاتيييه فهيييو يختبييير ويصييينف ويقييييم معلمييييه أحيانيييا فيييي مواقيييف المراهيييق لع

وفقهيييا تعليميييية مختلفييية ليخيييره فيييي نهايييية المطييياف بفكيييرة واضيييحة وقاطعييية مييين وجهييية نظيييره  يتعاميييل 

الصيييفية وقيييد يحملهيييا لسييينوات فيييي ذهنيييه فتحيييدد عالقتيييه بالميييادة الدراسيييية ومعلمييييه  ويسيييوقها فيييي بيئتيييه

وحتيييى اختياراتييه المسيييتقبلية، إال أنييه فيييي بعييض األحييييان ييينكص عييين الفكييرة فيييي حاليية تعرضيييه وزمالئييه 

وبالتيييالي يغيييير العالقييية االتصيييالية ميييع معلمييييه أو مييين يتصيييل بهيييم  ،لموقيييف اتصيييالي يغيييير الفكيييرة المتبنييياة

 .اإلدراكيةوفق مستجداته 

 تجعيييل عينييية أو لثقافييية معينييية أن مداومييية التعيييرض لفكيييرة م اإلنمييياء الثقيييافينميييوذه الغيييرس وكيييذا ييييرى 

وتمثييل الثقافيية مجموعيية ميين الرمييوز  ،ال يييرى سييواهن مييا تعييرض لييه هييو العييالم الحقيقييي فييأ يييؤمن الفييرد

والصيييور الذهنيييية التيييي تييينظم العالقيييات االجتماعيييية والخبيييرات واألولوييييات والقييييم. فكثيييير مييين الطلبييية إذا 

فهييذا  ،علييى نييوع العالقيية بينييه وبييين معلميييهسييئلوا حييول مهنيية التييدريس سييوف تكييون إجابيياتهم مرتكييزة 

 .شكل من أشكال التعرض المتواصل لنموذه وهو ما يسمى التعلم بالنمذجة

التعلييييييم العرضيييييي أو غيييييير المقصيييييود ومهيييييارات  هميييييا لعملييييية اإلنمييييياء عنصيييييرين رئيسييييييينإن 

إليييى ترسيييي   عيييادة لمثيييير معيييين ييييؤدياالسيييتدالل المعرفيييي، وتؤكيييد هيييذه النظريييية عليييى أن  التكيييرار واإل

ويسيييتدل بيييه عليييى الواقيييع  تفكيييير الفيييرد حيييول ميييا يعيييرض ليييه فقيييط، لفكيييرة المعروضييية وبالتيييالي يتمحيييورا

قييييية تواصيييييلية ي( إن اإلقنييييياع هيييييو طر,Ham&Dunbar 2006ييييييرى )كميييييا  .المعييييياش وتفسييييييره ليييييه

يييييؤثر بهييييا الفييييرد علييييى المعتقييييدات واالتجاهييييات والسييييلوك بطريقيييية واعييييية أو غييييير واعييييية باسييييتخدام 
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أن اإلنسييييييان يطييييييور  (Bulding)( يييييييرى بولييييييدن 2012واصييييييل غييييييير اللفظييييييي. وحسب)الموسييييييى،الت

 صوره العقلية باستمرار نتيجة تفاعل معارفه السابقة مع األحداث المختلفة.  

فييييي تكييييوين فكيييير ميييين أثيييير لمييييا لييييه لغييييرس الثقييييافي وييييية لهييييذا امؤسسييييات التربالالبييييد أن تنتبييييه   

عيييرف خصوصيييية وفرديييية كيييل طاليييب ويعليييم تفضييييالته وخلفيتيييه والمعليييم الفاعيييل هيييو اليييذي ي هيييق،المرا

 (Rubio,2010) الثقافية ومعتقداته

إليييى أن الفيييرد يسيييتقبل ويتيييذكر تفاصييييل الرسيييائل التيييي تشيييبع  واإلشيييباع االسيييتخدام نميييوذه يشيييير

اضيييحة عليييى الرسييييائل التيييي يتلقاهييييا، (أن للمتلقيييي سييييلطة و2012حاجاتيييه ورغباتيييه، ويييييرى )الموسيييى،

الرسيييائل غيييير الشييييقة وغيييير ( أن األشيييخاص ال يتواصيييلون ميييع 2012ميييي وعبيييد الجيييواد،ييييرى )فهكميييا 

 السارة. 

تبييييييدأ ميييييين تولييييييد حاجييييييات بيولوجييييييية ونفسييييييية   النمييييييوذه(أن فكييييييرة 2014يييييييرى )الشيييييياوي،

وتتفاعيييييل هيييييذه الحاجيييييات ميييييع الخصيييييائص الشخصيييييية لألفيييييراد والبيئييييية  ،واجتماعيييييية ليييييدى اإلنسيييييان

فيهييا علييى مييا الفييرد خييالل عملييية التفاعييل رسييائل اتصييالية مختلفيية يركييز يتلقييى  إذاالجتماعييية المحيطيية، 

ات اجتماعييييية منهييييا إرهيييياف اإلحسيييياس إتقييييان مهيييياريحقييييق تلبييييية حاجاتييييه، تسييييتلزم فاعلييييية التواصييييل 

وحسيييييييب)الخزاعلة  (.2009مشييييييياعر اآلخيييييييرين واحتيييييييرامهم وتقيييييييديرهم )أبيييييييو شيييييييعيرة وغبييييييياري،ل

أن المشيييكالت الصيييفية الفرديييية  (Crackers & Castle)ييييرى كريكيييرز وكاسيييل (2012و خيييرون،

 ناتجة من عدم  إشباع حاجات االنتماء واإلحساس بقيمة الذات.

فيحييييياول فيهيييييا المراهيييييق تجرييييييب اسيييييتقالليته  ،المراهقييييية مرحلييييية ينشيييييط فيهيييييا التجرييييييبإن 

طدم بسييييلطة يصييييزاحم أسييييئلة كثيييييرة مشييييوبة بييييالتوجس، ممييييا يجعلييييه خصوصييييا عنييييدما تتيييي ،وإشييييباعها

، فيلجييييأ لجماعيييية ه واحتياجاتييييهرغباتييييفييييي التعبييييير عيييين  حاجاتييييهن والمعلمييييين، الييييذين يحجمييييوالوالييييدين 

 (2003الرفا  أو وسائله الخاصة لتحصيل المعرفة )تو  وقطامي وعدس،

وكيييذلك عليييى  ،إقبيييال األفيييراد عليييى أنيييواع معينييية مييين الميييواد اإلعالميييية دون غيرهيييا إن ذليييك يفسييير

مييين حوليييه، ففيييي الوقيييت اليييذي تظهييير فييييه لمييييه بشيييكل خييياص بنفيييس المنحيييى تتميييايز عالقييية الطاليييب بمع

نفيييور وتباعيييد بيييين اليييبعض اآلخييير  تظهييير بالمقابيييل عواطيييف بيييين طاليييب وبعيييض معلمييييه  عواطيييف تعليييق 

 تالف الطبيعة النفسية للمتواصل. وذلك بسبب اخ  وذات الطلبة

ى عليييى مجموعييية مييين الطلبييية والمعلميييين خلصيييت إلييي((Nash,withoutفيييي دراسييية أجرتهيييا ف

ويختليييف تأثيرهيييا بيييين طاليييب  ،أن توقعيييات المعلميييين تيييؤثر عليييى التحصييييل األكييياديمي والسيييلوكي للطلبييية
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و خيييير علييييى مفهييييوم الييييذات لييييديهم فييييي حييييين رأى بعييييض الطلبيييية أن مواقييييف المعلمييييين ال تييييؤثر علييييى 

 .مفهومهم لذواتهم في حين أثر ذلك سلبا على اآلخرين

أن وسيييائل االتصيييال تخاطبنيييا عييين طرييييق  واسنميييوذه وسيييائل االتصيييال كامتيييداد للحييينيييرى عبييير 

ً   ،حواسيييينا يييييرى ، وبحيييييث يعمييييل علييييى تفعيييييل الوسيييييلة االتصييييالية فأصييييب  إخييييراه الرسييييائل معالجييييا

مضييمون )فهمييي و ل عيين قييدرة الرسييالة علييى توصيييل الأن التركيييز علييى بنيياء الوسيييلة مسييؤو مكلوهييان

 (. 202عبد الجواد،

ضيييياعفة فييييي تحسييييين وسييييائلهم التواصييييلية مييييع تحمييييل هييييذه النظرييييية المعلمييييين مسييييؤولية م 

، طالبهييييم، ويييييرى المنظييييرون أن علييييى المرسييييل أن يكييييون خبيييييرا بأفضييييل طريقيييية لمواصييييلة الحييييواس

بصييييورة أكثيييير دور التكنولوجيييييا تفعيييييل أفضييييل الطيييير  ل هملييييديوبالتييييالي يجييييب علييييى المييييربين أن يكييييون 

  .فهي وسيلة اتصالية مفضلة لفئة الشباب والمراهقين ،ومعرفة وعي

 : نظريات في طريقة انتقال الرسالة التواصلية ثانيا: 

وهيييييي النمييييياذه التيييييي فسيييييرت مسيييييار الرسيييييالة التواصيييييلية وهيييييي التيييييي ركيييييزت عليهيييييا أغليييييب 

 : الدراسات في تفسير مشكالت التواصل

 :( Daflor Modelنموذه ديفلور: ) .1

رها اقناعيييييا طريقييييية انتقيييييال الرسيييييالة ومسييييياير فسييييياعتنيييييت بتالتيييييي  هيييييو مييييين أكثييييير النمييييياذه 

 –شيييانوف  نميييوذه  (Daflor)طيييور فييييه ديفليييور وشيييمولية، وهيييي مييين النمييياذه التيييي لقييييت قبيييوال أكثييير

تصيييال لهيييا عناصييير اليييذي ييييرى أن الرسيييالة االتصيييالية وعمليييية اال (Hanov - Weaver) ويفييير

 رسالة والمستقبل وعناصر التشويش.هي المرسل وال أساسية أربعة

ش الفنيييييي وهيييييو المعوقيييييات الخارجيييييية التيييييي تعييييييق نقيييييل تشيييييمل عناصييييير التشيييييويش، التشيييييوي 

بينميييا يركيييز تشييييويش المعييياني عليييى التحرييييف الحاصيييل للرسيييالة المنقوليييية  ،الرسيييالة بشيييكلها الصيييحي 

ويييييؤثر علييييى فهييييم المسييييتقبل للرسييييالة  بهييييدف وصييييول محتييييوى الرسييييالة  مطابقيييية ( 2012)القوايسيييية،

، ا التصيييينيف وأضيييياف إليييييه التغذييييية الراجعييييةهييييذ (Daflor) وأعتمييييد ديلفييييور .إلرسييييالها إلييييى المسييييتقبل

عليييى اسيييتجابة مييين المسيييتقبل تسييياعده عليييى تعيييديل محتيييوى رسيييالته االتصيييالية  المرسيييليحصيييل  التيييي

 .ليضمن تأثيرها على المستقبل

وتيييييرى الباحثييييية أن التشيييييويش معييييييق لوصيييييول الرسيييييالة نظيييييرا لوجيييييود أنمييييياط مختلفييييية مييييين 

 25زييييد عليييىوعيييدد غيييير قلييييل مييين الطلبييية )ي ركييييز،، خصوصيييا مييين ليييديهم مشيييكالت فيييي التالمتعلميييين

 طالبا( في الصف الواحد،كما أوضحت هذا التأثير طالبات العينة.
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 : نظريات نفسية ساهمت في تفسير مشكالت التواصلثالثا: 

 (Expectancy theoryنظرية التوقع ) .1

لفيكتددددورربطددددتنظريددددةالتوقددددعإذ سددددرتالسددددلو التواصددددليواحدددددةمددددنالنظريدددداتالتدددديفهددددي

بددديناألداءوالحدددافز فدددالتوقعاختيدددارواعددديبدددينبددددائلبهددددفزيدددادةالسدددرور((vector vroomفدددروم

ددد فدددلنالفدددرديميدددلعدددادةإلدددىحسدددابالبددددائلالتدددي اوتقليدددلاأللدددم وبمددداأنالسدددلو الشخصددديهدددادفدائم 

.رةلتجنبمايكرهويختاربينهاوفققاعدةمحبباتالميلافط يراهاأماماكناتجلهذاالسلو 

قددددالإلنجددددازتددددر النظريددددةأنهنددددا تددددوقعينلنتددددائجالسددددلو يتمركددددزاألولحددددولتحقيكمددددا 

ثددميبددددأفدديالتوقدددعبقدرتدداعلدددىانجددازمددايهددددفإليدداينشدددطباتجاهدداويحققددافعدددال فبمجددردقناعددةالفدددرد

تددر الباحثددةأندداوفقدداو أةالثددانيفيفكددرفدديعائدددهددذاالسددلو ويقدديسمددد ودرجددةمدداسددتحققالدداالمكافدد

حتددىيسددهلتواصددلامعهددم يلددزمللمعلددممعرفددةحاجدداتطالبدداالتددييرغبددونفدديإشددباعهالهددذهالنظريددة

صهددددددذهالعالقددددددة)علدددددديوويتوقددددددعردودأفعددددددالهموحتددددددىسددددددلوكهمأحياندددددداقبددددددلأنيظهددددددر.ويلخدددددد

:فيهذهالمعادلة(2014حمو  

.يةالنجاح*القيمةالحافزةللنجاحالميلللنجاح=الدافعللنجاح*احتمال

إلدددىأننجددداحالمدددتعلمفددديأداءمهمتدددامدددرتبطبعددداملينهمدددادرجدددةتوقعدددا(fither)يشددديرفيدددذر

فدددلنإحسددداسالمدددتعلم حصدددلعليهدددامدددنأداءالمهمدددةعنددددتدددوفرهدددذينالعددداملين والقيمدددةالتدددييللنجددداح

بالتغذيدددةالراجعدددةالموجهدددةنحدددوتالميدددذهفدددزيتوجدددبعلدددىالمعلدددمأنيح وعليدددابالفاعليدددةالذاتيدددةتزيدددد

.عادياوأنيتطورونبشكلجيديحققوناليسعمال  وأنيرفعمنإحساسهمبأنما الهدف

مددايتوقددعفددلذاكددانمددايتوقعددامددنمعلمدداإيجابيددافلنددايصدددرالسددلو علددىالطالددببندداءيتصددرف

حساسددديةوتخدددوفمدددنردودفعدددلالمعلدددمسدددنة(أكثدددر16-14)يدددةحسدددبمدددايتوقعدددا وهدددذهالمرحلدددةالعمر

وخصوصااإلناث.

ووضدددوحاألهددددافوضدددوحعلدددىبدددالتركيزطالبددداتوقعددداتتوجيددداعلدددىقدددادرالمعلدددمفدددلنعليدددا

والحددددافزاألداءومسددددارالهدددددفلوضددددوحنتيجددددةالمددددتعلمفددددلنوبالتدددداليالحددددوافز وواقعيددددةاألداءخطددددة

فدديفيددتعلمتوقعاتددانتيجددةعددنوراامنجددزشددخصإلددىويتحددولمتحققددةمنطقيددةتوقعاتدداجعددليسددتطيع

التمييزوبالظلمإحساساعنبعيد منجو

 (Attribution Theoryنظرية العزو ) .2
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(مدددنالنظريددداتالمعرفيدددةالتددديتعدددزوBernard wiener)برنددداردوايندددرتعتبدددرنظريدددةالعدددزول

 بمعندددىأنالسدددلو الفدددرديةأوخارجيدددةحسدددبموقدددعالضدددبطلديددداالدافعيدددةلدددد الفدددردألسدددبابداخليددد

كمددداأشددداركدددلمدددنفيندددر بواحددددمدددنسدددببينإمددداداخلددديأوخدددارجي لألشدددخاصهدددادفومددددفوعبقدددوة

.(2014)عليوحمو  (Wiener&Rutter)وروتر

ألنالعددددزواتأو(2013 اللددددذةأواأللم)الزغلددددولوالهنددددداويأيضددددانظريددددةنظريددددةتسددددمىهددددذهال

السددلو يكددونمنبعهددامددايحسددامددنلددذةأوألددم وهدديمددنالنظريدداتالتددياألسددبابالتددييحيددلإليهدداالفددرد

يميدددلأغلدددبالطلبدددةلعدددزونجددداحهمأوفشدددلهمالدراسددديألسدددبابكامندددافددديإذربطدددتبالعمليدددةالتربويدددة

أونتيجددددةلعددددامليالقدددددرةكعامددددلداخلدددديوضددددغط المددددنهجأوالطرائددددقأوالمعلددددمأوالقدددددراتالخاصددددة

.خارجيالعملوالحظكعامل

إذاكاندددتقددددرةالشدددخصعلدددىأداءالمهمدددةوجهددددهالمبدددذولأثنددداءسدددهال غددددوالعمدددلمكدددنأنيي 

يطدددوعصدددعوبةالعمدددللصدددالحةفيشدددحنذاتدددابلحسددداسأنهددداالتتطلدددبإالالقليدددلمدددنا  إذالعمدددلكبيدددر

تعطدديالعمددلوبالتدداليفددلندفددعالقدددرةباتجدداهالهدددففدديتحقيددقالهدددف وذلدد ألنرغبتدداأكبددر الجهددد

(علددددىأن1958)(Heder)لتحقيدددقالهدددددفالمطلددددوب ويركدددزهيدددددر ممددددايددددؤدي إحساسدددابلددددذةكبيدددرة

(.2014العامليناليعمالنإالبتوفرالهدفالمرادتحقيقا)عليوحمو  

(أنسددددلو الفددددردندددداتجللعددددزواتالتددددي2013)الزغلددددولوالهنددددداوي (Weiner)ويددددر واينددددر

واقدددفعلدددىءكاندددتسدددارةأوغيدددرسدددارةوعليهددداتتحدددددردودفعلددداتجددداهالميعدددزوالمواقدددفاليهددداسدددوا

لياالفردالموقف.طبيعةالسببالذييعزوإ

االنسدددانبطبيعتدددايحتددداجللتبريدددرلتخفيدددفحددددةأثدددراالخفاقددداتعليدددا لدددذل فدددلنالطالدددبغالبدددامدددا

والمعلددددموالوقددددتيعددددزوفشددددلاالدراسدددديوعدددددمحصددددولاإلددددىمددددايريدددددعلددددىأكثددددرمددددنسددددببكددددالمنهج

واالمتحانات

 (Theory)   self-esteem  نظرية تقدير الذات .3

وجدددداءتثددددورةعلددددى(1902-1987)(Carl Rogers)علددددىيدددددكددددارلروجددددرزظهددددرت

وهدددي(2014النظريددداتالتددديأعطدددتللددددوافعالخارجيدددةدوراكبيدددرافددديتوجيدددااألفدددراد)علددديوحمدددو  

العالجالمتمركددددزحددددولبدددددايتهاعلددددىالجانددددبالعالجددددي)تفدددديوركددددزمددددنالنظريدددداتواسددددعةاالنتشددددار

وقدددددركددددزتهددددذهالنظريددددةأيضدددداعلددددى العميددددل(ثددددماتسددددعتلتشددددملارشدددداداألشددددخاصبشددددكلعددددام

اتجاهددداتاألفدددرادالشخصددديةتجددداهالخيددداراتوكيدددفتنمدددوالحاجددداتالنفسددديةمدددعنمدددواألفدددرادوهددديتدددر 

.يأتيعلىقمتهاالدافعالداخليأنهنا متصالمناألسبابالكامنةوراءالسلو 
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فالسددددددلو فيهدددددداغرضدددددديتددددددر أنالفددددددرديقددددددومبالسددددددلو نتيجددددددةالمتعددددددةوالرضددددددىكمددددددا

وتركددددزعلددددىمفدددداهيموينشددددأمددددنتفاعددددلالخبددددراتوالمدددددركاتمددددعالمواقددددف (2001وهددددادف)ملحم 

ربالكفددددداءةأناإلنسدددددانبحاجدددددةللشدددددعوأيضددددداتدددددر هدددددذهالنظريدددددةكمدددددا الكفددددداءةواالختيددددداروالتدددددرابط

واالسدددتقاللالدددذاتيواالختيدددارفددديالتوجيدددانحدددوالهددددف وأناألفدددرادالدددذينيددددفعونذاتيددداأكثدددراحتمددداال

هددددفينلهمدددانفدددسالقيمدددةسددديكونلالسدددتمراروالتكيدددفوالنجددداحوعلدددىغيدددرالمتوقدددعففددديحالدددةوجدددود

ختيددارهددوحجددمالدددافعالددذاتيلكددالإالانالتجربددةأثبتددتأنالحكددمفددياال الددد األفددرادمددامتسدداوي هؤأدا

.ويعتمدعلىالناتجالمتوقعمنهما النشاطين

أدوارالكفددداءةواالسدددتقالليةالذاتيدددةأكثدددرتدددأثيرامدددناالرتبددداطبددديناالختيددداراتإنالواقدددعيظهدددرأن

رضدددىارخدددرينلددديسضدددرورياإلدددىأنارتبدداطالددددافعالخدددارجيبوارخددرينكموجددداخدددارجي ممدددايشدددير

(.(Deci&Ryan,2000الذاتيفهواألقو المحافظةعلىالدافعفي

االدرا قابددددليمددددد ادرا الفددددردإلمكاناتدددداوهددددذافددددبعددددادتكددددونالددددذاتلددددد المراهددددقأتظهددددر

وهدددذهاألبعدددادمنهدددابفعدددلالخبدددرة حيدددثأنهدددذهاالمكانددداتقابلدددةللنمدددووالتطدددوير للتعدددديلبشدددكلمسدددتمر

حيانددداأوخفاقددداأيصدددابفيددداالمراهدددقبالتذبدددذبفددديتبدددينهدددذهاالمكانددداتنتيجدددةإاالدرا االنتقددداليالدددذي

يزيددددمدددنتمركدددزهحدددولليفلنددداينظدددرلذاتدددابمنظدددارسدددلبيبالتدددا وقدرتددداعلدددىتجددداوزمشدددكالتاضدددعف

فددديافددديالتعامدددلمعهددداففددديحالدددةاخفاقدددوبعددددالدددذاتاالجتماعيدددةالتدددييتطدددرفالمراهدددقأحياندددا ذاتدددا

ييعتمددددذقدددديتمدددردعليددداأوينسدددحبمندددا باإلضدددافةإلدددىبعددددالدددذاتالمثاليدددةالدددجتمدددعفلنددداإرضددداءالم

فدددي–الوالديدددةأوالمدرسدددية–هدددقوندددوعالرعايدددةالمحيطدددةاعلدددىسدددالمةالخبدددراتالتددديتعدددرالهددداالمر

(2002)قطاميوعدس توجيهاوارشاده

وبالتددداليفلنهدددا راهدددقبشدددكلكبيدددرإناألبعدددادالسدددابقةتسددداهمفددديتوجيدددامصدددادرالضدددبطلدددد الم

خياراتاومعتقداتا. يؤثرعليافيمما تتدخلفينوعيةمايقررهالمراهقعنذاتا

 (Needs Theoryنظرية الحاجات) .4

وهددي بشددكلكبيددرالنظريدداتالمعرفيددةالتدديفسددرتالسددلو اإلنسددانيالحاجدداتمددنتعتبددرنظريددة

فسددددددر لقدددددددعلددددددىاخددددددتالفوظائفهدددددداومواقعهددددددامفسددددددرةبمبددددددرراتقويددددددةالمعنددددددىلهددددددذاالسددددددلو 

فسدددددددرالمشدددددددهورعلدددددددىعموميدددددددةهدددددددذهالحاجدددددددات كمددددددداالحاجددددددداتبهرمدددددددا(Maslowماسدددددددلو)

 داريددددةالحاجدددداتالتحفيزيددددةفدددديالمواقددددعاإلداريمددددنمنطلددددقالسددددلو اإل(McClelland)ماكليالنددددد

(Moray)راييدددر مدددو إذحاجدددةمتفرعدددة20إلدددىمدددايزيددددعلدددى(Moray)وتوصدددلهندددريمدددوراي

.أنالحاجةموجهةلكلالعملياتالمعرفيةللفردوبالتاليفهيموجهةللسلو 
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:احي(منثالثنو2005لتعلم)الفتالوي علىالحاجاتفيعمليتيالتعليمواوتركزهذهالدراسة

..استخدامهالتوجياسلو المتعلملكيفيةاالستجابةللمواقفالمختلفةضمنالبيئةالمدرسية1

..استخدامهالزيادةمستو التعلمالمعرفيالمرغوب2

..الحاجةلتفريغالطاقةاالنفعاليةللمتعلم3

الحاجددددةللمعرفددددة الحاجددددةللنجدددداحوالتقددددديروالمهمددددةللمددددتعلممددددنبددددينالحاجدددداتالضددددرورية

ئدددةالصدددفيةيالبيفدددتتجددداذبالمدددتعلم.والحاجدددةللتعبيدددرعدددنالدددذاتوالحاجدددةلإلنجدددازوالحاجدددةلالنتمددداء

يةجيدددةمتواصددلةمددعمعلميددا باإلضددافةإلددىمجموعددةمددناالحتياجدداتفمددنجهددةيرغددبفدديعالقددةنفسدد

إالأن لدددد المدددتعلمرغبدددةجدددادةوحدددباسدددتطالعمعرفددديورغبدددةفدددياستكشدددافالبيئدددةالمحيطدددةوجدددود

.تكمالنبعضهمالضماننمومتكاملومتوازنللمتعلمالحاجتينالتتعارضانبلهما

(أنالتواصدددددددليلبددددددديواحددددددددةمدددددددنحاجددددددداتاالنتمددددددداءفددددددديهدددددددرمwood,2010تدددددددر )

 وأناألشدددددخاصذوياالنتمددددداءالجيددددددتقدددددلإصدددددابتهمبددددداألمراامقارندددددةبغيدددددر(Maslowماسدددددلو)

وأنجميعنددددانحتدددداجأننحددددسباالنتمدددداءفدددديمجموعدددداتالعمددددلسددددواءكددددانعلددددىالنطددددا  المتواصددددلين

الرسميأوالخاص.

لفاعدددلهدددوالقدددادرعلدددىإيجدددادفصدددلدافدددافددديعالقاتدددامعدددززللحمددداسوالدافعيدددة المعلدددماإن

.(Rubio,2010)عالقتابالطالبمهتمومتفهملدعمالتعلمفيمفعل

المراهددقفدديهددذهالمرحلددةتلددلعليدداحاجدداتمختلفددةأغلبهددامددايددوفراألمددنواالنتمدداءوالحريددة 

اتليزيددددمدددنانتمائدددالبيئتددداالمدرسددديةويعدددززدافعيتدددالدددذل فهدددويعدددولعلدددىالمعلدددمتحقيدددقهدددذهالحاجددد

للتعلم.

 ((Motivation Theory: نظرية الدافعية .5

الدافعيددةهدديحالددةداخليددةللفددردتعمددلعلددىتوجيهددانحددوسددلو معددينوتسددتمربدفعدداحتددىيتحقددق

افددديخصوصدددالخاصدددةالهددددفالموضدددوع والمدددتعلمفددديهدددذهالمرحلدددة)المراهقدددة(يبددددأبوضدددعأهدافدددا

تددأثروقددديوبالتدداليالتخصددصمسددتقبال  يةبتحديددداختياراتدداللمددوادالدراسددالصددفالعاشددرالددذييبدددأفيددا

أحياندددابقددديمومعددداييرمجتمعيدددةمعيندددة فمدددثالإذاكدددانالمعيدددارالمجتمعدددييعطددديقيمدددةأعلدددىلتخصصدددات

.الطبوالهندسةيجدالطالبنفسامدفوعاللتوجانحوهذهالخيارات
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دوافدددعرئيسدددةتدددتحكمفددديعمليدددةالدددتعلمللطلبدددةأهمهدددادافدددعة(هندددا ثالثددد2002قطاميوعددددس وحسدددب)

لدددذل وجدددبأنتدددوفر يسدددعوندائمددداالكتشدددافالجديددددوهدددماالستكشددداف وهدددذهدوافدددعفطريدددةلدددد البشدددر

ة. باإلضافةإلىدافعاالستثارةالحسيبيئةالتعلمالعامةللطالبمناخاجاذبالالستكشافوالتعلم

ففددديتجربدددةعلدددىطلبدددةمدددنجامعدددة الحدددواسهددديمجدددالاالتصدددالبدددينالفدددردوبيئتددداإذتعدددد

ماكجيددل/كندددا منددعالطلبددةمددنالتواصددلمددعارخددرينإالإلشددباعحاجدداتالطعددامواإلخددراجمقابددلمبلددغ

أمدددوراوذلددد ألنهددمبددددأوايتخيلدددون مددادي وبعدددديدددومينإلدددىثالثددةأيدددامانسدددحبجميدددعالطلبددةفددديالعيندددة

وضددددعفتقدددددرتهمعلددددىالتركيددددزوحددددل وصددددوراليسددددتواقعيددددةوفقدددددواإحساسددددهمبالزمددددانوالمكددددان

المشدددكالت لدددذل وجدددبعلدددىالمعلدددمالتنويدددعفددديالخبدددراتفهدددذهالمثيدددراتعبدددارةعدددنمصدددادرتددددفعهم

(.2002)قطاميوعدس للتعلم

ينشدددطإذ الصدددفيةللمتعلمدددينللممارسددداتا رئيسدددا محركدددالدددذييعدددددافدددعالتحصددديلأخيدددرا هندددا و

الطلبددددةذويدوافددددعالتحصدددديلالعاليددددةويتواصددددلونمددددعمعلمدددديهمبشددددكلأكبددددرمنتهددددزينالفددددرصالتددددي

لدددذل تختلدددف وتتددددخلالتنشدددئةاالجتماعيدددةفددديرفدددعدافدددعالتحصددديل تقدددودهملرفدددعمسدددتو تحصددديلهم

وافعالمالحدددظأنالطلبدددةذويالدددددوافدددعالتحصددديلوحدددبالبيئدددةاالجتماعيدددةالتدددينشدددأفيهددداالطالدددب.ومدددن

افعالخدددارجيوالداخليدددةأقددددرعلدددىاالنجدددازواالسدددتمراروالسدددعينحدددوتحقيدددقالهددددفمقارندددةبدددذويالدددد

الذينينتظرونالتشجيعواالقناعبضرورةاألداءحتىيحققوااألهداف.

اسدددتخداممثدددل ويمدددارسالمعلدددمأحياندددادونوعددديمجموعدددةمدددنالممارسددداتالتددديتضدددعفدافعيدددةالطلبدددة

قلدددةالتشدددجيعوفدددرصاالنجدددازوسددديطرةوتشدددجيعالتبعيدددةللمعلمدددينو غيدددابالنمذجدددةو العالمددداتكعقددداب

 حيدددثتعمدددلهدددذهالممارسددداتكدددمأوضدددحتهامجموعدددةالعيندددةالمزاجيدددةعلدددىتصدددرفاتبعددداالمعلمدددين

علىإضعافالرغبةوالدافعيةللتعلموتقللمنمشاركةالطالبةوتفاعلها.

 

 (Trait theory)  :ية السماتنظر .6

المحدددورالمحدددر لكدددلسدددلو يقدددومبددداهدددوعلدددمدراسدددةالشخصددديةوالتددديهددديعلدددمالدددنفسيعدددد

معرفتنددابالشخصدديةداعمددةلنددالتفسدديرالسددلو  وفدديمرحلددةالمراهقددةفددلنمحددورالعالقددةالمهمددةف الفددرد

اتالتددديأسدددسلهدددايوندددغوجدددددلديددداهدددومجموعدددةاألصددددقاءوالجماعددداتونمددداذجالقددددوة ونظريدددةالسدددم

.فيهاالكثيرمنالمنظرينمعاومنبعدهمنهمجوردنألبورتوريموندكاتل

فددديمجملهددداأنالسدددمةشددديءموجدددودفعددداللدددد الفدددردفددديجهدددازهالعصدددبيهدددذهالنظريدددةتدددر 

تر أنهنددددا  كمددددا(2013ويسددددتدلعلددددىوجودهددددابمظدددداهرالسددددلو المختلفددددة)الزغلددددولوالهنددددداوي 
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 وهددديغيدددرثابتدددة سدددماتعامدددةمشدددتركةبدددينأفدددرادالمجتمدددعالواحددددمنشدددؤهاقددديموضدددغوطاتالمجتمدددع

.سماتفرديةتختلفمنشخصرخروهيأساسيةلشخصيةالفردوتفردهإضافةإلى

وتددددر هدددددذهالنظريددددةأنهندددددا يةسدددددماتأساسدددديةكدددددلسددددمةلهددددابعددددددين وضددددعتللشخصدددد

الدددةمرضدددية(ويدددر الدددبعاأنهددداامتددددادعلدددىمتصدددلبدددينخصدددائصوسدددماتلألفدددراد)وهددديليسدددتح

قسدددمتإلدددىأربدددعمرتكدددزاتينشدددأمدددن(MBTIوحسدددبتصدددنيفمدددايرزبريغدددز)طرفيددداالصدددفةوضددددها 

:كلسمةصفتينمتضادتينوينشأمنهذاالتضادستةعشرنمطللشخصية

خصدددديةمنفتحددددةقدددددتكددددونالش-:مددددعارخددددرينالفددددردتفاعددددلطبيعددددة:المرتكددددزوالسددددمةاألولددددى .1

وهددديشخصددديةلهددداالقددددرةعلدددىاقامدددةعالقدددةمتميدددزةمدددناللقددداءاألولمطلقدددا اجتماعيدددا انفتاحدددا 

اليمكدددنأنتشدددار أوتنجدددزإالفددديظدددلعالقدددةمفتوحدددة الفئدددةوهدددذهمتحمسدددةومعبدددرةوحركيدددة

وهدددذهالمنغلقدددةالتددديتفضدددلالعددديبمدددعالعدددالمالدددداخليوعلدددىالنقددديامنهددداالشخصددديةالمنطويدددة

يظددددلظروفهدددداالخاصددددةوالتتجدددداوبعنددددداالخددددرينوتعمددددلفددددعلددددىالتتقبددددلاالنفتدددداحالفئددددة

.فر العملالتعاملفي



-:تعلميروالفكطريقةالت:المرتكزوالسمةالثانية .2

علدددىمشددداعرهالعميقدددةوكيدددفتدددر األمدددر(Sensing)تفكيدددرالحسددديصددداحباليعتمدددد

وهدددويسدددتقبلالمعلومدددةعبدددرحواسددداالخمدددسيتعامدددلمدددعالمعطيددداتنظدددرمشددداعريةالقدددائممدددنوجهدددة

يعتمدددددددعلددددددىي وعلددددددىالطددددددرفارخددددددرالددددددذالموجددددددودةفعدددددداليثددددددقفدددددديالمشدددددداهدوالمحسددددددوس

 وهددددويتعامددددلمددددعالنظريدددداتأكثددددرويأخددددذمنهدددداالصددددورالتفصدددديليةاللحظددددةلديددددا(Intuitive)حدددددس

.التخيلوقراءةمابينالسطورالكاملة هذهالفئةتكونقادرةعلى

:طريقةاتخاذالقرار:المرتكزوالسمةالثالثة .3

فقددددديكددددونمنشددددأهاعقلدددديتحليلدددديمرتكددددز(Thinkingي) العقالندددديختلددددفمنشددددأالفكددددرةلددددد

اقدددددة تعمددددلالتفكيددددرالعقلددددي وهدددديشخصدددديةموضددددوعيةعقالنيددددةنعلددددىمعلومدددداتيراهدددداهددددوالحقيقددددة

أكثدددرويحيدددداألمدددوربمشددداعره(Feelingالمشددداعري)يدددر بينمددداوتحيددددالمشددداعرعندددداتخددداذالقدددرار 

. عاطفياليغضبارخرينواليريدأنيخسرأحدارالمعلومةلصاللالمشاع

-:نظرللحياةالطريقةفيال:المرتكزوالسمةالرابعة .4
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شددددددددخصالددددددددذييتعامددددددددلبشددددددددكلصددددددددارممددددددددعارخددددددددريناللدددددددد عندددددددددتعاميظهددددددددرلدددددددد 

وهددددودقيددددقومخطددددطوملتددددزمومنجددددزلألعمددددالودونأنيقدددددرالعالقدددداتاالنسددددانية(Judgingوحددددازم)

مفتقدددروهدددومسدددوفوسدددريعالتكيدددفوغيدددرمدددنظم(Perceiving)أومدددرنومتسددداهلكمددداخطدددطلهدددا 

.إلىالمعاييرالمقبولةللتعاملمعارخرين

تمحدددورتأثيرهددداعلدددىنوعيدددةيو عدددنسدددلو األفدددرادتحدددتتدددأثيرالمثيدددراتالبيئيدددةتعبدددرالسدددمات

( ويددددر كاتددددلأنالسددددمةمصدددددرللسددددلو 2002التفاعددددلبددددينالفددددردوبيئتدددداالمحيطددددة)قطاميوعدددددس 

(وطالمددداكدددانالفدددردعارفدددالسدددماتا2001مسدددتقرنسدددبياطدددوالحيددداةالفدددردإالأنددداقابدددلللتكييدددف)ملحم 

يالسلوكاارنيفلناسيكونقادرعلىابداءردودفعلمحسوبةتجاهارخرين.المميزةوواع

إنمعرفدددةالمعلدددملسدددماتالطلبدددةالمختلفدددة يزيددددمدددنقدرتددداعلدددىالتعامدددلمعهدددمبانفتددداحأكبدددر

وفاعليددةأكثددر حيددثتظهددرمهارتددافدديقبددولطلبتدداعلددىاخددتالفأمددزجتهموثقددافتهمممددايجعددلالطالددب

التفاعلوينفتلعلىالتواصلمعزمالئاومعلميا.أكثررغبةفي

 (theory of multiple intelligence )نظريات الذكاءات المتعددة .7

 حيددددث(Therston)تعتبددددرنظريددددةالددددذكاءاتالمتعددددددةشددددبيهةبنظريددددةالقدددددراتالمنفصددددلةلثيرسددددتون

 مسددتقالبذاتددا ويملدد الفدددردتتددألفمددنمجموعددةمددنالقدددراتالمسدددتقلةالتدديتعتبددركددلقدددرةمنهددداذكدداء 

فكانددددتنظريددددة أنددددايتفددددو فدددديقدددددرةمعينددددةأكثددددرمددددنغيرهددددااتمختلفددددةغيددددرقدددددراتمنهددددابمسددددتوي

مالحظتددددالددددبعااألشددددخاصالددددذينيتمتعددددونبقدددددراتخارقددددافددددينتيجددددة1983(Gardner)جدددداردنر

لول)الزغجوانددددددبمعينددددددةولكددددددنهماليحصددددددلونعلدددددددىدرجدددددداتمرتفعددددددةعلددددددىاختبدددددداراتالدددددددذكاء

 .(2013والهنداوي 

أندددددددامدددددددنالصدددددددعبتحديددددددددكافدددددددةالقددددددددراتالتدددددددييشدددددددتملعليهدددددددايدددددددر جددددددداردنركمدددددددا

الدددذكاءمجموعدددةمدددنالمهددداراتالتددديتمكدددنالفدددردمدددنالتعامدددل( ويعتبدددرجددداردنر2014)بقيعي الدددذكاء

مددددعمشددددكالتاوهدددديامكاندددداتبيولوجيددددةتتفاعددددلمددددعالمكوندددداتالبيئيددددةللوصددددولبالشددددخصإلددددىحلددددول

مدددنالنظريددداتالمفيددددةفددديمعرفدددةأسددداليبالدددتعلموأسددداليبالتددددريسوهددديقبولدددةللتحددددياتالتددديتقابلدددا.م

فأنهاتكتشفمواطنالقوةوالضعفعندالمتعلم.

نسدددبهابدددينالبشدددرتصدددلإلدددىتسدددعةأندددواعمنهددداوتدددر النظريدددةأنهندددا قائمدددةمدددنالدددذكاءاتتختلدددف

لموسدددددديقيوالجسدددددميوالمكدددددانيوالحركددددديوالوجددددددوديالدددددذكاءالشخصددددديواالجتمددددداعيوالمنطقددددديوا

(أنكدددلفدددردلديددداعددددةذكددداءاتوهددديتعمدددلبشدددكلمسدددتقل2007ابوهاشدددم واللغدددوي ويدددر جددداردنر)

وأنمسددددتو الددددذكاءالواحددددديختلددددفمددددنشددددخصرخددددروعليددددافهددددويددددر أناألسددددوياءقددددادرونعلددددى
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كمدددا والدددذييحدددددالفدددرو الفرديدددةتحسدددبصدددورتهمالذكائيدددةوهدددذاالتوظيدددفهدددءاتوظيدددفهدددذهالدددذكا

أناير أناحتىذويصعوباتالتعلمقادرونعلىالتفو إذااكتشفتميزهم.

وعليددافلندداعلددىالمعلددمأنينمدديخبراتدداليكددونقددادراعلددىاكتشددافهددذهاالختالفدداتفدديالددذكاء

يددره وهددذاراجددعإلددىواليحصددرالطالددبفدديالددذكاءالمعرفدديالمنطقدديالددذييكددونواضددحاأكثددرمددنغ

المعدددارفوتقلدددلمدددنطدددرحالمهدددارات كمددداأندددايجدددبطبيعدددةالمنددداهجالدراسددديةالتددديتركدددزعدددادةعلدددى

علياأنيعيأفضلالطر فيالتعاملمعكلنوعمنالذكاء.ات.



 : أنواع التواصل

يختلدددفالبددداحثونفددديتصدددنيفأندددواعاالتصدددالإلدددىأندددواعمختلفدددةمنهددداالتصدددنيفعلدددىحسدددب

.فينقسدددمإلدددىاتصددداللفظددديوغيدددرلفظدددي الشدددكلالدددذيتنقدددلبددداالرسدددالةومددداهددديالرمدددوزالمسدددتخدمة

.وفيالجزءالقادمسوفنفصلفينوعياالتصالاللفظيوغيراللفظي

 : التواصل اللفظي

يتعامدددلمعهدددا هدددوكدددللفدددظيصددددرهالمرسدددليحتدددويعلدددىرسدددالةمنطوقدددةتعبدددرعدددنفكدددرةمعيندددة

يددددؤديالتواصددددلاللفظدددديوظددددائفأساسدددديةبشددددكل وفقدددداللكثيددددرمددددنالظددددروفواالشددددتراطات المسددددتقبل

:واضلمنها

.المشاركةالمتعاطفةمعالمرسلممايقويالوسيلةالتواصليةويعمقها.1

الرغبدددةفدددياالتصدددالويمتندددععدددنالمشددداركةأو إذيرسدددلالمرسدددلرسدددالةتفيددددضدددعف.مندددعاالتصدددال2

رأومحتدددددو متضدددددمنيهددددددفللوصدددددولإلدددددىغايدددددةمعيندددددة)فهمددددديوعبددددددنقدددددلمعرفدددددةأومشددددداع

(.2012الجواد 

نمحتدددو الرسدددالةبألفاظددداالمنطوقدددة فيقلدددلمدددناحتماليدددةالخطدددأفددديالتواصدددلاللفظددديعددديعبدددرالفدددرد

قدددادربوعيددداأنيختدددارالمحتدددو الدددذييدددودفهدددووبالتدددالي المتعمددددفيددداألندددايكدددونضدددمنمنطقدددةالدددوعي

اليراقدددبمحتدددو اللفدددظالدددذيينطقدددافيدددؤثرذلددد علدددىعالقاتددداالتواصدددليةأنالدددبعاأحياندددا إيصدددالا إال

ويبررذل بمبرراتمختلفةكالغضبوعدمالقصديةوالتعنتأحيانا. معارخرين

ممدددنأن وعلدددىالدددرغمدددنمحتدددو الرسدددالةالتواصدددليةكبيدددرا ناللفدددظالمنطدددو يحمدددلجانبدددا إ

يمثدددلجدددزءا بسددديطامنهدددا بينمدددايقدددعالجدددزءنالرسدددالةإالأنددداالجدددزءالواضدددلمدددالتواصدددلاللفظددديهدددو

القسمغيراللفظيمنها.علىاألكبرمنفهممحتو الرسالة
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 :غير اللفظي)اللغة الصامتة( التواصل

يتسدددعمجالددداليشدددملكدددلمدددايشددديرأويدددؤديإلدددىنقدددلرسدددالةبمضدددمونمحدددددوهدددادفكوضدددعية

متعدددارفعلدددىاواإليمددداءاتوالمسدددافةبدددينالمتلقددديوارخدددرينأوحركددداتمعيندددةالجسدددموتعبيدددراتالوجددد

محتواهامنالرسائل.

 أنلغدددةالجسددددهدددديالجدددزءاألهدددمفددديالوسدددائلالتواصددددلية(2012ير )فهمددديوعبددددالجدددواد 

-15)بينمدددداتنقددددلنبددددرةالصددددوتوطبيعتددددا (%مددددنالمعلومددددات80-50حيددددثتنقددددلمددددانسددددبتا)

.%منالرسالة(95-65نمعا)(%وهمايشكال30

التعامدددلللفظددديوغيدددراللفظددديبحيدددثاليمكدددنتتدددداخلالوظدددائفبددديناالتصدددالايمكدددنأن

 مدددعالرسدددالةالواحددددةإالكنظددداماتصددداليمتكامدددليدددؤديوظدددائفمختلفدددةمنهددداالتكدددرارواإلعدددادة

ولدداالرسددالةيصدديغمعنددىمغددايرلمدداتقوريقتينأوقددديتندداقاالمحتددو فيعيدددنفددسالمحتددو بطدد

(.2012كةمعينة)فهميوعبدالجواد المنطوقةأوللتأكيدعلىالمحتو المنطو بحر

التواصدددددلغيدددددراللفظدددددييتدددددأثربقدددددوةبتفضددددديالت(,1966Anderson)تدددددر كمدددددا

اللفظددديغيدددرمفعدددللدددد بعددداالشدددخصواتجاهاتددداوقيمددداومعتقداتدددا وتدددر أنالسدددلو غيدددر

.لىتعزيزصورةالمعلموعلىتفعيلتعلمالطلبةالمعلمينبالرغممنقدرتاع

يمكددددنللفددددردأنيتصددددلبذاتدددداىأنددددواعحسددددباألفددددرادالمتصددددلبهددددم يمكددددنتقسدددديماالتصددددالإلدددد

 واالتصدددالالجمددداهيري وقدددديتصدددلبدددتخرينفدددياالتصدددالالوجددداهي)وجهدددالوجدددا()االتصدددالالدددذاتي( أ

.(2010وسيطي)الموسى واالتصالال واالتصالالدولي واالتصالالمؤسسي

وجددودانويسددتلزم لفهددمجميددعأنددواعاالتصددالأساسدديا اعاالتصددالالددذاتيأمددراالتصددالالوجدداهيمددعيعددد

برسدددائلمحدددددةالمحتدددو يعمدددلالسدددلو مددداتفاعدددلمركدددزحدددولموضدددوعاالتصدددال ويدددتمالتواصدددلفيه

فيهاناقالللرسالةالتواصلية.االتصالي

درجددةالسددواءف مدددخلنفسدديلمعرفددةكيددفيتواصددلالفددردمددعارخددريناالتصددالالددذاتيهددوأمددا

هوالذيينبابطبيعةعالقتابارخرين.لفردفيعالقتامعذاتال

 فاإلنسددددانيدددددر مددددنالرسددددائللسددددلو الثقافددددةوالمعتقدددددواإلدرا هدددديموجهدددداترئيسدددديةلإن

يحمدددلعلدددىاالجاندددبغيدددرظددداهرلكندددالتددديتصدددلامدددنارخدددرينمدددايدددتالءمومعتقداتدددا وقدددديكدددونهدددذا

نجددداحالعمليدددةاالتصددداليةبرمتهدددا فمدددايحددددثفددديالجاندددبالنفسددديالدددذاتيمدددنمقومددداتأقددددرعلدددىعاتقدددا

أنأغلدددبالعمليددداتإذ نقدددلالرسدددالةاالتصددداليةأكثدددرممدددايظهدددرمنهددداعلدددىجاندددبالغيدددرأوالوجددداهي

أثرهددداعلدددىتعبيدددراتالجسدددموالوجددداواليددددين االتصددداليةغيدددراللفظيدددةتحددددثعلدددىهدددذاالجاندددبويظهدددر
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علدددىأنيحمدددلهدددذهالتعبيدددراتبخدددالفمدددايتفاعدددلداخلددداعلدددىجاندددبالمسدددتو قدددادرأحياندددا الفدددردأنإال

.لد الساسةوالدبلوماسيين كماهومالحظالنفسي

طأهميدددةكبيدددرةفددديتلبيدددةحاجددداتنفسددديةخاصدددةتتضدددمنالتفاعدددلواالخدددتالإنلالتصدددالالوجددداهي

وتعدددلالنتمدداءلمجموعددةعلددىنطددا شخصدديأوفدديمجددالالعمددل تلبيددةلحاجددةالفددردوكددذل  بددارخرين

مدددنأهدددمالمهددداراتالتددديتركدددزعليهددداالشدددركاتفددديمواصدددفاتالمدددوظفينالدددذينهدددذهالمهدددارةالمهمدددة

تحقيددددقالددددذاتوالحصددددولعلددددىتلبدددديلإلنسددددانحاجددددةمددددنحاجددددات كمددددا(2010يلتحقددددونبهددددا)وود 

الصداقة.

 (أنيكدددددونموضدددددوعالتواصدددددلواضدددددحا 2012يشدددددترطفدددددياالتصدددددالالوجددددداهي)الموسدددددى 

 وأنيكدددونفهدددمينمشددداعرهمبصدددد واهتمدددامحقيقيدددإبدددداءالمتصدددلينعلدددىإضدددافةإلدددىوضدددوحقددددرة

الرسددددالةالمنقولددددةاليتجدددداوزالمعنددددىاألصددددليلهددددادونتشددددويا وفدددديحددددالتددددداخلتظددددروفتواصددددلية

جدددبأنيتأكددددكدددالالطدددرفينمدددنفهدددمنمحتدددو الرسدددالةقدددديتشدددوهوعنددددهايلالرسدددالةفدددلأخدددر عنددددنقددد

وذلدددد باسددددتخدامأسدددداليبالتواصددددلاللفظدددديوغيددددراللفظدددديلنقددددل المحتددددو المحددددددللرسددددالةكمدددداهددددو

إلددىتحميددلالمواقددفوجهددةنظددرهالشخصدديةويددتهمارخددرينبعدددمالفهددميميددلبعدداالبشددرألنالرسددالة 

موقدددددفدونالنظددددددرإلدددددىاالختالفدددددداتاالجتماعيدددددةبددددديناألفددددددرادوالمجتمعدددددات) لمسدددددداعدوحيدددددالال

.(2011 العقباوي

(أنالمعلددددمالجيدددددهددددوبالضدددددرورةمنصددددتجيدددددلدددديسفقددددطلمحتدددددو Barry,2011 يددددر )

الكلمدددداتولكددددنأيضدددداإلشدددداراتالموافقددددةوالددددرفاولتعبيددددراتالمتعددددةاوالرغبددددةفددددياالسددددتماع وأن

يدددراللفظدددييحتددداجأنتكدددونخلفيدددةالمعلدددمومعرفتددداوخبرتددداجيدددده واندددامدددنالسدددهولةأنالتواصدددلغ

يسددديءالطالدددبتفسددديراللفدددظإنلدددمتكدددنالتعبيدددراتقدددادرةعلدددىفلتدددرةالرسدددالةوفقددداللمحتدددو ولثقافدددة

المتلقدددديوجنسددددداوتحيزاتدددددا وتتركددددزأشدددددكالالتواصدددددلغيددددراللفظددددديفددددديتقبددددلالمشددددداعرواألفكدددددار

(2009ودعمهاوتكوينتغذيةراجعةتجاهها)علي وتشجيعها

 : أسباب مشكالت التواصل

وخصوصدددافدددي يركدددزموضدددوعالدراسدددةعلدددىمشدددكالتالتواصدددلالتددديتنشدددألدددد المراهدددق

التددديمناقشدددةاألسدددبابلدددذارأينددداضدددرورةعالقاتددداالمدرسددديةمدددعمعلميددداوزمالئددداومجتمعددداالمدرسدددي 

هدددرالكثيدددرمدددنالمعوقددداتالماديدددةواالجتماعيدددةوالنفسددديةالتددديتعيدددقتظإذ هدددذهالمشدددكالتتكمدددنخلدددف

يمتددددتدددأثيرهعلدددىحيددداة كمدددايمكدددنأنممدددايدددؤثرعلدددىأداءكدددلمدددنالمعلدددموالطالدددب عمليدددةالتواصدددل

:الطالبالمستقبلية ومنهذهاألسباب

 أسباب تتعلق بالطالب:
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بالمسدددتو الثقدددافيوالعمدددري ويتوقدددفوتتدددأثرعمليدددةالتواصدددل:التبددداينفددديالمسدددتو واإلدرا  .1

فددردو خدددر  بددين إدراكنددالألمددورعلددىعوامدددلمختلفددةتربويددةومعرفيدددةونفسدديةويختلددفمسدددتواه

لدددذل نجددددأنالمراهدددقالمتكيدددفأكثدددرقددددرةعلدددىالدددوعيبدددالموقفوالتعامدددلمعدددامدددنالمراهدددق

(.2010المنسحبأوالعدواني)الموسى 

علددىالتركيددزعلددىأكثددراسددتجابةللمشددتتاتمددنغيددره وأقددلقدددرةفددالمراهق:تصددارعالمنبهددات .2

تزيددددلقددداووسدددائلاباسدددتمرارويوظفهدددا يتوجدددبعلدددىالمعلدددمأنيغيدددرمدددنطرائمنبددداواحدددد لدددذل 

.الطالبوتقللمنتضاربالمنبهاتمنتركيز

مليددددةأشددددارتالكثيددددرمددددنالدراسدددداتإلددددىأناالفتراضدددداتالمسددددبقةتعيددددقع:االفتددددرااالمسددددبق .3

يميدددلالمتلقددديإلدددىتحديددددردودفعلددداعلدددىفكرتددداالسدددابقةأكثدددرواإلنصددداتلموضدددوعالرسدددالة 

ممدددايأخدددذبدددامدددنرسدددالةالمرسدددلويدددؤثرهدددذهالسدددلو علدددىعالقتدددابالمدددادةالدراسددديةوبمعلميدددا

وزمالئا.

لكبيددددرتددددؤثرالتربيدددةالوالديددددةوالتربيددددةالمدرسدددديةبشددددك:الضدددغوطالداخليددددةوالمعيقدددداتالنفسددددية .4

كمدددداأنالظددددروفالنفسدددديةالتدددديال علددددىنوعيددددةالطالددددبالمحدددداور وتفددددرزشخصددددياتمختلفددددة

إلددىأنوتجدددراإلشددارةهنددا المعلددمجهددودهوتفقددد يعيهدداالمعلددمأحياندداقدددتعيددقإنصدداتالطالددب

يمكدددنأنوبدددينالطلبدددةوبعضدددهمالدددبعاتالميدددذهطبيعدددةالعالقددداتالصدددفيةالسدددلبيةبدددينالمعلدددمو

 .(2013الهاديو خرون عبدلقعائقاكبيراللتواصل)تخ



 

 المدرسة : و أسباب تتعلق بالمعلم

أنللمعلمدورافياألسبابالتيتعيقالتواصلمعالطالبنجملافي:كما

حيدددثمباشدددرة المتلقدددييفقددددالمرسدددلفدددلنالرسدددالةعدددراطريقدددةتختدددلعنددددما:المختدددلالعدددرا.1

عددددمحالدددةفدديوالملدددلللسدددرحانتميددلالطالبدددةأنإلدددى(الدراسددةعيندددة)تالطالبدددامددنالكثيدددرأشددارت

.للموضوعالمخططالتسلسلعلىقدرتهاضعفعندوكذل هدفها توضيلعلىالمعلمةقدرة

أفدددادتالدراسددداتأندددامدددنالعوامدددلالمدددؤثرةعلدددىالتواصدددل:الضدددغوطالخارجيدددةوالبيئدددةالصدددفية.2

وكدددذل أعددددادالطلبدددةداخدددلالصدددفودرجدددةالحدددرارة تتاتوالمقاطعددداتفددديالبيئدددةالصدددفيةكثدددرةالمشددد

.واإلضاءة
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ألنمسدددداحة قدواتددددافددددالمراهقيبدددددأيتخيددددرمرجعياتدددداو:تذبددددذبالسددددلطاتالمرجعيددددةللمراهددددق.3

ويندددددفعللتعامدددلمددددعاألشدددخاصالددددذينيحددددبهم النقددددتتسددددعلديددداوهددددوحسددداستجدددداهعالقتددددابدددارخرين

يرفضونا.أومنرهومعتقداتا لذل تزيداحتكاكاتامعمنيرفضهمويتناسبونمعتفكي

 نتيجدددةمواقدددفيعتقددددالمراهدددقأنهددداالتسدددتحق:المواجهددداتالمسدددتمرةلسدددلطاتالبيدددتوالمدرسدددة.4

ثبدددداتالمعدددداييروضددددعفوضددددوحهاقلددددةيماألمددددور وهددددذامنشددددؤهويددددتهمالوالدددددينوالمعلمددددينبتضددددخ

 تحددداولالمدرسدددةتعزيدددزالفاصدددلبينهددداوالطالدددبوذلددد راجدددعوالمراهدددقفهدددابدددينكدددلمدددنالمربددديواختال

لثقافةالسلطةالتيتشجعاحتماءالمعلمبالوضعيةاالجتماعيةوسلطةالمهمة.

وصدددعوبة:وعدددياألسدددرةوالمدرسدددةبطبيعدددةالتحدددوالتالخاصدددةفددديحيددداةالمراهدددقضدددعف.5

االحتدددرامووالددددانوالمعلمدددونغالبددداالمراهدددقبقلدددةاألدباذيدددتهمالمرجعيتهدددا تفهمهدددملمدددد اسدددتحقاقهاو

عندددددمايتواجهددددونمعددددافدددديالمواقددددف واليعتقدددددونبضددددرورةمصددددادقتافدددديهددددذهالمرحلددددةانتصددددارا

( 2009)علدددي لسدددلطتهم ويغضدددبالمراهدددقكثيدددراويتعندددتعنددددإهمدددالأفكدددارهأوفدددراارراءعليدددا

.متخيلةللوالدينتمارسهذااإلهمالبشتىالطر وبالرغممنذل نجدأنالسلطةالمطلقةال

فدددبعااألنظمدددةمترهلدددةضدددعيفةفدددياإلمكانددداتالتدددي:ضدددعفاألنظمدددةاألسدددريةوالمدرسدددية.6

.تنميشخصيةالمراهقوتعززالتعلمالمبنيعلىاالستكشافوالتفكيرالنقدي



 :الدراسات السابقة

لتددديناقشددتعمليدددةالتواصددلفددديالبيئددةالمدرسددديةوالصدددفيةهنددا الكثيدددرمددنالدراسددداتوالبحددوثا        

منهددادراسدداتناقشددتدرجددةتفعيدددلهددذهالمهددارةمددنقبددلالمعلمدددينودراسدداتناقشددتالمشددكالتالناجمدددة

:صلودراساتناقشتارثارالناتجةعنذل عنسوءالتوا

 البيئة الصفية: من قبل المعلمين في التواصل أوال :   دراسات ناقشت درجة تفعيل مهارة

(هدفتالدراسةلتبيانمستو مهاراتالتواصلغيراللفظيلد المعلمينمن2016دراسة)الشريانية *

وجهةنظرطلبةالصفالتاسعومد اسهامهافيالتنبؤبدافعيةاالنجازواتجاهالطلبةنحوالمعلم استخدمت

(طالباوطالبة.242درها)الباحثةالمنهجالوصفياالرتباطيوطبقتعلىعينةق

أندرجددددةاسددددتخدامالمعلمددددينلمهدددداراتالتواصددددلغيددددراللفظدددديبددددينالضددددعيفةإلددددىخلصددددتالدراسددددة

والمتوسددددطة وأنأعلددددىالمهدددداراتقدددددرةعلددددىالتنبددددؤبدافعيددددةالطالددددبلإلنجددددازهدددديمهددددارةالتواصددددل
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تواصدددلالبصدددريوأيضدددابطبقددداتالصدددوتوأنأكثدددرالمهددداراتارتباطدددابدافعيدددةاالنجدددازهددديمهدددارةال

.المعلمهيذاتهاأكثرالمهاراتارتباطاباتجاهالطلبةنحو

(هددددفتالدراسدددةإلدددىتنميدددةمهددداراتالتواصدددلواإلبدددداععدددنطريدددق2013*دراسدددة)سددديفتن 

سدددتخدمالباحدددثمقياسددداإالتددددريسالتبدددادليباسدددتخداممهددداراتالتنبدددؤوالتوضددديلوالتلخددديصوالتسددداؤلوقدددد

ومقاييسأخر . تواصلوبطاقةلمالحظةهذهالمهارةومقترحتصورللتدريسالتبادليلمهارةال

لددددىوجددددودإ(طالبددددابالصددددفالثددددامنوتوصددددلتالدراسددددة60اختددددارالباحددددثعينددددةتكونددددتمددددن)

وأن فددرو فدديالمتوسددطاتدالددةإحصددائياعلددىمهددارةالتواصددللددد العينددةقبددلوبعدددتطبيددقالبرنددامج

دليلددداأثدددركبيدددرفددديتنميدددةمهدددارةالتواصدددل وزيدددادةقددددرتهمعلدددىالتعبيدددرعدددنأفكدددارهمالتددددريسالتبدددا

واالستماعلآلخرينوتكوينصالتبينالمالحظاتالشكليةوالحسية.

(هددددددفتالدراسدددددةللتعدددددرفعلدددددىمدددددد اسدددددتخداممعلمددددديالتربيدددددة2013العياصدددددرة )*دراسدددددة

مكدددونواسدددتخدمالباحدددثبطاقدددةمالحظدددةللمعلمددديناإلسدددالميةلمهددداراتالتواصدددلاللفظددديوغيدددراللفظدددي

معلمدددداومعلمددددةوتوصددددلإلددددىأندرجددددةاسددددتخدامالمعلمددددينلمهددددارة36فقددددرةطبقددددتعلددددى26مددددن

%.48%بينماانخفضتمهارةالتواصلاللفظيإلى64التواصلغيراللفظيبلغت

العلددددوممعلمدددديإسددددهام(هدددددفتالدراسددددةإلددددىمعرفددددةدرجددددة2013*دراسددددة)نصددددروعبابنددددة 

واالجتماعيدددداتوالتربيددددةاإلسددددالميةفدددديتحسددددينمهدددداراتالتواصددددلاللفظدددديلددددد طلبددددةالصددددفالعاشددددر

(45واختددددارالباحددددثعينددددةعشددددوائية)األساسدددديوأثددددرمتغيددددريالجددددنسوالتخصددددصوالتفاعددددلبينهمددددا.

أعددددالباحدددثاسددددتبانةمدددنكددددلتخصدددص 15معلمددداومعلمدددةمقسدددمةبدددينالتخصصدددداتالثالثدددةبواقدددع

التدرج.الثيةث

أظهدددرتالنتدددائجوجدددودأثدددردالإحصدددائيالمعلمددديجميدددعالمدددوادفددديالعيندددةفددديتحسدددينمهدددارات

وأثدددددرداللمهدددددارةالكدددددالمتعدددددز  التواصدددددلحيدددددثحدددددازتعلدددددىالترتيدددددبالكدددددالم القدددددراءة الكتابدددددة

حسدددنمهدددارةللتخصدددصلصددداللمعلمددديالدراسددداتاالجتماعيدددةوالتربيدددةاإلسدددالميةووجدددودأثدددردالفددديت

ولدددميظهدددرأثدددردالإحصدددائياعلدددىالمهددداراتالدددثالث القدددراءةتعدددز لمتغيدددرالجدددنسلصددداللالمعلمدددات

يعز إلىمتغيرالتفاعلبينالجنسوالتخصص.

(هددددددفتالدراسدددددةإلدددددىمعرفدددددةدرجدددددةممارسدددددةمعلمددددديالمرحلدددددة2012الوصددددديفي )*دراسدددددة

واتبددعالباحددثالمددنهجالوصددفيالتحليلدددي هددةنظددرهمالثانويددةلتعزيددزثقافددةالتواصددللددد الطلبددةمددنوج

طالبددددا واسددددتخدمبرنددددامج(620طبقددددتعلددددىعينددددةمددددنطددددالبالمرحلددددةالثانويددددة)اسددددتبانةمسددددتخدما

لددددديهاالددددوعيالتالميددددذ%(مددددن56.16(وتوصددددلإلددددىأننسددددبةمتوسددددطة)spssالتحليددددلاإلحصددددائي)
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بلغدددتالطلبدددة كمددداأظهدددرتالنتدددائجأننسدددبةعاليدددةالكدددافيبددددورالمعلدددمفددديتعزيدددزثقافدددةالتواصدددللدددد 

لديهاالوعيالكافيبأهمية دابالتواصل.التالميذ(من70.97)

(هدفتالدراسةإلىإعدادبرنامجتدريبيلتنميةمهاراتالتواصلبينالمعلم2011*دراسة)كابور 

مهارةالتواصللد المتعلمومقياسوالمتعلموأثرهاعلىالتحصيلالدراسيللمتعلمواستخدمتمقياسل

لمهارةالتواصللد المعلموبطاقةمالحظةوبرنامجتدريبيلمهاراتالتواصلمنإعدادالباحثة.

16(مدددنالمعلمدددينقسدددموالمجمدددوعتين)32وقددددأجدددرتالباحثدددةدراسدددتهاعلدددىعيندددةمقددددارها)

للتجريبيددددة(148للضددددابطةو139ضددددابطة(وبلددددغعددددددتالميددددذمعلمدددديالمجمددددوعتين)16تجريبيددددةو

إلددىوجددودفددرو دالددةإحصددائيافدديمهدداراتالتواصددللكددلمددنالمعلمددينوالمتعلمددينتالباحثددةوتوصددل

فدديالمقيدداسالبعددديلصدداللالمجموعددةالتجريبيددة وكددذل وجدددتأندداالتوجدددفددرو دالددةإحصددائيالددد 

.والبعديالمؤجلالمجموعةالتجريبيةلمهاراتالتواصلفيالقياسينالبعدي

بالنسددبةللمتعلمددينوجدددتالباحثددةأندداتوجدددفددرو دالددةإحصددائيافدديمهدداراتالتواصددلبددينأمددا

مجموعدددةالطلبدددةللمعلمدددينبالمجموعدددةالتجريبيدددةفددديالقياسدددينالقبلددديوالبعددددي كمددداوجددددأنددداتوجدددد

صاللالقياسالبعدي.فرو دالةإحصائيابيندرجاتالطلبةالمعلمينبالمجموعةالتجريبيةل

(هددددفتالدراسدددةلمعرفدددةدرجدددةانخدددراطالمتعلمدددين2010دراسدددة)وزارةالتربيدددةوالتعلددديمالفلسدددطينية *

النشدددطفددديالعمليدددةالتعلميدددةالتعليميدددةوتوجيددداأنظدددارالعددداملينفددديقطددداعالتربيدددةوالتعلددديمإلدددىأهميدددة

األفكددداروإبدددرازاالبتكدددارات وأجريدددتالتفاعدددلالصدددفيوضدددرورةتشدددجيعالطلبدددةعلدددىالمبدددادرةوطدددرح

.ناث(إ4963ذكور(و)4614مدرسة(وعدد)82علىعينةمن)

المددددنهجالوصددددفيالتحليلدددديومقيدددداسفالندددددرزللمالحظددددةوخلصددددتالدراسددددةإلددددىأناماسددددتخدكمدددداتددددم

غدددتلدددبباألفكدددارواألسدددئلةبلالطالدددبيقضددديمعظدددموقتددداكدددردفعدددللمدددايطلبددداالمعلدددموأنمبدددادرةالطا

تفدددو فددديإذ وأنللتنشدددئةاالجتماعيدددةدورفددديدرجدددةانخدددراطالطالدددبفددديالموقدددفالصدددفي% 11.4

وأننسدددبةحدددديثالمعلدددمذكدددراكدددانأوأنثدددى%29.9ذلددد الدددذكورعلدددىاإلنددداثبنسدددبةتشدددجيعبلغدددت

%.62بلغت

(هددددددددددفتالدراسدددددددددةلمعرفدددددددددةأسدددددددددوأGeorgakopoulos&Guerrero,2010*دراسدددددددددة)

وغيددراللفظدديعبددردراسددةسددتثقافدداتمختلفددةاللفظدديفددياسددتخداممهدداراتالتواصددلوأفضددلالمعلمددين

طالبدددا540وزعدددتعلدددىاسدددتبانتينمختلفتدددينباسدددتخدامالدراسدددةتمدددنوجهدددةنظدددرالطلبدددةأنفسدددهموطبقددد

قددددالحدددظالباحدددثأنهندددا لأميريكددداوتدددايوانوالسدددويدواليابدددانيينوالمكسدددي ووطالبدددةمدددناسدددترالياو

ومستواه.فبينالثقافاتفينوعالتواصلاختال
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واليعتمدددددذلدددد علددددى لدددديسبدددداألمراليسدددديراتصددددالياإلددددىأنالمعلددددمالمددددؤثرتالدراسددددةخلصدددد

وأنالطالددبيقدديم النجدداحفدديالتحصدديلفددينهايددةالعددامإنمددايمتدددتددأثيرهعلددىالقدديموالتحصدديلالمسددتدام

والقدددادرعلدددىتكدددوين للطيدددففددديتعاملددداوالمعدددززلدددألداءالمعلدددمعلدددىأنددداالمهدددتموالمدددتفهموالعدددادلوا

للوصددولإلددىأقصددىإمكاندداتالددتعلممددنخددالل التالميددذوالقددادرعلددىإلهددام الصددفالدددافافدديعالقاتددا

توظيددددفخصائصددددهمومهدددداراتهمالشخصددددية وأنأفضددددلالمعلمددددينهددددمالددددذينيوظفددددونالتعبيددددرغيددددر

اللفظيوالهدوءوالحوارخارجالصف.

أكدددددالطلبددددةاليابددددانيينوالتددددايوانيينمقارنددددةباألسددددتراليينواألمددددريكيينالددددذينينظددددرونإلددددىاكمدددد

فقددددالطلبدددةالسدددويديينواألمدددريكيينأمدددامعلمددديهمأنهدددمأكثدددراسدددتخداماللتواصدددلوالتعبيدددرغيدددراللفظدددي

وأنللمعلمدددين يينإلدددىأنمعلمددديهمأكثدددراسدددتخداماللحدددوارداخدددلالصدددفمدددناليابدددانيينوالتدددايوانأشددداروا

األستراليينواألمريكيينعالقاتهمخارجالصفأقلمنبقيةالثقافات.

(هددددفتالدراسدددةلمعرفدددةأثدددربرندددامجتددددريبيمقتدددرحعلدددىمسدددتو 2009*دراسدددة)أحمدددد 

والمعلمدددات(المعلمدددينوركدددزتعلدددىمهدددارةطدددرحاألسدددئلةلدددد الطلبدددة) مهددداراتالتواصدددلالشدددفهي

العملية.وأثرذل علىمستو أدائهنفيمقررالتربية الهيثمببغدادفيكليةابن

طالددددب40-(طالبدددداوطالبددددةللمجمددددوعتينالتجريبيددددةوالضددددابطة82اختددددارتالباحثددددةعشددددوائيا)

وذلددد بلعدددداداختبدددارقبلددديلمعرفدددةمدددد وعدددي-طالبددداللمجموعدددةالتجريبيدددة42للمجموعدددةالضدددابطةو

رة كمددداقامدددتالباحثدددةبلعدددداداسدددتمارةمالحظدددةمكوندددةمدددنمجدددالين:األولالطلبدددةلوجدددودهدددذهالمهدددا

حدددولمهدددارةطدددرحاألسدددئلةوالثدددانيحدددولمهدددارةتلقددديإجابددداتالطلبدددة كمدددابندددتبرندددامجتددددريبيمقدددنن 

واسددددتنتجتالباحثددددةأنهنددددا فددددرو دالددددةإحصددددائياعلددددىأنمسددددتو الطلبددددةفدددديالمهددددارةمتسدددداوقبددددل

بدددينمسدددتو الطلبدددةفددديالمهدددارةبدددينالمجموعدددةدالدددةاحصدددائيا وأنهندددا فروقدددا  الشدددروعبالتددددريب

التجريبيةوالضابطةلصاللالمجموعةالتجريبية.

لددددىالتعددددرفعلددددىمشددددكالتضددددبطالصددددفالتدددديإ(هدددددفتالدراسددددة2009*دراسددددة)المقيدددددوالعدددداجز 

 واتالخبددددرةوالمؤهددددلوالكشددددفعددددندرجددددةوجددددودهددددذهالمشددددكالتوعالقتهددددابسددددن تواجدددداالمعلمددددين

 (معلمددددا520ومحاولددددةالتوصددددلإلددددىمقترحدددداتتسدددداعدالمعلمددددينعلددددىحلهددددا تكونددددتالعينددددةمددددن)

واسدددتخدمالباحدددثمدددنهجالبحدددثالوصدددفي وخلدددصإلدددىأنددداتوجددددفدددرو دالدددةإحصدددائيابدددينتقدددديرات

توجددددفدددرو وكدددذل  تعدددز لمتغيدددرعدددددسدددنواتالخدمدددة مشدددكالتضدددبطالصدددفوالمتعلقدددةبالتالميدددذ

دالددددةإحصددددائيابددددينمتوسددددطاتتقددددديرمشددددكالتضددددبطالصددددفتعددددز لمتغيددددرالمؤهددددلالعلمدددديوذلدددد 

لصاللطلبةالبكالريوس.
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(هددددفتالدراسدددةلرفدددعمسدددتو طلبدددةالصدددفالرابدددعفددديوحددددةالكسدددورعددددنwolff.2009*)دراسدددة

طالدددب(12كوندددةمدددن)قامدددتالباحثدددةباختيدددارعيندددةمقصدددودةمإذطريدددقتوظيدددفمهددداراتالتواصدددل 

ممدددنكاندددتنتدددائجهممنخفضدددةفدددينتدددائجاالختبدددارالمعيددداريالمصدددممخصيصددداللدراسدددة وتميدددزتالعيندددة

بددداختالفالثقافدددةواللغدددةاألمالتددديكدددانوايتحددددثونبهدددا وخصدددصللطلبدددةمعلدددممسددداعدواعتمددددتالدراسدددة

مختلفة.علىالمتابعةالمباشرةللطلبةوطر تقييم

قددددلةبلعددددادمسدددلالتجاهددداتالطلبدددةنحدددودراسدددةهدددذهالمدددادةفددديبدايدددةالفصدددل وقامدددتالباحثددد

الباحثدددةمجموعدددةمدددنالمهددداراتالتواصدددليةمنهدددااالسدددتماع اإلجابدددةعلدددىالتسددداؤالت مالحظدددةطبقدددت

تنفيددددذالمهمددددات المسدددداعدةعلددددىالتواصددددلوفهددددممحتددددو المعرفددددةالمقدمددددة وأجددددرتمقددددابالتمتصددددلة

نتدددائجالدراسددددةجيدددددةوجدددداءتتوصدددلواإلددددىاإلجابدددة ثددددمعرضدددواالختبدددداراتبعديدددة لمناقشدددتهمكيددددف

بحيددددثزادتمددددنفهمهددددمللكسددددوروقددددابليتهمللتواصددددلرياضدددديا كمدددداأنقددددابليتهمنحددددوشددددرحإجابدددداتهم

ومشددداركتهاقددددزادت ولدددوحظبدددأنقلقهدددموعصدددبيتهمانخفضدددابمسدددتو كبيدددر كمددداأنسدددعادتهموثقدددتهم

دتوأصبحواأكثرذكاء.بذواتهمقدزا

(هددددفتالدراسدددةإلدددىتقصدددياتجاهددداتطالبددداتكليدددةالتربيدددةبعبدددري2007*دراسدددة)سدددلوم الغدددافري 

بنددددداذات(70مكونددددةمددددن)اسددددتبانةواسددددتخدمالباحثددددان نحددددوكفايدددداتالتواصددددلالصددددفيوإدارةالصددددف

(طالبة.154ن)صلةبالتواصلالصفيوإدارةالصفوتألفتالعينةالعشوائيةللدراسةم

واحتلددددتكفايدددداتإدارةالصددددف وجدددددتالدراسددددةارتفاعدددداملموسددددافدددديتقددددديراتاتجاهدددداتالطالبددددات

وأوصددددتبضددددرورةإعددددادةالنظددددرفدددديالمرتبددددةاألولددددىوكفايدددداتالتواصددددلالصددددفيبالمرحلددددةالثانيددددة 

الصددددفمحتددددو مقددددررطرائددددقالتدددددريسبشددددأنعددددددمددددنالكفايدددداتوخاصددددةالكفايدددداتالمتعلقددددةبددددلدارة

الصفي.والتواصلومهاراتالتفاعل

التفاعدددلالصدددفيفددديمهددداراتالتواصدددلو(هددددفتالدراسدددةلمعرفدددةدرجدددةتفعيدددل2007دراسدددة)عقدددل 

(بندددداطبقدددت36مكوندددةمدددن)اسدددتبانةأعددددالباحدددثإذمقدددرراللغدددةاالنجليزيدددةمدددنوجهدددةنظدددرالطلبدددة 

تالدراسدددةتدددوفرعددداليلمهددداراتالمشددداركةبينددد(طالبدددا 623علدددىعيندددةطبقيدددةعشدددوائيةمكوندددةمدددن)

والتشجيعوحريةالتعبيروتقبلارراءلد أفرادالعينةالمبحوثة.

(هددددددفتالدراسدددددةلمعرفدددددةأندددددواعالتفاعدددددلاللفظددددديالصدددددفيلدددددد معلمدددددي2006 الحمدددددداني)*دراسدددددة

التفاعدددلالصدددفي تدددماختيدددارنظدددامفالنددددرزلتحليدددلساسدددي األالدراسددداتاالجتماعيدددةفددديمددددارسالتعلددديم

وتوصدددل معلمددامناصدددفةمددنتخصصددديالتدداري والجغرافيدددا20تدددمتطبيددقالدراسدددةعلددىعيندددةمدددنكمددا

أنالمعلددممددازالمسدديطراممددايدددلعلددىدالددةفدديكميددةكددالمالمعلددمالفددرو الغيددابوهدديللنتددائجالتاليددة
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عدددز لمتغيدددرالتخصددددص دالإحصدددائيايالدددفدددار الوجددددودوأنغيدددابعلدددىالموقدددفالصدددفيالتعليمدددي 

وأناألسلوبالمباشرمازالسائداعلىاألسلوبغيرالمباشر.

(هددددفتالدراسدددةلقيددداسفعاليدددةبرندددامجمقتدددرحلتنميدددةبعدددامهدددارات2005 سدددعيدوميخائيدددل*دراسدددة)

(معلمدددا42وتألفدددتعيندددةالدراسدددةمدددن)التفاعدددلالصدددفيلدددد معلمددديالمرحلدددةاإلعداديدددةأثنددداءالخدمدددة 

ةللمجمدددوعتينالتجريبيدددةوالضدددابطة اسدددتخدمالباحثدددانالمدددنهجالوصدددفيفددديالتعدددرفعلدددىأبعدددادومعلمددد

ومكوندددداتمهددددارةالتفاعددددلالصددددفيواسددددتخدمالمددددنهجالتجريبدددديلتحديدددددفاعليددددةالبرنددددامج كمدددداصددددمم

وقددددتوصدددلالباحثدددانقائمدددةبمهددداراتالتفاعدددلالصدددفيوبطاقدددةلمالحظدددةسدددلو المعلدددمالتفددداعليالصدددفي 

الباحثدددانإلدددىأنمهددداراتالتفاعدددلالصدددفيبحاجدددةإلدددىتددددعيممدددنخددداللتددددريبالمعلمدددينقبدددلوأثنددداء

علىغيابهذاالمكونالهاملديهموضعفا.االخدمةوأكد

(سددددعتالدراسددددةلتحديدددددمهدددداراتالتواصددددلالصددددفيلددددد المعلمددددين2005النقبددددي *دراسددددة)قاسددددمو

هددافدديضددوءالنتددائج.قددامالباحددثبلعدددادقائمددةبالمهدداراتالالزمددةوتقدددممقترحات ومسددتو أدائهددالددديهم

وحكمهدددا واعتمددددالمالحظدددةالمباشدددرةكدددأداةلقيددداسكفددداءةالمعلدددمفددديمهدددارةالتواصدددلالصدددفيللمعلدددم

(معلدددم وقددددأسدددفرتالنتدددائجعدددنأن102عيندددةعشدددوائيةقوامهدددا)قدددامالمعلدددمباختيدددار ولهددددفالدراسدددة

علمددينيمارسددونبعددامهدداراتالتواصددلولكنهددافدديمسددتو اليرضدديالطمددوحفددينسددبةجيدددةمددنالم

(12.05(وبعضهاإلى)29.94حينانخفضتكفايةاألداءفيبعضهاإلى)

(.هدددددفتالدراسددددةللتعددددرفعلددددىأنمدددداطالتفاعددددلالصددددفيالسددددائدةلددددد طلبددددة2004*دراسددددة)الديسددددي 

مؤهددددلوالبددددرامجالتدريبيددددةالتدددديالتحددددقبهدددداالمعلددددموعالقتهددددابالدراسددددةوالخبددددرةوال الصددددفالعاشددددر

(معلمددددا46وأثرهدددداعلددددىاتجاهدددداتالطلبددددةنحددددومددددادةالتربيددددةالوطنيددددة تكونددددتعينددددةالدراسددددةمددددن)

وكددددذل  واسددددتخدمالباحددددثفيهددددابطاقددددةالمالحظددددةالصددددفيةللمعلمددددينداخددددلالصددددف (طالددددب500)

دة.المالقياساتجاهاتالطلبةنحواستبانةاستخدم

أحدددادياالتجددداهوثندددائياالتجددداهوثالثدددياالتجددداهومتعددددد-للتفاعدددلمسدددتوياتحدددددالباحدددثأربدددع

مسدددارثندددائياالتجددداهويعبدددرعدددن-توصدددلالباحدددثإلدددىأنأكثدددراألسددداليباسدددتخداماالثددداني-االتجاهدددات

نمسدددارالحدددواريعبدددرعددديالثالثددديالدددذ-يقدددلاسدددتخدامالثالدددثبينمدددا-مدددنالطالدددبللمعلدددمأوالعكدددسالحدددوار

متعددددداالتجاهددداتالدددذييشدددير-وينددددراسدددتخدامالرابدددع-بدددينالمعلدددموالطالدددبوردالطالدددبعلدددىالمعلدددم

ذاتداللدددةلعامدددلا وأنهندددا فروقددد الدددىتدددداولالحدددواربدددينالطلبدددةوبعضدددهموبدددينالطلبدددةومعلمهدددم(

لثالددددثوالرابددددعوكددددذل (سددددنواتأكثددددراسددددتخداماللنمطددددينا10-6حيددددثوجدددددأنالمعلمددددين) الخبددددرة

.سوالذينتعرضوالبرامجتدريبية.بالنسبةلحملةالبكالوريو
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الذينيدرسوندراسةتالميذه(هدفتالدراسةلمعرفةمد التفاعلبينالمعلموwimbish,2001*دراسة)

باستخداموقدتمتالدراسة منتظمةبكليةالمجتمعوالذينيدرسونعنبعدمنوجهةنظرالطلبةأنفسهم

وقدطرحتالدراسةعدةتساؤالتتمركزتحولماهية طالب12المنهجيةالنوعيةوالتيشملتعدد

ومامضمونالمدروس؟وهلتساهمهذهالتفاعالتفيإتمامالمقرر التفاعالتالتيتحدثبينالمعلموالطالب

؟وماالتوقيتالمناسبالذييشجععلىإتمامالمقرر؟هذهالتفاعالت

 شدددهرا48-24أنفسدددهمعدددنطريدددقتوجيددداأسدددئلةاسدددتمرتالتالميدددذومدددنخددداللاستقصددداءوجهدددةنظدددر

عددددنسددددعادتهموأكدددددواعلدددىأهميددددةالحددددوارمدددعالمعلددددمقبددددلمباشددددرةأداءالتالميدددذوفددديالنتددددائجأعددددرب

ليمةممددداخلدددقبيئدددةمحفدددزةسددد نعلدددىمدددد االحتدددرامالمتبدددادلبدددينالطدددرفينالمعلمدددوأكددددكمدددا المهمدددات

ساهمتفيإتمامالمقرربنجاح.

(هدددددفتالدراسددددةلمعرفددددةمددددد وعدددديالطالبدددداتالمعلمدددداتتخصددددصالدراسددددات1996*دراسددددة)السدددديد 

االجتماعيددددةبكليددددةعبددددريبمهددددارةالتواصددددلالبصددددريةواقتددددراحبرنددددامجلتدددددريبهنعلددددىتفعيددددلهددددذه

طبددقالباحددثاختبدداراتحصدديلياقبليددا(طالبددةمعلمددةوقددد20ن طبددقالبرنددامجعلددى)تالميددذهالمهددارةمددع

لهدددؤالءالمعلمددداتحدددولمهددداراتالتواصدددلكاندددتنتيجتددداوجدددودضدددعفواضدددلفدددياسدددتخدامالتواصدددل

كمددددداطبدددددقالباحدددددثاسدددددتمارةمالحظدددددة( 34.4-26.9البصدددددريالخددددداصبمهددددداراتالمدددددادةنسدددددبتا)

نددددةالبحددددثعددددنالنسددددبةللمعلمدددداتوبرنامجدددداتدددددريبيا وتوصددددلإلددددىأنهددددذهالمهددددارةمنخفضددددةلددددد عي

المقبولدددةتربويدددا كدددذل أشدددارإلدددىوجدددودعالقدددةارتباطيدددابدددينمسدددتو مهدددارةالتواصدددلومسدددتو األداء

.التدريسيللمعلمات

 :والنتائج المترتبة عليها ثانيا:  دراسات ناقشت المشكالت الناجمة عن سوء التواصل

 أ. مشكالت تتعلق بالمعلمات :

فتالدراسدددةإلدددىالتعدددرفعلدددىأشدددكالالعندددفالمدرسددديومدددد انتشددداره(.هدددد2014دراسدددةحمادندددة)*

(50فدددردامدددنهم)450تمثلدددتالعيندددةفددديفددديالمددددارسالثانويدددةاألردنيدددةودورالهيئدددةالتدريسددديةفيدددا 

طالدددددبوطالبدددددة وجددددداءفدددددي200معلمددددداومعلمدددددةو150(مسددددداعدومسددددداعدةو50مدددددديراومدددددديرةو)

فظددديأعدددالهفددديلوجددداءالعندددفال يوأندددواعالعندددفاألخدددر تاليدددةلددداالمرتبدددةاألولدددىهدددوالعندددفاللفظددد

المتوسدددطاتلدددد المعلمدددين وأنالعندددفاللفظددديهدددوأكثدددرأندددواعالعندددفالمدرسددديحددددوثاوأنالضدددغط

سدددهمفددديبدددروزظددداهرةالعندددفأالنفسددديالدددذييتعدددرالددداالطلبدددةمدددنقبدددلالدددزمالءأواإلدارةوالمعلمدددين

مثددددلالمعلمددددينللقدددديمالدينيددددةوتفعيددددلدورالمعلددددمالتربددددويوتحسددددينوأوصددددتبضددددرورةت المدرسددددي

أساليبالمعلمينفيالتعامل.
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ةللنجددداحالدراسددديمعتمددددةالمددددخلالدراسدددةلمعرفدددةالمحددددداتالرئيسددد(هددددفت2014*دراسدددةأحمدددد)

لتدديينتجهدداإلددىأنالنجدداحالمدرسددييتددأثربددالقيماإليجابيددةاالباحددثوخلددص سدديكولوجيفيهددا-السوسدديو

المحددديطالمدرسددديوالخبدددراتالمدرسددديةخصوصدددابدددينالمعلدددموالطالدددبكقيمدددةاالحتدددرامالمتبدددادلوتقددددير

.المدرسةكمكان منومريلوقيمةاالجتهادالمدرسي

يددددر أنالمنددددايالمدرسدددديالسدددديايدددددفعبالطالددددبلتبندددديقدددديمسددددلبيةمثددددلالنظددددرةالدونيددددةكمددددا

والتفدددو التعليمدددي وأكددددعلدددىأنصدددورةالمعلدددملإلنجدددازيمااليجابيدددةيدفعددداوأنتبنددديالطالدددبللقدددللمعلدددم 

.والتعليمفيالثقافةوالمخيالالشعبييلعبدوراهامافيالنجاحالدراسي

(.هددددددفتالدراسدددددةلمعرفدددددةأثدددددرالتعزيدددددزعلدددددىالتحصددددديل2013دراسدددددةإدريدددددسوشدددددريف)*

علدددىعيندددةمدددنالدراسدددةلنظدددري طبقدددتاالجاندددبواسدددتخدمالباحثدددانالمدددنهجالوصدددفيوتحليدددل الدراسدددي

محاور.فيثالثسؤاال 24معلم(وظففيهاالباحثاناستبياناضم18معلمةو32)

%يؤيدددددوناسددددتخدامالتشددددجيعوالتحفيددددز90توصددددلتالدراسددددةإلددددىأنالمعلمددددينبنسددددبةتفددددو 

حدددوافزالمعنويدددةيزيددددمدددنثقدددة%مدددنهميؤيددددونفكدددرةأنمدددنلال100و وأثدددرالمددددحوالثنددداءااليجدددابي

%مدددنأفدددرادالعيندددةنتيجدددةأنالتدددوبي 70أيدددد كمددداالمدددتعلمبنفسددداويوطددددالعالقدددةبدددينالمعلدددموالمدددتعلم

يولدنقصثقةالطالببذاتا.

وجهددددةمددددنالعدالددددةمسددددتو لتقصدددديالدراسددددةهدددددفت(.2010عالوندددداغزالددددة أبددددو)دراسددددة*

الوصدددفيالمدددنهجالباحثددداناسدددتخدمبينهمدددا العالقدددةوعدددنمدركدددةالللدددذاتالفعاليدددةومسدددتو الطلبدددةنظدددر

االندددداثأنإلددددىوتوصددددلوالتاسددددع والسددددابعالرابددددعالصددددفوفمددددنوطالبددددةطالبددددا591قدددددرهاوعينددددة

بالعدالددددةمنخفضدددداشددددعوراسددددجلنلدددذل حدددداجتهن مددددنأكثددددرالدددذكورلحاجدددداتالمدددددارسبتحيددددزيعتقددددن

االرتبددداطزادحيدددثبدددالتوقعوالكفددداءةبالعدالدددةشدددعورهنبطوارتدددالتاسدددعالصدددففددديخصوصددداالمدرسدددية

.التوقعزادكلما

وهيالطفل لهايتعراالتيالعنفأنواعمعرفةإلىالدراسةهدفت(:2004بركات )دراسة*

وذويهموالثامنالخامسالصفينطلبةمنجيدةبعينةالبحثيةمجموعتامعالباحثأجراهامسحيةدراسة

 (معلما1055)و(أمرولي8962)و(تلميذا8962)بلغتومعلميهم 

أسدددئلةعلدددىاالسدددتباناتواحتدددوتفئدددة كدددلحسدددبمختلفدددةاسدددتباناتثدددالثعبدددرالدراسدددةطبقدددت

الخاصدددةالبيانددداتبطاقدددةطبقدددتكمدددا.وخبدددراتهم رائهدددمعدددنللتعبيدددرحدددربشدددكلعليهدددالإلجابدددةمفتوحدددة

تعدددرانسدددبةأنالتالميدددذنظدددروجهدددةمدددنمنهدددانعدددراكثيدددرةنتدددائجالدراسدددةهدددذهعدددننتجدددتبالطفدددل 

اسددددتخدامونسددددبة%(61.58)بالعالمدددداتللتهديدددددتعرضدددداونسددددبة %(80.38)المهينددددةللكلمدددداتالطفددددل
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أنإلدددىاإلشدددارةتمدددتاألمدددورألوليددداءالمفتوحدددةاألسدددئلةوعبدددر %(56.39)السدددخريةألسدددلوبالمعلمدددين

(.مرة132)التمييزهيميذالتاللهايتعراالتيالعنفأشكالمنواحد

الصفيةاالختباراتبعدالراجعةالتغذيةأثرلمعرفةالتجريبيةالدراسةهدفت(2003غنيم )دراسة*

إلىقسمواطالبا (114)منمكونةعينةعلىالسابعالصفطالبلد الرياضياتمادةفيالتحصيلعلى

إليهمتعادولمإجاباتهم حولمالحظاتأيعطوايلمراجعةتغذيةبالضابطةمجموعةمجموعات؛ثالث

الصحيحةالحلولمعإجاباتهمأورا لهمأعيدتاألولىراجعةتغذيةلهمقدمتومجموعتيناإلجاباتأورا 

وحدةقسمتإجاباتهمحولودقةعميقاأكثرومعلوماتالصحيحةاإلجاباتمعأعيدتوالثانيةلمقارنتها 

جميعاعرضواثمقسم كلبعدفصليةاختباراتاختبرواأقسامثالثإلىالسابعالصفمقررفيالمساحات

كانبينماضعيفا أدائهاكانراجعةتغذيةأيتعطلمالتيالضابطةالمجموعةأنوجدالفصلبنهايةالختبار

عمقاأكثرةتغذيأعطيتالتيالمجموعةلد أفضلوبمستو التجريبيةالمجموعةألداءواضحاتقدماهنا 

.ودقة

التفاعلعلىالمعلمجنسأثرومقارنةوتحليلوصفإلىالدراسةهدفت(Davis,2000)دراسة*

4اختيارتمإذالنوعية الطريقةالدراسةواستخدمتوالمدنية القرويةالمدارسفيوالطالبالمعلمبين

حصص6خاللمالحظتهموتم.مدرسةكلنموأنثىذكرومدنيةقرويةمدرستينمنللدراسةكعينةمعلمين

المعلمبينالتفاعلتأثيرعنبترائهمالمشاركةحولومناقشتهمالدراسةتنفيذوبعدقبلمقابلةإجراءبعددراسية

.الموقفيةوالمالحظاتالمباشرةوالمقابالتالصفيالموقففيالفيديوتصويراستخدموالطالب 

العينةمعلميجميعبينإحصائيادالةفرو توجدال:التاليةالمالحظاتوالنتائجإلىالدراسةتوصلت

فيالدراسيةالمناهجوأناللفظي التواصلمستوياتفيالمدرستينمنالمعلمينبينالجنساختالفعلى

تحاجاتدعمالتياالختياريةاألنشطةبعافقطوتتر الذكوريةاألنشطةتقليدينحوعلىتدعمالمدرستين

لكالمخاطبتهمعندالمذكربلفظويخاطبونهمشائعةلغةيستخدمونالمعلمينمنثالثةأنوجدكمااإلناث 

التعليميةللحاجاتتلمساأكثرالذكوربينمااإلناث لد التعلمالحتياجاتتلمساأكثرالمعلماتوأنالجنسين 

.الجنسينمعتعاملاعندمنصفاالمعلميكونأنيجبأنايدركونمقابلتهمتمتالذينالطلبةمعظموأنللذكور 

عديمأمايجابيامسلبي)األثرنوعلتقصيالمسحيةالدراسةهدفت(Richmond,1997)دراسة*

بالمدرسة وعالقتاللدراسةالطالبدافعيةعلىالمعلميستخدمهاالتيالسلو ومحدداتالسلطة لقواعد(األثر

للدافعيةمقاييسثالثالباحثةوطبقت (366)التخرجتحتالطلبةمنكبيرةعينةعلىالدراسةأجريتوقد

.مستوياتبخمسالمعلميستخدمهاالتيالقوةلمصادرومقياسالبديلالسلو ومقياس

التيالقوةمصادرعلىبناءالتواصلوطريقةبالسلو وعالقتهاالدافعية:محورينعلىركزت

يمكنالإذتملكيجانبلااللفظيالتواصلأنالتواصلفرضيةحولالدراسةنتائجنتوكاالمعلم يستخدمها
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للمعلم يصلالالطالبدماغفيالمتضمنالمعنىمنمهموجانبطريقا عنجميعهاالرسالةتنقلأن

.اللفظيةوغيراللفظيةاللغةتوظيفعلىالرسالةنقلعندالمعلمينالدراسةوأوصت

الصفيالتواصلأنظمةتقنياتمنواحدةلتطبيقالدراسةهدفت(Dufreson&ext,1996)دراسة*

classroom communication system (ccs)))تقنيةوهي(classtalk)الفيزياءصفوفعلى

كمسجلالطالبودوركمحاضرالمعلمدورعلىتركزالتيالتقليديةللطريقةبديلةطريقةوهيوالرياضيات

.والكبيرةالصغيرةالمجموعاتعلىتطبيقهايمكنطريقةوهيت للمالحظا

إذالكيفي المنهجواستخدمطالبا74إلىوصلتبعينةمجموعاتأربععلىدراستهمالباحثونأجر 

مجموعةأجرواكمابيانية بطريقةالطلبةاستجاباتوسجلاألربعةالفصولمجموعاتعلىالطريقةطبقوا

طريقةهي(classtalk technique)أنإلىوتوصلواوالمعلمين الطلبةمنمجموعةلىعالمقابالتمن

الطلبةبينالصفيالتواصلمهاراتتعزيزفيولكنالحصة خاللالنشطالتعلمتشجيعفيفقطليستفارقة

نظاممنأكبربنسبةويتعلمونأكبربشكلايجابيينالطلبةتجعلوهيومعلميهم الطلبةوبينالبعاوبعضهم

علىقدرةأكثرالطالبتجعلكونهاالطريقةبهذهللتعلموقبوالتشجيعاالطلبةأبد وقدالمباشرة المحاضرة

.المباشروالتطبيقالمحاضرةمنفيهاوالتعمقاألفكارتحليل

منأمريكيمراهقطالبحالةلتقصيالنوعيةالدراسةهذههدفت(.Howkins,1995)دراسة

ومقابالتالمدرسيةمواقفامنكاملةونصفسنةخاللمالحظاتجمعتثم بمعلمياوعالقتاأفريقيةأصول

.الطالبيوالمرشدومساعدهالمدرسةومديرمعلميامن7والبالغينأصدقائامن10مع

ايجددددابيإدرا إلددددىالمراهددددق عددددنالمحيطددددينإدرا تقسدددديميمكددددنأندددداإلددددىالدراسددددةتوصددددلت

المعلمدددونانقسدددموبالتددداليلديدددا الضدددعفنقددداطعلدددىيرتكدددزسدددلبيوإدرا لديددداالقدددوةقددداطنعلدددىمرتكدددز

سددددلوكاويفسددددربصدددددمةإليدددداوينظددددرمقبددددولغيددددربسددددلو يقددددومبأندددداالطالددددبوصددددفتمجموعددددةإلددددى

يصدددفوقسدددمالشدددخص ايجابيددداتيدددر فدددالللطالدددبالتحصددديليالمسدددتو ضدددعفذلددد ويعدددززبتدددوجس 

فدددييدددرونوهدددؤالءالتعليميدددةإخفاقاتددداتكدددرارمدددنالدددرغمعلدددىالسدددلو لتحسدددينفاعليدددةلديددداأنالطالدددب

.النجاحتعيقكموانعالسلبياتعلىيركزونوالالتفاعلعلىايجابيتأثيرالقوةنقاط

 ب. دراسات تتعلق بمشكالت الطالبات:

قدددددير(.هدددددفتالدراسددددةلبحددددثالعالقددددةبددددينالمهدددداراتاالجتماعيددددةوت2011دراسددددةالجددددزار)*

واسدددتخدمالباحدددث الدددذاتكمتغيدددرمسدددتقلوالوحددددةالنفسددديةكمتغيدددرتدددابععلدددىفئدددةمدددنطلبدددةالجامعدددة

.طالبة109طالبو90المنهجالوصفيالتحليليبعينةقدرها
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األولاختبددددارللمهدددداراتاالجتماعيددددةلقيدددداسالفددددرو الفرديددددةفدددديهمددددا:طبددددقالباحددددثمقياسددددين

مقيددداسالشدددعوربالوحددددة ونتجدددتعدددنوجدددودفدددرو دالدددةفددديالثدددانيو مهددداراتالتواصدددلاالجتمددداعي

مهددداراتالتعبيدددراالنفعددداليوالحساسددديةاالنفعاليدددةوالحساسددديةاالجتماعيدددةلصددداللاإلنددداث وكدددذل توجدددد

فرو دالةفيمهارةالضبطاالجتماعيواالنفعاليلصاللالذكورنتيجةللتوقعاتاالجتماعية.

(.هدددددفتالدراسددددةلمعرفددددةالعالقددددةبددددينالتواصددددلالصددددفيومشددددكالت2011)*دراسددددةالمددددزينوسددددكي 

واتبدددعالباحثدددانالمدددنهجالوصدددفيالتحليلددديبعيندددةمدددن االنضدددباطلدددد الطلبدددةمدددنوجهدددةنظدددرالمعلمدددين

.معلماواستخدمااستبياناللتعرفعلىواقعالتواصلالصفي299المعلمينبلغت

داللدددةإحصدددائيةتعدددز لعامدددلالجدددنسلصددداللالدددذكور الدراسدددةأنددداتوجددددفدددرو ذاتخلصدددت

منخفضدددةمقارندددةوتعدددد%(51وأنأعلدددىمشدددكالتاالنضدددباطالطالبدددينسدددباالحدددديثالجدددانبيومثلدددت)

هجالدراسددديةالتددديتحدددتمعلدددىالطالدددبانظدددرالزيدددادةوعددديالطلبدددةوكثافدددةالمنددد بالمراحدددلالعمريدددةاألقدددل

توصدددلإلدددىأنالمعلمدددينلدددديهممحددداوالتجدددادةلزيدددادةالتواصدددلوتجبدددرهعلدددىاالنضدددباطوااللتدددزام كمدددا

 علددددىرأسالممارسدددداتالجيددددةاالسددددتماعللطلبددددةباهتمدددداميدددأتي%(و81.8الصدددفيوتقليددددلالمشددددكالت)

العالقاتاالجتماعيةبينالطلبة.ا فهيأقلالممارساتتنظيمأما

ةبددددينالددددذكاءاالجتمدددداعيوالسددددلو (هدددددفتالدراسددددةإلددددىالكشددددفعددددنالعالقدددد2011دراسددددةالزعبددددي)

األسددددلوبالدراسددددةالعدائيددددةواسددددتخدمتو الغضددددبو اللفظدددديو العدددددوانيبأشددددكالااألربعددددةالجسدددددي

اسدددتخدمتمقياسدددينكمدددا طالبددداوطالبدددةمدددنالعددداديينوالمتفدددوقين333التحليلددديالوصدددفيبعيندددةقددددرها

.األولللسلو العدوانيوالثانيللذكاءاالجتماعي

الدراسدددددةأنالطلبدددددةالمتفدددددوقينلدددددديهمرؤيدددددةوفهدددددمأفضدددددلللمحددددديطالمدرسددددديإالأنصدددددتخل

حساسددديتاتجددداهمطالدددبارخدددرينوميدددولهمأكبدددر كمددداأنالمجمدددوعتينلدددديهمدرجدددةمنخفضدددةفددديالدددذكاء

أنالطالدددبالمتفدددو أقدددلفددديالدراسدددةر كمددداتددداالجتمددداعيبسدددببمدددرورهمبمرحلدددةتذبدددذبالهويدددة 

ويرجددددعذلدددد إلدددىأندددداقددددادرعلددددىضددددبطالددددذاتوتنظيمهدددداألن انيمددددنالطالددددبالعدددداديسدددلوكاالعدددددو

يدددوحيلددددا خلصددددتالدراسدددةإلدددىأنالنمدددوالجسددددديللمراهدددقكمددداأهددددافالتفدددو لديددداأكثددددرأهميدددة 

ليضدددعنفسدددافددديمكاندددةتليدددقفددديالمجتمدددعالمدرسددديويسدددتخدمهاإلثبددداتهويتدددا بمقددددرةجسدددديةأكبدددر

الذاتية.

 ييتعدددرالددداالطالدددبذلدددا(.هددددفتالدراسدددةللكشدددفعدددنالعالقدددةبدددينالضدددغط2011سدددميرة)دراسدددة

اسدددددتخدمتالباحثدددددةالمدددددنهجالوصدددددفيبعيندددددةقددددددرها.وعالقتدددددابسدددددلو العندددددفوالتحصددددديلالدراسدددددي

سدددؤاالمقسدددمة18تحدددوياسدددتبانةواسدددتخدمت سدددنة17-15طالبددداوطالبددداتتدددراوحأعمدددارهمبدددين364
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مقيددددداسللضدددددغطالمدرسددددديومقيددددداسلسدددددلوكياتالعندددددفهمدددددادمتمقياسدددددينواسدددددتخ لدددددثالثمحددددداور

المدرسي.

توصددددلتالدراسددددةمتوافقددددةمددددعدراسدددداتأخددددر إلددددىأنالمعاملددددةغيددددرالالئقددددةوالتمييددددزبددددين

أشددارتإلددىأنالجددوالمدرسدديالضدداغطيددؤثرسددلباعلددىكمدداالتالميددذمددنأهددمأسددبابخلددقجددوعنيددف 

شارتإلىدورالرفا باعتبارهانموذجلد المراهقفيانجازهوتوجها.كماأ العملياتالمعرفية

(.هدددددفتالدراسددددةالتجريبيددددةلمعرفددددةأثددددرالتواصددددلغيددددراللفظدددديعلددددىButt,2011*دراسددددة)

طبقددددتعلددددىمددددادةاللغددددةاالنجليزيددددةفدددديالصددددفوفالتاسددددعوالعاشددددرالتحصدددديلي.أداءالطلبددددةومسددددتواهم

وتدددمتددددريب وضدددابطةتجريبيدددةتدددمتقسددديمالعيندددةإلدددىمجمدددوعتينلبدددا طا800معلمددداو40بعيندددةقددددرها

المعلمددينفدديالمجموعددةالتجريبيددةعلددىأسدداليبالتواصددلغيددراللفظددي وتددممراقبددةالتفاعددلعددنطريددق

الدراسة.خاصةبموضوعاستبانةإضافةإلىالمالحظةالصفيةالمباشرة 

لغيدددراللفظددديجعدددلبيئدددةالدددتعلمالنشدددطأكثدددرأنتفعيدددلالتواصدددهدددذهالدراسدددةنتدددائجأظهدددرت

وذلددد بتفعيدددلجملدددةمدددنسدددلوكياتالتواصدددلغيدددر وكدددانالطلبدددةأكثدددرحماسددداودافعيدددةومشددداركة فاعليدددة

اللفظدددديكتعبيددددراتالوجدددداوحركدددداتالجسددددموالتواصددددلالبصددددريونبددددرةالصددددوتوالمسددددافةالمكانيددددة

الضددابطةالددذينلددميركددزواعلددىاسددتخدامعلددىعكددسالمجموعددة للمعلمددينفدديتحقيددقمخرجدداتأفضددل

أساليبالتواصلغيراللفظي.

(.هددددددفتالدراسدددددةلمعرفدددددةالعالقدددددةالتبادليدددددةالتأثيريدددددةبدددددينمفهدددددومالدددددذات2010*دراسدددددة)الحمدددددوي 

طبقدددتالباحثدددةمقيددداسلمفهدددومالدددذات وتمدددت.طالبدددا88طلبدددةو92والتحصددديلعلدددىعيندددةمكوندددةمدددن

حصدددديليللطلبددددةواألداءعلددددىمقيدددداسمفهددددومالددددذات وخلصددددتإلددددىأندددداتوجدددددالمقارنددددةبدددديناألداءالت

فددرو دالددةبددينأفددرادالعينددةفددياألداءعلددىمقيدداسمفهددومالددذاتوأنالطلبددةالددذينلددديهممسددتو عددال

وارتدددبطذلددد بنظدددرتهمااليجابيدددةلدددذواتهمواسدددتعدادهموشدددعورهم فددديمفهدددومالدددذات هدددماألكثدددرتحصددديال

احوتخطيالعقبات.بدافعالنج

.هدددددفتالدراسددددةلمعرفددددةأثددددرالوحدددددةالنفسدددديةللطلبددددةذويصددددعوبات(,2010wainman*دراسددددة)

4الددتعلمعلدددىمشدددكالتالطالددبالتعليميدددة وهددديدراسددةنوعيدددةاسدددتخدمتالمقابلددةوالمالحظدددةعلدددىعددددد

لنفسددديةمضددداعفعلدددىوقددددوجددددتالباحثدددةأنتدددأثيرالوحددددةا -مدددناإلنددداث2مدددنالدددذكورو2-طدددالب

مألنهدددد التعليمدددديوالسددددلوكيمذويالصددددعوباتأكثددددرمددددنالعدددداديينوتددددؤثربشددددكلواضددددلعلددددىأدائهدددد

بخبددددرةتختلددددفعمددددامالتطوعيددددةعندددددمددددرورهموتقددددلمبددددادراتهمعددددنالتواصددددلمددددعأقددددرانهونيحجمدددد

.اونفياويعتقدونيرغب
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باعلدددىأدائددداسدددواءكاندددتالمقارندددةوالدددذاتالمثاليدددةسدددلكدددذل تدددؤثرالمقارنددداتبدددينذاتالتلميدددذ

ووجددددتأنهندددا بعددداالمشدددكالتالتدددييعدددانيمنهدددامنددداأومدددنغيدددرهمدددناألقدددرانأومدددنمعلميدددا 

الطالدددبذوصدددعوباتالدددتعلممثدددلتسدددلطاألقدددرانممدددايدددؤديإلدددىضدددعفرغبتدددافددديالدددتعلموعزوفددداعدددن

.المدرسة

لتعلددديمالتنافسددديوالتعلددديمالتعددداونياطريقتدددي(.هددددفتالدراسدددةللتعدددرفعلدددىأثدددر2008فايدددد )*دراسدددة

طالبدددامدددن203واسدددتخدمالباحدددثعيندددةعشدددوائيةمدددن.علدددىتعلدددمالطلبدددةواتجاهددداتهمحدددولالمدرسدددة

3واسددددتخدم طالبدددداوطالبددددةمددددنالصددددفاألولالثددددانوي176الددددذكورواإلندددداثمددددنالصددددفالخددددامسو

وتدددمفيهدددا يبيدددةاألولدددىالطريقدددةالتعاونيدددةواسدددتخدممدددعالتجر ضدددابطةمجموعدددةمجموعددداتتجدددريبيتينو

بينمدددا لتحقيدددقالهددددف إلدددىالتعددداونفددديأداءالواجبددداتوالمهمددداتالتالميدددذتددددريبالمعلمدددينعلدددىتوجيدددا

.علىالتنافسفراد لتحقيقنفسالهدفالتالميذدربتالثانيةعلىتوجيا

 المجموعدددداتالددددثالثنتحصدددديليينقبلدددديوبعددددديعلددددى(barry,2011)طبددددقالباحددددثاخددددت

خلدددصالباحدددثإلدددىأناإلنددداثفددديالصدددفالخدددامسسالتجاهددداتالطلبدددةنحدددوالمدرسدددة كمددداطبدددقمقيدددا

يدددتعلمنأكثدددربالطريقدددةالتنافسددديةبينمدددافددديالصدددفاألولالثدددانوييدددتعلمنأكثدددربالطريقدددةالتعاونيدددة كمدددا

نالطلبددةذويالقدددراتالعليددايميلددونكمدداوجدددأأندداتوجدددفددرو دالددةإحصددائيالصدداللالددتعلمالتعدداوني 

.بينمايميلالطلبةذويالمستوياتالمتوسطةللطريقةالتعاونية للتعلمالتنافسي

(.هدددددفتالدراسددددةإلددددىالتعددددرفعلددددىدرجددددةالمشدددداركةالصددددفيةوالمبددددادرة(Crozier,2003*دراسددددة

طالددددب40مددددنعينددددةالدراسددددةوقددددداختددددارت التطوعيددددةلألطفددددالالخجددددولينفددددياألنشددددطةالصددددفية

لقيددداسمسدددتو الثدددراءاللفظددديوكميدددةالمفددداهيمعرضدددتالطلبدددةوواسدددتخدمتالدراسدددةالنوعيدددة وطالبدددة

.وكتابةقصةمنالصورالتييتقنونها والثانيحولالقدرةعلىوصفوتصنيفمجموعة

 الجمددداعييتدددأثرويكدددوننتيجتددداأقدددلفددديحالدددةاالختبدددارالدراسدددةإلدددىأناألداءهدددذهخلصدددت

كمددداتبدددين.وذلددد لضدددعفمهددداراتهمالتواصدددليةعندددافددديحالدددةاالختبدددارالفدددرديفددديقيددداسالثدددراءاللغدددوي

الوصدددفوالتصدددنيفأنمحتدددو مدددايقدمدددااألطفدددالالخجدددولينمدددنوصدددفمختصدددروجمدددلفدددياختبدددار

.رجعاألسبابإلىقلقهممنالموقفذاتمعانيبسيطةوغيرمتنوعةوقدت

 

  : الدراسات السابقة تعليق علىال

لمواضددديعالبحثيدددةالمتعلقدددةبهددداوفقدددالمدددنوجهدددةنظدددرالباحثدددةقعلدددىهدددذهالراسددداتيمكدددنعدددراالتعليددد

 فقددددركدددزتأغلدددبالدراسددداتحدددولمهدددارةالتواصدددلعلدددىدرجدددةتفعيلهددداداخدددلمختلفدددةمدددنندددواحي
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ية إالأنمسدددحالصدددفكمددداأندراسددداتأخدددر تعرضدددتلمشدددكالتالتواصدددلمنفدددردةوأغلبهدددادراسدددات

:ةالحاليةتركزعلىهذهالمشكالتمنوجهةنظرالطلبةوالمعلمينالدراس

:دراساتتحدثتعنواقعاستخدامالتواصلالصفيلد المعلمين:األول

الدراسدددداتالعربيددددةفددددياسددددتخداممهدددداراتالتواصددددللددددد المعلمددددينوتطبيددددقأغلددددبخاضددددت

الددىدراسدداتوجددددتتلدد الدراسدداتوانقسددمت قبددلومددابعدددالتدددريبلتبيدداناألثددرمددا بددرامجتدريبيددة

.ودراساتأخر خلصتإلىضعففيتفعيلهذهالمهارات تفعيلجيدللمهارةمنقبلالمعلمين

أفاضدددتهدددذهالدراسددداتفددديبحدددثدرجدددةتمثدددلومعرفدددةالمعلمدددينبمهدددارةالتواصدددلواالتصدددال 

(ودراسدددةالمدددزين2013تدددوفرةكمدددافدديدراسدددةنصدددروعبابنددة)فقليددلمنهددداأكدددعلدددىأنهدددذهالمهددارةم

(وبالمقابددددلالكثيددددرمنهدددداالتدددديوجدددددتأنددددامددددازالالتفعيددددل2007(ودراسددددةعقددددل)2011وسددددكي )

(ودراسدددة2006(والحمدددداني)2005(ودراسدددةقاسدددموالنقبدددي)1994ضدددعيفاومنهدددادراسدددةالسددديد)

) ودراسدددددددةوزارةالتربيدددددددةوالتعلددددددديمالفلسدددددددطينية(2011(ودراسدددددددةكدددددددابور)2013العياصدددددددرة)

(ودراسددددةالديسددددي)2009ودراسددددةأحمددددد) Butt(2011) (ودراسددددة2012(والوصدددديفي)2010

وسدددددددددلوموn-Griep((1997ودراسدددددددددة Richmond(1997) (ودراسدددددددددة2004

(.200الغافري)

ومنهدددددامهدددددارةمعظدددددمهدددددذهالدراسددددداتأوصدددددتبدددددلدراجمدددددوادتددددددرسالمهددددداراتاالجتماعيدددددة

وهدددذادليدددلعلدددىقناعدددةجماعيدددةبحاجدددةالمعلمدددينلتفعيدددلمهدددارات التواصدددلللطلبدددةفددديكليددداتالتربيدددة

التواصدددلفددديالموقدددفالصدددفيوالمعلمدددينأنفسدددهميندددادونبتفعيلهدددا إالأنواقدددعالدراسددداتأتدددىبنتيجدددة

قناعددةبالحاجددةإليهدداوهددذامغددايرةحيددثأننسددباغيددرقليلددةأوضددحتضددعفافددياسددتخدامهابددالرغممددنال

.مجالللتساؤلحولاألسباب

حسدددبنتدددائجالدراسدددةالحاليدددةفدددلنالباحثدددةتدددر أنهندددا نقصددداوخلدددالفددديمعرفدددةالمعلمددداتب

بالعوامدددلالمدددؤثرةعلدددىتواصدددلالطالبددداتمدددعمعلمددداتهنوهددديمدددنالعوامدددلالتددديالتراهددداالمعلمدددةأوال

إذأكدددتالمعلمدداتعلددىأنومددةمختلفددةالقددوةضددمنعينددةالمعلمدداتتعتقدددبتأثيرهددا فقدددكانددتهنددا مقا

المعلمدددةتقدددومبأدوارهدددافددديالتواصدددلبينهددداوبدددينطالباتهددداكاملدددةإالأنسدددقفالمطالبددداتلدددد الطالبدددات

رمددنقدددرةالمعلمددةلالسددتجابةلهددا بينمددانفددتالطالبدداتذلدد وأكدددنإلددىوجددودمشددكالتواضددحةفدديأكبدد

لالمعلماتتؤديإلىظهورتل المشكالت.التعاملمنقب

دراسددداتناقشدددتبعدددااألسدددبابوالمشدددكالتالتددديتعيدددقالتواصدددلسدددواءدورهدددافدددي:الثددداني

أوفددديالتقليدددلمددنقددددرةالطالبددةعلدددىالفهدددمالواضددللمددداتقولدداالمعلمدددة وقدددد إضددعافمسدددتو المبددادرة
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وسددوفتعددرافددينتددائجهددذهالدراسددةومددناتضددلبالفعددلأنهددامشددكالترأتالطالبدداتدرجددةتأثيرهددا

(ودراسددددة2014هددددذهالدراسدددداتالتدددديناقشددددتبعدددداالمشددددكالتالمعيقددددةللتواصددددلدراسددددةحمادنددددة)

(ودراسدددددةأبدددددوغزالدددددة2010(ودراسدددددةنعيمدددددة)2013(ودراسدددددةادريدددددسوشدددددريف)2011الجدددددزار)

Wolf سددددددددة(ودرا(Georgakopoulos&Guerreo2010 (ودراسددددددددة2010وعالونددددددددة)

Wimbish (2001),(ودراسدددة2003ودراسدددةغنددديم) Crozier  (2003) (ودراسدددة2009)

Grip (1995 (( دراسددة1995,)Howkin  دراسدددةDafreson &ext,1996  ودراسددة

Crozier (2003) ودراسة

ناقشدددتهدددذهالدراسددداتأثدددرالبيئدددةالمحفدددزةوالتغذيدددةالراجعدددةواسدددتخدامالحدددواروتدددأثيرالتحيدددز

التمييدددزواسدددتخدامأسدددلوبالشددددةوعوامدددلمختلفدددةأخدددر يدددر البددداحثونأثرهددداعلدددىأداءالطالدددبفددديو

.الموقفالصفي

مجدددراءضدددعفتالميدددذهدراسددداتناقشدددتارثدددارالمترتبدددةعلدددىسدددوءالتواصدددلبدددينالمعلمدددينو:الثالدددث

.هذهالمهارات

(2011اسددددةذهبيددددة)(ودر2011(ودراسددددةالمددددزينوسددددكي )2013*ومنهددددادراسددددةسدددديفتن)

(2014(ودراسددددةأحمددددد)2010وي)(ودراسددددةالحمدددد2011(ودراسددددةسددددميرة)2011ودراسددددةالزعبددددي)

وقددددقددددمتHowkins(1995)ودراسدددة Davis(2000)ودراسدددةWainman(2010) ودراسدددة

وقددد هددذهالدراسدداتعلددىتنوعهدداتفصدديالمؤكدددالآلثددارالتدديتعرضددتلهدداالطالبدداتفدديمجموعددةالعينددة

وضدددعفمفهدددومالخضدددوعواالنقيدددادوفقددددالدافعيدددةعدددتارثددداربدددينارثدددارالنفسددديةوالشخصددديةمنهددداتنو

الدددذاتوالخجدددلوالعددددوانونتدددائجتدددؤثرعلدددىالجاندددبالتعليمددديكدددالهروبوالتسدددربوانخفدددااالمسدددتو 

.التعليميوفقدانالمبادراتوالمشاركاتالتطوعيةلبعالفئاتمنالطلبة

لحاليدددةمدددعنتدددائجبعضدددهاواتفقدددتمدددعنتدددائجدراسددداتأخدددر سددديتمتبيدددانهدددذهاختلفدددتالدراسدددةا

واعتمددددتالباحثدددةتوصدددياتبعضدددهالوضدددع المواقدددفبالتفصددديلفددديمناقشدددةنتدددائجالمجموعددداتالبؤريدددة

أهددددافالدراسدددةالحاليدددة خصوصددداالتددديأشدددارتإلدددىضدددرورةدراسدددةالمشدددكالتالتددديتعيدددقتواصدددل

.سبابو ثارهذهالمشكالتوضرورةالتدريبعليهاوأ متالميذهالمعلمينمع

دراسدددداتتددددماالسددددتعانةبهددددافدددديوضددددعوتحليددددلاألداةاألولددددى)المجموعدددداتالبؤريددددة(وهددددي:رابعددددا

-CullenودراسدددددةقامدددددتبهددددداJeanne S. Smith (1998دراسددددداتكدددددلمدددددندراسدددددة)

Reavill(2009والدراسدددداتالعربيددددةمنهددددادراسددددةرندددداإبددددرا)(ودراسددددة2009هيمحددددداد ) Abu 

Soboh(2014(ودراسددددةجددددرادات)التددددياسددددتخدمتالنظريددددةالمجددددذرة وبددددالرغممددددنأن2013)

هدددذهالدراسدددداتجميعهددددالدددمتتعددددرالددددذاتالموضدددوعإالأنهددددافصددددلتفددديطريقددددةاسددددتخدامهاللتحليددددل
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لعيندددةوكيفيدددةالكيفددديوخصوصدددااسدددتخدامهاللنظريدددةالمجدددذرةفددديترميدددزالبيانددداتالمسدددتقاةمدددنأفدددرادا

االستعانةبتكميمبعاالبياناتأحياناعنداالضطرار.
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 الفصل الثالث

 منهج الدراسة وإجراءاتها



منهج الدراسة

 مجتمع الدراسة

 عينة الدراسة

 أدوات الدراسة

وصفالمقاييس

اجراءاتتطبيقالدراسة

المعالجةاالحصائية
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الفصلالثالث

وإجراءاتهاالدراسةنهجم

 :تمهيد

تناولدددتالباحثدددةفددديهدددذاالفصدددلمدددنهجومجتمدددعوعيندددةالدراسدددةبفئتيهدددامدددنالمعلمددداتوالطالبدددات كمدددا 

المتمثلدددةفددديالحلقددداتالبؤريدددةوجدددداولالتفضددديلوكيفيدددةتطبيدددقهدددذهوتناولدددتبالتفصددديلأدواتالدراسدددة

األدواتعلىعيناتالدراسة.

 منهج الدراسة:

مددددتالباحثدددةفددديدراسدددتهاهدددذهعلدددىالمدددنهجالندددوعيالكيفددديلمناسدددبتالموضدددوعالدراسدددة ويصدددنفاعت

لدددىالظددداهرةمدددنخدددالليتهددددفإلدددىالتعدددرفع(التددد1977ضدددمندراسددداتتحليدددلالمضدددمون)بددددوي 

تحليددددلمحتددددو األقددددوالوالبياندددداتالتدددديتضددددمنتهااسددددتجاباتالطالبدددداتوذلدددد بجمددددعوحددددداتالداللددددة

ضدديعمددوجزة(ألنهدداتبحددثفدديمشددكالتتواصددلالمعلمدداتمددعطالبدداتهنمددنوجهددةنظددر)كلمدداتوموا

كدددلمدددنالمعلمددداتوالطالبدددات والدددذييترتدددبعليددداجمدددعالحقدددائقوالمعلومددداتمدددنالمبحدددوثينمباشدددرة

وتصدددنيفهاوتفسددديرهاللوصدددوللتعميمددداتمقبولدددةفددديإطدددارالعيندددة كمددداتدددمفيهددداتكمددديمبعددداالنتدددائج

مدددنالحلقددداتالنقاشددديةوتحويلهددداإلدددىكميددداتلتسدددهيلالتعامدددلمعهددداوتوظيفهدددا)كدددالتكراراتالمستخلصدددة

والنسدددددبالمئويدددددة(والمستخلصدددددةمدددددنجدددددداولالتفضددددديلبالتعامدددددلمعهددددداعدددددنطريدددددقبرندددددامجالدددددرزم

عبرتحليلالتبايناألحاديوالمتوسطاتواالنحرافاتالمعيارية.spss)االحصائية)

مدددنفيهددداجمدددعالمعلومددداتةأداتدددينللدراسدددةأولهددداالمجموعددداتالبؤريدددةالتدددييدددتمولقدددداسدددتخدمتالباحثددد

العينددددةاألولددددىوهدددديمجموعددددةالطالبدددداتبكيفيددددةخاصددددة)سدددديتمتوضدددديحها( والثانيددددةجددددداولالتفضدددديل

والتدديطبقددتعلددىالمعلمدداتمسددتقاةمددنالبياندداتوالمعلومدداتالتدديأدلددتبهدداالطالبدداتتددمتصددنيفهاإلددى

تحددالمعلمةدرجةشيوعهاأووجودهافيالبيئةالصفية.محاورل



 المجتمع األصلي الدراسة:

المديريددددةالعامددددةللتربيددددةبرسالحلقددددةالثانيددددةاعتمدددددتالباحثددددةفدددديبحثهدددداعلددددىسددددبعمدددددارسمددددنمدددددا

والتعلدددديمبمحافظدددددةالشدددددرقيةجنددددوبولقددددددبلدددددغعددددددالطالبددددداتفددددديالمدددددارسالتددددديشدددددملتهاالدراسدددددة

(1معلمددددة.والجددددددول)560بالمددددددارسالمشددددمولةبالدراسدددددةدالمعلمدددداتة كمددددداوبلددددغعددددددطالبدددد1485

يوضلأفرادمجتمعالدراسةمنالمعلماتوفقاللمدارسالمتوفرة 
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 حسب المدرسة أفراد مجتمع الدراسة من المعلمات خالل فترة التطبيق2جدول 

عددالمعلماتالمدرسةم

82(12-6الكاملللتعليماألساسي)1

72(12-5الوافيللتعليماألساسي)2

89(12-1رمالالشرقيةللتعليماألساسي)3

72(10-1األصالةللتعليماألساسي)4

77(10-5الرفعةللتعليماألساسي)5

82(9-8رملةأمالمؤمنينللتعليماألساسي)6

86(12-10ألساسي)بالدبنيبوعليللتعليما7

560المجموع



.بالدراسةالمشمولةللمدارسوالعاشرالتاسعالصفوففيالطالباتمجتمعتوزيعيوضل(2)الجدولأما

 مجتمع الدراسة األصلي للطالبات في الصفوف التاسع والعاشر للمدارس المشمولة بالدراسة 3جدول 

الباتعددالطالمدرسةم

137التاسع(12-6الكاملللتعليماألساسي)1

111العاشر

68التاسع(12-5الوافيللتعليماألساسي)2

78العاشر

60التاسع(12-1رمالالشرقيةللتعليماألساسي)3

47العاشر

39التاسع(10-1األصالةللتعليماألساسي)4

0العاشر

177التاسع(10-5األساسي)الرفعةللتعليم5

87العاشر

189التاسع(9-8رملةأمالمؤمنينللتعليماألساسي)6

0العاشر

133التاسع(12-10بالدبنيبوعليللتعليماألساسي)7

359العاشر

764التاسعالمجموع

682العاشر

 1485المجموعالكلي
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 عينة الدراسة:

صددددودةألغددددرااالبحددددث إذاسددددتدعىذلدددد توجيدددداالمدرسددددةممثلددددةفددددياألخصددددائيتينهدددديعينددددةمق

االجتماعيددددةوالنفسدددديةلالختيددددارمددددنبددددينطالبدددداتمجتمددددعالدراسددددةالطالبدددداتالقددددادراتعلددددىالحددددوار

.والمناقشة

وتعددددمشدددكالتالتواصدددلالصدددفيخصوصددداوالمشدددكالتالتربويدددةمدددنأكثدددرالمشدددكالتالتددديتعرضدددت

بهدددداإنلددددمتكددددنجميعهدددداللبحددددثالمددددنظمإالأنمعظددددمالبحددددوثالعربيددددةالتدددديتناولددددتهددددذهمعظددددمجوان

المشددكالتركددزتعلددىجوانددبكميددةمسددحيةفقددط.وتكمددنمشددكلةالبحددثالكمدديعلددىالددرغممددنمزايدداه

العديددددةفددديأندددايعتبدددرالقضددداياالتددديالتظهدددرتكدددراراوانتشدددارابأنهددداغيدددرموجدددودةفتسدددتثنيمدددنالطدددرح

مناقشدددةبينمدددايحددداولالبحدددثالندددوعيتوضددديلعمدددقتأثيرهددداودرجدددةمعانددداةالطلبدددةمنهدددا ولدددذل فقددددوال

ارتدددأتالباحثدددةاعتمدددادالمجموعددداتالبؤريدددةالتددديتتضدددمن راءمنظمدددةلموضدددوعالمشدددكلةبمناقشدددتامدددع

الفئةالمالمسةلا)طالباتالصفينالتاسعوالعاشر(.

دارسوفقددالمدداتددمترشدديحامددنالمددمددنالطالبدداتاتعينددةالدراسددةقامددتالباحثددةباعتمددادأسددماءمجموعدد

(طالبدددةمدددنكدددلمدرسدددة15-12دونأيتددددخلمدددنقبلهدددافدددياختيدددارالعيندددات وقددددتدددراوحالعدددددبدددين)

(يوضدددلعدددددطالبددداتالعيندددةفددديكدددلمدرسدددةمدددنالمددددارس3مدددنسدددبعمددددارسبالمحافظدددةوالجددددول)

وضددددلأعدددددادالمعلمدددداتفدددديعينددددةالدراسددددةللمدددددارسالمشددددمولة(ي4جدددددول)المشددددمولةبالدراسددددة.و

بالدراسةحسبالتخصصكالتالي:

 عدد طالبات العينة في مدارس العينة4جدول 

عددالطالباتالمدرسةم

14(12-6الكاملللتعليماألساسي)1

12(12-5الوافيللتعليماألساسي)2

15(12-1ةللتعليماألساسي)رمالالشرقي3

15(10-1األصالةللتعليماألساسي)4

12(10-5الرفعةللتعليماألساسي)5

13(9-8رملةأمالمؤمنينللتعليماألساسي)6

15(12-10بالدبنيبوعليللتعليماألساسي)7

96المجموع
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األساسدديةاللددواتييدرسددنالشددعبالمختددارةفدديجميددعمعلمدداتالمددوادمددنالمعلمدداتشددملتعينددةالدراسددة

عينةالطالباتبالمدرسةمنجميعالتخصصاتوجاءتوفقالآلتي:

 أعداد المعلمات في عينة الدراسة حسب التخصص5جدول 

المدرسةم

ة
دددد
دددد
دددد
دددد
ددددد
بي
ر
الت

ة
مي
ال
س
ال
ا

ة
بي
ر
لع
ا
غة
الل

ت
ددا
دددد
دددد
سدددد
را
لد
ا

ة
عي
ما
جت
ال
ا



ة
دددد
دددد
دددد
دددد
دددد
دددد
غد
الل

ة
زي
جلي
الن
ا



ا
م
لو
لع



ت
ضيا

يا
ر
ال



ع
دو
دددد
دددد
دددد
مدد
ج
لم
ا

ي
كل
ال



35435525(12-6الكاملللتعليماألساسي)1

11-4-142(12-5الوافيللتعليماألساسي)2

-1رمدددالالشدددرقيةللتعلددديماألساسدددي)3

12)

-211318

1112117(10-1األصالةللتعليماألساسي)4

42234419(10-5)الرفعةللتعليماألساسي5

رملددددةأمالمددددؤمنينللتعلدددديماألساسددددي6

(8-9)

43235522

بددددالدبندددديبددددوعليللتعلدددديماألساسددددي7

(10-12)

16553727

142317172523119المجموع



ميالتنسددديقمدددعإداراتالمددددارسللقددداءالمعلمددداتوتنفيدددذجدددداولالتفضددديلوذلددد خددداللالددددوامالرسدددتدددم

كمددداأنالتنفيدددذتدددمبواسدددطةوتوضددديلالفكدددرةمباشدددرةلهدددنوخصدددصلكدددلمدرسدددةيدددومدراسددديكامدددل 

الباحثةنفسهاومعالمعلماتفراد أومجموعاتحسبالوقتالمتاحلكلمعلمة.

 أدوات الدراسة وإجراءاتها: 

 أدوات الدراسة: 

بدددامدددنعيندددةالدراسدددة)طالبددداتاسدددتدعتطبيعدددةمشدددكلةالدراسدددةالبحدددثعدددنوسددديلةأكثدددرفاعليدددةوقر

الصدددفينالتاسدددعوالعاشدددرمدددنمددددارسالحلقدددةالثانيدددةمدددنمددددارسالتعلددديمالعدددام(.اختدددارتالباحثدددةلتحقيدددق

ذلدد اسدددتخدامالحلقددداتالبؤريدددةالتددديتفعدددلالمقدددابالتالمكثفددةمدددععيندددةالدراسدددة وتعددددهدددذهاألداةبدددالرغم

دو وفعاليدددةأكبدددرإذأنهددداتعطددديالطالبدددةفرصدددةجيددددةمدددنقلدددةاسدددتخدامهافددديالبحدددوثالعربيدددةذاتجددد

لحريةالتعبيرعنرأيهاكماتراهدونتقييد.
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وسدددبباختيدددارهدددذهالعيندددةمدددن صدددودةوالبددددمدددناإلشدددارةهنددداإلدددىأنالعيندددةالمختدددارةهددديعيندددةمق

الطالباتجاءعلىمنحيينأساسيين:

لمراحدددلالتدددييدددتمتسدددجيلمالحظددداتعددددماالنضدددباطاألول:كدددونهدددذهالمرحلدددةالعمريدددةهددديمدددنأكثدددرا

السدددلوكيلهدددا نظدددراألنهدددافددديمنتصدددفمرحلدددةالمراهقدددةالتددديتكدددونعنيفدددةعدددادةوناقددددةوتميدددلللتعبيدددر

المباشرعماتعتقدممايوسعفجوةالتباعدبينهاوبينالمعلمةإذاافتقرالطرفينلمهاراتالتواصل.

هدددذهالمرحلدددةمقددددرةعلدددىنقددددالواقدددعوالتعبيدددرعدددن رائهددداومواقفهددداتجددداهالثددداني:نفسدددياونمائيدددالدددد 

ارخرينبجريةأكبر.

 وصف مقاييس الدراسة وأدواتها:

إنتطبيدددقالمدددنهجالكيفددديالندددوعيفددديهدددذهالدراسدددةاضدددطرالباحثدددةللبحدددثعدددنادواتمناسدددبة الدددىأن

يدددالهدددذهالدراسدددةبدددالرجوعلألدبيددداتوللدراسددداتاسدددتقرالدددرأيعلدددى)الحلقددداتالبؤريدددة(كدددأداةومقياسددداأول

السددابقةالتدديطبقددتالمقيدداس ولقددددتددماعتمددادهبعدددعرضدداعلدددىالمشددرفوتطبيقدداعلددىعيندداتجريبيدددة

مدددنالطالبدددات أمددداالمقيددداسالثدددانيوهدددوجدددداولالتفضددديلفدددتمتحديددددمحتدددواهفددديضدددوءالنتدددائجالتددديتدددم

هددداتدددمتحديددددهاتاليدددةللمجموعددداتالبؤريدددة(ثدددمعدددراعلدددىاستخالصدددهامدددنالمجموعددداتالبؤريدددة)ألن

المشدددرفالدددذيأشدددداربعددددمراجعتدددابعرضدددداعلدددىمجموعدددةمددددنالمعلمددداتمدددنغيددددرمعلمددداتالعينددددة

لمالحظدددةمدددد وضدددوحالعبددداراتولدددمتكدددنهندددا أيدددةمالحظددداتسدددو خطدددأفددديتدددرقيمالعبددداراتتدددم

تعديلاالحقا.

 أوال: أداة المجموعات البؤرية :

المجموعددداتالبؤريدددةهددديأداةونظددداممباشدددرفدددياسدددتقاءالمعلومدددةحدددولمشدددكلةالبحدددثمدددنالمبحدددوثينو

أنفسدددهمويدددتممدددنخاللهددداتكدددوينحلقدددةيتدددراوحعدددددأفرادهدددابددديناثنتددديعشدددرةإلدددىخمدددسعشدددرةطالبدددة

(Greene&Hogan.2005بميسددددرأيالباحثددددةنفسددددهاومسدددداعدةلهدددداتددددماختيارهدددداألسددددبابعدددددة)

اكونهددامهتمددةبالمواضدديعالبحثيددةوهدديعضددوفندديامتحاندداتوشددؤونطلبددة تقددومبتسددجيلمكتددوبمنهدد

لزيددددادةالمصددددداقيةباإلضددددافةإلددددىالتسددددجيلالصددددوتي وذلدددد عددددنطريددددقاسددددتقاءالمشددددكالتالخاصددددة

والمسددداعدةالثانيدددةمدددديرةمدرسدددةيدددتماالسدددتعانةبهدددافددديحالدددةبموضدددوعالدراسدددةمباشدددرةمدددنالطالبدددات.

تعددذرالمسدداعدةاألولددىوهدديبددذاتالقدددرةعلددىفهددمموضددوعالبحددثكمدداأنهددااألكثددرخبددرةفدديالتعامددل

معالمرحلةالعمرية.

وقدددددتددددماالجتمدددداعبدددداألختينقبددددلتنفيددددذالجلسدددداتللتعريددددفبموضددددوعالبحددددثوتوضدددديلالهدددددفمددددن

علدددىدرجدددةاالتفدددا فددديالمجموعددداتالبؤريدددةوطريقدددةالتسدددجيل كمددداتدددمتنفيدددذحلقدددةتجريبيدددةللوقدددوف

تسجيلالمحتو لمشاركاتالطالباتفتماعتمادالطريقةبعدتبينأندرجةاالتفا عالية.
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تدددمكتابدددةاسدددتجاباتالطالبددداتمباشدددرةعلدددىلوحدددةقالبدددةكمددداتصددديغهاالطالبدددة وفددديذاتالوقدددتتعمدددل

علددىأسددئلةالنقدداب بعدددذلدد المسدداعدةعلددىالتسددجيلالكتددابيفددياسددتمارةخاصددةالسددتجاباتكددلطالبددة

تدددمعدددرامددداصددداغتاالطالبدددةمباشدددرةعليهدددابعددددانتهددداءالحلقدددةباإلضدددافةإلدددىإعددددادتسدددجيلصدددوتي

لمحتدددو الحلقدددةكدددامال يمكدددنأنيسدددتخدممرفقددداكمرجدددعفددديحالدددةالحاجدددةكمددداتدددماالحتفددداظبمدددذكرة

صغيرةاحتفظتفيهاالطالبةببعاأفكارها.

والدراسددداتالسددددابقةالتدددياسددددتخدمتالمجموعددداتالبؤريددددةمدددنبينهددددادبالنظددددريبعددددالرجددددوعإلدددىاأل

Cullen-Reavill(2009)(ودراسددددددةقامددددددتبهددددددا1998)Jeanne S. Smithدراسددددددة

(ودراسددددة2014( ودراسددددةأمددددانيأبددددوصددددبل)2009)العربيددددةمنهددددادراسددددةرندددداإبددددراهيموالدراسددددات

لمجدددددذرة إذقامدددددتالباحثدددددةبتصدددددميمأداتهددددداالخاصدددددة(التدددددياسدددددتخدمتالنظريدددددةا2013جدددددرادات)

بدددالرجوعللدراسددداتالمدرجدددةسدددابقا لصدددعوبةحصدددولهاعلدددىدراسدددةمطابقدددةللفئدددةأوالموضدددوعكمدددا

صدداغتأسددئلتهاالتدديناقشددتهامددعالمجموعدداتالبؤريددةوالتدديسددتجيبعلددىأولثددالثأسددئلةانطالقددامددن

أسئلةوفرواالدراسةعلىالنحوالتالي:

أسئلةالمجموعاتالبؤريةاألربعة:

السدددؤالاألول:مددداهددديالمشدددكالتالتددديتمندددعالطالبدددةمدددنالتواصدددلونقدددلأفكارهددداومقترحاتهددداوأسدددئلتها

للمعلمةمنوجهةنظرالطالبات؟

السدددؤالالثددداني:مددداالمشدددكالتالتددديتمندددعالطالبدددةمدددنالتواصدددلوإدرا مددداتقولددداالمعلمدددةبشدددكلواضدددل

؟رالطالباتمنوجهةنظ

السؤالالثاني:ماهياألسبابالرئيسيةوراءحدوثهذهالمشكالتالتيتمنعالتواصل؟

مدددنوجهدددةنظدددرالسدددؤالالرابدددع:مددداارثدددارالمترتبدددةعلدددىوجدددودهدددذهالمشدددكالتالتددديتمندددعالتواصدددل

؟الطالبات

فةلغددةعربيددةوعددددقامددتالباحثددةبعددرااألسددئلةعلددىالمشددرفوكددذل علددىمعلمددةلغددةعربيددةومشددر

سدددتطالبددداتمدددنالصدددفينالتاسدددعوالعاشدددر وذلددد للتأكددددمدددنمالئمدددةالعبددداراتلإلجابدددةعلدددىتسددداؤالت

اسدددة وللتأكددددمدددنسدددالمتهااللغويدددة وللكشدددفعدددنمدددد وضدددوحهاللفئدددةالعمريدددةالتددديسددديتمالتطبيدددقرالد

عليها.







 

60 

 : جداول التفضيل:ثانيا

اتالتددياتفقددتعليهدداالطالبدداتعلددىأنهدداإجابدداتلألسددئلةالتدديطرحددتقامددتالباحثددةباسددتخراجالعبددار

النتدددائجعلدددىالفاضدددلالمشدددرفالعلمددديعلدددىالدراسدددةلتقيددديمثدددمتدددمعدددراخددداللالمجموعددداتالبؤريدددة.

عرضدددهاعلدددىمعلمددداتمدددنتخصصددداتتدددمسدددالمتهاالعلميدددةوبعددددالموافقدددةعليهدددامدددنقبدددلالمشدددرف

لمعرفدددةسدددالمةالصدددياغةوسالسدددةالتعبيدددرللفهدددموعرضدددتللمراجعدددةاللغويدددةالعلدددوماإلنسدددانيةوالتطبيقيدددة

معلمددداتصدددفوفالتاسدددعوالعاشدددربدددنفسالمددددارسبتطبيقهددداعلدددىلتقيددديمالسدددالمةاللغويدددةلهدددا كمددداقمندددا

التددديتدددمأخدددذعيندددةالطالبددداتمنهددداللمدددواداألساسدددية)التربيدددةاالسدددالمية اللغدددةالعربيدددة اللغدددةاالنجليزيدددة 

الدراساتاالجتماعية العلوموالرياضيات(.

 االجراءات المتبعة لتطبيق أدوات الدراسة:

بزيددددارةكددددلمدرسددددةعلددددىحدددددة.كمدددداأجددددرتالنقاشددددات-بهدددددفتنفيددددذأدواتالدراسددددة-قامددددتالباحثددددة

نالمتعلقددةبالدراسددةفدديكددلمدرسددةمددنمدددارسالعينددةعلددىحدددة كمدداتددمتنفيددذاألداةالثانيددةبعدددشددهري

منتنفيذاألداةاألولى.

كانتاالجراءاتفيكلأداةوفقالآلتي:

 أوال: إجراءات األداة األولى)المجموعات البؤرية(:

 تحديدمدارسالحلقةالثانيةللطالباتفيمحافظةالشرقيةجنوبكعينةمحددةللدراسة. .1

صددددالبالمدددددارسوأخددددذتددددمالقيددددامبدددداإلجراءاتالالزمددددةلتطبيددددقأدواتالدراسددددةمددددنمثددددل:االت .2

 موافقتهاالمبدئيةلتطبيقالدراسةفيهاوالتنسيقمعهاللزيارة.

زيدددددددارةالمددددددددارسوتوضددددددديلموضدددددددوعالدراسدددددددةإلداراتهدددددددذهالمددددددددارسواألخصدددددددائيات .3

االجتماعيددداتواألخصدددائياتالنفسدددياتفيهددداوالهددددفمنهددداوأدواتهددداكمددداتدددماالتفدددا معهدددنعلدددى

 كمدددداتددددماشددددرا طالبددددة(15-12نالتاسددددعوالعاشددددر)بدددديناختيددددارعددددددمددددنطالبدددداتالصددددفي

 وذلدددد معلمدددداتالفصددددولالمددددذكورةفددددياختيددددارالطالبدددداتالمشدددداركاتفدددديمجموعدددداتالحددددوار

 .نالمباشرةلهؤالءالطالباتلمعرفته

التنسددديقمدددعاثنتدددينمدددنالمسددداعداتللمسددداهمةفددديتسدددجيلالمالحظددداتأثنددداءاالجتمددداعبالطالبدددات .4

 .خبراتالطويلةكلدارياتوتربوياتوهنمنال

أخددذالموافقددةمددنالطالبدداتالمشدداركاتعلددىإجددراءالمقابلددةقبددلإجددراءالمقابلددة إذوافقددتجميددع .5

الطالبددداتعلدددىالمشددداركةبعددددضدددمانالسدددريةلهدددن كمددداوافقدددتجميدددعالطالبددداتعلدددىالتسدددجيل

فيددددديو(وتقيدددددنابددددرغبتهنالمكتددددوبوالصددددوتيبينمدددداأبددددد الددددبعارفضدددداللتسددددجيلالمرئددددي)ال

واعتمدناعلىالمصادراألربعةالتيتمتالموافقةعليهامنقبلالطالباتوهيكالتالي:
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a) .التسجيلالصوتي 

b) .التسجيلالكتابيعلىاللوحةالقالبة 

c) .التسجيلالكتابيعلىقوائمخاصةمعدةلهذاالغرا 

d) .مفكرةخاصةلكلطالبةتسجلمالحظاتها

تقريبا.الساعتينشاتمعالطالباتبينالساعةوالنصفاستغرقتالمناق .6

إذعملدددتالباحثدددةعلدددىتقدددديمشدددرحمفصدددللمجريددداتالحلقدددةفددديبدايدددةكدددللقددداء ابتدددداءمدددنصدددياغة

األهددددافووضدددعالمحددداورمدددعشدددرحمبسدددطلفكدددرةالحلقدددةكدددأداةبحثيدددةوتوضددديلاألسدددئلةالتددديسددديتم

اتدددماستخالصدددامدددنالطالبددداتدونتحريدددفأوتبدددديلفددديطرحهددداباإلضدددافةإلدددىالتلخددديصوالتحليدددللمددد

نهايةكللقاء.

وعندإجراءالحلقةجاءتاالجراءاتوفقاللتالي:

 التعريفبالباحثةوالمساعدةوالطالباتالحاضرات. .1

 توضيلالهدفمنالحلقةواجراءاتها. .2

 توضيلاسلوبالعمل. .3

تحديدالسؤالبوضوح. .4

كلسؤال.تلخيصمحتو ماقبلوبعد.5

التأكدمناستيفاءاستجاباتجميعالطالباتقبلاالنتقاللسؤال خر..6

تقديمشكرللطالباتالمشاركاتفيالدراسةقبلوبعدالجلسة..7

 فكانتأربعةأسئلةجاءتبالتسلسلالتالي:أما األسئلة التي تم طرحها في المجموعات البؤرية، 

عندنقلأفكار وصياغتهالمعلمت ؟.ماالصعوباتالتيتتبادرلذهن 1

.ماهيالصعوباتالتيتمنعاإلدرا الواضللماتقولاالمعلمةمنوجهةنظر ؟2

.ماالذييؤديلظهورتل المشكالتمنوجهةنظر ؟3

.كيفتؤثرهذهالمشكالتعلىتفاعلالطالبةوعالقاتهابزميالتهاومعلماتهاداخلالصف؟4

 ثة أنواع من الصد :واعتمدت الباحثة ثال
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الدددددذيتدددددمباعتمدددددادأكثدددددرمدددددنمراقدددددبلمصدددددداقيةالرصددددددوالتسدددددجيلونقدددددلأوال:الصدددددد الوصدددددفي:

()الباحثددددةوالمسدددداعدة(وأكثددددرمددددنطريددددقللتسددددجيلمثددددلاللوحددددةGreene&Hogan,2005األفكددددار)

القالبة استمارةالمساعدةوالتسجيلالصوتيومفكرةالطالبة.

الددددددددذيتددددددددمبالتدددددددددقيقفدددددددديتمثيددددددددلالمعددددددددانيللظدددددددداهرةالمدروسددددددددةيلي:ثانيددددددددا:الصددددددددد التددددددددأو

(Williams&Katz,2002وكددددددذل بالمشدددددداركةاالسددددددترجاعيةللمبحددددددوثينوذلدددددد بددددددالرجوعإلدددددديهم)

.ليوافقواعلىماتممنتفسيرات

ثالثددددا:الصددددد النظددددريويقصدددددبددددادرجددددةتوافددددقالمحتددددو المدددددروسمددددعالنظريدددداتالمعروفددددةوذلدددد 

لظدددداهرةبمددددايتوافددددقوالنظريدددداتالمفسددددرةلهددددا وكددددذل باعتمددددادإسددددتراتيجيةالتنويددددعالنظددددريبتفسدددديرا

(.2003واستخدامأكثرمننظريةللتأويل)حجر 

لإلجابدددةعلدددىالدددثالثأسدددئلةاألولدددىاسدددتخدمتالباحثدددةالنظريدددةالمجدددذرةوهدددينظريدددةتسددداعدفددديتفسدددير

اتعبيريايعادتصنيفهابحيثيسهلالتعاملمعها.والتيجمعتمنأفرادهاسردالمالحظاتالنوعية

 منهجية النظرية المجذرة: 

هدددديواحدددددةمددددنأهددددمطددددر البحددددثالنددددوعيالتدددديترتكددددزعلددددىاجددددراءاتمنظمددددةتسددددتقر الظدددداهرة

.1967المدروسةنشأتعلىيدكلمنبرنيجالسروانسليمستراوسعام

راليمكدددنأنتفسدددرهااألرقددداموحددددهافدددالرقمداللتددداوفددديالعلدددوماالجتماعيدددةهندددا الكثيدددرمدددنالظدددواه

أحياندددالنالنتدددائجالمتطرفدددةيضدددطرالباحدددثمتوسدددطةبمعندددىأندددايددددورحدددولمنطقدددةالوسدددط لدددذل فددد

للتغاضددديعنهددداواعتبارهددداشدددذوذاوهدددذاقددددينطبدددقعلدددىالتجددداربالمختبريدددةإالأندددايكدددونبددداترالنتدددائج

ملددديسحكمددداقطعيددداعلدددىضدددعفالظددداهرةالمدروسدددةولكندددافددديالبحدددوثاالجتماعيدددةفضدددعفداللدددةالدددرق

 الظددددواهراالنسددددانيةلددددادالالتومؤشددددراتمختلفددددةتتعلددددقبخصوصدددديةالسددددماتالبشددددريةوتطرفهددددا)

(Abusoboh,2014

(أنالتسددداؤلفددديالبحدددوثالمعتمددددةعلدددىالنظريدددةالمجدددذرةيجدددبأن1999ويدددر )سدددتراوسوكدددوربين 

الباحدددثمدددنالقدددراءةفددديالدراسددداتالسدددابقةحتدددىاليلدددجإلدددىدراسدددةالظددداهرةيبددددأعامددداومرنددداوأنيقلدددل

بتصوراتمسبقةويمكناذل بعدظهورأولفئةمنبياناتا.

واعتمدتالنظريةعلىأربعمعاييرللحكمعلىانطبا النظريةعلىالظاهرةالمدروسةوهي:
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بقددددةللظدددداهرةالمدروسددددةومعبددددرةعنهددددامددددنيجددددبفيدددداأنتكددددونالنظريددددةمطا.المطابقددددةوالتوافددددق:1

خدددداللاسددددتقراءدقيددددقللبياندددداتوالحقددددائقالتدددديتددددمجمعهدددداحددددولالظدددداهرةوتتوافددددقمددددعالسدددديا العددددام

للظاهرةفيمنبعهااألصلي.

بددددأنتكدددونالنظريدددةقابلدددةللفهدددمالشددداملواالسدددتيعابوأنتكدددونواضدددحةومفهومدددةلكدددلمدددنالالفهدددم:.2

 ويكونالباحثقادرعلىالربطبينالبياناتالتيتوصلإليها.الباحثوالمبحوث

وبالتدددالييجدددبأنتكدددونالمنهجيدددةمجدددردةبمسدددتو كدددافلتطبيدددقعلدددىسدددياقاتبيئيدددةمختلفدددة:.قابلدددةل3

ومتنوعةممايجعلهاقادرةعلىاالنطبا علىسياقاتمشابهةوإناختلفتالبيئات.

المفدددداهيمالمتعلقددددةبالظدددداهرةالمدروسددددةوالتددددياسددددتقتهامددددنالضددددبط:يجددددبفيدددداالتركيددددزعلددددىربددددط.4

البياناتالمنظمةبدقةلتنطبقعلىمواقفمحددةضمناستجاباتالعينةللظاهرةالمدروسة.

وتتطلدددبمنهجيدددةالنظريدددةالمجدددذرةترميدددزالعبددداراتوالجمدددلالمسدددتقاةمدددنالمبحدددوثينفددديثدددالثأشدددكال

(:1999منالترميز)ستراوسوكوربين 

الترميددزالمفتددوح:وفيددايددتمتجميددعالعبدداراتضددمنسددياقاتتشدداباالمحتددو فيمددابينهددا ويبدددأمددع .1

بدايدددةجمدددعالبيانددداتوفيدددايدددتماسدددتخراجالمفددداهيممدددنالبيانددداتالمسدددتقاةمدددنالعيندددةبوضدددوح ثدددم

فدددييبددددأترتيدددبوتنظددديمالعبددداراتوتحديدددددرجدددةالتشددداباواالخدددتالففيمدددابينهدددابهددددفوضدددعها

مجموعدداتتسددمىبالفئدداتوبالتدداليتنشددأمنهددافئدداتأوليددةحتددىيددتمالتشددبعالنظددريمددنالبيانددات

التييدليبهاأفرادالعينة.

الترميددزالمحدددوري:الدددذييعيددددترتيدددبوتصدددنيفالعبددداراتالمرمدددزةلمحددداورتتبعهددداحسدددبدرجدددة .2

يددددثيعطددددىسددددياقاتشدددداباالمحتددددو  وتطددددويروانشدددداءالفئدددداتوهدددديمددددنالمراحددددلالحساسددددةح

واضدددحالكدددلفئدددةويحدددددخواصدددهاويعتمددددمسدددارالترميدددزعلدددىاسدددسواضدددحةمنهددداالظددداهرة

ذاتهددداومسدددببهاواالطدددارالدددذيتظهدددرفيددداوكيدددفتظهدددروكيدددفتتفاعدددلوكيدددفتدددتماالسدددتجابةلهدددا

ومايترتبعلىهذهالظاهرة.

كلةالمتعلقددددةواألدلددددةالتدددديالترميدددزالمختددددارأواالختيدددداري:ويددددتمفيددددافهددددمالمحددددورونددددوعالمشدددد .3

تمثلهددداوإرجدددداعالمشدددكلةإلددددىمسدددبباتهاوالددددربطبددددينالفئددداتالرئيسدددديةببعضدددهاالددددبعاإذأنهددددا

جميعهدددامبنيدددةعلدددىنفدددسالظددداهرةلتصدددلفددديالنهايدددةمدددنخددداللالدددربطلتفسددديروافددديللظددداهرة

(2013 محلالدراسة)جرادات

لحسدددابدرجدددةتكدددرارالمشدددكلةأونسدددبةشددديوعها.كمدددااسدددتخدمتالباحثدددةالمتوسدددطاتوالنسدددبالمئويدددة

لكشددفالعالقددةبدديننددوعالمشددكلةومتغيرتدديone way Anova)اسددتخدمتتحليددلالتبددايناألحددادي)
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.وإلجددراءالمقارنددةبددينوجهددةنظددرالطالبددةووجهددةنظددرالمعلمدداتحددول-الخبددرةوالتخصددص-الدراسددة

الصددددفيةاسددددتخدمتالباحثددددةالمتوسددددطاتالحسددددابيةمددددد انتشددددارووضددددوحهددددذهالمشددددكالتفدددديالغرفددددة

واالنحرافدددداتالمعياريددددةلحسددددابموقددددعالعبددددارةبالنسددددبةللمعلمدددداتوالنسددددبالمئويددددةوالتكددددرارلتحديددددد

الشيوعواألولويةبالنسبةللطالبات.

 التحديات والمعوقات:

 انددتهنددا الكثيددرمددنبددالرغممددنقناعددةالباحثددةبتطبيددقهددذاالنددوعمددناألدواتالبحثيددةإالأندداك

المعوقددداتالتددديأثدددرتعلدددىمسدددارتطبيدددقاألداة فباإلضدددافةإلدددىالمعوقددداتاإلداريدددةكاندددتهندددا 

 بعاالتحدياتأثناءالتطبيق:

 :الشدوالجذبفيالتفاعلوإبداءالرأي

لتبريدددراتعددددةكاندددتهندددا عوامدددلخارجدددةعدددنسددديطرةالباحثدددةتدددؤثرعلدددىالطالبدددةوتجعلهدددامحجمدددةأو

متحفظدددةأحياندددا فالطبيعددددةالحساسدددةللمرحلدددةالعمريددددةأثدددرتعلددددىدافعيدددةبعددداالطالبددددات كمددداكددددان

ئندددانتدددوجسالطالبددداتفددديالبدايدددةمدددنوصدددولهدددذهارراءللمعلمدددةعدددامالفدددياإلحجدددامإالأندددابعدددداطم

الطالبدداتعلدددىسدددريةالجلسددةجددداءتاإلجابددداتأكثدددرعمقدداوانفتاحدددا والبددددمددناإلشدددارةهنددداإلدددىأن راء

الطالبدددداتفدددديبعدددداالمدددددارسكانددددتأكثددددرغنددددىوشددددفافيةمقارنددددةبمدددددارسالمندددداطقالنائيددددة)حسددددب

تصنيفالوزارة(.

 :عاملالوقت 

دكانددددتالفتددددرةفدددديمنتصددددفجددداءتطبيددددقأدواتالدراسددددةفدددديمدددددةزمنيددددةغيددددرمالئمددددةفقدددد

الفصدددلالدراسدددياألول وكاندددتلدددد الدددبعااختبددداراتقصددديرةتدددمفيهددداسدددحببعددداأفدددراد

العينةمنالجلساتلفترةثمعودتهنأثرذل علىدرجةاالسترسالفيطرحالقضايا.



 :رغبةبعااإلداراتفيالمشاركةفيالجلسة

طالبدددداتطالبددددتبعدددداإداراتالمدددددارسحرصدددداعلددددىتلمددددسالقضدددداياالتدددديتعددددانيمنهدددداال

بحضددوراللقددداءات إالأنمبددددأالسدددريةكدددانمتفقددداعليدددامدددعالطالبددداتوبالتدددالياضدددطررنالدددرفا

طلباداراتتل المدارستلبيةلرغبةالطالبات.

 اعتدددراابعددداالمعلمددداتعلدددىمحتدددو النتدددائجالتددديعرضدددتفددديجدددداولالتفضددديلمدددن

عددديوإدرا الطالبدددةاليمكدددناألخدددذبددداوالتسدددليمعلدددىأندددامنطلدددقأنالمرحلدددةالعمريدددةوو

 حقيقةالواقعإالأنامعالحواروالمناقشةوافقتالمعلماتعلىالمشاركة.
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  ها أثناء التطبيق ألدوات الدراسة:التي رصدت دره الباحثة االيجابياتأخيرا ت

يدددةوالتعلددديمبمحافظدددةالشدددرقية*مروندددةوسالسدددةالتسدددهيالتالمقدمدددةمدددنقبدددلالمديريدددةالعامدددةللترب

جنددددددوبولددددددد إداراتمدددددددارسالعينددددددةونجددددددزلالشددددددكرإلداراتهددددددذهالمدددددددارسواألخصددددددائيات

االجتماعياتواألخصائياتالنفسياتفيها.

*خبددرةالباحثددةفدديتدددريبهددذهالفئددةالعمريددةكددانلهددادوركبيددرفدديسددهولةتسددييرمراحددلالجلسددة

ةبخصوصيتهاوخصوصيةالتجربةالمقصودة.والتعاملمعهذهالفئةالعمري

*اسدددتعانةالباحثدددةبالمسددداعداتفددديالدراسدددةاسدددهمفددديتسدددهيلالعمدددلخددداللالحلقددداتالبؤريدددةلدددتفهمهن

لموضددوعالبحددثوكونددافدديدائددرةاهتمددامهنباإلضددافةلخبددرتهنالطويلددةفدديالتعامددلمددعهددذهالفئددة

29راسدددبيةوظيفدددةمدددديرمدرسدددةبخبدددرةامتددددادها إذتشدددغلالفاضدددلة/سدددليمةبندددتعدددامرالالعمريدددة

سددنة كمدداتشددغلالفاضددلةسددعيدةبنددتعلدديبددنسددالمالراسددبيةوظيفددةعضددوفندديامتحاندداتوشددؤون

سنة.21طلبةبخبرةفيالسل التربويامتدادها

وكمالحظةعامة:

رسالمندداطقالنائيددة اختلفددتالمدددةالزمنيددةالتددياسددتغرقتهاكددلحلقددة إذجدداءتأقلهددازمنيددافدديمدددا

 فقدددجدداءتعبددداراتالطالبدداتمختزلدددة وقليلددةالتندددوعمقارنددةبدددزميالتهنمددنمددددارسمندداطقالمددددن

وأرجعددتالباحثددةذلدد إلددىطبيعددةالتربيددةالوالديددةودرجددةاالنفتدداحعلددىارخددرينوالمسددتو الثقددافي

يبعددددامدددددارسالمدينددددةذاتللوالدددددين)أغلددددبأوليدددداءاألمددددورأميددددين(بينمدددداتجدددداوزتالسدددداعتينفدددد

(ا)وذل فيمدرسةواحدةفقطالكثافةالعاليةلثراءالمحتو المطروحمنالطالباتوعمق
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 الفصل الرابع

 النتائج وتفسيرها و مناقشتها



النتائجالمتعلقةبالسؤالاألولوتفسيرها.•

النتائجالمتعلقةبالسؤالالثانيوتفسيرها.•

لقةبالسؤالالثالثوتفسيرها.النتائجالمتع•

النتائجالمتعلقةبالسؤالالرابعوتفسيرها.•

النتائجالمتعلقةبالسؤالالخامسوتفسيرها.•

النتائجالمتعلقةبالسؤالالسادسوتفسيرها.•

النتائجالمتعلقةبالسؤالالسابعوتفسيرها.•
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 الفصل الرابع

 تفسيرها نتائج الدراسة و

 يد تمه

خصصدددتالباحثدددةهدددذاالفصدددللعدددراالنتدددائجالتددديتدددمالتوصدددلإليهددداحدددولمشدددكالتتواصدددلالمعلمدددات

مدددعطالبددداتهنمدددنوجهدددةنظدددرالطالبددداتوالمعلمددداتفددديمددددارسالحلقدددةالثانيدددةللصدددفينالتاسدددعوالعاشدددر

واءبمدددددارسمحافظددددةالشددددرقيةجنددددوب وشددددرحهاوتفسدددديرهابددددالعودةللنظريدددداتالعلميددددةذاتالصددددلةسدددد

المتعلقةبمهاراتالتواصلأوالمتعلقةبالجوانبالنفسية.

كددددانقددددراردمددددجالفصددددلينالثالددددثوالرابددددعضددددرورياوذلدددد ألنأغلددددبالنتددددائجظهددددرتبشددددرحكيفددددي

لتسدددهيلالدددربطعلدددىالقدددار أنتكدددونالنتيجدددةوتفسددديرهاذلددد لمحتدددو اسدددتجاباتالعيندددة حيدددثاسدددتلزم

ىالتفسددديرلكدددلنتيجدددةمباشدددرةحتدددىيدددربطالقدددار بدددينالنتيجدددةالتددديتدددممتتدددالينوبالتددداليلدددزمأنيتتدددال

التوصلإليهاوتفسيرها باإلضافةإلىتكميمبعاالنتائجالوصفية.

وبدددرزتأهميدددةكبدددر للنقدددابالعميدددقودوركبيدددرفددديتحسدددسجواندددبالمشدددكلة إذثبدددتصدددحةقدددرار

قوالتحدددددياتالتدددديتمنددددعالطالبددددةمددددننقددددلالباحثددددةفددددياسددددتخدامالمجموعدددداتالبؤريددددةلدراسددددةالعوائدددد

أفكارهددداومقترحاتهددداواستفسددداراتهاوإبدددداءرأيهددداوتقدددديممبادراتهددداقدددراراصدددائباوأسدددهمبفاعليدددةكبيدددرة

فيتلمسالكثيرمنالمشكالتمهمااختلفحجمتأثيرهاأوظهورها.

المجموعدددةالبؤريدددةإلدددىسدددؤالين قامدددتالباحثدددةبتقسددديمأسدددئلةللدراسدددةلإلجابدددةعدددنسدددؤالالدراسدددةاألول

أمددداالسدددؤالاألولفلقددددتنددداولعدددراالعوائدددقالتددديتعيدددقتقدددديمالمبدددادراتوالمقترحدددات أمدددابالنسدددبة

للسؤالالثانيفهويتعراللصعوباتالتيتمنعالطالبةمنالفهمالواضللماتقولاالمعلمة.



كارتي:للمجموعةالبؤريةوكانالسؤالاألول

الصعوباتالتيتتبادرلذهن عندنقلأفكار وصياغتهالمعلمت ؟ما*

وقددددجددداءتإجابددداتالطالبددداتعميقدددةفددديصدددياغتهاالتددديظهدددرتأحيانددداباللهجدددةالعاميدددة وكاندددتبعدددا

الطالبدددداتيلجددددأنأحياندددداالسددددتخداماألمثلددددةالمؤكدددددةللمشددددكلةالمطروحددددةعلددددىاحتمددددالأنالفكددددرةالتددددي

احثة وتشهدزميالتهاعلىصد كالمها.تطرحهالنتصدقهاالب

كمددداتدددمصدددياغةالعبددداراتالتددديشددداركتبهددداالطالبددداتحسدددبدرجدددةتوافقهددداومقاربتهدددالدددذاتالمعندددى

ضدددمنمحدددورواحددددومدددنثدددمتدددمحسدددابعدددددمدددراتذكدددرالمشدددكلةوبمعندددى خدددرلدددميدددتمسدددؤالجميدددع



 

68 

هنفددديالجلسدددةولكدددنالتكدددرارجددداءالطالبددداتحدددولرأيهدددنفددديوجدددودالمشدددكلةالتددديتتحددددثعنهدددازميلدددت

طبيعيادونإيحاء.

وكانتنتائجاإلجابةعلىأسئلةالدراسةحسبتسلسلهاكالتالي:

 وتفسيرها. اإلجابة على السؤال األول للدراسة

 الطالبات؟ نظر وجهة من وطالباتها المعلمة بين التواصل دون تحول التي المشكالت ما:  األول السؤال 

هددددددذهالدراسددددددةتعنددددددىبمشددددددكالتالطالبددددددات فمددددددنالبددددددديهيأنيتمحددددددورالسددددددؤالاألولونظددددددراألن

للمجموعدددداتالبؤريددددةحددددولالمشددددكالتالتدددديتمنددددعمبددددادرةالطالبددددةمددددنتقددددديمسددددؤالأورأيأومقتددددرح

 لمعلمدددةومحدددوريتعلدددقبالطالبدددةللمعلمدددة كمددداتدددمتقسددديمهدددذاالسدددؤالإلدددىمحدددورين محدددوريتعلدددقبا

التواصلفيمايتعلقبالمعلماتاستجاباتالطالباتحولمشكالتالجدوليوضلو

المحوراألول:مشكالتوصعوباتتتعلقبالمعلمة

 إجابات الطالبات على السؤال األول الشق األول وفقا لمحور مشكالت تتعلق بالمعلمات6جدول  

ترتيبالنسبة%تكرارــــــــــــــــــــــــبارةالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1%3435.4 عدم اإلنصات لحديث الطالبة وعدم مساعدتها على التعبير عن أفكارها.

2%3233.3 عصبية المعلمة واستخدامها ألفاظا غير مقبولة تستفز الطالبة.

3%2425 شخصية المعلمة غير محاورة ومتسرعة في تفسير سلوك الطالبة.

4%1818.7 التمييز بين الطالبات حسب المستوى التحصيلي والشكل والجنسية.  

5%1616.6 أفكار وافتراضات مسبقة سلبية عن الطالبة .

6%1515.6 عدم تقدير الظروف الخاصة بالطالبة.

م6%1515.6 عدم تزويد الطالبة بتغذية راجعة حول ما تقدمه من أفكار ومقترحات.

7%1414.5 عدم احترام الطالبة وتكرار أهانتها وإحباطها في المواقف المختلفة.

8%1212.5 ضعف التعزيز لما يطرح من  راء وأفكار.

9%66.2 تعميم المواقف الخاطئة من الطالبة على جميع سلوكها.

كييييره الطالبيييية لتكرارهييييا مواقييييف سييييلوكية غييييير مقبوليييية ييييينعكس علييييى تواصييييلها 

 معها.

44.2%10

م10%44.2 استخدام العقاب الجماعي.



 ظهرت من خالل نتائج هذه الدراسة عدة مشكالت و صعوبات ترتبط بالمعلمة منها:

ةواألكثرشيوعاالتيطرحتمنقبلالمفحوصاتهي:المشكلةالرئيسكانتبالمرتبة األولى
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نأفكارهددددا"وقدددددظهددددرتبنسددددبة"عدددددماإلنصدددداتلحددددديثالطالبددددةوعدددددممسدددداعدتهاعلددددىالتعبيددددرعدددد

مدددرةمدددنعدددددالطالبددداتالمشددداركاتإذصددداغتالطالبددداتالفكدددرةبأسددداليبمختلفدددة34%بتكدددرار35.4

لفظددداومتفقدددةمضدددمونامدددنمثدددلعبدددارة"تجاهدددلالمعلمدددةلددديأثنددداءاإلجابدددةيمنعندددي"."المعلمدددةتسدددتهز 

"المعلمددددةالتسدددداعدنيفدددديشددددرحبلجددددابتي"."تهمدددديبالطالبددددةورأيهدددداوفقدددددهاحددددقمناقشددددتاسددددبب".

فكرتدددي""المعلمدددةالتشدددجععلدددىإبدددداءالدددرأيوتكتفددديبالتددددريسفقدددط يعنددديتدددأطيرالعالقدددةفددديالمدددنهج

تدددييحرجندددي"علدددىفكر"تعليدددقالمعلمدددةالسدددلبينددداءرفضدددهاللفكدددرةتتعبندددي"فقدددط""ردةفعدددلالمعلمدددةأث

 وأحياندددامددداتسدددمعنيوتنشدددغلعنددديبأشدددياءثانيدددة"المعلمدددةالتتقبدددلرأيدددي""عددددمإنصددداتالمعلمدددةلدددي

أحتاجهاكلمتكامل"

كدددانتركيدددزالطالبدددةيددددورحدددولالقضددديةاألولدددىوالتددديتتعلدددقبضدددعفقددددرةالمعلمددداتعلدددىاإلنصدددات

لحدددديثالطالبددداتوعددددممسددداعدتهنعلدددىالتعبيدددرعدددنأفكدددارهن وقددددتعارضدددتهدددذهالدراسدددةمدددعدراسدددة

(التددديتؤكددددوجدددودمحددداوالتجدددادةمدددنالمعلمدددينلزيدددادةمسددداحةاالسدددتماع2011,)المدددزينوسدددكي 

للطلبددددةوأنعلددددىرأسالممارسدددداتالجيدددددةللمعلمدددديناالسددددتماعللطلبددددةباهتمددددام باإلضددددافةإلددددىدراسددددة

(التددديناقشددددتوجدددودتدددوفرعدددداليلمهددداراتالمشددداركةوالتشددددجيعوحريدددةالتعبيدددروتقبددددل2007)عقدددل 

(إذيددددر أناللغددددةgrips,1997ينددددةالمبحوثددددةواتفقددددتالمطالبددددةمددددعدراسددددة)ارراءلددددد أفددددرادالع

مركبددددةفيجددددبأنينتبدددداالمعلددددملمحتددددو كالمدددداوأنتعبيددددراتالوجدددداذاتدالالتمختلفددددةوأنالطالددددب

يطالدددببتدددوفيراألمدددنالنفسددديواالحتدددراموتشدددجيعاالسدددتقالل.واتفقدددتأيضدددامدددعدراسدددة)وزارةالتربيدددة

(أنالطالددبيقضددديأغلددبالموقددفالتعليمددديكددردفعددلوغيدددرمبددادرأمددادراسدددة2010طين والتعلدديمفلسدد

(فلقددددأظهدددرتانحصدددارأسددداليبتواصدددلالمعلدددممدددعالطلبدددةفدددياألحددداديوالثندددائيويقدددل2004)الديسدددي 

الثالثدديوينعدددمالمتعددددبمعنددىأندرجددةالتفاعددلأثندداءالموقددفاالتصدداليمقننددةوغيددرمنفتحددةوتنحصدددر

حددداالتثدددالثفلمدداأنيكدددونالمعلدددمهدددوالمسدديطرويسدددتخدماسدددلوبااللقددداءمددنطرفدددافقدددطأويسدددملفددي

للطالددببمداخلدداويددردعليددا أويسددملبحددوارمنددالطالددبثددممنددالآلخددروهددذاأيضدداغيددرممددارسبكثددرة

هدددمشدددري أمددداالمتعدددددفينعددددموهدددوالدددذيينفدددتلفيددداالحدددواربدددينالطلبدددةوبعضدددهمالدددبعاوبيدددنهمومعلم

(التددديأوصدددتبدددلدراجمبددداد الحدددوارالتعليمددديفدددي2010فددديالحدددوارمعهدددم وهندددا دراسدددة)نعيمدددة 

(التدددديوجدددددتأن2006طددددر التدددددريسنتيجددددةلضددددعفاألداءفيهددددا باإلضددددافةإلددددىدراسددددة)الحمددددداني 

المعلممازالمسيطراعلىكميةالكالمفيالموقفالصفي.

(ضدددرورةمخاطبدددةالمسدددتقبلعدددن2014امتددددادللحدددواس)شددداوي كمدددايدددر نمدددوذجوسدددائلاالتصدددالك

طريدددقجميدددعحواسدددا وخصوصددداالحدددواسالتدددييحبدددذهاالطالدددبفيجدددبعلدددىالمعلدددمأنيفطدددنألندددواع

المستقبلينمنالطلبةفمنهمالسمعي والبصري والحسي خصوصاأثناءاالستماعواإلنصاتلا.
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إلددىأنمددنأهددمالحاجدداتالتددييركددزعليهدداالمددتعلموالتددي(2005وتشدديرنظريددةالحاجددات)الفددتالوي 

تددأتيفدديمقدددمتهاالحاجددةإلددىالتقددديروالحاجددةللتعبيددرعددنالددذات فغيدداباإلنصدداتللمددتعلمأومنعددامددن

لدددذل تدددر الباحثدددةأنالمعلمدددةبتجاهلهدددا التعبيدددرعدددنحاجاتدددايعيدددقنمدددوه ويضدددعفدافعيتددداللتواصدددل

لطالباتفلنهاتعيقإشباعالحاجةإلىالتعبيرعنالذات.وضعفإنصاتهالحديثا

تدددر الباحثدددةإناالنصددداتهدددولدددبعمليدددةالتواصدددل وبدددالنظرإلدددىحساسددديةالمرحلدددةالعمريدددة

المشدددمولةبهدددذهالدراسدددةفمدددنالمؤكددددأنالطالبدددةتكدددونبحاجدددةلمدددنينصدددتلرأيهددداويأخدددذبددداويشدددركها

تفعيدددلالمعلمددداتلهدددذهالمهدددارةمدددناألسدددبابالرئيسدددةضدددعففيمدددايتعلدددقبهدددامدددنقدددرارات ولدددذل فدددلن

لبدددروزالمشدددكلةالتددديتناولتهددداالدراسدددة إذأنأغلدددبالمشدددكالتالتددديتسدددتدعياتخددداذاإلجدددراءاالداريأو

القدددانونيهددديمشدددكالتناتجدددةعدددنامتنددداعالمعلمدددةعدددنالتحددداورمدددعالطالبدددةوالسدددعيللوصدددوللحلدددول

.مناسبةمعولياألمرأساسا

المالحدددظميدددلالطالبددداتللحاجدددةإلدددىمنافدددذحدددواراليدددرتبطفقدددطبالجاندددبالتعليمددديالمعرفددديبدددل

يتعدددداهلحاجددداتنفسددديةأخدددر خصوصددداأنالبيئددداتالثقافيدددةالتدددياتدددتمنهدددابعددداالطالبددداتهددديبيئدددات

نشدددحيحةفددديالتعبيدددرالعددداطفينتيجدددةللخصوصددديةالثقافيدددةلهددداحيدددثأنالطالدددبيدددر أناالنصددداتمددد

عالماتالنضجاألخالقيوالفكريللمعلم.

عصددبيةالمعلمددةواسددتخدامهاألفاظدداغيددرمقبولددةمددنحيددثالشدديوعمشددكلة"وجيياءت فييي المرتبيية الثانييية

عصدددبيةوايدددد"طالبدددةبصدددياغاتعددددةمنهدددا"32%أعيددددذكرهدددامدددن33.3تسدددتفزالطالبدددة" إذتكدددررت

تعصددببسددرعةوتمنعندديأكمددلإذامدددا"غيددرالئقددة"مدداتعطدديفرصددة"ممكددنإذامعصددبةتددردبكلمددات

أعجبتهدداالفكددرة"و"أحددسأحياندداتعددداملنيالندددللندددأنددافدديالنهايدددةطالبددة""صددراحةالمعلمددةهدديالدددي

تحددددددمددددوقفيتتقبددددلأشددددار مدددداتتقبددددلأسددددمعوبددددس""أندددداممكددددنأتحمددددلبددددسإذاتعدددددتلتربيتدددديأرد

حبطدددةالقويدددةتعيدددقتواصدددليخصوصددداإذامددداكندددتأنددداالسدددبب"وممكدددنأغلدددطعليهدددا""األلفددداظالم

"أسلوبهاغيرمقبولوألفاظهابعد"

أشارتالطالباتإلىأنعصبيةالمعلمةواستخدامهاألفاظا غيرمقبولةتستفزالطالبةمنأكثر

المدرسيئمةالعنفولقدأكدتالدراساتعلىأنالعنفاللفظييأتيفيأولقا المشكالتالتييعانينمنها

(التيوجدتأنالعنفاللفظيهو2014 ويتصدرالمعلمقائمةالمعنفينومنتل الدراساتدراسة)حمادنة

(2011أكثرأنواعالعنفالمدرسيانتشاراإذجاءالمعلمفيأولقائمةالمعنفين كماأشارتدراسة)الجزار 

عاليوالحساسيةاالنفعاليةوالحساسيةاالجتماعيةبينالجنسينإلىوجودفرو دالةفيمهاراتالتعبيراالنف

لصاللاإلناث.
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(إلدددىأنالجدددوالمدرسددديالضددداغطيدددؤثرعلدددىتعلدددمالطلبدددة وأن2011 تشددديردراسدددة)سدددميرة

(2004المعاملددةغيددرالالئقددةتعدددسددببافدديخلددقجددوعنيددففدديالبيئددةالصددفية وأشدداردراسددة)بركددات 

(.80.38نظرالطلبةأنفسهمكانت)االطلبةللكلماتالمهينةمنوجهةإلىأننسبةتعر

علدددمالدددنفسإلدددىذلددد بلشددداراتمختلفدددةفركدددزتعلدددىطبيعدددةبعددداالمراجدددعفددديكمددداأشدددارت

(إذتددددذكرأنمددددنالخددددواصاالنفعاليددددةللمراهددددق2013النمددددوالنفسدددديواالجتمدددداعيللمراهددددق)حجددددازي 

سدددنة(خاصددديةالحساسددديةالمفرطدددةخصوصددداإذاشدددعربدددأنمعاملدددة18-15البدددالغمدددنالعمدددرمدددابدددين)

ارخدددرينالتتناسدددبمدددعمددداوصدددلإليدددامدددننضدددج وأشددددمدددايغضدددباشدددعورهبدددأنارخدددريناليفهموندددا 

وكدددذل عنددددجدددرحشدددعورهوكرامتدددا.كمددداأنالطالدددبالدددذييتعدددراللسدددخريةواإلغاظدددةمدددناألقدددرانأو

االنسدددحابورفددداالمشددداركةأوالميدددلإلدددىالعندددفوالتحدددديلدددذافدددلنالمعلمدددينيلجدددأإلدددىأحددددأمدددرينإمدددا

(.2005نقصاللياقةلد بعاالمعلمينيجعلالطلبةاليتقبلونهم)الفتالوي 

كمددداأشدددارتأحددددتقددداريرمنظمدددةيونسدددكوحدددولالعندددففددديالمددددارسأن"ثمدددةأشدددكالأخدددر 

نيدددة وتددددخلفددديذلددد العقوبددداتالتددديتحدددطمدددنعديددددةمدددنالعقوبددداتالقاسددديةوالمهيندددةغيدددرالعقوبددداتالبد

قددددرالطالدددبأوتذلددداأوتخيفددداأوتهدددددهأوتسدددخرمندددا.وعدددالوةعلدددىذلددد  يشدددكلاسدددتخدامالقدددوةالبدنيدددة

فددديحددددذاتدددامدددنجاندددبيدددنمعدددنالقدددوةوالسددديطرةوالتخويدددف واضدددعاشخصددداأكبدددروأقدددو مدددنالطالدددب

أعمددددددالالعدددددددوانالبدددددددنيبالعدددددددوانالنفسددددددي"يمثددددددلتهديدددددددا)المعلددددددم(ممددددددايعددددددززفكددددددرةاقتددددددران

(.2009)يونيسكو 

تدددر الباحثدددةأنالضدددغوطالنفسددديةعامدددةالتددديتعدددانيمنهددداالمعلمددداتوالتددديقددددتندددتجمدددنتدددراكم

األعبدداءالمدرسدديةعلدددىعدداتقالمعلددمباإلضدددافةإلددىالمشدددكالتاألسددريةوالظددروفالنفسددديةالخاصددةلدددد 

يدددراعلدددىأداءالمعلمددداتوتواصدددلهنمدددعالطالبدددات كمددداأنالخبدددرةقددددبعددداالمعلمددداتتدددؤثرتدددأثيراكب

تلعدددبدوراكبيدددرافددديتفعيدددلمهدددارةالتواصدددلوضدددعفالخبدددرةقدددديدددؤديإلدددىتشدددويبعالقدددةالمعلمدددة

بالطالبدددةحيدددثأنأغلدددبتصدددرفاتالمعلمددداتمغلفدددةبحسدددنالنوايدددابينمدددامدددايصدددلإلدددىالطالبدددةمنهددداهدددو

عددننوايدداالمعلمدداتالطيبددةوالتدديقدددالتفهمهدداالطالبددةبطريقددةصددحيحة الموقددفالظدداهربغدداالنظددر

وتدددر بعددداالمعلمددداتأنتقييددددالحدددوارمدددعالطالبددداتيجندددبالمعلمدددةتجددداوزالطالبدددةعليهددداويرسدددملهدددا

شخصيةواعترافابالسلطةولكنالطالبةتر عكسذل .

بسددببوالتفاعددلسددببحدددةالمواقددفمددنوجهددةنظددرالباحثددةفددلنهددذهالمشددكالتتحديددداتفسددر

فقدددانسددبلالحددوار كمددايدددلعلددىظهددورمشددكلةمهمددةوهدديضددعفانتبدداهالكثيددرمددنالمعلمدداتألبسددط

استراتيجياتالتواصلمعالطالبة.
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مشددددكلة"شخصدددديةالمعلمددددةغيددددرمحدددداورةومتسددددرعةفدددديتفسدددديرسددددلو وجيييياءت فييييي المرتبيييية الثالثيييية

البددداتبعبددداراتمختلفدددةمنهدددا"المعلمدددةالتبددداليبمددداأقددددم""تتسدددرعفددديالطالبدددة"والتددديصددداغتهاالط

الحكددمعلددىالموقددفمدداتسددألنيوتمنعندديأندداقب""أحياندداتحكددمعلدديمددنموقددفواحدددغلددطويظددلطددول

السدددنةفددديمخهددداحتدددىلدددوأنددداتغيدددرت""تحكدددمعلددديمدددنموقدددفواحددددومددداترضدددىتسدددمعني""عددددم

طددرحأفكدددارمعينددة"و"أسددلوبالمعلمددةفدددياسددتقبالاسددتجاباتالطالبدداتيأخدددذعالمعلمددةللطالبدداتبيتشددج

شكلالعصبية"

(التددديأشددددارتإلددددىأنأغلدددبالمعلمدددديناليتمتعددددون2010النتيجددددةمدددعدراسددددة)نعيمددددة اتفقدددت

مددددانسددددبتاوذاتالدراسددددةأشددددارتإلددددىأنبالمرونددددةالكافيددددةفدددديالتعامددددلمددددعالطلبددددةخدددداللعملهددددم 

لددددددددددددديهمالقدددددددددددددرةعلددددددددددددىالتواصددددددددددددل كمدددددددددددداأشددددددددددددارتدراسددددددددددددةفقددددددددددددطمددددددددددددنهم%(52.5)

(Georgakopoulos&Guerrero,2010أنأفضددددددلالمعلمددددددينكمددددددايددددددراهمالطلبددددددةعبددددددرسددددددت)

ثقافددداتمختلفدددةهدددمالمعلمدددونالقدددادرونعلدددىتوظيدددفالتعبيدددرغيدددراللفظددديوالهددددوءوالحدددوار أمدددافدددي

علهمومشدددداركتهمتتقدددددمإذاكانددددتلددددد المعلددددم(وجدددددأنمسددددتوياتالطلبددددةوتفدددداButt,2011دراسددددة)

وأشددددددارتدراسددددددةمهدددددداراتالتواصددددددلخصوصدددددداغيددددددراللفظيددددددةواضددددددحةومفعلددددددةبشددددددكلجيددددددد 

(Richmond,1997أناللفددددظوحدددددهالينقددددلالفكددددرةكاملددددةحيددددثأنالتواصددددلاللفظدددديلدددداجانددددب)

 يكدددونفددديذهدددنالمتحددددثتملكدددياليمكدددنأنتنقدددلالرسدددالةكلهددداعدددنطريقدددافجاندددبمهدددممدددنالمعندددى

(أنمددددنالحاجدددداتالضددددروريةللمددددتعلمهدددديالحاجددددةللتعبيددددر2005وتددددر نظريددددةالحاجددددات)الفددددتالوي 

عدددنالدددذات وأنالمعلمدددةغيدددرالمحددداورةاليمكدددنأنتلبددديهدددذهالحاجدددةالفطريدددةلدددد طالبتهدددا.وبحسدددب

علمدددةالمتسدددرعةفدددياالسدددتنتاج(فدددلنالطالبدددةالتتوقدددعتفهمدددامدددنالم2014نظريددةالتوقدددع)علددديوحمدددو  

ولدددذل تحجدددمالطالبدددةعدددنمناقشدددتهاحتدددىوإناعتقددددتأنهددداذاتهددداعلدددىصدددواب وهدددذا وغيدددرالمحددداورة

يبررصمتأغلبالطالباتعنالدفاععنالذاتفيمواجهةهذهالمواقف.

بتهدددا ويجنبهددداوتدددر الباحثدددةأنالمعلمدددةقددددتبدددررتقييددددهاللحدددوارمدددعالطالبدددةأنذلددد يحدددافظعلدددىهي

الكثيدددرمدددنالمشدددكالتواألعبددداءالناتجدددةمدددنانفتاحهددداعلدددىالطالبددداتخصوصددداأن)المعلمدددةتعتقدددد(أن

مددداكدددلالمراهقددداتلسدددنقدددادراتعلدددىترسددديمالحددددودفددديعالقدددتهنبدددارخرين وبالتددداليفهددديتدددرفا

ر.يمكنأنيخدبهذهالسلطةأويهمشها أومايوقعهافيالمشكالتمنجانب خ



أمددداالمشدددكلةالتددديجددداءتفددديالمرتبدددةالرابعدددةفكاندددتمشدددكلة"التمييدددزبدددينالطالبددداتحسدددبالمسدددتو 

%"بعددداالمعلمددداتيشددداركنالطالبدددات18.7مدددرةوبنسدددبة18التحصددديليوالشدددكلوالجنسدددية"بتكدددرار
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ايشدداركنيالددييحبددنهنأوقريبدداتهن""حتددىاللددونوالشددكلالدديمدداليدخددلفيددايخلدديبعدداالمعلمدداتمدد

""إذاأنامستوايأقلإيبذنبيأناأحتاجأكثرحديساعدني"

ورأتالطالبددددداتأن"التمييدددددزبدددددينالطالبددددداتحسدددددبالمسدددددتو التحصددددديليوالشدددددكلوالجنسدددددية"يفقدددددد

(أنالمعاملدددة2011 المعلمدددةمصدددداقيتهاوثقدددةالطالبدددةبهدددا إذاتفدددقرأيالطالبددداتمدددعدراسدددة)سدددميرة

(2010أبوغزالدددة )والتمييدددزبدددينالتالميدددذمدددنأهدددمأسدددبابخلدددقجدددوعنيدددفوكدددذل دراسدددةغيدددرالالئقدددة

التدديتوصددلتإلددىأناإلندداثسددجلنشددعورامنخفضددابالعدالددةالمدرسدديةبشددكلأكبددرمددنالددذكوروارتددبط

وفددددددديدراسدددددددةشدددددددعورهنبالعدالدددددددةوالكفددددددداءةبدددددددالتوقع إذأنددددددداكلمدددددددازاداالرتبددددددداطزادالتوقدددددددع 

أشدددارالطلبدددةأنددداعلدددىقائمدددةسدددلو التمييدددزالتدددييمارسدددهاالمعلدددمهدددوالتمييدددزفدددي(فقدددد2011)بركدددات 

%( أمددددددددادراسددددددددة36.6%(ثددددددددمتددددددددأتيالمعاملددددددددةالخاصددددددددةبنسددددددددبة)45.7المشدددددددداركةبنسددددددددبة)

(wainman,2010التدددديرأتفددددرطتددددأثيرهددددذهالمقارندددداتبددددينذاتالطالددددبوالددددذاتالمثاليددددةسددددلبا)

(إلدددددىأنwimbish,2000دراسدددددة)معلميددددا كمددددداأشدددددارتمدددددنزمالئددددداأوسددددواءكاندددددتالمقارندددددات

الطلبددددةيددددرونضددددرورةأنيكددددونالمعلددددمعددددادالبددددينالجنسددددينوأناإلندددداثأكثددددرتحسسددددالهددددذهالتفرقددددة

خصوصددداعنددددمايسدددتخدمالمعلدددمأنشدددطةذكوريدددةأكثدددرأوألفاظددداتددددلعلدددىالمدددذكربشدددكلأكبدددرووفدددق

(فددلنالطالبددةالتدديتتوقددعتحيددزمعلمتهددالطالبددةمعينددةوفددقمعددايير2014نظريددةالتوقددع)علدديوحمددو  

الشددددكلوالمسددددتو والجنسدددديةوالقرابددددةوالتدددديتددددر الطالبددددةأنهددددامعدددداييرغيددددرمنطقيددددةيددددزدادتوقعهددددا

بددددددالرفاإنلددددددمتكددددددنهددددددذهالمعدددددداييرمتددددددوفرةلددددددديها وبحسددددددبنظريددددددةالدافعيددددددة)تددددددو وعدددددددس

عددددشدددكالمدددنأشدددكالغيدددابالدافعيدددةوالتددديتتمثدددلفددديغيدددابغيدددابالنمذجدددةي(فدددلن2003وقطدددامي 

(أندددداتكددددونمددددنالمعلددددمأحياندددداسددددلوكاتالينتبددددالهددددا2000نمددددوذجالمعلددددمالعددددادل وتددددر )هددددارمن 

وتصددددرعندددادونقصددددبينمدددايفسدددرهاالطالدددبعلدددىأنهددداسدددلوكاتتمييزيدددةلدددذل وجدددبعلدددىالمعلدددم

أحدددسأنهندددا حساسددديةلدددد طلبتدددامدددنتصدددرفمددداتجددداهمراقبدددةتصدددرفاتاوالتبريدددرالمنطقددديلهددداإن

طلبةمعينين.

وتدددر الباحثدددةأنمدددنأهدددمخصدددائصالنمدددواالنفعددداليللمراهدددقهدددورهافدددةالحدددسلديدددا وزيدددادةمسدددتو 

الكتبدددةوالحساسددديةنحدددوالدددذاتفالطالبدددةتدددر أنالمعلمدددةالمتحيدددزةلفئدددةمعيندددةمدددنالطالبددداتظالمدددة دون

ذاتهددداالبحددثحدددولموضددوعالتمييدددزالحاصددلوهدددلهنددا أسدددبابمنطقيددةوراءسدددلو أنتحدداولالطالبددة

المعلمدددةلصددداللفئدددةمعيندددةمدددنالدددزميالتاللدددواتييحدددتجنلدددذل )وفقالمدددايسدددتدعياالموقدددف( فسدددرعة

ا متشددا أحياناضدالمعلمة.فقموالغضبلد الطالبةتجعلهاتأخذ

منخاللتأكيدالطالباتعلىسلبيةالفكرةالتيتأخذهاالمعلمةخامسةالمرتبة الأماالمشكلةالتيجاءتفي

مسبقاعنالطالبةمنمواقفحكيتلهامنزميالتهاالمعلماتأحيانا أومواقفمدرسيةسجلتعليهاوذل 
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 16بنسبة الطالبة16%وتكرار عن سلبية مسبقة وافتراضات "أفكار مشكلة هي الطالبات قبل من مرة

ارتبعاالطالباتإلىأن"وجودحكممسبقعنالطالبةيجعلالمعلمةتأخذفكرةسلبيةعنالطالبة".وأش

ويقيدمشاركتها"فقدصاغتأكثرمنطالبةمشكلة"وجودحكمسلبيمسبق"وفقالآلتي:"هذاالحكمالمسبق

تالطالباتأنهنيكرهنغرفيجعلنيأتراجعحتىلوفكرتفيالتواصل ألنيمتأكدةإنهابتحرجني" وأكد

المعلماتواليدخلنهاإاللضرورة"دائماالمعلماتفيغرفهنيتكلمنعنالطالبات".كماأشارتالطالباتإلى

أنأفكارالمعلماتالمسبقةعنالطالباتهيمناألسبابالتيتعيقالطالباتفيتواصلهنمعالمعلمة حيث

درمختلفةقدتكونغيرعادلةأحيانا وبنيتعلىمعاييرالشخصذاتاوفيأنفكرةالمعلمةالمستقاةمنمصا

مواقفاالخاصةواليمكنبشكلمناألشكالتعميمهاعلىسلو الطالبةكلا.

(إلىأنالمعلميناختلفوافيإدرا المراهقالحالةHowkins,1995)قامبهاولقدأشارت)دراسةحالة(

يجابيمرتكزعلىنقاطالقوةوبعضهمكانلاادرا سلبيمرتكزعلىنقاطالسلبفبعضهمكانلدياإدرا إ

سلوكا وفسروا بصدمة إليا وينظرون مقبول غير بسلو  يقوم بأنا السلبي اإلدرا  ذوو وصفا إذ لديا 

بتوجس ذل مماأد إلىضعفالمستو لديا إذلمير المعلمونإيجابياتالطالبالحالة.

ن )وبحسب التوقع ضعيفنتيجة(Deci&Ryan,2000ظرية لا المعلم تقدير أن أدر  إذا الطالب فلن

بالشكلالذييرغبوأنهنا حكما لمواقفمختلفةينخفادافعاالنجازلدياإلدراكابأنسلوكالنيكافأ

مسبقالد المعلمعنافيحجمعنالمشاركة.

(فدددلنالطالبدددةالتددديمدددرتبمواقدددفمعيندددة2014وحمدددو  وتدددر الباحثدددةانددداوفقدددالنظريدددةالتوقدددع)علدددي

مددعالمعلمددةالتتوقددعقبددوالمددنمعلمتهددا ممددايجعلهدداغيددرمباليددةفدديتصددرفاتهاأومتحديددةأحيانددابددردود

فعلهدددداتجدددداهالمواقددددف باإلضددددافةإلددددىأنالمرحلددددةالنمائيددددةللمراهقدددداتتزيدددددمددددنممارسددددةمثددددلهددددذه

ةالتددديتخفدددفمدددنحددددةارثدددارالنفسددديةالمترتبدددةعلدددىمقاومدددةالمعلمدددةالتصدددرفاتمدددنالتحدددديوالالمبددداال

أورفضهاللطالبة.

مشدددكلة)عددددمتزويددددالطالبدددةبتغذيدددةراجعدددةحدددولمددداتقدمدددامدددنأفكددداروحليييت فيييي المرتبييية السادسييية

ومقترحددددات(إذأنصددددمتالمعلمددددةواإلحبدددداطالددددذييسددددبباللطالبددددةمددددؤثرعلددددىتواصددددلهابشددددكلالفددددت 

"صددامتاومدددا"تتجدداهلنيمددداتعطيندديردواضدددل"صددداغتاالطالبدداتفددديعبدداراتمماثلدددةمنهددا:وذلدد مددا

"ضددددعفالتغذيددددةالراجعددددةيفقدددددنيالحمدددداسوالدافعيددددة"وتسدددداعدنيأعبددددرأوتحسسددددنيأنهددددافهمتنددددي"

"تجاهلالطالبةوهيتجيبعلىاألسئلةوعدمإعطاءتغذيةراجعة".

(والتدديأشددارتإلددىارتفدداعمعدددلأداءالطلبددةنتيجددة2003ة)غندديم جدداءتهددذهالنتيجددةمتفقددةمددعدراسدد

(التدددديركددددزتعلددددىwolff,2009لوجددددودتغذيددددةراجعددددةودقيقددددةحددددولأداءهددددم وكددددذل مددددعدراسددددة)

زيدددادةالتواصدددلأثنددداءأداءالمهمددداتالتعليميدددةواالسدددتماعواإلجابدددةعلدددىالتسددداؤالتممددداكدددانلدددا ثدددار
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(أن2014 أداءالطلبددددة كمدددداتددددر نظريددددةالتوقددددع)علدددديوحمددددو نفسدددديةوسددددلوكيةومعرفيددددةعلددددى

التغذيددددةالراجعددددةيجددددبأنتلبدددديتوقعدددداتالفددددردعددددنتقددددديرإنجددددازه.كمدددداتضددددعفدددديالحسددددبانالمكافددددأة

المتوقعدددةمندددا وقددددتتندددوعالتغذيدددةالراجعدددة)حسدددبالسدددلو المددددعوم(فتكدددونلفظيدددةمكتوبدددةأومنطوقدددة

أوإيمدددداءةتفيدددددبقبولهدددداوالتشددددجيععليهدددداواالستشددددهادبهددددا أوبحركددددةأوعددددنطريددددقموافقددددةالفكددددرة

ودعمها.

وتددر الباحثددةأنددايجددبعلددىالمعلمددةأنتراعددينددوعومسددتو التغذيددةالراجعددةالمقدمددةللطالبددة فهنددا 

 بينمدداءهمقارنددةبمسددتو أدائدداوقدراتددامددنالطلبددةمددنيحتدداجمسددتو مددنالتغذيددةيركددزعلددىحجددمأدا

كنالتعاملمعطالب خروفقمعاييرعامةعندتقييمأدائا.يم

مشدددكلة"عددددمتقدددديرالظدددروفالخاصدددةبالطالبدددة"وعبدددرتالطالبدددةعدددنكميييا جييياءت فيييي نفيييس المرتبييية

ذلددد بعبددداراتمنهدددا:"مددداتراعدددينفسدددياتالطالبدددات""مددداتفهمندددي" "حتدددىلدددوحاولدددتأكلمهدددامددداتقددددر

مرة.15رار%وتك15.6ظروفي"وذل بنسبة

(علدددىأنردودالفعدددلوالمعاملدددةغيدددرالالئقدددةسدددببفدددي2011وتتفدددقهدددذهالنتيجدددةمدددعدراسدددة)سدددميرة 

التدددددديGeorgakopoulos&Guerrero,2010)وكددددددذل دراسددددددة) خلددددددقجددددددومدرسدددددديعنيددددددف

رأشدددارتإلدددىأنجميدددعالثقافددداتوضدددعتالمعلدددمالمدددتفهمواللطيدددففددديتعاملددداوالمعدددززلدددألداءوالقددداد

علدددددىتكدددددوينصدددددفدافدددددافددددديعالقاتدددددامدددددناشدددددتراطاتالمعلدددددمالمدددددؤثرلدددددديهم وهندددددا دراسدددددة

((wolff,2009التددديركدددزتعلدددىاالهتمدددامبقددددراتالطلبدددةوأوضددداعهمالنفسددديةومشدددكالتهمالسدددلوكية

وخلصدددتفدددينتائجهددداإلدددىأنهدددذااالهتمدددامسددداهمفددديخفدددامسدددتو قلقهدددموعصدددبيتهموزادثقدددتهم

(والتددديأشدددارتإلدددىأنمدددنأهدددمالرسدددائلغيدددراللفظيدددةGriep,1997ضدددافةإلدددىدراسدددة)بدددذواتهم.باإل

التددديتسددداهمفددديالتعبيدددرعدددنتقدددديرالطلبدددةالتعبيدددرعدددناالحتدددراموتشدددجيعاالسدددتقاللوتشدددجيعاحتدددرام

الفددددردلذاتددددا.وحسددددبنظريددددةالحاجدددداتفددددلنالحاجددددةلالحتددددراموالتقددددديرتعدددددمددددنأولحاجدددداتالمددددتعلم

(أنالفدددرديقدددومبسدددلوكانتيجددددة2014مراعاتهدددا وتدددر نظريدددةتقدددديرالدددذات)علددديوحمدددو  الواجدددب

وأنسدددلوكاموجدددانحدددواشدددباعحاجاتددداكمدددايددددركهاهدددو كمددداوتدددر الباحثدددةأنالطالدددبالمتعدددةوالرضدددا

الدددذياليقددددروالتحتدددرمظروفددداالخاصدددةاليحدددسبرغبدددةفددديالتواصدددلوالمبدددادرةويصدددرعلدددىالتحددددي

وكياتغيرالمقبولة.والسل

مشددددكلة"عدددددماحتددددرامالطالبددددةوتكددددراراهانتهدددداواحباطهددددافدددديالمواقددددفوجيييياءت فييييي المرتبيييية السييييابعة

المختلفدددة إذظهدددرميدددلالطالبددداتإلدددىفكدددرةأنالمعلمدددةالتحتدددرمهنوتكدددررإهدددانتهنوإحبددداطهنفدددي

علدددىتعمددددإهانتهددداومدددنالمواقدددفالصدددفية وصددداغتالطالبددداتذلددد بعبددداراتتدددوحيبلصدددرارالمعلمدددة

تلددد العبدددارات:"تتعمددددإهمدددالأفكددداريوإهدددانتي""تسدددتهز بصدددفاتيوحتدددىشدددكلي""تنتقددددنيدائمددداأمدددام
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الطالبدددات"تسدددخرمنددديومدددنمشددداركتي""تعليقاتهددداسدددلبية""تسدددخرمدددنرأي".وجددداءتهدددذهالمشدددكلة

(مدددنالطلبدددة56.39بتا)(أشدددارمدددانسددد2004مدددرة.ففددديدراسدددة)بركدددات 14%وتكدددرار14.5بنسدددبة

كمددداوركددزالطلبدددةعلدددىأنمدددنالمشدددكالتالتددديتقدددابلهم إلددىأنالمعلمدددينيسدددتخدمونألفدددظسددداخرةمدددنهم

(مددددد احتددددرام0Wimbish,200كمدددداناقشددددتدراسددددة)اسددددتخدامالمعلددددمللكلمدددداتالمهينددددةوالسددددخرية 

.المعلمودورهفيخلقبيئةمحفزةللطلبة

لالحتدددراموالتقدددديرأولويدددةملحدددةلدددد المراهقدددات وأشدددارتالطالبددداتتدددر الباحثدددةأنالحاجدددة

والتعامددلالتفاعددلإلددىأنالمعلددمالددذياليحتددرمالطالددبفهددولدديسجددديرابدداالحترامواألجدددربهددنتجنددب

معهذهالفئةمنالمعلمات.

%12.5مشددددكلة)ضددددعفالتعزيددددزلمددددايطددددرحمددددنأفكددددار(بالمرتبددددةالثامنددددة وظهددددرتبنسددددبةوجيييياءت 

مدددرة إذرأتالطالبدددةأن"ضدددعفالتعزيدددزيدددؤثرعلدددىأدائهدددنوصددداغتذلددد بعبددداراتمنهدددا:12وتكدددرار

"أسدددلوبالتوجيدددامدددايشدددجع""طريقدددةالمعلمدددةالتشدددجعنيعلدددىالتحددددث""أسدددلوبالتعزيدددزمتفددداوت

بينالطالباتأحسبالظلمأحيانا"أساليبجميعهاتقللمنرغبتهافيالتواصل.

معوقدداتأحدددفالتعزيددزالمعنددويمددنقبددلالمعلمددةلمدداتطرحدداالطالبددةمددنمقترحدداتيعدددضددع

%مددددنأفددددرادالعينددددةإلددددىأنمددددنل100(بنسددددبة2013التواصددددلإذأكدددددتدراسددددة)إدريددددسوشددددريف

%منهدددايؤيدددد70الحدددوافزالمعنويدددةيزيددددمدددنثقدددةالمدددتعلمبنفسددداويوطددددعالقدددةالمعلدددموالمدددتعلموبنسدددبة

يولددددنقدددصثقدددةلدددد المدددتعلم.ومدددنالناحيدددةالنظريدددةفدددلنالتعزيدددزااليجدددابييشدددكلاحدددد أنالتدددوبي 

البددددائلالمتوقعدددةلدددد الطالدددب التددديتزيددددمدددنقددددرةالمعلدددمعلدددىتوجيددداتوقعددداتطالبدددابوضدددوحخطدددة

األداءوالحوافز.

أي-ولكنهددداتدددر الباحثدددةأنالمعلمدددةتعتقددددبأهميدددةتقندددينمعددداييرللتعزيدددزوفدددقمعددداييرمحدددددة 

تفتقدددفدديذاتالوقددتمعرفددةطددر التعامددلمددعالحدداالتالفرديددة واختيددارنددوعالتعزيددزالندداجل-المعلمددة

للحالدددةبعينهدددا.فدددالتعزيزاليدددرتبطبحجدددماإلضدددافةالتدددييضددديفهاالطالدددبمقارندددةبحجدددمالمعرفدددةالناتجدددة

)خصوصددددداالطلبدددددةضدددددعافلدددددد الشدددددخصالمشدددددار إذأنالنتدددددائجالبسددددديطةالتدددددييحققهددددداالطالدددددب

.يحتاجفيهاللتعزيزمنقبلالمعلملرفعالدافعوتحفيزمستو المشاركةللطالبالتحصيل(

المعلمدددة"تعمدددمالمواقدددف %جددداءتمشدددكلة6.2مدددراتونسدددبة6وبتكدددراربلدددغوفيييي المرتبييية التاسيييعة

".الخاطئةمنالطالبةعلىجميعسلوكهابعباراتمنها

هنددداإلدددىأنالنسدددبةالدددواردةضدددعيفةلهدددذهالمشدددكلةتحديدددداولكدددنواقدددعالحدددالشدددارةالبددددمدددناإل

يددريأنهددذهالمشددكلةلهدداتددأثيرمضدداعفعلددىالطالبددة والتعندديهددذهالنسددبةبطبيعددةالحددالضددعفافددي
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ظهددددورالمشددددكلةإالأنالطالبدددداتفدددديمجموعددددةالعينددددةكنددددايددددؤثرنعدددددمتكددددرارذكددددرالمشددددكالتالتددددي

هن حيدددثأنالباحثدددةلدددمتكدددنتسدددألالمجموعدددةكاملدددةحدددولمدددوافقتهنعلدددىمددداذكرتددداذكرتهدددازمددديالت

زمددديالتهنوتكتفددديبدددذكرالمشدددكلةعلدددىلسدددانصددداحبتها وفددديتجربدددةسدددؤالهنحدددولدرجدددةمدددوافقتهن

علىماذكرتازميلتهنفكنفيأغلبالمواقفيوافقنباإلجماع.

اذتشدددعرأنفددديتفكيدددرالمعلمدددة-حقيقدددةبيندددةوهدددذه-تدددر الطالبدددةأنهددداليسدددتمخلوقدددامعصدددوما

مبدداد تعلددمأحدددظلمددابيندداوفددقهددذاالددنمطفقدددتخطدديءأحيانددا ويؤكدددعلددمالددنفسأنالصددوابوالخطددأ

السدددلو  والطالدددبفددديمواقفدددايدددتعلمعلدددىالجدددانبينالمعرفددديوالسدددلوكيفيجدددبعلدددىالمعلدددمأنيتقبدددل

مرحلدددةقابلدددةللدددتعلموتعدددديلالسدددلو  وهدددذهمدددنصدددميمالطالدددبهكدددذادوناشدددتراطأوتوصددديففهدددوفدددي

مهددددامالمعلددددموكفاياتدددداالمتطلبددددةللمهنددددة وحسددددبالدراسدددداتيشددددكلهددددذاالتعمدددديمضددددغطاعلددددىالطالددددب

( كمددداتعدددداإلنددداثعمومددداأكثدددرحساسددديةالنخفددداا2011ويزيددددمدددناحتماليدددةالعندددفلديدددا)سدددميرة 

( 2010 الوناوعمستو العدالةفيالتعامل)أبوغزالة

يقضددديالطالدددبمددددةزمنيدددةليسدددتبالقصددديرةفددديالمدرسدددةوهددديالمؤهلدددةمنطقيدددافددديإكسددداب

الطالدددبالكثيدددرمدددنالمهددداراتالحياتيدددةعلدددىاعتبدددارأنالمدرسدددةهددديالبيدددتالثدددانيللطالدددبويسدددتمرفيدددا

حيانددداوعلدددىمتيقظدددالمددددةتسددداويبقددداءهمتيقظدددافددديالمندددزل فلددديسمدددنالمسدددتغربأنيخطدددىالطالدددبأ

المعلدددمأنيوجهددداويقددديماعوجاجدددا.كمددداأنالمدرسدددةهددديالمؤسسدددةالتدددياختارهددداالمجتمدددعلتكمدددلدوره

التربويوفقمايرتضيامنقيموبشكلأكثرتوجيهاوعلمية.

ليهددداوتتوقددفرغبتهدددافدديتقدددويمسدددلوكهاإتددر الباحثدددةأنالطالبددةتددددر أخطاءهددابمجدددردالتنبيددا

.لوبالتوجياالمستخدموطبيعةعالقتهابالمعلمةاعتماداعلىأس

السدددتجاباتالمعلمدددةللطالبدددةفددديمدددنحيدددثالشددديوعمشدددكلةالفهدددمالخددداطاوجييياءت فيييي المرتبييية العاشيييرة

إذتددر الطالبدداتأنددامددنضددمناألسددبابالتدديتمنددعتواصددلهامددعالمعلمددة"اعتقادهدداالمواقددفالمختلفددة 

بددداتذلددد بعبددداراتمنهدددا"كدددرهالطالبدددةلتكرارهدددامواقدددفسدددلوكيةأنالمعلمدددةتكرههدددا"وصددداغتالطال

غيدددرمقبولدددةيدددنعكسعلدددىتواصدددلهامعهدددا"و"المعلمدددةتكرهنددديوتدددرفاأفكددداري"وتدددذكرالطالبدددةعدددددا

مددنالمواقددفالدالددةعلددىكددرهالمعلمدداتللطالبدداتمددنوجهددةنظرهددامددنمثددل"تتحيددزلطالبدداتمعينددات"

ر""الكدددالمالجدددارحمدددنالمعلمدددةللطالبدددة"سدددوءمعاملدددةالطالدددبالضدددعيف""نظدددرةالمعلمدددةفيهدددااحتقدددا

"تعدددابيرالوجددداواالشدددمئزازمدددنالطالبدددات".إذتدددر الطالبدددةأنهدددذهالمواقدددفتشدددكلمواقدددفحقيقيدددةوال

تجدلهاالطالبةاحتماالتأخر لتفسيرهاإالوفققناعاتالطالبةالشخصية.
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أنيكدددددونالمعلدددددممنصدددددفافددددديتعاملدددددامدددددعطالبددددداكمدددددافددددديأشدددددارتبعددددداالدراسددددداتضدددددرورة

(التددددديأوصدددددتبضدددددرورةتطبيدددددق2010)أبدددددوغزالدددددة عالوندددددة ( ودراسدددددةDavis,2000دراسدددددة)

العدالةرثارهاعلىاتجاهاتالتالميذنحوالمدرسةواختيارهللموادالمختلفةفيمرحلةالتخصص.

مواقدددفتحمدددلطدددابعالكراهيدددةوتظهدددرعدددادةعنددددماتتشدددنجكمددداأوردتالطالبددداتأمثلدددةتعتقددددفيهددداأنهدددا

العالقدددةفددديمناقشددداتتبددددأعاديدددةثدددميتعصدددبكدددلفدددردلرأيدددا وتدددر الطالبدددةأنالمعلمددداتيسدددتخدمنفدددي

هذهالمواقفسلطتهنبشكلعشوائيويمارسنالعقابالفرديأوالجماعيأحيانا.

% وجدداءذلدد 4.5كددراربلددغأربددعمددراتونسددبةوفددينفددسالمرتبددةتددأتيمشددكلة"العقددابالجمدداعي"بت

بعبددداراتمختلفدددةمنهدددا"التهديددددبالعقدددابالمسدددتمر"و"التهديددددبتنقددديصالددددرجات"و"العقدددابأكثدددرهعلدددى

(وفقددانظريددةالدافعيدددةأن2003وتتفددقالنتيجددةمدددعمددايددراه)تددو وعددددسوقطددامي الجميددعفنتحاشدداها".

ةمدددنالممارسددداتالتددديتضدددعفدافعيدددةالطلبدددةومنهدددااسدددتخدامالمعلدددميمدددارسأحياندددادونوعددديمجموعددد

مزاجيةعلىتصرفاتبعاالمعلمينالعالماتكعقاب وتشجيعالتبعيةللمعلمينوسيطرةال

عقدددابالمتهدددورواالنتقددداميهدددودليدددلعلدددىضدددعفقددددرة.(أناسدددتخدامالمعلدددملدددل2014ويدددر )بقيعدددي 

عددددددددالي كمددددددددانشدددددددديرهندددددددداإلددددددددىدراسددددددددةالمعلددددددددمعلددددددددىالسدددددددديطرةوضددددددددعففدددددددديالنضددددددددجاالنف

(Georgakopoulos&Guerrero,2010التدددديتددددر أنالمعلددددمالمددددؤثرهددددوالددددذييكددددونتددددأثيره)

مسدددتدامابخلدددقالجدددوالصدددفيالددددافافددديعالقاتددداوالقدددادرعلدددىتوظيدددفالتعبيدددرغيدددراللفظددديوالحدددوار

وهذاممايقللالمواقفالمتحديةفيعالقةالمعلمبطالبا.

لباحثدددةفددديارراءالسدددابقةمبدددرراقويدددالمشدددكلةالبحدددثإذأنهدددذهالمشدددكالتتطدددرحوجهدددةنظدددروتدددر ا

مفادهدددداأنهنددددا معوقدددداتمختلفددددةتمنددددعتواصددددلالطالبددددةومبادرتهدددداومشدددداركتهاالفاعلددددةفدددديالموقددددف

إنمجمدددوعهدددذهالمواقدددف الصدددفي ووفقدددالهدددذاالواقدددعفمدددنالطبيعددديأنتحجدددمالطالبددداتعدددنالمشددداركة

واألسبابيمكنأنتؤديلعالقةمتوترةومشحونةبينالطالبةومعلماتها.

إنإحسددداسالكدددرهأوشدددعورالطالدددببالكراهيدددةللمعلدددمالينشدددأإالفددديبيئدددةمتدددوترةومشدددحونة وقددددال

تكدددونفكدددرةالكدددرهفكدددرةحقيقيدددةقائمدددة ولكدددنالرسدددائلاللفظيدددةوغيدددراللفظيدددةمدددنالمعلمدددةيمكدددنأن

الفكرةالموحيةبالكرهسواءكانتبقصدأوبدونقصد.تتضمنهذه

وبمدداأنالمقصدددداألساسددديللتواصدددلالقدددائمبدددينالمعلمدددةوالطالبددةهدددوأنتددددر الطالبدددةأنهدددامثددداراهتمدددام

المعلمدددةوأنالمعلمدددةتبحدددثعدددنمدددايخددددمالمسدددتو التحصددديليللطالبدددةفيجدددبعلدددىالمعلمدددةفددديمحتدددو 

هذهالفكرةوتؤكدهابجميعسلوكياتهااللفظيةوغيراللفظية.عالقتهابالطالبةأنتوصل
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ثانيددددا:وبالنسددددبةللمحددددورالثددددانيفقدددددأشددددارتالطالبدددداتإلددددىمشددددكالتتتعلددددقبالطالبددددةوتمنددددعمبادرتهددددا

وتفاعلهددداداخدددلالصدددفوسدددجلت راءالطالبددداتحدددولهدددذهالمشدددكالتكمددداهددديموضدددحةفددديالجددددول

يبهابينالفقرات:التاليحسبتكرارذكرهاوترت

 إجابات الطالبات على السؤال األول الشق األول وفقا لمحور الطالبات7جدول 

 الترتيب  % تكرار  صعوبات تتعلق بالطالبة

 1 %42.7 41 شخصية الطالبة خجلة ومنطوية.

 2 %38.5 37 الطالبة ال تثق بذاتها وبقدراتها 

 3 %35.4 34 ير متوقعة من معلمتهاالخوف من ردود فعل غ

 4 %16.7 16 الخوف من ظلم المعلمة لها في درجاتها أو تعاملها معها.

 5 %10.4 10 الخوف من قطع حديث المعلمة أو إحراجها بسؤال.

 5 %10.4 10 محتوى األسئلة واألفكار المطروحة ال يثير اهتمام الطالبة 

 6 %7.3 7 لفهم. الخوف من اتهامها بالسرحان أو عدم ا

الخيييييوف مييييين أن تنقيييييل المعلمييييية مواقفهيييييا حتيييييى البسييييييطة إليييييى 

 الوالدين ومعلماتها 

4 4.1% 7 

 8 %3.1 3 عدم الثقة في احتفاظ المعلمة بأسرارها.



مدددرة41علدددىرأسالمشدددكالتمدددنحيدددثالشددديوعوبتكدددرارالمرتبييية األوليييىوجددداءتمشدددكلةالخجدددلفدددي

"الخجددددلجلددددةومنطويددددة"والتدددديعبددددرتعنهدددداالطالبددددةبعبددددارات%"شخصدددديةالطالبددددةخ42.7ونسددددبة

منالمشاركة" "الخجلمنالمعلمةخاصةفياألسئلةالخاصة"

(التددديأشدددارتإلدددىأنتدددأثيرالوحددددةالنفسدددية,2010Wainmanولقدددداتفقدددتهدددذهالفكدددرةمدددعدراسدددة)

الددددتعلممددددنناحيددددةاألداءسددددلبيجددددداعلددددىالطلبددددةالعدددداديينومضدددداعفعلددددىالطلبددددةذويصددددعوبات

 ورغبتدددددددددافددددددددديالدددددددددتعلمالتعليمددددددددديوالسدددددددددلوكيإذيقدددددددددلتواصدددددددددلالطالدددددددددبوتقدددددددددلمبادراتدددددددددا

التددديأشدددارتإلدددىأنإخدددراجالطالبدددةمدددنتقوقعهددداحدددولذاتهددداومسددداعدتها (Wolff,2009)ودراسدددة

اتها.أمدددابشدددكلمفدددرديزيددددمدددنمهاراتهددداالتواصدددليةوقددددرتهاعلدددىأداءالمهمددداتكمددداوتزيددددثقتهدددابدددذ

(فلقدددبينددتأثددرمفهددومالددذاتعلددىأداءالطلبددةوأنمددنلددديهممسددتو عددالفددي2010دراسددة)الحمددوي 

مفهددددومالددددذات هددددماألكثددددرتحصدددديالوارتددددبطذلدددد بنظددددرتهمااليجابيددددةلددددذواتهمواسددددتعدادهموشددددعورهم

نكاندددتنتيجدددتهمفدددلنالطلبدددةالخجدددولي(Crozier,2003 وفقدددالدراسدددة)بددددافعالنجددداحوتخطددديالعقبدددات

ألسدددبابترجدددعلضدددعفمهددداراتهمالتواصدددليةوفدددياالختبدددارالفدددرديأفضدددلمدددناالختبدددارالجمددداعيوذلددد 

وبحسددددددبنظريددددددةتقددددددديرالددددددذات)علدددددديالجمدددددداعي (Barry,2011)لقلقهددددددممددددددنالموقددددددفاالخددددددت

ءةومددددنأهددددمهددددذهاألسددددبابالشددددعوربالكفددددا (فددددلنهنددددا أسددددباباكامنددددةوراءالسددددلو 2014وحمددددو  
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واالسددددتقاللالددددذاتيواالختيددددار وأناألفددددرادالددددذينيدددددفعونذاتيدددداأكثددددراحتمددددااللالسددددتمراروالتكيددددف

والنجاح.

وتعتقددددالباحثدددةأنمشدددكلةالخجدددلمشدددكلةمركبدددةحيدددثيدددرتبطأحياندددابدددالخوففالطالبدددةالخجولدددةتتحاشدددى

حيانددددا وتبددددررذلدددد ررأوفهدددداقددددديكددددونمبددددرراأوغيددددرمبددددبالمعلمدددداتوحتددددىبددددالزميالتوخالتفاعددددل

بالخجدددل بينمددداتعتقددددالمعلمدددةأنخجدددلالطالبدددةأوخوفهددداأحيانددداهدددوتمسددد بددداألدبوالخلدددقفددديالتعامدددل

.وتشجعهذاالسلو 

%مشدددكلة"الطالبدددةال38.5مدددرةوبنسدددبة37مدددنحيدددثالشددديوعوبتكدددرارالمرتبييية الثانييييةوجددداءتفدددي

ةبعبددداراتمنهدددا"عددددمالثقدددةفدددينفسدددهاوفددديأن رائهددداتثدددقبدددذاتهاوبقددددراتها"وعبدددرتعنهددداالطالبددد

ستكونمحطإعجابالطالبات"و"ضعفشخصيةالطالبةوعدمثقتهافينفسهافيإبداءالرأي"

(أناالنددددداثأكثدددددرحساسددددديةوقددددددرةعلدددددىالتعبيدددددراالنفعدددددالي أمدددددا2011أوضدددددحتدراسدددددة)الجدددددزار 

الطالددددبتقددددلمبادراتددددافدددديحالددددةمددددرورهفأشددددارتإلددددىأن(wainman,2010) واينمددددانودراسددددة

(التدددىرأتأنالطلبدددةالدددذين2010ودراسدددة)الحمدددوي بخبدددراتغيدددرمتفقدددةمدددعمدددايرغدددباويعتقدددد 

للددددذاتهددددمأكثددددرتحصدددديال   (فددددلن2014وبحسددددبنظريددددةالتوقددددع)علدددديوحمددددو  لددددديهممفهددددومعددددال 

أنالطالبددةغيددرالواثقددةبددذاتهاتلجددأتواصددلالطالددبمرهددونبتوقعددا أمدداوجهددةنظددرالباحثددةفتشدديرإلددى

.كمددداأندددايتدددر لدددد المعلمدددةعنهددداصدددورةالطالبدددةالتفاعدددللتقليدددلمبادرتهددداوأسدددئلتها ألنذلددد يجنبهدددا

المؤدبةوهذايشكلبالنسبةلهاحمايةللذات.

ة جددداءتمشدددكلةالخدددوفوبنسدددبمختلفدددوالرابعييية والخامسييية والسادسييية والسيييابعةالمرتبييية الثالثيييةوفدددي

حيدددثكاندددتأكثدددرالمشدددكالتوضدددوحاوشددديوعاهددديمشدددكلةالخدددوف إذجددداءتهدددذهالمشدددكلةبمصدددادر

 مختلفدددةبشدددكلمكدددررخمدددسمدددراتوإناختلفدددتأسدددبابامدددنمجمدددوعتسدددعةعوامدددلتتعلدددقبالطالبدددات

 مدددرةجددداءتمشدددكلة"الخدددوفمدددنردودفعدددلغيدددرمتوقعدددةمدددنمعلمتهددداثالثدددا35وتكدددرار35,4فبنسدددبة

"الخددددوفمددددنردةفعددددلالمعلمددددة""الخددددوفمددددنردةفعددددلالمعلمددددةوتعليقاتهدددداتمختلفددددةمنهددددا:وبعبددددارا

واستهزائها""الخوفمنتفهمفكرتيخطأ""شعوريأنهاسترفاأفكاريومقترحاتي"

مشدددكلة"الخدددوفمدددنظلدددمالمعلمدددةلهدددافددديدرجاتهددداأوتعاملهدددامعهدددا"المرتبييية الرابعيييةفددديوجددداءت

"التهديددددبصدددعوبةاالختبدددارودقدددةالتصدددحيل:منهدددا%وبعبددداراتمختلفدددة16.7نسدددبةمدددرةو16بتكدددرار

تثيدددرمخددداوفالطالبددداتمدددناالختبددداروالمشددداركة""تعمددديمالعقدددابلخطدددأبددددرمدددنطالدددبواحدددد"خدددوف

وقلقمنعقابالطالبةبالدرجات"
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جهدددابسدددؤال"المعلمدددةجددداءتمشدددكلة"الخدددوفمدددنقطدددعحدددديثالمعلمدددةأوإحراوفيييي المرتبييية الخامسييية

"""المعلمةتضجرمنمشاركاتيوأسئلتي تعبتمنكثرةأسئلتي"

أمددددامشددددكلة"محتددددو األسددددئلةواألفكددددارالمطروحددددةاليثيددددراهتمددددامالطالبددددة"فاحتلددددتالمرتبددددةالخامسددددة

مددددرات.ومددددنعبدددداراتالطالبددددات"الطددددرحالسددددطحيللمواضدددديع10%تكددددررت10.4وبنسددددبةبلغددددت

 وقدددركددزتالطالبدداتعلددىهددذهالعبددارةلمعلمدداتواليصددلإلددىالطالددبفيمتنددععددنالمشدداركةمددنقبددلا

كدددونوسدددائلالدددتعلمعدددنبعددددثريدددةفددديالوقدددتالحددداليوالمعلدددمالدددذياليسدددتطيعالمنافسدددةفددديخضدددمهدددذا

التدفقالمعرفيلنيجدمنيستمعلاداخلالصف.

المعلمددةوخددوفمددناالتهددامبالسددرحانوخددوفويددأتيالخددوفعلددىخمددسأشددكالخددوفمددنقطددعحددديث

مددنتوسدديعدائددرةالمشددكلةإلددىالوالدددينوبقيددةالمعلمدداتوخددوفمددنردودفعددلغيددرمتوقعددةوخددوفمددن

الظلمفيالتعاملأوالدرجات.

ويعددددالخدددوفاحددددأهدددممشدددكالتالنمدددواالنفعددداليلدددد المراهدددق فهدددويخدددافمدددناالمتحانددداتونتائجهدددا

عالقتدددابمعلميددداوزمدددالءهنتيجدددةلفدددرطحساسددديتاللمواقدددف.والخدددوفشدددعوربالخشددديةويخدددافمدددنتدددوتر

(إنأحدددأسددبابالخددوفالمدرسدديهددوالقيددودالتدديتضددعهاالمدرسددة2013مددنأسددبابواضددحة)الدددلفي 

علدددىحريدددةالطالدددبفالمدرسدددةتفدددراقدددوانينوقيدددودتلدددزمالمراهدددقوهدددوغيدددرمقتندددعبهدددا وإذازادت

غيدددرالمبدددررةفددديالمدرسدددة فسدددرعانمدددايضددديقالمراهدددقبهدددا.إذاشدددتكتالطالبددداتمسددداحةالممنوعدددات

)فددديمددددارسالعيندددة(أنقائمدددةالممنوعددداتواسدددعةوكبيدددرةومتنوعدددةودائمدددامتجدددددةويضدددافإليهددداحتدددى

ألنالتفاعدددلأصدددبحتالطالبدددةتختندددقمدددنالمحاصدددرةوكثدددرةاإلندددذارات ممدددايضدددطرالطالبدددةلتحاشدددي

(إلدددىأننسدددبةتعدددرا2004تطبيدددقالعقوبددداتوفقددداللدددوائل وأكددددتدراسدددة)بركدددات ذلددد يعرضدددهال

(61.58بالعالماتمنوجهةنظرالطفلذاتاوصلت)الطفلللتهديد

ويمكدددنأنيتولددددالخدددوفلدددد الطالدددبنتيجدددةلفشدددلاالدراسددديإذيخشدددىمدددنفقددددعالقتدددابمعلميددداالدددذين

العلددىذلدد مشددكلةومثددهأنهددممددنالممكددنأنيرفضددوهلفشددلا يفضددلهمأوزمالئدداالددذينأحددبهم العتقدداد

فدديالمواقددفتعلددماللغددةارتفدداعنسددبةفشددلالمددتعلمفدديونغيددراللغددةاألماذالحددظالبدداحثتعلددملغددةجديدددة

والواقددعأفضدددل وبدداألخصإذاارتدددبطالنشدداطبتقيددديمالتفاعددلالصددفيةبينمدداتكدددونالقدددرةعلدددىتعلمهددامدددن

رسدددوب ألنالتخدددوفمدددنالفشدددلفيدددايكدددونأكبدددربخدددالفالدددتعلمالدددذييعطددديالطالدددبمباشدددرونجددداحو

خياراتأكبرفياكتسابالمعرفةوتقييمها.

ومددنالمشددكالتالتدديذكرتهدداالطالبدداتسددابقاوتدددرجتمددنالبسدديطالددذييددؤديلقطددعالحددديثأواتهامهددا

متوقعدددة أمدددانمدددطالخدددوفبالسدددرحانوصدددوالإلدددىخدددوفعميدددقومركدددبكدددالخوفمدددنردودفعدددلغيدددر

مددنتوسدديعدائددرةالمشددكلةإلددىالوالدددينوالمعلمدداتفهددوفقدددانللثقددةفدديالمعلمددةكمربيددةوقدددوةتلجددأإليهددا
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الطالبدددة عنددددتعرضدددهاللمشدددكلةوهدددذابحددددذاتددداينددداقاأدوارالمعلدددمالتربويدددةالتددديتسدددتلزمتدددوفيرمدددد 

مناالنفتاحعلىالطلبةواحتواءمشكالتهم.

ندددا الخدددوفالدددذييشدددكلفقددددالمصدددداقيةوعدالدددةالمعلدددموبالتددداليغيدددابالنمذجدددةفالطالبدددةتخدددافمدددنوه

ظلدددمالمعلمدددةلهددداوعقابهددداعدددنطريدددقانقددداصدرجاتهدددافددديالسدددلو لمواقدددفبسددديطةتعتقددددالطالبدددةأنهدددا

الجاذبددةمهمددةعاديددةبينمدداتراهدداالمعلمددةأنهدداتجدداوزاعلددىاألخددال .وعليددافددلنطبيعددةالمنددايالمدرسددي

اعلىجذبالطلبةوالعاملينبها.جداوتضافلرصيدالمدرسةوقدرته

%3.1وأخيدددراجددداءتمشدددكلةغيدددابالثقدددةبدددينالمعلمدددةوطالباتهدددافددديالمرتبدددةالثامندددةجددداءبنسدددبةتأييدددد

فشدداءوتكددرارلددثالثطالبددات"عدددمالثقددةفددياحتفدداظالمعلمددةبأسددرارها".فقدددأشددارتالطالبدداتإلددىأنإ

المعلمددددةألسددددرارالطالبدددداتلزميالتهددددامددددنالمعلمددددات اليجعددددلالطلبددددةتثددددقبالمعلمددددةحتددددىوإنكانددددت

مواضدديعبسدديطةومددنهددذهالعبددارات"عدددمالثقددةفدديالمعلمددة)تنشددراألسددرار(""أتخددوفمددنعدددمحفدداظ

المعلمةعلىالسريةوتكشفاأمامارخرين".

نجددداحالمدرسدددييتدددأثربدددالقيمااليجابيدددةالمنتجدددةفددديالمحددديط(إلدددىأنال2014وأشدددارتدراسدددة)أحمدددد 

المدرسددديذاتدددا والخبدددراتالمدرسددديةبدددينالمعلدددموالطالدددبوخاصدددةمدددايتعلدددقبقيمدددةاالحتدددرامالمتبدددادل 

وتددر الباحثددةأنغيددابالنمددوذجالمثدداليللمعلددملددد الطالبددةوهددومددنأهددمالوسددائلالتربويددةالتدديتنقددل

فةإلدددىغيدددابقيمدددةكحفدددظالسدددرواألماندددةيجعدددلالطالدددبيقددديمالمعلدددمبأنددداغيدددرصددداللبهددداالقددديم باإلضدددا

ليكونقدوةلافيجميعسلوكا.

وتندداولالسددؤالالثددانيمددنأسددئلةالمجموعدداتالبؤريددةالددذيجدداءلإلجابددةعلددىالشددقالثددانيمددنالسددؤال

لمحتدددو المعرفدددةأوالتوجيددداالدددذياألولمدددنأسدددئلةالدراسدددة مناقشدددةالمشدددكالتالتددديتعيدددقفهدددمالطالبدددة

تقدماالمعلمةوالذيجاءكارتي:



: ميييا الصيييعوبات التيييي تمنيييع الطالبييية مييين الفهيييم الواضييي  لميييا تقوليييه للمجموعييية البؤريييية  السيييؤال الثييياني

 المعلمة من وجهة نظرك؟

لددداالمعلمدددةوالجدددولالتدددالييوضدددلاسدددتجاباتالطالبددداتحدددولاألسدددبابالتدديتعيدددقالفهدددمالواضدددللمددداتقو

ومنهذهاألسباب:فيمايتعلقبالطالبات
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 إجابات الطالبات على السؤال األول الشق الثاني وفقا لمحور مشكالت تتعلق بالطالبات8جدول 

التكددددراصعوباتتتعلقبالطالبة

ر

الترتيبالنسبة

 1 %41.6 40 كثرة مداخالت الطالبات والمقاطعات المستمرة.

اعتقييييياد الطالبييييية بعيييييدم كفييييياءة المعلمييييية )ضيييييعف القيييييدرة عليييييى التخطييييييط 

 واإلقناع وترتيب األفكار( 

37 38.5% 2 

 3 %31.2 30 سرحان الطالبة وانشغالها بأمور خاره الحصة.

 4 %22.9 22 غياب الرغبة والهدف لدى الطالبة.

 5 %16.6 16 كره الطالبة للمعلمة و إحساسها أن المعلمة تكرهها.

 6 %14.6 14 مشكالت خاصة لدى الطالبة صحية ونفسية ال تدركها المعلمة.

 6 %14.5 14 ضعف المستوى التعليمي للطالبة.



ولقددددأجملدددتالطالبددداتالصدددعوباتالتددديتتددددخلفيهددداشخصددديةالطالبدددةوسدددلوكهاومسدددتواهاالتعليمددديفدددي

سبعمشكالترئيسية

مدددرةهدددي"كثدددرة40%وتكدددرار41.6وبنسدددبةبلغدددتواألكثدددرشددديوعافيييي المرتبييية األوليييىوكاندددت

مدددددداخالتالطالبددددداتوالمقاطعددددداتالمسدددددتمرة"ومدددددنالعبددددداراتالتددددديسدددددجلتهاالطالبدددددات"اإلزعددددداج

والتشويبوالمداخالت"المقاطعةالمستمرةمنالطالبات"كماأشارتإليهاالطالبات.

40مرةوهدددذامددداتمدددتاإلشدددارةإليدددامددددنفقدددداتضدددلأنكثدددرةمدددداخالتالطالبددداتوالمقاطعددداتالمسدددت

طالبدددةمدددنطالبددداتالعيندددة وفددديهدددذاداللدددةعلدددىوضدددوحالمشدددكلةوانتشدددارها وفيددداايضددداإشدددارةإلدددى

(أنللمؤهددددل2009ضددددعفقواعدددددإدارةالصددددفوضددددبطالطلبددددةبالنسددددبةللمعلددددم ير )المقيدددددوالعدددداجز 

شددددهادةالبكددددالريوسمقابددددلشددددهادةالعلمدددديدورفدددديقدددددرةالمعلددددمعلددددىضددددبطالصددددفلصدددداللحدددداملي

(التدددديذكددددرتأناسددددتخدام2005الدددددبلوم وتتفددددقنتددددائجهددددذهالدراسددددةمددددعدراسددددة)قاسددددموالنقبددددي 

المعلمدددينلمهدددارةالتواصدددلالصدددفيضدددعيفةويدددؤديذلددد إلدددىانخفددداامسدددتو األداءفددديبعضدددهاإلدددى

معددددلالتشدددويب كمددداتدددر (كمدددايعنددديوجدددودعجدددزلدددد المعلدددمفددديضدددبطالمدددداخالتوتقليدددل12.5)

أنالطالددددددبيقدددددديمالمعلددددددماألكثددددددرتددددددأثيرابأنددددددا(Georgakopoulos&Guerrero,2010)دراسددددددة

القدددادرعلدددىمددددتدددأثيرهعلدددىالقددديموالتحصددديلالمسدددتدامولددديسالمعلدددمالمدددؤديالدددذييقصدددردورهعلدددى

التواصدددليةوالتركيدددزالتلقدددين ويدددر نمدددوذجاالتصدددالعدددنطريدددقالحدددواسأهميدددةكبيدددرةلتفعيدددلالوسددديلة

علدددىبنددداءالوسددديلةمسدددئولعدددنقددددرةالرسدددالةعلدددىالوصدددول لدددذل وجدددباختيدددارالوسدددائلاألكثدددرقددددرة

.علىشداالنتباهوتوجياالفكرة
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الطالبدددةلمقترحاتهددداويبددددوهدددذامتعارضدددامدددعمددداأشدددارتلددداالطالبددداتمدددنمثدددلرفددداالمعلمدددةتقدددديم

متنظددددديمالحدددددوارالصدددددفيوعددددددمتوجيهدددددابشدددددكلسدددددليميجعدددددلومشددددداركاتها وتعتقددددددالباحثدددددةأنعدددددد

المشددداركاتغيدددرمنظمدددةوالتصدددبعلدددىالموضدددوعالمقصدددودبشدددكلخددداصبدددلعلدددىالعكدددستشدددتت

الطالباتوتمنعالتواصلالسلسمعالمعلمةوفهمماتقولابوضوح.

مدددرةوبنسدددبة37تكدددرارمشدددكلة"اعتقدددادالطالبدددةبعددددمكفددداءةالمعلمدددة"وذكدددرتببالمرتبييية الثانييييةوجددداءت

%ومنعباراتالطالبات"ضعفالقدرةعلىالتخطيطواإلقناعوترتيباألفكار".38.5بلغت

وتركدددزالطالبدددةعلدددىخبدددرةالمعلمدددةورغبتهدددافددديمهندددةالتددددريسودرجدددةاحترامهددداللطالبدددةعلدددىأنهدددا

لقددددرةعلدددىالتخطددديطوهدددذاعوامدددلتحدددددكفاءتهدددا ومدددنالمعددداييرالتددديوضدددعتهاالطالبدددةمدددايلي:أولهددداا

)كمددداتدددراهالطالبددددة(يتضدددلمدددنوضددددوحالهددددفوالتسلسدددللألفكدددداروالقددددرةعلدددىاالقتندددداعبمددداتقولددددا

األفكددداردرةعلدددىتقدددديماوإقنددداعارخدددرينبدددا وكدددذل قددددرةالمعلمدددةعلدددىترتيدددبأفكارهدددابحيدددثتكدددونقددد

بددددداراتالموضدددددحةمدددددنالطالبددددداتبتسلسدددددلمنطقددددديويؤكددددددهاالوسددددديلةالتعليميدددددةالمسدددددتخدمة.ومدددددنالع

"أسدددلوبالمعلمدددةغيدددرمقبدددولوغيدددرمفهدددوملتوضددديلاألفكدددار"و"عددددمتحضددديرالمعلمدددةيضدددعفأدائهدددا

كفددداءةوتضدددعفمشددداركةالطالبدددة"و"ضدددعفالتسلسدددلفددديعرضدددهايعيدددقالفهدددم"و"عددددماقتنددداعالطالبدددةب

المعلمة"

تسددددتدلالطالبدددةعلددددىوجودهددددابضددددعفقدددددراتإناعتقدددادالطالبددددةبعدددددمكفدددداءةالمعلمدددةهدددديمشددددكلة و

المعلمددةالتخطيطيددةوعدددمترتيددبأفكارهدداوضددعفقدددرتهاعلددىاإلقندداع ويعددودذلدد إلددىأنالطالبددةفددي

هددذهالمرحلدددةتمتلدد مهددداراتجيدددةفددديالنقددددوالتقيدديماكسدددبتهاالقدددرةعلدددىتقيدديمأداءالمعلمدددات وامكانيدددة

ضدددافةإلدددىأنالطالبدددةقدددادرةعلدددىتحديددددأهددددافهاوالتحدددر إليهددداتحسدددسدرجدددةثقدددةالمعلمدددةبنفسدددها باإل

مباشرة.

ذلددد ألنمظددداهرالنمدددوالعقلددديللمراهدددق واتسددداع فاقددداالعلميدددةوقدرتددداعلدددىالتحليدددلالمنطقددديوتمييدددزه

للظلدددموالعددددلوالخيدددروالشدددرأكسدددبتاالمقددددرةعلدددىتقيددديمارخدددرين)منوجهدددةنظدددرالباحثدددة( غيدددرأن

لمددداتكاندددتلهدددن راءحدددادةرافضدددةعلدددىمحتدددو جدددداولالتفضددديلعلدددىأسددداسأنالطالبددداتبعددداالمع

غيدددرمدددؤهالتلتحديددددالمشدددكالتألنالمرحلدددةالعمريدددةالتدددؤهلهن وهدددذاالدددرفا)كمددداتدددراهالباحثدددة(

دليدددلعلدددىأنالمعلمدددةالتضدددعرأيالطالبدددةفيهددداموضدددعالجددددوهدددذامغدددايرللطبيعدددةالنفسددديةللمراهدددق

يدداتعلددمالددنفسالتدديتددر نضددجالمراهددقفدديهددذهالمرحلددةوأندداقددادرعلددىالنقددد وذلدد التسدداعونظر

(.2003(سنةحسب)الفتالوي 18-15 فاقاالعقليةخصوصافيالمرحلةالعمرية)

مددددرةجدددداءتمشددددكلة"سددددرحانالطالبددددة30%ومددددراتتكددددرار31.2وبنسددددبةالمرتبيييية الثالثييييةوفددددي

ومدددنالعبددداراتالدالدددة"االنشددددغالبدددأمورخدددارجالددددرس""انشددددغالالحصددددة".وانشدددغالهابدددأمورخدددارج
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الطالبدددةوسدددرحانهابدددأمورخاصدددة".ويظهدددرتدددأثرالطالبدددةبالمرحلدددةالعمريدددةجليدددافددديانشدددغالالطالبدددةو

سددرحانهاحيددثتغلددبصددراعاتالبحددثعددنالهويددةواالسددتقالليةعلددىتفكيددرالمراهددقممددايلجئدداأحيانددا

ماأنأحالماليقظةتزدادفيهذهالمرحلة.للسرحان ك

وتددر الطالبدداتفدديمجموعددةالعينددةأنسددرحانالطالبددةوانشددغالهابددأمورخددارجالحصددةأوعدددمتركيددز

انتباههددداعلدددىمجريددداتالحصدددةالدراسددديةهدددوأحددددأسدددبابقلدددةالفهدددموضدددعفالتواصدددلخددداللالحصدددة 

بطرديدددامدددعمقددددارالتركيدددزالزمندددي وسدددرحان(فدددلنمقددددارالدددتعلميتناسددد2003وبحسدددب)الفدددتالوي 

الطالبدددةوانفصدددالهابحواسدددهاعدددنمتابعدددةالحصدددةوانشدددغالهابدددالتفكيربدددأمورخدددارجالحصدددةيضدددعفهدددذا

التركيدددز ألندددامدددنخصدددائصالمراهدددقالعقليدددةاالنسددديا وراءأحدددالماليقظدددةوالتخددديالتغيدددرالواقعيدددة

النتبددداهوالتركيدددزلديدددا ويعدددولالطالدددبعلدددىالمعلدددمكثيدددراولهدددذايسدددهلتشدددتيتانتباهدددانتيجدددةلمعوقددداتا

باستخدام لياتووسائلجاذبةتمنعانفالتالطلبةوتقللمنالهدر.

%جددداءتمشدددكلة"غيدددابالرغبدددةوالهددددفلدددد 22.9مدددرةونسدددبة22وبتكدددرارالمرتبييية الرابعيييةوفدددي

لعبددداراتالدالدددةمدددنقبدددلالطالبددداتالطالبدددة" والرغبدددةوالهددددفمسددديرانفعليدددانلدددألداءالصدددفي ومدددنا

"كسلالطالبة""اإلهمالوعدماالهتمامبالحصة""غيابالطموح"و"عدمالرغبةفيالتعلم".

وهندداالبدددمددناالشددارةإلددىأنددافدديهددذهالمرحلددةالدراسدديةوالعمريددةيبدددأتوجيدداالطالبددةلوضددعأهددداف

الدراسدديةوفقددالمدداحددتدداالطالبددةمددنأهدددافمسددتقبليةأكثددردقددةإذيبدددأفدديالصددفالعاشددراختيددارالمددواد

لدددذل يظهدددرغيدددابالهددددففددديهدددذهالمرحلدددةأكثدددرتدددأثيراوإقالقددداللطالبدددة ووفقدددالنظريدددةالدافعيدددة)تدددو 

(فلنالدوافعالداخليةأكثرأثراوقدرةعلىالتوجيانحوالهدف.2003وعدسوقطامي 

(فدددلنالطالبدددةتصدددارعحاجتهددداللفهدددموالمعرفدددةومدددعغيددداب2005ووفقدددالنظريدددةالحاجدددات)الفدددتالوي 

.يزيدهذاالصراعالدافعلعدموضوحالهدفوبعدهعنالتحقيقمنوجهةنظرها

كمددداأنبعددداالطالبددداترأتأن)المعددداييرالمجتمعيدددة(التيالتشدددجعمواصدددلةالبندددتلتعليمهددداالجدددامعي

هاألنهددداايقندددتأنالمجدددالللتعلددديمبعددددمرحلدددةوتزويجهدددافددديسدددنمبكدددرةيضدددعفالرغبدددةوالهددددفلددددي

الدبلوم)كمافيبعاالقر البدوية(.وهذايشيرإلىخصوصيةمجتمعيةلبعامدارسالعينة.

%جدددددداءتمشددددددكلة"كددددددرهالطالبددددددةللمعلمددددددة16.6مددددددرةونسددددددبة16وبتكددددددراروبالمرتبيييييية الخامسيييييية

أنلهدددادالئدددلوبدددراهينوجددداءتبعبددداراتمثدددلوإحساسدددهاأنالمعلمدددةتكرههدددا"وهددديفكدددرةتعتقددددالطالبدددة

"عددددمتقبدددلالمعلمدددةيمنعنددديمدددنالمشددداركة""طريقدددةتعامدددلالمعلمدددةمدددعالطالبدددةيجعلهددداتكرههدددا""دائمدددا

العالقدددةمتدددوترة""اسدددتفزازالمعلمدددةللطالبدددة""كدددرهالمدددادةوالمعلدددمبسدددببأسدددلوبا""ضدددعفالعالقدددةوكدددره

نهاغيرمرغوبةلد هذهالمعلمة"عشرحها""شعورالطالبةأالطالبةلتل المعلمةوالتودسما
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(فدديهددذهالمرحلددةالتددييكددونالمراهددقفيهددا2013وهددذاندداتجعددنالطبيعددةالنفسدديةللمراهددق)حجددازي 

حددددادالسددددلو  نتيجددددةلكثددددرةالتغيددددراتالجسددددميةوالهرمونيددددةوتنددددازعمرحلددددةالطفولددددةلدددداويكثددددرلديددددا

اسدددتفزازهوانفجدددارحددداالتالغضدددبالمفاجئدددةلديدددا وقدددديحددددثتحدددتهدددذهالتنددداقااالنفعددداليوسدددهولة

الظددددروفانفجددددارغضددددبالمراهددددقنتيجددددةإلحساسددددابددددالظلم وتعددددداإلندددداثأقددددلقدددددرةعلددددىالضددددبط

أكددددالطلبدددةعلدددىضدددرورةأن(Davis,2000)االنفعددداليوأكثدددرحساسددديةللظلدددموالتمييدددزففددديدراسدددة

يكونالمعلممنصفا.

ةأندداإذالددميكددنالمعلددمحددذرافدديردودفعلددافدديمثددلهددذهالحدداالت يمكددنأنتحدددثتددر الباحثدد

حددداالتالتجددداوزوتصدددعدحددداالتاالشدددتبا التددديتبددددأبمواقدددفبسددديطةتصدددلأحيانددداإلدددىالجهددداتالقانونيدددة

ديريةالمحافظة)مجتمعالدراسة(.والقضائية كماأشارالباحثالقانونيفيم

جددداءت"مشدددكالتخاصدددةلدددد الطالبدددةصدددحيةونفسددديةالتددددركهاالمعلمدددةالمرتبييية السادسيييةفدددي

"وتدددر الطالبدددةأنالمعلمدددةالتددديتحصدددرعالقتهدددابالطالبدددةفددديالمدددنهجالمدرسددديوالمدددادةالعلميدددةتفقدددد

وعبدددددرتعنهدددددابعبدددددارات مدددددرة14%وتكدددددرار14.5مشددددداركةالطالبدددددة وسدددددجلتالمالحظدددددةبنسدددددبة

""مشكالتشخصيةتعيقالتواصل".لظروفالطالباتمختلفة"عدمتقديرالمعلمة

تدددددر الطالبددددداتفددددديمجموعدددددةالعيندددددةأن"المسدددددتو التعليمددددديالمدددددنخفاللطالبدددددةاليؤهلهدددددا

للتواصدددلأويعيدددقتواصدددلها" وجددداءبعبددداراتمنهدددا."عددددماالهتمدددامبالطالبدددةالضدددعيفة""عددددممسددداعدة

الضعيفاتفيالتعبير".

احثدددةفدددلنمثدددلهدددذهالتصدددرفاتتشدددكلتجددداهاللددددورالمعلمدددةالتربدددويإذأنمدددنوجهدددةنظدددرالب

تواصدددلالمعلمدددةمدددعالطالبدددةحدددقللطالبدددةيجدددبأنتعمدددلالمعلمدددةجهددددهالرفعددداوتفعيلدددا بشدددكليسددداعد

إنضددددعفالمسددددتو التعليمدددديواسددددتمرارالضددددعف فدددديإكسددددابالطالبددددةمهدددداراتشخصدددديةومعرفيددددة

كددددالقراءةوالكتابددددةوالحسددددابسددددبباتجاهددددلالمعلمددددةلدددددورهاالتربددددويخصوصددددافدددديأساسددددياتالددددتعلم

باإلضددددافةإلددددىوجددددودمشددددكالتصددددحيةونفسدددديةلددددد الطالبددددةالتدددددركهاالمعلمددددةتعيددددقبشددددكلواضددددل

المشدددداركةألنددددافدددديمثددددلهددددذهاألوضدددداعتغيددددباألهدددددافوتضددددعفالحاجددددةللمعرفددددةوالفهددددم وتشددددعر

اهددددذاالوضددددعبطبيعددددةالحددددالمددددعتحقيددددقذاتعاليددددةللطالبددددةالطالبددددةبددددالتهميبواإلقصدددداءويتندددداق

وانتماءلمجموعةالتعلمالتيتوجدفيها.

فدددلناإلنسدددانبحاجدددةللشدددعوربالكفددداءةواالسدددتقالل(2014 وبحسدددبنظريدددةتقدددديرالدددذات)علددديوحمدددو 

خدددرين ذلددد ألنالدددذاتي وألنأدوارالكفددداءةواالسدددتقالليةأكثدددرتدددأثيرامدددنالددددافعالخدددارجيورضددداار

الفردينتقيمنالمواقفمايستجيبلاحسبرضاهعنا.
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المحورالثاني:صعوباتتتعلقبالمعلمة

ولإلجابدددةعلدددىالسدددؤال)مددداالصدددعوباتالتددديتمندددعالطالبدددةمدددنالفهدددمالواضدددللمددداتقولددداالمعلمدددةمدددن

اتوتعيدددقالفهدددمترتيبددداوجهددةنظدددر ؟(جددداءتاسدددتجاباتالطالبددداتحدددولالمشددكالتالتددديتتعلدددقبالمعلمددد

:يوتكراراكماهيموضحةفيالجدولارت

 إجابات الطالبات على السؤال األول الشق الثاني وفقا لمحور مشكالت تتعلق بالمعلمات 9جدول 

 الترتيب  النسبة  التكرار  صعوبات تتعلق بالمعلمة

يييييذ ال يخييييدم األفكييييار أهييييداف الييييدرس غييييير واضييييحة والتخطيييييط والتنف

 المطروحة.

25 26% 1 

 2 %18.7 18 أسلوب المعلمة المتشدد في التعامل مع المواقف المختلفة.

 3 %14.6 14 قلة إثارة دافعية الطالبة وتحفيزها للتعلم.

 4 %13.5 13 ضعف قدرة المعلمة على إدارة وضبط الصف.

سييييرعة فييييي نبيييرة صييييوت المعلمييية )العالييييية جييييدا والمنخفضييية جدا(وال

 الحديث

12 12.5% 5 

 6 %8.3 8 استهزاء المعلمة بالطالبة عند طرحها أفكار هزيلة المحتوى.

 7 %4.2 4 استخدام المعلمة المتكرر للعقاب الجماعي.



"أهددددددافالددددددرسغيدددددرواضدددددحةوالتخطددددديطوالتنفيدددددذاليخددددددماألفكدددددارالمرتبييييية األوليييييىوجددددداءفدددددي

مدددرة25هميدددةالشخصددديةالمرندددةللمعلمدددةوالكفددداءةاألدائيدددةبتكدددراروتركدددزالطالبدددةعلدددىأ المطروحدددة"

%وتؤكدددأنلهمدداتددأثيرفدديدافعيددةالطالبددةللتجدداوبمددعالمعلمددةوالقدددرةعلددىتوصدديل26ونسددبةبلغددت

المعلومددةبشددكلجيدددللطالبددة وتددر الطالبددةأنعدددمتددرابطالتنفيددذواألفكددارالمطروحددةمددنقبددلالمعلمددة

رسالةللطالبة.يعيقتوصيلال

وأشدددارتالطالبدددةإلدددىذلددد بلشددداراتمختلفدددةمنهدددا"األداءالمتدددرددمدددنقبدددلالمعلمدددة""أسدددلوبالمعلمدددة

"بطبينهاوأداؤهاالذييفقدالتسلسلفياألفكار""ضعفالتسلسللألفكاروعدمالر

فالمختلفدددة"وجددداءبنسدددبةأسدددلوبالمعلمدددةالمتشدددددفددديالتعامدددلمدددعالمواقدددالمرتبييية الثانيييية  وجددداءفدددي

وبعبدددداراتمختلفددددةمنهددددا"تعددددراالطالبددددةلعقددددابمسددددبق""إضددددطراري مددددرة18%وتكددددرار18.7

صدددارمةعنددددطلدددبمهددداممدددنللتعبيدددرعدددنالفهدددموأنددداغيدددرفاهمدددةلوجدددودمواقدددفسدددابقة""المعلمدددة

%ومددددرات14.6نسددددبة"قلددددةإثددددارةدافعيددددةالطالبددددةوتحفيزهدددداللددددتعلم"وببالمرتبيييية الثالثيييية الطالبددددات

وعبدددرتالطالبدددةعدددنذلددد بعبددداراتمنهدددا"هددددوءورتابدددةالحصدددةمدددنقبدددلالمعلمدددة"و"عددددمتنويدددع14

المعلمدددةللوسدددائلالمسدددتخدمة"و"أسدددلوبالمعلمدددةفددديالشدددرحروتيندددي"و"أسدددلوبالمعلمدددةوأدائهددداغيدددر
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الكثيددرمددنالحيويددةوهددذهمقبددول" واليمكددنفدديهددذهالحالددةتجاهددلالمرحلددةالعمريددةالتدديتنطددويعلددى

الرتابةتضعفاإلحساسبالرغبةوالمبادرةللمشاركة.

(أنالطلبددددةفدددديالصددددفاألولالثددددانويوخصوصدددداذويالمسددددتويات2008وقدددددأظهددددرتدراسددددة)فايددددد 

المتوسددطةأكثددرمدديالللددتعلمالتعدداونيمددنالددتعلمالتنافسددي بخددالفالمراحددلالعمريددةاألقددل)طلبددةالصددف

 أنلدددذكاءاتالمتعدددددة(لGardner)الدددذينيميلدددونللدددتعلمالتنافسددديأكثدددر كمددداأكددددتنظريدددةالخدددامس(

هندددا اختالفدددابددديناألفدددرادمدددنناحيدددةقددددراتهمالخاصدددةالتددديتعيدددنهمعلدددىالدددتعلم وبالتددداليوجدددبعلدددى

.المعلمأنيكتشفأنواعالذكاءاتللطلبةليسهلعلياتوصيلالمعارفوالمهارات

جددددداءتمشدددددكلة"ضدددددعفقددددددرةالمعلمدددددةعلدددددىإدارةوضدددددبطالصدددددف"وأكددددددتمرتبييييية الرابعيييييةالأمدددددا

% وقدددددعبددددرتالطالبدددداتصددددراحةبعبدددداراتمنهددددا"ضددددعفقدددددرةالمعلددددمعلددددى13.5طالبدددةبنسددددبة13

إدارةالصددف"و"المعلمددةغيددرقددادرةعلددىضددبطالصددفوإدارتددا"و"عدددمتمكددنالمعلمددةمددنالددتحكمفددي

معلمدددةوأخدددر إذتظهدددرعلدددىأنالطالدددبالمشددداغبيسدددتمدقوتدددامدددنضدددعفالصدددف"ويختلدددفذلددد بدددين

شخصددديةالمعلدددموذلددد يتضدددلمدددنقددددرةبعددداالمعلمددداتعلدددىتوجيددداالطالبدددةالمشددداغبةوتحجددديمسدددلوكها

مشددكلة"نبددرةصددوتالمرتبيية الخامسييةفدديو أخريدداتعددنفعددلذلدد لددنفسالطالبددةبينمدداتعجددزمعلمددات

مدددرةوالسدددرعةفددديالحدددديث.وال12%وتكدددرار12.5لمنخفضدددةجددددا("وبنسدددبةالمعلمدددة)العاليدددةجدددداوا

يعندديتددأخرترتيبهدداضددعفتأثيرهددابقدددرمدداهددوخصوصدديةشخصدديةلددد المعلمددةتحكمهدداالخبددرةأحيانددا

إالأنتأثيرهددداواضدددل.وجددداءتبعبددداراتمختلفدددةمنهدددا"صدددفاتشخصددديةفددديالمعلمدددةكضدددعفالصدددوت

السدددرعةفددديالشدددرحبسدددببالمعلدددمغيدددرمحفدددزللطدددالبعلدددىالفهدددم"و"وهددددوءزائدددد"و"مسدددتو صدددوت

اسدددتهزاءالمعلمدددةبالطالبدددةعنددددطرحهددداأفكدددارهزيلدددةمشدددكلة"المرتبييية السادسيييةفددديو ضددديقالوقدددت"

ردودفعددددلالمعلمددددةخصوصدددداغيددددراللفظيددددةيعدددددمثيددددراموجهددددالسددددلو العنددددادلددددد بعدددداالمحتددددو ".

لموضدددحة"اسدددتهزاءالمعلمدددة%ومدددنالعبددداراتا8.3لمشدددكلةوبنسدددبةطالبددداتل8الطالبددداتوجددداءبدددذكر

"يمدددنعهنمدددن"و"ردةفعدددلالمعلمدددةعنددددإجدددابتيعلدددىسدددؤالمدددابالخطدددأالهزيلدددةفكددداراألبعددداعلدددى

مددددرات"اسددددتخدامالمعلمددددة4وتكددددرار%4.2وبنسددددبةالمرتبيييية السييييابعةفددددي والتواصددددلمددددعالمعلمددددة.

الطالبددددةأنالمعلمددددةمخطئددددةفدددديهددددذااالعتقددددادوهددددوبحسددددبعبددددارةالمتكددددررللعقددددابالجمدددداعي".تددددر 

الطالبدددات"اعتقدددادالمعلمدددةأنأسدددلوبالشددددةيزيددددالفهدددم"وانسدددحابأثدددرسدددلو بعددداالطالبددداتعلدددى

الجميدددعيجعدددلالطالبدددةالمنضدددبطةتحدددسبدددالقهروالظلدددم"العقدددابالجمددداعيبعقدددابجميدددعالطالبددداتبعددددم

"شرحالدرسوهذايعيقالفهم

مددددرةتمددددتفيهددددااإلشددددارة30مددددرةمقابددددل74وتمددددتاإلشددددارةللمشددددكالتاإلداريددددةوالفنيددددةحددددوالي

الشخصددديةوالنفسددديةوهدددذامؤشدددرعلدددىنضدددججيددددلمهدددارةالنقددددلدددد الطالبدددات إذوجهدددتللمشدددكالت
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ةوالتختلددددفبينهدددداالطالبدددداتمثددددلأهدددددافالدددددرسوالتخطدددديطرئيسددددالنظددددرللعوامددددلالتدددديرأتأنهددددا

أغلدددبالطالبددداتقدددادراتوواضدددحةبيندددةمشدددكالتريقدددةتنفيدددذالددددرسوإدارةالصدددفوالتحفيدددزفهدددذهوط

علدددىتقييمهدددا بينمددداالتشدددددوتطبيدددقالعقوبددداتواالسدددتهزاءاختلفدددتمعددداييرالطالبددداتفددديإقرارهدددا لدددذل 

بهذاالشكل.فيهااختالففياألولويةجاءتالنتيجة

هددذهالعيندداتأنددايمكددنتصددنيفهددذهالمشددكالتأوالصددعوباتوفقدداالحظددتالباحثددةمددنخدداللدراسددتهال

لمعايير يمكنأننحددهاوفقالآلتي:

 *صددددعوباتتتعلددددقبالجانددددبالتدريسددددياإلداريوالفندددديومنهدددداضددددعفوضددددوحاألهدددددافوالتخطدددديط

عفوعشدددوائيةالتنفيدددذ وبعددددالتخطددديطوالتنفيدددذعدددنالهددددفالموضدددوع وضدددعفالدافعيدددةوالتحفيدددز وضددد

قدددرةالمعلمدددةعلدددىضدددبطوإدارةالصدددفونبدددرةالصدددوتالمنخفضدددةأوالحدددادةوأثدددرذلددد علدددىمشددداركات

الطالبةوتفاعلها.

وتشددديرهدددذهالمشدددكالتإلدددىضدددعففددديكفايددداتبعددداالمعلمدددينالمهمدددة وتتفدددقهدددذهالنتيجدددةمدددعدراسدددة

ةإلددىالتددددعيممددنخدددالل(التددديتوصددلتإلدددىأنمهدداراتالتفاعدددلالصددفيبحاجددد2005 سددعيدوميخائيددل)

دراسددددددة)سددددددلومتدددددددريبالمعلمددددددينقبددددددلوأثندددددداءالخدمددددددةعلددددددىمهدددددداراتالتواصددددددلوكددددددذل مددددددع

(التددديوجددددتأنكفايددداتالتواصدددلتدددأتيثانيددداوأوصدددتبضدددرورةإعدددادةالنظدددرحدددول2007والغدددافري 

سددددنمحتددددو بعدددداالمقددددرراتالمتعلقددددةبددددلدارةالصددددفوالتفاعددددلالصددددفي كمدددداأشددددارتدراسددددة)دافر

(والتدددديتعددددززمهدددداراتclasstalk technique(إلددددىأناالسددددتراتيجياتمثددددل)1996و خددددرون 

(2005التواصدددلالصدددفيأكثدددرقبدددوالمدددنالطلبدددةويتعلمدددونمنهدددابشدددكلأكبدددر ودراسدددة)قاسدددموالنقبدددي 

أسدددفرتعدددنأننسدددبةجيددددةمدددنالمعلمدددينيسدددتخدمونمهددداراتالتواصدددلولكنهدددافددديمسدددتو اليرضدددي

%.12.5%وبعضهاإلى29.94وانخفضتفيبعضهالمستو وصلإلىالطموح

*الصددددعوباتالتدددديتتعلددددقبالجانددددبالنفسدددديوالشخصددددي:منهدددداأسددددلوبالمعلمددددةالمتشددددددواسددددتخدامها

للسدددلطةوالعقدددابالجمددداعيولجوئهددداأحيانددداألسددداليبمسدددتفزهكاالسدددتهزاءبالطالبدددةعنددددطرحهددداألفكدددار

(2010رالمعيقددداتتدددأثيراوقدددداتفقدددتمدددعدراسدددة)أبدددوغزالدددةوعالوندددة هزيلدددةالمحتدددو فهددديمدددنأكثددد

(التددديسدددجلت2011التددديتوصدددلتإلدددىأناإلنددداثسدددجلنشدددعورامنخفضدددابالعدالدددة ودراسدددة)الزعبدددي 

درجدددةمنخفضدددةللدددذكاءاالجتمددداعيفددديمجمدددوعتيالدراسدددة)المتفدددوقينوالعددداديين(غيدددرأنمسدددتواهلدددد 

 أهدددددافالتفددددو لددددديهموذلدددد ألسددددبابمددددرورهمبمرحلددددةتذبددددذبالهويددددةالمتفددددوقينأفضددددللوضددددوح

وخلصتإلىأنالنموالجسديللمراهقيوحيلابمقدرةجسديةيستخدمهاإلثباتهويتاالذاتية.

فددددلذاكانددددتالبيئددددةغيددددرمواتيددددة والمددددادةغيددددرمتقبلددددة وحجددددمالضددددغوطاتعاليددددة فمدددداهدددديميسددددرات

بالنظريددداتفددديالعلدددوماإلنسدددانيةإنالفدددرديميدددللتقبدددلالمواقدددفالتددديالتواصدددلفددديهدددذهالمرحلدددة وحسددد

ويحبهدددداويختارهددددا(,1966Anderson)يحبهدددداويميددددلإلددددىقبولهدددداحسددددبنمددددوذجالتددددأثيراالنتقددددائي)
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(2014حسدددبنمدددوذجاالسدددتخدامواإلشدددباع)فهمددديوعبددددالجدددواد لديددداويتقبلهدددا إذاكاندددتتلبددديحاجدددة

ترضددديتوقعاتددداحسدددبنظريدددةالتوقدددعولديددداأهدافددداودوافعددداالداخليدددةالعاليدددةونظريدددةالحاجددداتوأنهدددا

(ونظريددددددداتالدافعيدددددددة)تدددددددو وعددددددددس2014ةالعدددددددزو)علددددددديوحمدددددددو  يدددددددلتقبلهددددددداحسدددددددبنظر

(.2003وقطامي 

وفددديبيئدددةمماثلدددةوظدددروفمماثلدددةمدددنالطبيعددديأنتعتقددددالطالبدددةأنفشدددلهاالدراسددديمبدددررفهددديتعدددزوه

الفاعلدددةللمعلمدددة وغيدددابالمعلدددمالنمدددوذجالقددددوة وغيدددابالرقابدددة ممدددايدددؤديإلدددىإلدددىغيددداباألدوار

تتواصدددلمدددعتجعدددلالطالبدددةضدددعفالدافعيدددة وغيدددابأهددددافالدددتعلمالدددذيهدددوالمهمدددةالرئيسددديةالتدددي

معلمتهارغبةفيالتفاعلواالستفادةالمعرفيةواإلفادةمندورهاكطالبة.

صدددعوباتالتددديتعيدددقالفهدددمالواضدددلللمعلمدددةمدددنقبدددلالطالبدددةوتتعلدددق(عدددددمدددنال9ويوضدددلالجددددول)

بالبيئةالصفيةوالمحيطةنجملهافيالجدولارتي:

 إجابات الطالبات على السؤال األول للدراسة الشق الثاني وفقا لمحور مشكالت تتعلق بالبيئة الصفية والمحيطة 10جدول 

التكددددراالمحيطةالبيئةالصفيةو

ر

الترتيبالنسبة

1%3738.5البيئةالصفيةالتفاعليةغيرجاذبة.

أفكددارمسددبقةحددولصدددعوبةالمددادةالدراسدديةتجعددلالطالبدددةال

تتقبلها.

2425%2

3%1313.5ضغطالجدولالمدرسيوضغطالتكليفاتالدراسية.



مشدددكلةباعتبارهددداةمشدددكلة"جاذبيدددةالبيئدددةالصدددفية"لمشدددكالتالبيئدددةالصدددفيالمرتبييية األوليييىوجددداءفدددي

لصدددفيةمدددؤثرةفددديعمليدددةالتفاعدددلالصدددفيواالتصدددالوالتواصدددلداخدددلالصدددفوأخدددذتعبدددارةالبيئدددةا

لدددد الطالبدددةفددديإعاقدددةالتواصدددلوقددددركدددزتعليهددداالطالبددداتمسدددتو واضدددحاالتفاعليدددةغيدددرجاذبدددة

ودتجديدددددأوترفيددددا"و"عدددددماهتمددددامالمعلمددددةبددددأكثرمددددنعبددددارةوأكثددددرمددددنموقددددعمثددددل"عدددددموجدددد

مرة.37%وتكرار38.5بالتكنولوجيابالرغممنأنهامهمة"وجاءتبأعلىنسبةبلغت

وتتفدددقهدددذهالفكدددرةمدددعمدددايدددراهمكلوهدددانمدددنحيدددثأنالتركيدددزعلدددىبنددداءالوسددديلةمسدددئولعدددنقددددرة

(202الرسالةعلىتوصيلالمضمون)فهميوعبدالجواد 

مدددرةمشدددكلةوجدددود"أفكدددارمسدددبقةحدددولصدددعوبة24%وتكدددرار25ءتفددديالمرتبدددةالثانيدددةوبنسدددبةوجدددا

المدددادةالدراسددديةالتددديتجعدددلالطالبدددةالتتقبلهدددا إذتسدددتقيالطالبدددةأفكارهددداالسدددلبيةمدددنبعدددازميالتهددداأو
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بقةسددلبيةعددنمددنإيحدداءاتبعدداالمعلمدداتأحيانددا"فكددرةمسددبقةمددنالمعلمددةعددنالمددادة."أخددذفكددرةمسدد

المادة""عدماقتناعالطالبةبالمعلمةأوالمادة".

مدددددرةمشدددددكلة"ضدددددغطالجددددددولالمدرسددددديوضدددددغطالتكليفدددددات 13%وتكدددددرر13.5وأخيدددددرابنسدددددبة

وعبدددرتالطالبدددةعدددنذلددد بعبددداراتمنهدددا:"توزيدددعالحصدددصالمسدددتمر"بسدددببالغيدددابالمتكدددررلدددبعا

علمدددات""ضدددغطالجددددولووجدددودأكثدددرمدددنحصدددةللمدددادة" المعلمدددات"ضدددغطاالمتحانددداتوظدددروفالم

إالأنإدارات تددددر أنهنددددا بعدددداالقددددوانينالتدددديتحدددددمددددنوجددددودمثددددلهددددذهالمشددددكالتفالطالبددددة

المدارسوالسلطةالتعليميةغيرموظفةلها.

واصددل وتددر الباحثددةأنالطالبددةلددمتركددزبشددكلكبيددرعلددىأثددرالبيئددةالمحيطددة ودورهددافدديإعاقددةالت

وذلدددد  وتددددر أنالهيئددددةاإلداريددددةوالتدريسدددديةمسددددئولةمسددددؤوليةمباشددددرةعددددنتطويددددعهددددذهالعوامددددل

بدددالتحكمبجاندددبالغيدددابالمتكدددررللمعلمدددات ممدددايدددؤديإلدددىضدددغطالجددددولالمدرسددديبمدددوادمعيندددةفدددي

ومحاولةجعلالتعليمأكثرمتعة. وتطويعالتكنولوجيا فتراتمعينة

ثعوامددلتمثددلمشددكالتأوصددعوباتوهددي"عدددمقدددرةالبيئددةالصددفيةعلددىجددذبوضددعتالطالبددةثددال

الطالبدددةوالضدددغوطاتفددديالجددددولوالتكليفددداتالمدرسدددية وكدددذل أفكدددارمسدددبقةلدددد الطالبدددةعدددنالمدددادة

جعلتهددداترفضدددهاوالتتقبلهدددا وتتفدددقهدددذهالنقطدددةمدددعالسدددببالسدددابق"ضدددعفإثدددارةالدافعيدددةوالتحفيدددز"

(التدديتناولددتتددأثير2013يددرمددنالدراسدداتمتوافقددةمددعهددذهالمشددكلةمنهددادراسددة)سدديفتن وجدداءتالكث

(إلددددىأنالجددددو2011التدددددريسالتبددددادليعلددددىرفددددعمهددددارةالتواصددددل كمدددداأشددددارتدراسددددة)سددددميرة 

(التددددي2010المدرسدددديالضدددداغطيددددؤثرسددددلباعلددددىالعمليدددداتالمعرفيددددة إضددددافةإلددددىدراسددددة)نعيمددددة 

%منالمعلميناليظهرونمرونةفيالتعاملمعالطلبة.52.5أشارتإلىأن

ومدددنالطبيعدددي)وفقددددالدددرأيالباحثدددة(أنتركددددزالطالبدددةعلدددىتفعيددددلدورالتكنولوجيددداللخدددروجبددددالموقف

التعليمددديمدددنجدددوالرتابدددة ألنهدددذهالمرحلدددةالعمريدددةاتسدددعتعالقتهدددابالتكنولوجيدددالدرجدددةأنالطالبدددة

إليصالاألفكارفيالموقفالصفي.لعابااللكترونيةتر إمكانيةتفعيلاأل

 إجابة السؤال الثاني للدراسة وتفسيرها .

 الطالبات؟ نظر وجهة من المشكالت هذه وراء المحددة األسباب ماولدجابة على سؤال الدراسة الثاني: 

هافددديكدددانللطالبدددةوجهدددةنظرهددداحدددولاألسدددبابالتددديتدددؤديإلدددىظهدددورهدددذهالمشدددكالتنستعرضددد

(وقدقسمتإلىثالثمحاور:10الجدول)
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 إجابات الطالبات على السؤال الثاني للدراسة وفقا لمحور أسباب تتعلق بالطالبات 11جدول 

التكدددددرااسبابتتعلقبالطالبة

ر

الترتيبالنسبة

1%31.2 30 إحساس الكراهية بين المعلمة والطالبة.

2%28.1 27 دى الطالب في التعلم وعدم وجود ميول للمادة.ضعف الرغبة ل

3%25 24 سمات شخصية كالخجل والعناد.

4%15.6 15 الشللية و التحزبات والصحبة السيئة.

اعتميييياد الطالبيييية علييييى مصييييادر أخييييرى للمعلوميييية )االنترنييييت، المعلييييم 

 الخصوصي(.

4 4.2%5



:المرتبة األولى

لكراهيددددةبددددينالمعلمددددةوالطالبددددة"درجددددةاألولويددددةوصدددداغتافدددديأعطددددتالطالبددددةل"إحسدددداسا

عبدددداراتمختلفددددةمنهددددا:"تعمدددددإهانددددةالطالبددددة""غيددددابمبدددددأاالحتددددرامبددددينالمعلمددددةوالطالبددددة""كددددره

الطالبددددةأسددددلوبالمعلمددددةبسددددببالضددددغط""عنددددفبعدددداالمعلمددددات".وهددددذهمددددنالنقدددداطالتدددديتعتددددرا

اعليهامعظمالمعلماتوتنفيوجوده

تنشدددأهدددذهالعالقدددةالمشدددوبةبدددالتوجس)وفقدددالدددرأيالباحثة(نتيجدددةلضدددعفالتواصدددلالسدددليمبدددين

المعلمدددةوطالباتهدددا وتتدددراكمالكثيدددرمدددنالمواقدددفالسددديئةالتددديتزيددددمدددنمسددداحةالفجدددوةبينهمددداوخالفدددت

لعددددواني(التددديتوصدددلتإلدددىوجدددودأسدددبابأخدددر لسدددلو الطالدددبا2011هدددذهالدراسدددةدراسدددة)ذهبيدددة 

أنالحساسدددديةاالنفعاليددددةأكبددددرلددددد (2011غيددددرالعقددددابوغيدددداباالحتددددرام ورأتدراسددددة)الجددددزار 

اإلنددداثوالقددددرةعلدددىالضدددبطاالنفعددداليأقدددلوهدددذايفسدددرسدددلو الطالبدددةاالنددددفاعيوردودفعلهددداالحدددادة

.أحيانا فالطالبةالتعطيللمعلمةعذراالعتقادهابأنالمعلمةتتعمدإهانتها

فددديةمدددرةضدددعفالرغبدددةلدددد الطالبددد27%وتكدددرار28.1بنسدددبةبلغدددتالمرتبييية الثانييييةجدداءفدددي

الددتعلموعدددموجددودميددلللمددادة إذركددزتالطالبددةعلددىاألثددرالكبيددرلغيددابالهدددف وأشددارتإليدداسددابقا

عددددموأكددددتفددديعبددداراتمختلفدددةمنهدددا"غيدددابالهددددفلدددد الطالبدددة"" علدددىأندددامعيدددقلفهدددمالمعلمدددة

رغبدددةالطالبدددةفددديالدراسدددة""كدددرهالطالبدددةللبيئدددةالدراسدددية".واتفقدددتالنتيجدددةمدددعنظريدددةالعدددزوالتدددي

تدددر أنأغلدددبالطلبدددةيميلدددونلعدددزونجددداحهمأوفشدددلهمالدراسددديألسدددبابكامندددافددديالمدددنهجأوالطرائدددق

(.2013أوالمعلمأوالقدراتالخاصة.)الزغلولوالهنداوي 
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تالمدددذكورةفمدددنالطبيعددديأنتكدددونالرغبدددةفددديالدددتعلملدددد الطالبدددةضدددعيفةفددديخضدددمالمشدددكال

الدددذييددددفعهاللتفاعدددلمدددع(,1966Anderson)ويقدددلميلهدددانحدددومدددادةبعينهددداوفقددداللتدددأثيراالنتقدددائي)

.المعلمةالتيتعتقدأنهاتلبيرغباتهاوتخدمحاجاتها

مشدددكلة:سددددماتشخصددديةللطالبددددة%25مددددرةونسدددبة24وبتكدددرارالمرتبيييية الثالثيييةجددداءتفدددي

بعدددداالطالبددددات"محاولددددة وصدددديغتبعبددداراتمختلفددددةمنهدددداتتدددأثربالمرحلددددةالعمريددددةكالخجددددلوالعندددداد

وهدددذامددداتؤكددددهالدراسددداتوالكثيدددرمدددن ""أسدددلوبالطالبدددةغيدددرمقبدددولأحياندددا"إثبددداتذاتهدددنوقدددوتهن

نظرياتالشخصية.

بمددددنأسددددبابظهددددورمشددددكالتالتواصددددل تعدددددبعدددداسددددماتالشخصدددديةكالخجددددلوالعنددددادسددددب

(الدددذييدددر أنللدددذكاءاالجتمددداعيدورفددديالسدددلو  فهدددويدددر أن2011وذلددد موافقدددالدراسدددة)الزعبدددي 

ودراسددددددددةالمتفددددددددوقينلددددددددديهمفهددددددددمأوضددددددددلللمحدددددددديطالمدرسدددددددديوأقدددددددددرعلددددددددىضددددددددبطالددددددددنفس

((wainman,2010بادراتدددداوجدددددتأنالشخصدددديةتددددؤثرفدددديقدددددرةالفددددردعلددددىالتواصددددلومالتددددي

أناألطفددددالالخجددددولينيقددددللددددديهمالقدددددرةعلددددىالمشدددداركة(Crozier,2003)التطوعيددددة كمددددايددددر 

والتعبيددراللفظدديوتددر الباحثددةهندداضددرورةابددرازالدددورالتربددويللمعلددمالددذييحددتمعليدداالسددعيجددادا

لبددةعددنالتفاعددلالدددمجهددذهاألنمدداطمددنالشخصددياتفدديالمجتمددعالصددفيفمثددلهددذهالمشددكالتتعيددقالط

والتحصيلالجيد.

كمعيددددقللتواصددددلإذاكانددددت-كمدددداتددددراهالطالبددددة-يددددزدادتددددأثيرالصددددحبةالمرتبيييية الرابعييييةفددددي

"الشددددلليةوالتحزبدددداتوالصددددحبة وجدددداءتبعبدددداراتمختلفددددةمنهددددامعدددداييرهددددذهالصددددحبةغيددددرمقبولددددة

15لهروبمدددنالحصدددة"وجددداءبتكدددرارالسددديئة""تقليددددبعددداالنمددداذجالسددديئة""تدددأثيرالرفقدددةالسددديئةكدددا

%15.6مرةونسبة

يددددفددديمرحلدددةالمراهقدددة وعالقدددةالصدددداقةلدددد ازتويمدددعالنمدددويدددزدادتدددأثيرالرفقدددةوالصدددحبة

الشخصددديات ولدددذل ووفقدددالدددرأيالباحثدددةنجددددأندددابسدددهولةيمكدددنأنفيهدددااإلنددداثأكثدددرأهميدددةإذتتمددداهى

احدددد الطالبددداتكفددديالبحشددددعدددداوةمعظدددمالطالبددداتتجددداهيغددددوموقفددداواحددددامدددنقبدددلالمعلمدددةضدددد

المعلمةالرتباطالطالباتببعضهنالبعا.

مددددراتاعتمددددادالطالبددددةعلددددىمصددددادر4%وتكددددرار4.2جدددداءبنسددددبةالمرتبيييية الخامسييييةفددددي

أخددددددر للمعلومددددددة)االنترنددددددت المعلددددددمالخصوصددددددي(."وجودبدددددددائلأخددددددر لددددددد الطالددددددبكددددددالمعلم

سدددببالظهدددورهدددذهالمشدددكالت" و"بحدددثالطالبدددةعدددنمدددد واسدددعمدددنالخبدددراتالخصوصددديقدددديكدددون

والمعلوماتفياالنترنت".
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وفقدددالدددرأيالباحثدددةفدددلنالمصدددادرالخارجيدددةفدددياسدددتقاءالمعلومدددةيمكدددنأنتكدددونسدددببالظهدددور

بعددداالمشدددكالتمثدددلالحاجدددةإلدددىالمعلدددمالخصوصددديواالنترندددت فخيددداراتالطالبدددةفددديالحصدددولعلدددى

المعلومدددةأصدددبحتأكثدددروبالتددداليإنلدددمتندددافسالمعلمدددةهدددذهالمصدددادرسدددتقلعالقتهدددابطالباتهددداويقدددل

رغبةالطالبةفيالتركيزومتابعةالموقفالصفي.

فيمدددايتعلدددقبأسدددبابظهدددورمشدددكالتالتواصدددل قسدددمتاسدددتجاباتالطالبددداتإلدددىثدددالثمحددداور

(:11)أولهايتعلقبالمعلماتكماهوموضلفيالجدول

 إجابات االطالبات على السؤال الثاني وفقا لمحور أسباب تتعلق بالمعلمات 12جدول 

 الترتيب النسبةالتكرارأسبابتتعلقبالمعلمة

1 %3233.3ضعفوعيالمعلمةلطبيعةالمهمةالتربويةلها.

2 %2425.عدماهتمامالمعلمةبلقامةعالقةمنفتحةبطالباتها

3 %2222.9ضعفتأهيلالمعلمة.

4 %1414.5تداخلاألمورالشخصيةوالمهنية

5 %99.3ضغوطوظروفخاصةلد المعلمة.

6 %55.2المقارناتغيرالمقبولةبينالطالبات.



علمدددةلطبيعدددة"ضدددعفوعددديالمالمرتبييية األوليييىسدددبابالتددديتتعلدددقبالمعلمدددةفددديضدددمناألجددداء

مدددرة"عددددمامدددتال المعلدددملقناعدددات32%وتكدددرار33.3بالعبددداراتالتاليدددةبنسدددبة"التربويدددةلهددداالمهمدددة

تقنعدددابمهامدددا""ثقافدددةالمعلدددماالستعراضدددية""اسدددتخدامطدددر غيدددرواعيدددة""ضدددعفالثقافدددةالمهنيدددةلدددد 

ندددة"مدددرةالمعلمدددة""عددددموعددديالمعلمدددةبددددورها"وأشدددارتالطالبدددةإلدددىأنأسددداليبالمعلمددداتغيدددرمتز

عصبيةمرةطيبةماتفهمها"

مددددرةجدددداء"عدددددماهتمددددامالمعلمددددة24"%وتكددددرار25وبنسددددبةالمرتبيييية الثانيييييةكمدددداجدددداءفددددي

بلقامدددددةعالقدددددةمنفتحدددددةبطالباتهدددددا".وشدددددددتعلدددددىأنهدددددن)الطالبدددددات(قدددددادراتعلدددددىضدددددبطعالقدددددتهن

د المعلمدددةاتجددداهالفكدددرةبالمعلمددداتدونتفدددريطوعبدددرتالطالبددداتعدددنذلددد ب"وجدددودفكدددرهجدددوميلددد

الجديددددددة""تدددددأطيرالعالقدددددةبدددددالمنهجالدراسدددددي"فالمعلمدددددةمتمسدددددكةبحددددددودالمدددددنهجوالتقبدددددلبأفكدددددار

الطالباتخصوصاالجديدة".

هددددو22%وتكددددرار22.9كمدددداتددددراهالطالبددددةأنمددددناألسددددبابوبنسددددبةالمرتبيييية الثالثييييةفددددي

"ضددددعفتأهيددددلعبدددداراتمنهددددابعددددنذلدددد بددددةضددددعفتأهيددددلالمعلمددددةوضددددعفخبراتهدددداوعبددددرتالطال
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تعتقدددأنمعاييرهدددافدديتقيددديمالمعلمدددةةوقدددراتالمعلمدددة""ضددعفخبدددرةالمعلمددةوعددددمتنميتهددا"فالطالبددد

جيدةوليسكماتراهاالمعلمةهوائيةوغيرمعتمدةعلىأسسعلميةصحيحة.

14%وتكددددرار14.4بة:جدددداء"تددددداخلاألمددددورالشخصدددديةوالمهنيددددة"بنسددددالمرتبيييية الرابعييييةفددددي

رثثقدددافيعقددديم"فسدددرتاالطالبدددةبأنددداحتدددىخصوصددديةالعالقددداتالمجتمعيدددةتدددؤثربشدددكلوجدددودإمدددرة"

كبيدددرعلدددىتعامدددلالمعلمدددةمدددعالطالبدددة فعالقدددةالقرابدددةوالمواقدددفالتددديتحددددثبددديناألسدددرذاتتدددأثير

غيدددرقدددادراتعلدددىفصدددلمباشدددرعلدددىعالقتهدددابالمعلمدددة وهدددذايعنددديأنالطدددرفينطالبددداتومعلمدددات

.حسبرأيالطالبةالعالقاتالشخصيةعنالمهنية

9%وتكددددرار9.3:ضددددغوطوظددددروفخاصددددةلددددد المعلمددددةبنسددددبةالمرتبيييية الخامسييييةجدددداءفددددي

مدددرات.وتدددمالتعبيدددرعدددنذلددد بعبددداراتمنهدددا"ظدددروفالمعلمدددةالشخصددديةضددداغطة""الظدددروفالصدددحية

للمعلمةقدتسببتل المشكالت"

مدددراتالمقارنددداتغيدددرالمقبولدددة5%وتكدددرار5.2واألخيدددرةبنسدددبةلمرتبييية السادسيييةاجددداءفدددي

بددددينالطالبددددات""وجددددودتفريددددقبددددينالطالبددددات""تمييددددزالطالبدددداتالجمدددديالت)تأخددددذشددددكلالطالبددددةهددددو

انشدددغالالمعلمدددةبدددالحوارمدددعالقريبددداتمدددنالطالبددداتفددديالصدددف"وتدددر الطالبدددةأن"تكليدددف"المحددد ("

بالشددرحفقددط"فيدداتمييددزلهددن"التمييددزوالمقارنددةبددينالطالبدداتيسددببكراهيددةوعدددممشدداركةالمتميددزات

"وخصوصاعندالمقارناتالمجحفة.

تددددر الباحثددددةأنإقامددددةعالقددددةمنفتحددددةمددددعالطالبدددداتبمعدددداييرتربويددددةضددددرورةوتشددددكلجانددددب

لمعلمدددةيتسدددببفددديجاندددباألمدددنالنفسددديبشدددكلمدددؤثر ووفقدددالدددرأيالطالبدددةأنضدددعفإعددددادوتأهيدددلا

كبيددرمددنالمشددكلةوترجددعالطالبددةالتمييددزالددذييصدددرمددنقبددلبعدداالمعلمدداتإلددىمثددلهددذهاألسددباب

وأخيدددراالمقارنددداتغيدددرالمقبولدددةمدددنالطالبدددات فكدددل باإلضدددافةإلدددىتدددداخلاألمدددورالشخصددديةوالمهنيدددة

التربويددددةللمعلمددددة وتختلددددفتلدددد األسددددبابمجتمعددددةمرجعهدددداضددددعفالتأهيددددلوضددددعفالددددوعيبالمهمددددة

مدددنالطدددالبلدددديهمالدددوعيبددددورالمعلدددم56.16(الدددذييدددر أن2012النتيجدددةمدددعدراسدددة)الوصددديفي 

فدديتعزيددزثقافددةالتواصددل والطالبددةتجددزمأننجدداحالتواصددلالصددفيمرهددونبطبيعددةالحددوارومسددتو 

االنفتاحبينالمعلمةوطالباتها.

ةحسدددبمايدددنعكسمدددنمشدددكالتأنالمعلمدددةلددديسلدددديهاالدددوعيمدددنجاندددبالمعلمدددةتدددر الطالبددد

الكددافيلطبيعددةالمهمددةالتربويددةالتدديكلفددتبهددا فالطالبددةتعدديأنمهمددةالمعلمددةأكثددرمددنمجددردتوصدديل

للمعلومدددة بدددلتتعدددد ذلددد إلدددىعالقدددةنفسددديةوتربويدددة.إنإقامدددةعالقدددةمنفتحدددةمدددعالطالبددداتبمعدددايير

لالحتدددرامباألمدددنالنفسددديبشدددكلمدددؤثرفهددديتشدددبعحاجددداتملحدددةكالحاجدددةتربويدددةضدددرورةوتشدددكلجانددد

والحاجددددةلالنتمدددداءوالحاجددددةللتعبيددددرعددددنالددددذاتكمدددداتددددر الطالبددددةأنضددددعفإعدددددادوتأهيددددلالمعلمددددة
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يتسددببفدديجانددبكبيددرمددنالمشددكلةوتفسددرالطالبددةالتمييددزالددذييددتممددنبعدداالمعلمدداتأنمددنأسددبابا

يةوالمهنيدددةوأخيدددراالمقارنددداتغيدددرالمقبولدددةمدددنالطالبددداتفكدددلتلددد األسدددبابتدددداخلاألمدددورالشخصددد

مجتمعةمرجعهاإلىضعفالتأهيلوضعفالوعيبالمهمةالتربويةللمعلمة.

فددديظهدددورهدددذهالمشدددكالتيوضدددحهاالجددددولهندددا أسدددبابأخدددر تدددر الطالبدددةأنلهددداتدددأثيرا 

(.12رقم)

 إجابات الطالبات على السؤال الثاني وفقا لمحور أسباب أخرى13جدول 

التكييييرا أخرى أسباب

 ر 

 الترتيب النسبة 

 1 %28.1 27 بعض القرارات اإلدارية والعقوبات المتشددة 

 2 %21.8 21 بيئة الصف التفاعلية غير مشجعة وال تثير فضول الطالبة ورغبتها في التعلم 

 2 %21.8 21 لى الحوار.التنشئة الوالدية ال تشجع ع

 3 %13.5 13 المناهج الدراسية ال تخدم الفئات العمرية المختلفة.



وباإلضدددافةالدددىالعوامدددلالتددديتتعلدددقبالطالبدددةواألخدددر التددديتتعلدددقبالمعلمدددةتدددر الطالبدددةأنهندددا 

عواملأخر تتعلقبالبيئةالمدرسيةعامة.

داريدددةوالعقوبددداتالمتشدددددة"وعبدددرتعدددنذلددد "بعددداالقدددراراتاإلالمرتبييية األوليييىجددداءفدددي

بعبددداراتمختلفدددةمنهدددا"خدددوفالطالبدددةمدددنالعقوبددداتفددديحالدددةمخالفدددةرأيهدددالدددرأيالمعلمدددة""وجدددود

قددددوانينعقابيددددةوعقوبدددداتمتشددددددة""اسددددتخدامالسددددلطةواالنتصددددارلهددددا""سددددرعةرصدددددالمخالفدددداتفددددي

مرة.27%وتكرار28.1"االستخدامالسلبيللسلطة"بنسبةالبوابة"

مددددرةجدددداءسددددبب"التنشددددئةالوالديددددةال21%وتكددددرار21.8:بنسددددبةالمرتبيييية الثانيييييةجدددداءفددددي

تشدددجععلدددىالحدددواربعبددداراتمنهدددا:"عددددمتشدددجيعالطالبدددةعلدددىالدراسدددةمدددنقبدددلاألسدددرة"و"أوضددداع

ارسفددديأسدددريةومجتمعيدددة)األسدددرةتدددرفاالدراسدددة("وهدددذاالسدددببظددداهربوضدددوحلخصوصددديةالمدددد

المناطقالنائية"تربيةالوالدينألبنائهموطبيعتها"و"تأثيرالبيئةالتييعيبفيهاالطالب"

أمدددا:"بيئدددةالصدددفالتفاعليدددةغيدددرمشدددجعةوالتثيدددرفضدددولالطالبدددةورغبتهدددافددديالدددتعلم"فجددداءت

التطدددوراتنفدددسالمرتبدددةبعبددداراتعددددةمنهدددا"ضدددعفتوظيدددفاألدواتوالتكنولوجيدددا""عددددممواكبدددةفدددي

مدددنقبدددلالمعلمدددة."وهدددذهأيضدددامشدددكلةتدددؤديلعددددمالفهدددمالواضدددللمددداتقولددداالمعلمدددةتدددمذكرهددداسدددابقا.

واتفقدددتهدددذهالفكدددرةمدددعنمدددوذجديفلدددورالدددذييدددر أنالتشدددويبالفنددديهدددوالمعوقددداتالخارجيدددةالتدددي
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لحاصددددلللرسددددالةتعيددددقنقددددلالرسددددالةبشددددكلهاالصددددحيلبينمددددايركددددزتشددددويبالمعددددانيعلددددىالتحريددددفا

(.2012المنقولة)القوايسة 

مددددرة"المندددداهجالدراسدددديةالتخدددددم13%وتكددددرار13.5:جدددداءتبنسددددبةالمرتبيييية الثالثييييةفددددي

الفئددداتالعمريدددةالمختلفدددة".وعبدددرتعنهددداب"زحمدددةالمدددنهجالدراسددديوطبيعتدددا""اعتقدددادالطالبدددةبدددأن

"المندددداهجالتناسددددبأعمددددارالطلبددددةهنددددا مددددوادالجدددددو منهددددا""تكددددرارالدددددروسمددددنصددددفرخددددر"

ومهاراتهمالعقلية"

مدددددناألسدددددباباألخدددددر لظهدددددورمشدددددكالتالتواصدددددلالصدددددفيضدددددعفجاذبيدددددةالبيئدددددةالصدددددفية

وضددددعفتأسدددديسالمندددداهجوالقددددراراتاإلداريددددةوالعقوبدددداتالمتشددددددةمددددنجانددددبالسددددلطةاألعلددددى و

الحوار.أضافتإلىذل عاملالتنشئةالوالديةالتيالتشجععلى

ر الباحثددددةأنالطالبددددةركددددزتبشددددكلكبيددددرعلددددىنقدددداطتتعلددددقبالجانددددبالتربددددويوالعالقدددداتتدددد

الشخصدددديةبددددينالمعلمددددةوطالباتهدددداوهدددديتددددر أنالجوانددددباألخددددر مددددؤثرةلكنهدددداالترقددددىأنتكددددون

بمثابةتأثيرطبيعةالعالقةبينالمعلمةوالطالبةعلىحسناالتصالوالتواصلبينهما.

تإجابددداتالطالبددداتعلدددىمحتدددو السدددؤالالثالدددثمجموعدددةمدددناألسدددبابقسدددمتإلدددىثدددالثأفدددرز

محاور:

أولهددداويتعلدددقباألسدددبابالتددديتعدددودللطالبدددات إحسددداسالكراهيدددةبدددينالمعلمدددةوالطالبدددة وتنشدددأ

رهدددذهالعالقدددةالمشدددوبةبدددالتوجسنتيجدددةلضدددعفالتواصدددلالسدددليمبدددينالمعلمدددةوطالباتهدددا وتتدددراكمالكثيددد

مدددنالمواقدددفالسددديئةالتددديتزيددددمدددنمسددداحةالفجدددوةبينهمدددا واختلفدددتالدراسدددةالحاليدددةمدددعدراسدددةذهبيدددة

التدددديتوصددددلتإلددددىوجددددودأسددددبابأخددددر لسددددلو الطالددددبالعدددددوانيغيددددرالعقدددداب وقدددددأكدددددتدراسددددة

يأقدددل(علدددىأنالحساسددديةاالنفعاليدددةأكبدددرلدددد اإلنددداثوالقددددرةعلدددىالضدددبطاالنفعدددال2011)الجدددزار 

وهذايفسرسلو الطالبةاالندفاعيوردودفعلهاالحادةأحيانا.

وفددديخضدددمالمشدددكالتالمدددذكورفمدددنالطبيعددديأنتكدددونالرغبدددةفددديالدددتعلملدددد الطالبدددةضدددعيفةوينعددددم

ميولهدددانحدددومدددادةبعينهددداوفقددداللتدددأثيراالنتقدددائيالدددذييددددفعهاللتفاعدددلمدددعالمعلمدددةالتددديتعتقددددأنهددداتلبدددي

اوتخدمحاجاتهاتوقعه

وسدددددماتشخصددددديةكالخجدددددلوالعندددددادسدددددبب خدددددرلظهدددددورمشدددددكالتالتواصدددددل واتفقدددددتمدددددعدراسدددددة

(الدددذييدددر أنللدددذكاءاالجتمددداعيدورفددديالسدددلو فهدددويدددر أنالمتفدددوقينلدددديهمفهدددم2011)الزعبدددي 

(التدددديوجدددددتأنwainman,2010.ودراسددددة)حدددديطالمدرسدددديوأقدددددرعلددددىضددددبطالددددنفسأوضددددلللم

(أن(Crozier,2003خصدددديةتددددؤثرفدددديقدددددرةالفددددردعلددددىالتواصددددلومبادراتدددداالتطوعيددددة ويددددر الش
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األطفدددالالخجدددولينيقدددللدددديهمالقددددرةعلدددىالمشددداركةوالتعبيدددراللفظددديوهندددايبدددرزالددددورالتربدددويللمعلدددم

الددددذييحددددتمعليدددداالسددددعيجددددادالدددددمجهددددذهاألنمدددداطمددددنالشخصددددياتفدددديالمجتمددددعالصددددفيفمثددددلهددددذه

مشكالتتعيقالطالبةعنالتفاعلوالتحصيلالجيد.ال

ويددزدادتددأثيرالرفقددةوالصددحبةفدديمرحلددةالمراهقددة كمدداأنعالقددةالصددداقةلددد اإلندداثأكثددرأهميددةإذ

تتمدداهىالشخصدديات ولددذل نجدددأنددابسددهولةيمكددنأنيكددونموقددفواحدددضدددواحدددةمددنالطالبدداتمددع

باتفيالصفواللواتيتربطهنعالقةالصداقةأو)الشلة(.المعلمةيحشدعداءمعأغلبالطال

وتدددأتيالمصدددادرالخارجيدددةفدددياسدددتقاءالمعلومدددةلتكدددونمتسدددببافددديظهدددوربعددداالمشدددكالتكدددالمعلم

الخصوصددديواالنترندددت فخيددداراتالطالبدددةفددديالحصدددولعلدددىالمعلومدددةأصدددبحتأكثدددر وبالتددداليإنلدددم

يالتركيددزومتابعددةالموقددفقتهددابطالباتهدداوتقددلرغبددةالطالبددةفددتنددافسالمعلمددةهددذهالمصددادرسددتقلعال

الصفي.

 وتفسيرها. االجابة على سؤال الدراسة الثالث

 وجهيية ميين المشييكالت هييذه وجييود علييى المترتبيية اآلثييار مييا ولدجابيية علييى سييؤال الدراسيية الثالييث حييول: 

 ؟الطالبات نظر

علم تدددمتحليدددلالبيانددداتالتددديأدلدددتبهددداالطالبددداتإلدددىرثدددارالناتجدددةعلدددىكدددلمدددنالمعلدددموالمدددتولمعرفدددةا

(كمايلي:13محورين األولفيمايتعلقبالطالباتويوضحاالجدولرقم)

 إجابات الطالبات على السؤال الثالث وفقا لمحور  ثار تتعلق بالطالبات14جدول 

 الترتيب النسبة  التكرار   ثار تتعلق بالطالبة

 1 %68.9 66 تدني المستوى التحصيلي للطالبة والتسرب والهروب الدراسي.

 2 %27 26 ضعف عالقة الطالبة بمعلمتها.

 3 %26 25 ضعف تنمية المواهب وتطويرها وفقد الفئات المبدعة من الطلبة. 

 4 %22.9 22 ضعف الدافعية والتفاعل الصفي لدى الطالبة.

 4 %2222.9 ولة السيطرة عليها.ضعف ثقة الطالبة في نفسها وسه

 5 %21.8 21 ضعف األهداف المستقبلية والطموحات.

 6 %17.7 17 عزوف الطالبة عن اختيار مواد معينة مما يؤثر على خياراتها المستقبلية.

 7 %16.6 16 الغيرة والكراهية بين الطالبات بسبب التمييز.

 8 %13.5 13 ضعف ثقة الطالبة في معلمتها 

 9 %9.4 9 ال الطالبة للمادة.إهم

 10 %8.3 8 شعور الطالبة بالوحدة والعزلة..

 10 %8.3 8 إحساس الطالبة بالغضب والضيق 
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بددددالرجوعللجدددددولالسددددابقلتحديدددددارثددددارالمترتبددددةعلددددىوجددددودهددددذهالمشددددكالتحسددددبدرجددددة

شيوعهاوفقارراءالطالباتجاءترتيبهاكارتي:

:تدنيالمستو التحصيليللطالبةوالتسربوالهروبالدراسي.المرتبة األولىجاءفي

مددددرةهددددوضددددعفعالقددددةالطالبددددة66%وتكددددرار68.9كددددانعلددددىرأسقائمددددةالتددددأثيربنسددددبة

بمدرسددددتها ويظهددددرذلدددد كنتيجددددةعلددددىالمسددددتو التحصدددديليوالعالقددددةبددددالمعلمينوالددددزمالءبعبددددارات

وضدددعفا"و"نفدددورمدددنالمدرسدددةوتسدددرب"و"الغيدددابمختلفدددةمنهدددا"التدددأثيرعلدددىالمسدددتو التحصددديلي

المتكرر"و"كرهالطالبللمدرسةوغياباوتسربا"

مددددرة 26%وتكددددرار27:ضددددعفعالقددددةالطالبددددةبمعلمتهددددا.بنسددددبةالمرتبيييية الثانيييييةجدددداءفددددي

وعبددرتعددنذلدد بعبدداراتمددنمثددل"وجددودمشددكالتبددينالمعلمددةوالطالبددة""تددوترعالقددةالطالبددةمددع

ماتهددددا"والطالبددددةتعتقدددددأنالمعلمددددة"تشددددوهسددددمعتهابددددينزميالتهدددداومعلماتهددددا"كمددددا"يجعددددلالطالبددددةمعل

متحدية"وهذامنوجهةنظرالطالبة.

مددددرة 25%وتكددددرار26:فقدددددالفئدددداتالمبدعددددةمددددنالطلبددددة.بنسددددبةالمرتبيييية الثالثييييةجدددداءفددددي

ومهاراتهددافدديالمدرسددة"و"تخددريججيددلغيددروعبددرتعنهدداالطالبددةبالعبدداراتالتاليددة"تختفدديهواياتهددا

قدددادرعلدددىنفدددعمجتمعددداوأسدددرتا"و"فقددددانشخصدددياتقياديدددة"و"ضدددعفمهددداراتالجيدددلالقدددادمفيكدددون

.سلبي"

تددددر الطالبددددةأنتنميددددةالمواهددددبوتطويرهددددامددددنالمهمدددداتاألساسدددديةللمدرسددددةوهدددديالوظيفددددة

درسةفيأداءمهمتهاالتيكلفهابهاالمجتمع.األساسيةلها ولكنهذهالمشكالتأدتإلىضعفالم

%و22.9:ضددددعفالدافعيددددةوالتفاعددددلالصددددفيلددددد الطالبددددة.بنسددددبةبلغددددتالمرتبيييية الرابعييييةجدددداءفددددي

مددددرةكانددددتإحددددد ارثددددارالمترتبددددةعلددددىهددددذهالمشددددكالتضددددعفالدافعيددددةوالتفاعددددل التددددي22تكددددرار

لجددددانبينالشخصدددديوالدراسدددديللطالبددددة."ضددددعفعبددددرتعنهدددداالطالبددددةبعبدددداراتتفيدددددبتددددأثركددددلمددددنا

عالقاتهدددااالجتماعيدددة""الخدددوفالددددائممدددنالرسدددوب"و"قلدددةالحمددداسوالخدددوفعلدددىالمسدددتقبل"و"تقدددل

المشاركةالصفية"و"أنعزلعنالمشاركةوالتفاعلمعالمجتمعالمدرسي"

ها.وجاءفينفسالمرتبة:ضعفثقةالطالبةفينفسهاوسهولةالسيطرةعلي

بعبددداراتمنهدددا"تولدددد ووردتومدددنالخطدددورةبمكدددانأنهدددذهارثدددارقددددتنسدددحبعلدددىشخصددديةالطالبدددة

ضددددعففدددديالشخصددددية""وتجعلهدددداعرضددددةلالنحددددراف""زيددددادةالمشدددداكلاالجتماعيددددةبتوليدددددمنحددددرفين

تدددر نتيجدددةتسدددربهم""تغيدددرسدددلو الطالبدددةواكتسدددابهالصدددفاتلدددمتكدددنبهدددا""فقددددالثقدددةفدددينفسدددا" إذ
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الطالبدددةأنمهمدددةالمدرسدددةالتتوقدددفعنددددتلقدددينأونقدددلالمعرفدددةولكدددنمدددنالضدددرورةأنتركدددزالمدرسدددة

علىالجوانبالتربويةوالشخصيةالسلوكيةللطالبة.

مدددرة 21%وتكدددرار21الطموحدددات.بنسدددبةجددداءفددديالمرتبدددةالخامسدددة:ضدددعفاألهددددافالمسدددتقبليةو

لةمسددددؤوليةمباشددددرةعددددنتقويددددةالتوجددددانحددددوالمسددددتقبلووضددددوحوتددددر الطالبددددةأنالمدرسددددةمسددددؤو

األهددددافواعتمددداداالختيدددارعلدددىأسدددسومعددداييرواضدددحةولكدددنضدددعفالتواصدددلبدددينالمعلمدددةوطالباتهدددا

أد إلددددى"غيددددابالهدددددفلددددد الطالبددددة"و"تحطددددماألحددددالمالمسددددتقبلية""اإلحبدددداطوضددددعفالطمددددوح"

مية".و"غيرقادرعلىمواصلةمسيرتاالتعلي

جددداءفددديالمرتبدددةالسادسدددة:عدددزوفالطالبدددةعدددناختيدددارمدددوادمعيندددةممدددايدددؤثرعلدددىخياراتهدددا

إذتبددددأالطالبدددةفددديهدددذهالمرحلدددةتحديددددتوجههددداللمسدددتقبل مدددرة17%وتكدددرار17.7المسدددتقبلية.بنسدددبة

هددالاللتحددا )فدديالصددفالعاشددرحسددبالنظددامالمعمددولبددافدديسددلطنةعمددان(الختيددارالمددوادالتدديتؤهل

عدددنةبالتخصدددصالدددذيتريددددهوالمهندددةالتددديتريددددها فيدددؤديضدددعفالتواصدددلذلددد إلدددى"تخلددديالطالبددد

لمدددادةمعيندددة"و"أخدددذفكدددرةسددديئةعدددنالمدددادةوبالتدددالييدددؤثرعلدددىالخيددداراتانتيجدددةكرههددداطموحهددد

الدراسيةمستقبال""

16%وتكددددرار16.6مييددددز.بنسددددبةالتفدددديالمرتبددددةالسددددابعة:الغيددددرةوالكراهيددددةبددددينالطالبدددداتبسددددبب

تدددر الطالبدددةأنذلددد يدددؤثربطدددر مختلفدددةمنهدددا:"يدددؤثرعلدددىعالقتهدددابزميالتهدددا""ضدددعفالقددديم مرة

التعليميددددةوسددددوءالعالقدددداتبيددددنهن""انتشددددارالحقدددددوالحسدددددبددددينالطالبدددداتبعضددددهنبددددبعا""ضددددعف

"و"المعلمدددةالتددديتميدددزبدددينالطالبددداتالعالقددداتبدددالزمالء"و"التمييدددزيدددؤثرعلدددىعالقتهدددابدددالزميالت

تخلقجوامنالحساسيةوالكرهبينالطالبات" 

 وجددداءمدددرة13%وتكدددرار13.5فددديالمرتبدددةالثامندددة:ضدددعفثقدددةالطالبدددةفددديمعلمتهدددا.بنسدددبة

"وجودمشددددكالتبددددينالطالبددددةوالمعلمددددة""توجدددددمشددددكلةنفسدددديةكفقدددددالثقددددةذلدددد بعبدددداراتعدددددةمنهددددا

ةبينالمعلمةوالطالبة""كرهبعاالطالبلمهنةالتدريس"""ضعفالعالق

مدددرة وقددددتدددر الطالبدددة9%وتكدددرار9.4فددديالمرتبدددةالتاسدددعة:إهمدددالالطالبدددةللمدددادة.بنسدددبة

أندددامدددنالددددالالتالواضدددحةعلدددىاإلهمدددالللمدددادةأنتتخيدددرالطالبدددةمدددوادمعيندددةتسدددتذكرهاوتهمدددلالمدددواد

صدددةوذلددد بسدددبكدددرهالمدددادةأوعددددمانسدددجامهامدددعالمعلمدددةووضدددحتهااألخدددر حسدددبمعاييرهددداالخا

بعبددداراتمنهدددا:"اإلهمدددال""عددددموجدددودتدددوازنلدددد الطالبددداتفدددياهتمدددامهنبدددالمواد"و"عددددمتقبلهدددا

للمادة"و"كرهالطالبةللدراسةوإهمالهاللمذاكرة.
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مددددرةوهددددي8وتكددددرار%8.3فدددديالمرتبددددةالعاشددددرة:شددددعورالطالبددددةبالوحدددددةوالعزلددددة.بنسددددبة

سدددمةللمراهقدددةغيدددرالمتكيفدددةوالتددديتدددر فيهددداالطالبدددةمنفدددذالتجندددبالمشددداركةوأحياندددارغبدددةفددديإثدددارة

االنتبددداهوااللتفددداتإليهددداوعبدددرتعنهددداكنتيجدددةلمشدددكالتالتواصدددلبالتدددالي:"العزلدددةوالوحددددة""يكدددون

شخصمنعزلومنطوي"

 نتيجددددةوجددددودضددددغطنفسدددديوعبددددرتعددددنذلدددد و:إحسدددداسالطالبددددةبالغضددددبوالضدددديق وذلدددد

.بعباراتمثل:"ظهورمشكالتوضغوطاتنفسيةعلىالطالبة

حدددولالنتدددائجأجملدددتالطالبددداتأنالمتدددأثرأساسدددامدددنهدددذهالمشدددكلةهدددوالطالبدددةوعلدددىجميدددع

هوالنتيجددددةالطبيعيددددةلتددددراكمهددددذ األصددددعدةفالخاسددددرالوحيدددددكمدددداتددددراهالطالبدددداتهدددديالطالبددددةذاتهددددا

المشدددكالتهددديالرسدددوبوالتسدددربوتددددنيالمسدددتو التحصددديليواإلهمدددال وقدددداتفقدددتالدراسدددةالحاليدددة

ودراسدددددددددة(Georgakopoulos&Guerrero,2010)مدددددددددعدراسددددددددداتمختلفدددددددددةمنهدددددددددادراسدددددددددة

(1997Griep,. وقدظهرت ثارهبدرجةملحةلتأخذأولويةعلىالنتائجاألخر)

ىجاندددبضدددعفالعالقددداتوضدددعففددديالجواندددبالشخصددديةلدددد وتركدددزتمعظدددمارثددداروالنتدددائجعلددد

طالبدددة(26الطالبدددةإذأشدددارتالطالبددداتوبنسدددبمختلفدددةإلدددىضدددعفعالقدددةالطالبدددةبمعلمتهدددابتكدددرار)

طالبدددة(الغيدددرةوالكراهيدددةبدددينالطالبددداتبسدددبب22وضدددعفثقدددةالطالبدددةفددديذاتهددداوقلدددةالدافعيدددةبتكدددرار)

عفثقدددةالطالبدددةفددديمعلمتهدددا وإحسددداسالطالبدددةبالغضدددبوالضددديق طالبدددة( وضددد16التمييدددزبتكدددرار)

وتدددأتيهدددذهالعوامدددلمجتمعدددةلتشدددكلعالقدددةالطالبدددةبمعلمتهددداوعالقتهدددابالمدرسدددةلدددذل ندددر تدددأثيرهدددذه

المشدددكالتعلدددىالغيدددابالمتكدددررللطالبدددةوسدددوءعالقتهدددابمعلماتهددداوحددددتهافددديردودالفعدددلوافتعالهدددا

.منجانب خرسلبيتهاوانسحابهاللمشكالتأحياناأو

المحورالثاني: ثارتتعلقبالمعلمة

وبعدددددأنعرضددددنافدددديالمحددددوراألولارثددددارالتدددديتتعلددددقبالطالبددددة سددددنعراارثددددارالمترتبددددةعلددددى

دولجدددالمعلمدددةأيضددداوالتدددياقتصدددرتعلدددىأثدددرينرئيسددديينفقدددطمدددنوجهدددةنظدددرالطالبددداتيوضدددحهاال

(:14رقم)

  إجابات الطالبات على السؤال الثالث وفقا لمحور المعلمات 15جدول 

 الترتيب النسبة  التكرار   ثار تتعلق بالمعلمة 

 1 %2 2 تتعمد الطالبة تصيد المواقف ضد المعلمة. 1

تجييييد المعلميييية صييييعوبة فييييي توصيييييل المعلوميييية  2

 للطالبة 

2 2% 1 
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%فقدددددط أنالمعلمدددددةالتتدددددأثرمدددددنسدددددوء2ضدددددئيلةوردمدددددنوجهدددددةنظدددددرالطالبددددداتوبنسدددددبة

التواصدددلمدددعالطالبدددات وتدددر الباحثدددةأنالمعلمدددةبطبيعدددةالحدددالتتدددأثركثيدددرامدددنضدددعفالعالقدددةمدددع

الطالبدداتويتضددلذلدد مددنضددعفمسددتو الرضدداالددوظيفيالددذيخرجددتبدداالكثيددرمددنالبحددوثالعلميددة

عفموقفهدددا فالمعلمددداتدائمدددامدددايعلقدددنعلدددىغيدددابإالأنهددداالتعتدددرفبدددذل العتقادهددداأنذلددد يضددد

الدافعيددددةلددددد الطالبددددات وضددددعفالمشدددداركة والسددددلوكياتالعنيدددددةوالمتحديددددةبددددأنالمعلمددددةقدددددأكملددددت

تعليمهدددا ولددديسلدددديهامشدددكلة فهددديسدددوفتسدددتلمراتبهدددافدددينهايدددةالشدددهر ولدددنيتدددأثرالراتدددببنجددداح

وأشدددارتالطالبددداتفقدددطإلدددىنتيجتدددينواضدددحتينوهمدددايقوضدددان االطالبدددةأوفشدددلهاأوقبولهددداأورفضددده

الهدفالتعليميوالتربوي.

:تتعمدددددالطالبددددةتصدددديدالمواقددددفضدددددالمعلمددددة."تكددددراراإلسدددداءةللطالبددددةالمرتبيييية األولييييىفددددي

 وهدددذايجعلهددداتتعمددددعددددمالمشددداركة""يمكدددنأحيانددداموقدددفبسددديطمدددنالمعلمدددةالطالبدددةتشدددتكيلدددإلدارة"

ىءبوضوحعنضعفالتواصلواحساسبالعدائيةتجاهالمعلمة.ينب

:تجدددددالمعلمددددةصددددعوبةفدددديتوصدددديلالمعلومددددةللطالبددددة"ضددددياعالجهددددودالمرتبيييية الثانيييييةفددددي

وإحساسالمعلمةبذل ""عدمتحقيقمبدأالرضاالوظيفيللمعلمة"فهيغيرراضيةعنأدائها.

لمعلمددددةوطالباتهدددداومددددعمددددرورالوقددددتوزيددددادةويبدددددوهددددذاناتجددددامددددنضددددعفالعالقددددةبددددينا

المشدددكالتفالضدددعفيتحدددولإلدددىرفددداوبالتددداليفدددلناألثدددرالتربدددويللمعلمدددةفددديحيددداةالطالبدددةيقدددلأو

يتالشدددى بالمقابدددلفدددلنهدددذاالضدددعفيندددتجعنددداتقيددديمسددديءمدددنقبدددلالمعلدددملذاتددداولجهدددوده ويسدددجلفدددي

مثلهذهالظروفأقلمستوياتالرضا.

الجابةعلىالسؤالالرابعوتفسيرهاانتائج

 الخبرة؟ عامل إلى تعزى المشكالت أنواع بين فرو  توجد هل:  الرابع السؤال* 

لإلجابددددةعلددددىهددددذاالسددددؤالتددددماسددددتخداممقيدددداستحليددددلالتبددددايناألحدددداديوالمتوسددددطاتلمعرفددددة

لمعرفددةأيمددد درجددةشدديوعفددرو فدديالمشددكالتتعددز لعامددلالخبددرة كمدداتددماسددتخدامالمتوسددطات

(15مددنسددنواتالخبددرةيميددلأكثددرلوجددودهددذهالمشددكالتوكانددتالنتيجددةالتددييوضددحهاالجدددولرقددم)

كارتي:
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 1نتيجة تحليل التباين األحادي لداللة الفرو  في درجة شيوع المشكالت من وجهة نظر المعلمات وفقا لمتغير الخبرة 16جدول 

درجييييييييييييييييييييات  مجموع المربعات  العبارة 

 الحرية 

مجميييييييييييييييييييييييييييوع 

 المتوسطات 

الدرجييييييييييييييييييييييية 

 df المحسوبة

الدرجيييييية المعيارييييييية 

sig 

كييره الطالبيية لتكرارهييا مواقييف 

سيييلوكية غيييير مقبولييية يييينعكس 

 معهاعلى تواصلها 

 بين المجموعات 

 ضمن المجموعة 

 المجموع الكلي 

95.223 

1245.096 

1340.319 

3 

115 

118 

31.741 

10.827 

2.932 

 

0.037 

 

وبحسدددبتحليدددلالتبددداينالسدددتجاباتالمعلمددداتعلدددىسدددؤالحدددولأولويدددةالمشدددكالتالتددديتعيدددقمبدددادرة

الطالبدددةوتتعلدددقبالطالبدددات وجددددأندددااتفقدددتجميدددعالمعلمددداتعلدددىوجدددودهدددذهالمشدددكالتبدددنفسالدرجدددة 

تالمعلمددات(فيمددايخددصمشددكال0.05)<فددالتوجدددفددرو دالددةبددينهددذهالمشددكالتعندددمسددتو داللددة

كدددرهالطالبدددةلتكرارهدددامواقدددفسدددلوكيةغيدددرمقبولدددةيدددنعكسعلدددىتواصدددلهامعهدددا"وقددددعددددامشدددكلة"

سدددنة كمدددايوضدددحاالجددددولرقدددم12-7ظهدددرأعلدددىمتوسدددطلهدددذهالعبدددارةلدددد أصدددحابالخبدددرةمدددن

.7.778(ومقداره17)



 لة ذات الداللةالمتوسط الحسابي للخبرة للمشك 17جدول 

16السؤالسنوات

متوسط7-12

N 

االنحرافالمعياري

7.778

45

3.567



وتفسدددرالباحثدددةتدددأخرترتيدددبهدددذهالعبدددارةإلدددىأنالمعلمددداتبهدددذهالخبدددرةتقدددعفددديمنطقدددةمتوسدددطة إذأن

ثدددراعترافددداسدددنةمتدددأخرة وهدددذهالفئدددةأك12الفئدددةاألولدددىوالثانيدددةحديثدددةبمهندددةالتددددريسبينمدددافدددو ال

 بطبيعدددةالمراهدددق لدددذل فهددديتضدددعفددديالحسدددبانطبيعدددةالمرحلدددةالعمريدددةوحساسددديتهالدددد هدددذهالفئدددة 

وتدددوفرعامدددلالثقافدددةالتددديتهدددتمبجاندددبالوضدددعالنفسددديللطالبدددةواحتياجددداتالمرحلدددةالعمريدددة وهدددذامدددا

مدددةالخبيدددرة وبالتددداليهددديقدددادرةفالمعلمدددةتجمدددعبدددينعالقدددةاألمالمربيدددةوالمعليفسدددرتمدددايزهدددذهالفئدددة.

علىتجاوزالكثيرمنالمشكالتمعالطالبات.

لمعلمتهدددداوالتدددديتتعلددددقبالطالبدددداتحسددددبعامددددلللمشييييكالت التييييي تعيييييق نقييييل الطالبيييية أفكارهييييابالنسددددبة

فلقدددداتفقدددتجميدددعالمعلمددداتفددديجميدددعسدددنواتالخبدددرة الخبدددرةللمعلمددداتوفدددقتحليدددلالتبدددايناألحدددادي
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(بدددين0.05)>شددديوعهدددذهالمشدددكالتوتبدددينأنددداالتوجددددفدددرو ذاتداللدددةعنددددمسدددتو ةدرجدددعلدددى

المشكالتالتيتتعلقبالطالباتفيإعاقةالتواصل.

فيمدددايخدددصالمشدددكالتالتددديتتعلدددق المعلمدددةالمشيييكالت التيييي تعييييق الفهيييم الواضييي  لميييا تقوليييهأمددداعدددن

سددرحانالطالبددةتوجدددفددرو دالددةسددو فدديمشددكلة"بالطالبددةفقدددأوضددحتجددداولتحليددلالتبدداينأندداال

(:18وانشغالهابأمورخارجالحصة"كماهومبينفيالجدولرقم)

 2نتيجة تحليل التباين األحادي لداللة الفرو  في درجة شيوع المشكالت من وجهة نظر المعلمات وفقا لمتغير الخبرة  18جدول 

باينلداللةالفرو فيدرجةشيوعالمشكالتمنوجهةنظرالمعلماتوفقالمتغيرالخبرةنتيجةتحليلالت

2للمشكالتذاتالداللة

درجيييييييييييييييات  وع المربعاتم  العبارة 

 الحرية 

مجميييييييييييييييييييوع 

 المتوسطات 

الدرجييييييييييييييييييييية 

المحسيييييييييييييوبة 

df 

الدرجييييييييييييييييييييية 

المعياريييييييييييييييية 

sig 

سدددددددددددددرحانالطالبدددددددددددددة

وانشدددغالهابدددأمورخدددارج

 الحصة

بينالمجموعات

منالمجموعةض

المجموعالكلي

33.802

411.77

445.58

3

115

118

11.267

3.581

3.1470.028

سدددنةفمدددا12وباسدددتخراجالمتوسدددطاتتبدددينأنهدددذااالخدددتالفظهدددربمتوسدددطأعلدددىلدددد الخبدددراتمدددن

.3.7(ومقداره18فو  كمايوضحاالجدولرقم)

(2ةذاتالداللة)فقالمتغيرالخبرةللمشكلةذاتالداللةالوسطالحسابيو19جدول

12السؤالسنوات

سدددددددنة12

فأكثر

متوسط

N 

االنحرافالمعياري

3.6579

38

1.94903

أمدددابالنسدددبةللمشدددكالتالتددديتعيدددقالفهدددمالواضدددللمددداتقولددداالمعلمدددةوترجدددعللطالبدددةذاتهدددا فقددددكاندددت

تددديتتعلدددقبسدددرحانالطالبدددةوانشدددغالهابدددأمورأخدددر  وفيهددداتمدددايزتهندددا داللدددةواضدددحةفددديالمشدددكلةال

سددنةويمكددنأننرجددعذلدد إلددىأنخبددرةالمعلمددةوطددولالممارسددةأعطددتالمعلمددةدرايددة12الفئددةفددو 

أكبددربتفعيددلدورالطالبددةواالهتمددامبتفعيددلالموقددفالصددفيوتسددخيرالبيئددةالصددفيةلخدمددةالمحتددو ممددا

وتواصلهامعطالباتها.انعكسعلىأدائها

بددالرغممددنأندرجددةاألولويددةالتدديوضددعتهاالمعلمدداتفدديهددذاالمددد مددنالخبددرةلدديسمتددأخرا

كثيددرامقارنددةببقيددةالمعلمدداتومقارنددةبالعبدداراتاألخددر أيضددا فددلنهددذاالترتيددبيعدددمنطقيدداوهددذامددا
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الددذيتعدديبفيدداالفتدداةحيدداةأخددر ليقظددةأكدتدداالدراسدداتحددولطبيعددةالمرحلددةالعمريددةوميلهدداألحددالما

تعتبرهامتنفسالها.

حصددائيتشددديرإلددىأنالفددار بددديندرجددةالشددديوعظدددرالباحثددةفددلننتيجدددةالتحليددلاإلمددنوجهددةن

تزيدددعددننقطتددينبينهدداوبددينطددرفالخبددراتارخددرإالأنالترتيددبيعدددمتقدددمابشددكلعام)تقريبدداالرتبددة

ةالعمريةأكثرمنأثرالخبرة.الرابعة(وهذايعودللمرحل

والتدددديتتعلددددقبالمعلمدددداتبالنسييييبة للمشييييكالت التييييي تعيييييق الفهييييم الواضيييي  لمييييا تقولييييه المعلميييية

حسددددبعامددددلالخبددددرة ولقدددددرأتالمعلمدددداتوفددددقتحليددددلالتبددددايناألحدددداديأندددداالتوجدددددفددددرو دالددددة

طالبدددةوالتددديتتعلدددقبالمعلمدددات(حدددولالمشدددكالتالتددديتعيدددقفهدددمال0.05إحصدددائياعنددددمسدددتو داللدددة)

حسبعاملالخبرة.

فقدددكانددتوجهددةنظددرالمعلمدداتمشييكالت أخييرى تتعلييق بالبيئيية الصييفية والبيئيية المحيطييةأمدداعددنوجددود

(حدددولدرجدددةشددديوع0.05حسدددبتحليدددلالتبدددايناألحددداديأنددداالتوجددددفدددرو دالدددةعنددددمسدددتو داللدددة)

المشكالت.هذه

 وتفسيرها. مساإلجابة على السؤال الخا

 ولدجابة على السؤال الخامس:

 التخصص؟ عامل إلى تعزى المشكالت أنواع بين فرو  توجد هل:  الخامس السؤال* 

لإلجابدددةعلدددىهدددذاالسدددؤالحدددولوجدددودهدددذهالمشدددكالتحسدددبمتغيدددرالتخصدددصفقددددجددداءتنتيجدددة

مسدددددتو تواصدددددلهنتحليدددددلالتبدددددايناألحددددداديللمشدددددكالتالتددددديتتعلدددددقبالمعلمددددداتوالتددددديتدددددؤثرعلدددددى

(:20كمايوضحاالجدولرقم) وانفتاحهنمعطالباتهنلنقلارراء

1فرو فيدرجةشيوعالمشكالتمنوجهةنظرالمعلماتوفقالمتغيرالتخصص20جدول

مجمددددددددددددددددددددوعالعبارة

المربعات

درجددددددددددددددات

الحرية

مجمددددددددددددددددددددددددددوع

المتوسطات

الدرجدددددددددددددددة

المحسوبة

الدرجدددددددددددددددة

المعيارية

شخصددددديةالمعلمددددددةغيددددددر

محدددداورةومتسددددرعةفددددي

تفسيرسلو الطالبة

بينالمجموعات

ضمنالمجموعة

المجموعالكلي

151.589

914.260

1065.84

5

113

118

30.318

8.091

3.7470.04

 

(حددولمشددكلة0.05ظهددرمددنخدداللمدداسددبقوجددودفددرو دالددةإحصددائياعندددمسددتو داللددة)

لمعلمدددةغيدددرمحددداورةومتسدددرعةفددديتفسددديرسدددلو الطالبدددة" بينمدددااتفقدددت راءالمعلمددداتفددديشخصددديةا"
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جميدددعالتخصصددداتحدددولبقيدددةالمشدددكالتوتبدددينمدددنالمتوسدددطاتأنأعلدددىمتوسدددطظهدددرللمشدددكلةجددداء

لصدداللتخصددصالتربيددةاإلسدددالميةممددايعندديأنمعلمددداتالتربيددةاالسددالميةيدددرينأنهددذهالمشددكلةغيدددر

(ارتي:21مقارنةمعبقيةالتخصصات يوضلذل الجدولرقم)شائعة

 1المتوسط الحسابي وفقا للتخصص للمشكلة ذات الداللة  21جدول 

12السؤالالتخصص

التربيددددددددددددددددددددددة

اإلسالمية

متوسط

N 

 االنحرافالمعياري

6.243

23

3.46806

معلمدددداتالتربيددددةاالسددددالميةأولويددددةضددددعيفةلمشددددكلةتددددر الباحثددددةأنددددامددددنالطبيعدددديأنتعطددددي

شخصددديةالمعلمدددةغيدددرمحددداورةومتسدددرعةفددديتفسددديرسدددلو الطالبدددة حيدددثأنجاندددبالتخصدددصلدددد 

المعلمدددةلددداأدوارتربويدددةكمددداتدددراهوتعتقددددهالمعلمدددةفددديتخصدددصالتربيدددةاالسدددالميةلدددذل فهددديتجتهدددد

يتقددددومبتدريسددددها فهدددديتددددر أنهددددذامددددنالمهددددامفدددديالجانددددبالحددددواريوتحدددداولتمثددددلاألخددددال التدددد

الطبيعيةللمعلمةوتكليفاتالمسؤوليةالتربوية.

مشييييكالت تعيييييق نقييييل  راء الطالبيييية للمعلميييية تتعلييييق بالنسددددبةللمحددددورالثددددانيوالددددذييدددددورحددددول

شددكالتذاتهددافلقدددتددماسددتخدامتحليددلالتبددايناألحدداديوذلدد لمعرفددةمددد الفددرو فدديأنددواعالمبالطالبيية

(0.05التددديتعدددز للتخصدددصمدددنوجهدددةنظدددرالمعلمددداتوظهدددرأنهندددا اتفدددا عنددددمسدددتو داللدددة)

.حولجميعهذهالمشكالتممايعنيعدموجودفرو فيشيوعهذهالمشكالتتعز للتخصص

المشيييكالت التيييي تتعليييق بالطالبييية و تعييييق الفهيييم الواضييي  لميييا تقوليييه المعلمييية بالنسدددبةلمحدددور

(فددديشددديوعهدددذه0.05التوجددددفدددرو دالدددةعنددددمسدددتو داللدددة) تحليدددلالتبدددايناألحددداديأندددافلقددددأظهدددر

المشكالتلد جميعالتخصصات.

وحسددددبمشييييكالت تتعلييييق بالمعلمييييات تعيييييق الفهييييم الواضيييي  لمييييا تقولييييه المعلميييية وفقددددالمحددددور

فددديشددديوعهدددذه(0.05)<تحليدددلالتبدددايناألحدددادياتضدددلأنددداالتوجددددفدددرو دالدددةعنددددمسدددتو داللدددة

المشكالتالتيتعيقالفهمالواضللماتقولاالمعلمةلد جميعالتخصصات.

فقددددظهدددرحسدددبتحليدددلألثييير البيئييية الصيييفية والمحيطييية عليييى ظهيييور هيييذه المشيييكالتبالنسدددبة

شددديوعالمشدددكالتدرجدددة(فدددي0.05التبدددايناألحددداديأنددداالتوجددددفدددرو دالدددةعنددددمسدددتو داللدددة>)

فهمالواضللماتقولاالمعلمةلد جميعالتخصصاتتعودإلىالبيئةالصفيةوالمحيطة.التيتعيقال
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عمومدددددايتضدددددلاالتفدددددا فددددديأولويدددددةأغلدددددبالمشدددددكالتبشددددددةبدددددينالمعلمددددداتعلدددددىاخدددددتالف

عبدددارةبينمدددااختلفدددت35عبدددارةاتفقدددتالمعلمددداتعلدددى38تخصصددداتهنوخبدددرتهنالعمليدددةفمدددنمجمدددوع

ذايعنددديأنهدددذهاألسدددبابتراهددداأغلدددبالمعلمددداتبدددنفسالصدددورةبينمدددااختلفدددتعلدددىثدددالثعبدددارات وهددد

معهنالطالباتفيأولويتهاكماسيتضلمنالسؤالالتالي.

 وتفسيرها  سالسادإلجابة على السؤال ا

 مشيييكالت أنيييواع حيييول والطالبيييات المعلميييات بيييين النظييير وجهيييات اتفيييا  ميييدى ميييا:  السيييادس السيييؤال*

 التواصل؟

علددىهددذاالسددؤالتددمتحديدددأولويددةالمشددكالتبالنسددبةللطالبدداتحسددبمدداتددماسددتخراجالإلجابددة

مددنتكددراراتونسددبمئويددةبينمدداتددمترتيددبأولويددةالمعلمدداتمددنخدداللالمقارنددةاإلحصددائيةواسددتخراج

المتوسطاتواالنحرافاتالمعيارية.

فدددياالجابدددةعلدددىبعدددابعددددالبحدددثفددديالمراجدددعوالدراسددداتاألخدددر عدددنمعيدددارمحددددديعدددين

معيددداراخاصدددةنظدددرااسدددتخدمتفأسدددئلةالدراسدددةلدددمتجددددالباحثدددةمعيدددارا لددداصدددلةمباشدددرةبالموضدددوع

لخصوصددديةالمشدددكلةلتوضددديلدرجدددةالتقددداربأوالتباعددددفدددياألولويدددة ويدددتماحتسددداباوفقدددالنددداتجالفدددار 

(:22ذل فيالدولرقم)ضلوموقعترتيبالطالباتللمشكلةونوبينموقعترتيبالمعلمات

معيارالمقارنةالخاصبمشكلةالبحثلإلجابةعلىبعااألسئلة(22)جدول

الوصفدرجةاألولويةالمستو 

يوجدتقارببيناألولوياتأوأقل2إذاكانالفر بيناألولوياتمتقارب

ياتتتساو األولوإذاتساوتالقيمةمتساوي

يوجدتباعدبيناألولويات2إذاكانالفر بيناألولوياتأكثرمنمتباعد



حصدددائيةفقددددتبدددينمدددنذلددد أنهندددا تقددداربفددديأولويددداتوعدددوداإلدددىالنتدددائجاإلووفقددداللمعيدددارأعددداله

ترتيدددبالمشدددكالتوفقدددالدرجدددةوضدددوحهاوانتشدددارهاالتددديتعيدددقتواصدددلالطالبدددةمدددعمعلمتهدددامدددنوجهدددة

ظددركددلمددنالطالبدداتوالمعلمددات وقدددبددداالتقدداربفدديثلثدديالعبدداراتواضددحاولكددنهنددا اخددتالففددين

كمدددايوضدددحهاالجددددول أولويدددةأربدددعمدددنالمشدددكالتالمتعلقدددةبالمعلمدددةوتعيدددقمبدددادرةالطالبدددةبالتواصدددل

(23رقم)
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 ادرة الطالبات من وجهة نظر الطالبات والمعلمات )محور المعلمات (ترتيب أولويات المشكالت التي تعيق مب (23 )جدول

االنحيييييييييييييييييييييراف 

 المعياري

 لترتيب المعلمات

ترتيييييييييييييييييييييب 

األولوييية لييدى 

 المعلمات

ترتيييييييييييييييييييييب 

األولوييية لييدى 

 الطالبات

المتوسيييييييييييييييييييييييط 

الحسيييابي لترتييييب 

 المعلمات

 رقم السؤال

عصبية المعلمة واستخدامها ألفاظا غير  4.2017 2 1 3.2196

  تستفز الطالبة مقبولة

شخصية المعلمة غير محاورة ومتسرعة  4.2773 3 2 3.0054

 في تفسير سلوك الطالبة

عدم احترام الطالبة وتكرار أهانتها  6.0084 7 5 3.4702

  وإحباطها في المواقف المختلفة

 ةعدم تقدير الظروف الخاصة للطالب 5.9328 6 3 3.0883

الخاطئة من الطالبة على  تعميم المواقف 6.7059 9 7 2.9497

  جميع سلوكها

كره الطالبة لتكرارها مواقف سلوكية غير  6.9244 10 8 3.3702

  تواصلها معها مقبولة ينعكس على

التمييز بين الطالبات حسب المستوى   7.8992 4 11 3.4724

   التحصيلي والشكل والجنسية

  استخدام العقاب الجماعي 8.1345 10 12 3.5269

عدم اإلنصات لحديث الطالبة وعدم  5.9916 1 4 3.0127

  مساعدتها على التعبير عن أفكارها

عدم تزويد الطالبة بتغذية راجعة حول ما  7.5210 6 10 3.1404

  تقدمه من أفكار ومقت

 ضعف التعزيز لما يطرح من  راء وأفكار  6.6218 8 6 3.3114

لبية عن أفكار وافتراضات مسبقة س 7.0672 5 9 3.5361

 . الطالبة



يتضدددلمدددنالجددددولأعدددالهأندددارأتالمعلمدددةأنمشدددكالتمثدددلغيدددابإنصددداتالمعلمدددةلحدددديثالطالبدددة

وضدددعفمسددداعدتهافددديالتعبيدددرعدددنذاتهدددا وعددددمتزويددددالطالبدددةبتغذيدددةراجعدددةوتدددأثيراالفتراضددداتو

مددددنوجهددددةنظددددرهنبينمددددااألفكددددارالمسددددبقةعددددنالطالبددددة والتمييددددزبددددينالطالبدددداتليسددددتذاتأولويددددة

أعطتهاالطالبةدرجةأولويةأعلى ورأتالمعلمةأنمشكلةعدمتقديرظروفالطالبةهياألهم.

بهدددذااتفقدددتارراءحدددولأولويدددةالمشدددكالتعدددداأربدددعمشدددكالترأتالطالبدددةأنهددداأكثدددرأهميدددة

ةلتحقيدددقالرغبدددةبالمعرفدددة ومثلدددتالتغذيدددةالراجعدددةحاجدددةأولويددد اإلنصددداتبالنسدددبةلهددداوهددديمشدددكلة
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وهددددذادليددددلعلددددىأنالطالبددددةتعدددديأثددددرالتغذيددددةالراجعددددةللمعلمددددةفدددديتعددددديلوتغييددددرالمسددددارالتعليمددددي

تعتقدددالباحثدددةأنهدددذااالخدددتالف وقةوكدددذل التمييددزبدددينالطالبددداتوالتربددويللطالبدددةوأثدددراألفكددارالمسدددب

لمددةتعدديفداحددةاألثددرالندداتجمددنهددذهالممارسدداتفهدديالطالبددة فالمعشددعرعددنفداحددةاألثددرالددذيتندداجم

تقدددادبأنهددداسدددببفيهدددا  وتقددداوماالعالصدددفتعدددياألثدددرولكنهددداالتعتقددددأنهدددذهالمشدددكالتموجدددودةفدددي

نهددداتندددافيالددددورالتربدددويبينمددداتوضدددلاالحصددداءاتأنالطالبدددةتعدددانيمنهدددا وهدددذهاألمدددوربالنسدددبةأل

ولكدددنالطالبددداتيددداءحسدددبنافدددذةجوهددداري فالمعلمدددةالتراهددداكمشدددكلةللمعلمدددةتقدددعضدددمنالمنطقدددةالعم

تلفدددة ويتضدددلمدددناالسدددتجاباتالسدددابقةميدددلالمعلمددداتإلدددىاسدددتخدامميدددولدفاعيدددةمخيعدددانينمنهددداوبشددددة

التددديتأكددددتفددديرفددداللتعامدددلمدددعالمشدددكالتالصدددفية ومدددنهدددذهالميدددولالتجندددبوعددددماالعتدددراف

لددمأمابالنسددبةللشددقالثددانيمددنالسددؤال بعضددها شددكالتوالتقليددلمددنأهميددةاالعتددرافبوجددودبعدداالم

تختلددددفالمعلمدددداتوالطالبدددداتفدددديترتيددددبأولويددددةاألسددددبابالتدددديتعيددددقالمبددددادرةوترجددددعللطالبددددةذاتهددددا

(24والترتيبيوضحاالجدولرقم)

 ةالطالبةمنوجهةنظرالمعلماتوالطالبات)محورالطالبات(ترتيبأولويةالمشكالتالتيتعيقمبادر(24)جدول

 المتوسط العبــــــــارة

 للمعلمات

االنحراف لمعياري 

 للمعلمات

ترتيب 

 المعلمات

ترتيب 

 الطالبات

5.542.4265 .الخوف من قطع حديث المعلمة أو إحراجها بسؤال

5.022.2246  .الخوف من اتهامها بالسرحان أو عدم الفهم

الخوف من أن تنقل المعلمة مواقفها حتى البسيطة إلى 

  الوالدين و معلماتها

6.052.40 87

2.892.4112  الطالبة ال تثق بذاتها وبقدراتها

2.1833 4.09 الخوف من ردود فعل غير متوقعة من معلمتها

75 5.942.23  محتوى األسئلة واألفكار المطروحة ال يثير اهتمام الطالبة

3.802.5221 .شخصية الطالبة خجلة ومنطوية

6.362.1898 .عدم الثقة في احتفاظ المعلمة بأسرارها

5.292.5154 الخوف من ظلم المعلمة لها في درجاتها أو تعاملها معها.

 

جدددةتقددداربفقددددزادتدر يتعليييق بالمشيييكالت التيييي تعييييق مبيييادرة الطالبييية وتتعليييق بالطالبييية ذاتهيييا وفيمدددا

األولويددداتبدددينالطالبددداتوالمعلمددداتفددديكدددلالعبدددارات وتسددداوتفددديواحددددةمنهددداوهدددي"الخدددوفمدددن

 ردودفعلغيرمتوقعةمنمعلمتها.

هدددذادليدددلعلدددىأن راءالطالبددداتسدددليمةوفيهدددامقومددداتالصدددحةإذأنهددداعنددددماتعلقدددتبالطالبدددات

اتمددددعالطالبدددداتعندددددماتعلقددددتارراءبالمعلمددددات توافددددقرأيالمعلمدددداتمعهددددا بينمددددااختلفددددتالمعلمدددد
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وهدددذايرجدددعحسدددبرأيالباحثدددةإلدددىأنالفكدددرالسدددلطويالدددذييعتقددددبعددداالمعلمدددينأنددداضدددرورةو

يمارسدددداالمعلددددممددددنبددددابمصددددلحةالطالددددب يجعلددددااليددددر جانددددبالخطددددأالددددذييقترفددددا فدددداختالف

وةالخدددالفبدددينيقصدددد وهدددذامدددايوسدددعفجددداألشدددخاصعدددادةنددداتجمدددنمقصدددودلدددميفهدددمأومفهدددوملدددم

 ومددنوجهددةنظددرالباحثددةفددلنهددذهالفجددوةتنشددأمددنغيددابتفعيددلمهددارةالتواصددلأوالمعلمددةوطالباتهددا

ضعفها كماأشارتإلياالدراساتوالبحوث.

وفيميييا يتعليييق بالمشيييكالت التيييي تعييييق الفهيييم الواضييي  للمعلمييية محيييور الطالبيييات، فقيييد أوضيييحت جيييداول 

 :( اآلتي25هو موض  في الجدول رقم ) رنة ماالمقا

 ترتيب أولوية المشكالت التي تعيق الفهم الواض  للمعلمةمن وجهة نظر المعلمات والطالبات )محور الطالبات(( 25)جدول 

االنحراف  المتوسطالعبارة

 المعياري 

ترتيب 

 المعلمات 

ترتيب 

 الطالبات 

3.951.8141 .طالبات والمقاطعات المستمرةكثرة مداخالت ال

3.101.9413 .سرحان الطالبة وانشغالها بأمور خاره الحصة

3.171.7524 .غياب الرغبة والهدف لدى الطالبة

3.301.6536 .مشكالت خاصة لدى الطالبة صحية ونفسية ال تدركها المعلمة

القدرة على التخطيط اعتقاد الطالبة بعدم كفاءة المعلمة )ضعف 

  (واإلقناع وترتيب األفكار

4.061.9052

5.461.8575 .كره الطالبة للمعلمة وإحساسها أن المعلمة تكرهها

4.891.8466 ضعف المستوى التعليمي للطالبة.



وفددديميتعلدددقبالمشدددكالتالناتجدددةعدددنضدددعفالفهدددملدددد الطالبدددة مدددنوجهدددةنظدددرالمعلمددداتوكدددذل 

لبددداتفدددلنضدددعفالمسدددتو التعليمددديللطالبدددةاتفدددقالطرفدددانعلدددىترتيبدددا كمدددااتفدددقالطرفددداننسدددبيا الطا

علددددىتقدددداربتددددأثيربعدددداالنقدددداطمثددددلكددددرهالطالبددددةللمعلمددددةوسددددرحانالطالبددددةوغيددددابالهدددددفلددددد 

الطالبدددددة بينمددددداازداداالخدددددتالففددددديمشدددددكالتمعيندددددةمنهددددداكثدددددرةالمدددددداخالتوالتشدددددويب فقددددددرأت

البدددداتأنلهدددداأولويددددةمرتفعددددةبينمددددامنحتهدددداالمعلمدددداتأولويددددةمنخفضددددةبالمقارنددددةمددددعالمشددددكالتالط

وظهدددرتمشدددكالتأخدددر لدددد الطالبدددةالتددددركهاالمعلمدددةمنحتهددداالطالبدددةأولويدددةمنخفضدددة األخدددر 

الطالبدددةأنبينمدددامنحتهددداالمعلمدددةأولويدددةأكبدددرومشدددكالتمثدددل:اعتقدددادالطالبدددةبعددددمكفددداءةالمعلمدددة رأت

لاأولويةمرتفعةبينمامنحتاالمعلمةأولويةمنخفضة.

تدددر الباحثدددةأندددامدددنناحيدددةالمشدددكالتالتددديتعيدددقالفهدددمالواضدددلوتتعلدددقبالمعلمدددةرأتالمعلمدددة

مدددنحيدددثأنعامدددلالتشدددويبوعددددمضدددبطالمدددداخالت وكدددذل ضدددعفكفددداءةالمعلمدددةعوامدددلمتدددأخرة

رأنهدداغيدددرموجددودة العتقادهددابقددددرتهاعلددىضددبطذلددد واعتقادهددابأنهددداأوبمعندددى خددالشدديوعوالتددأثير
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كدددفء بينمددددارأتالطالبددددةأنمشددددكلةضددددعفإدرا المعلمددددةللمشددددكالتالخاصددددةلددددد بعدددداالطالبددددات

ليسدددتذاتأولويدددةرأتالمعلمدددةانهددداأولدددى وذلددد ألنالطالبدددةتدددر أنالمشددداكلالخاصدددةتنحصدددرفدددي

أثرهددداأقدددل أمددداممارسددداتالمعلمدددةفتتدددأثربهددداجميدددعالطالبددداتلدددذاأعطتهدددابعددداالطالبددداتوبالتدددالي

ترتيبامتقدما.

 فقددددأوضدددحتجدددداولوفيميييا يتعليييق بالمشيييكالت التيييي تعييييق الفهيييم الواضييي  للمعلمييية محيييور المعلميييات

مايلي:(26المقارنةترتيبالمشكالتحسبالموضلفيالجدولرقم)

 ترتيب أولوية المشكالت التي تعيق الفهم الواض  للمعلمة من وجهة نظر الطالبات والمعلمات )محور المعلمات((26 )جدول

 المتوسط العبارة 

 للمعلمات

االنحييييييييييييييييييييييييييييييراف 

 /معلماتالمعياري 

ترتييييييييييييييييييب 

 المعلمات 

ترتييييييييييييييييييييييييب 

 الطالبات 

نبيييييرة صيييييوت المعلمييييية )العاليييييية جيييييدا والمنخفضييييية جدا(والسيييييرعة فيييييي 

 الحديث

4.60 1.90 6 5 

أهيييييداف اليييييدرس غيييييير واضيييييحة والتخطييييييط والتنفييييييذ ال يخيييييدم األفكيييييار 

 المطروحة.

3.75 1.59 3 1 

 4 1 1.71 2.45 ضعف قدرة المعلمة على إدارة وضبط الصف.

 3 4 1.97 4.10 عدم إثارة دافعية الطالبة وتحفيزها للتعلم.

 2 7 1.69 5.15 أسلوب المعلمة المتشدد في التعامل مع المواقف المختلفة.

 7 5 1.97 4.51 استخدام المعلمة المتكرر للعقاب الجماعي.

 6 2 1.89 3.38 استهزاء المعلمة بالطالبة عند طرحها أفكار هزيلة المحتوى.

 

فقدددداللجدددددولالسددددابقفقدددددأوضددددلترتيددددباالولويدددداتأنددددالددددمتتفددددقالمعلمدددداتوالطالبدددداتعلددددىو

فدديأربدددععبدداراتهددديتددأثيرنبدددرةالصددوتوعددددماثددارةالدافعيدددةترتيددبأيعبدددارة بينمدداتقاربدددتارراء

ووضددددوحأهدددددافالدددددرسواالسددددتخدامالمتكددددررللعقددددابالجمدددداعيمددددنقبددددلالمعلمددددة إذتقاربددددتارراء

حولترتيبها.

تباعددددتفددديبقيدددةالعبدددارات فكاندددتأولويدددةالطالبددداتتركدددزعلدددىتشدددددالمعلمدددةبشدددكلكبيدددر 

لمعلمةوضعفاالدارةالصفية.ىسلو االستهزاءمنقبلاكزتالمعلمةعلبينمار

مدددنأكثدددرالمشدددكالتالتددديقللدددتالمعلمدددةمدددنأثرهددداهدددوأسدددلوبالمعلمدددةالمتشددددد ومدددنالطبيعدددي

أنتدددر المعلمدددةذلددد  ألنبعددداالتصدددرفاتوردودالفعدددلالتحددددثباسدددتمرارمدددنالمعلمدددة وقددددتقيمهدددا

مواقدددفخاصدددة وتجددداهطالبددداتمعيندددات وفددديسدددياقاتمعيندددة إالالمعلمدددةبأنهددداطبيعيدددةوقددددتحددددثفدددي

أنالطالبدددةتدددر أنالموقدددفالواحددددمنهددداكفيدددلبلقامدددةشدددريكبيدددروممتددددفددديعالقدددةالمعلمدددةبالطالبدددة
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وكدددذل رأتالطالبدددةأنضدددعفقددددرةالمعلمدددةعلدددىضدددبطالصدددفواالسدددتهزاءباألفكدددارالهزيلدددةليسدددت

أنددداأولويدددة وهدددذايعنددديأنالمعلمدددةتعتدددرفبدددأناالسدددتهزاءبالطالبدددةموجدددودأولويدددة بينمدددارأتددداالمعلمدددة

كمشكلة بينماتنفيالتشددفيالمعاملة.

فيمدددايتعلدددقبالمشدددكالتوفدددقمحدددورالبيئدددةالصدددفيةوالمحيطدددةفقددددأوضدددحتجدددداولالمقارندددةفدددي

(ارتي:27جدولرقم)

 المشكالت التي تعيق الفهم الواض  للمعلمة ) محور البيئة الصفية والمحيطة(ترتيب أولويات ( 27 )جدول

االنحراف  المتوسط العبارة 

 المعياري 

ترتيب 

 المعلمات 

ترتيب 

 الطالبات 

 1 3 0.74 2.47 .البيئة الصفية التفاعلية غير جاذبة

 3 2 0.79 1.89| .ضغط الجدول المدرسي وضغط التكليفات الدراسية

مسبقة حول صعوبة المادة الدراسية تجعل الطالبة أفكار 

 ال تتقبلها.

1.69 .0.80 1 2 

 

قددددتكدددونالعبدددارةاألولدددىهدددياألكثدددركشدددفالهدددذاالتبددداينوالتددديتدددر الطالبدددةأنهددداأهدددمسدددبب

وتتضددمنضددعفجاذبيددةالبيئددةالصددفيةالتفاعليددة بينمدداتضددعهاالمعلمددة خددراألسددباب حيددثيتضددلمددن

مددددةتجتهدددددلتنويددددعطرائقهددددا ولكددددنالطالبددددةأكثددددراطالعدددداعلددددىالوسددددائلوالتكنولوجيدددداذلدددد أنالمعل

الحديثة فهيتر أنذل ليسكافيا.

يتكددددرررفدددداالمعلمددددةاالعتددددرافبضددددعفجاذبيددددةالبيئددددةالصددددفيةللطالبددددةوتضددددعهافددددي خددددر

مددددةفدددديالمحددددوريناألسددددباب بينمدددداجعلتهدددداالطالبددددةبالدرجددددةاألولددددى وينطبددددقهددددذامددددعإصددددرارالمعل

السددددابقينعلددددىأنكفايدددداتالمعلمددددةمتددددوفرةومفعلددددة بينمدددداتددددر الطالبددددةأنهنددددا عيوبددددافدددديمسددددتو 

الكفاءةلد المعلمة.

بشدددكلعدددامتدددر الباحثدددةأنمشدددكلةغيدددابالدددوعيبدرجدددةوجدددودهدددذهالمشدددكالتومعانددداةالطالبدددة

علمددةتعتقدددبحسددننيددةأنالمواقددفعندددماتمددرمنهدداهددوالمشددكلةالرئيسددةبحدددذاتهددا فمددنالواضددلأنالم

وبددددددونوعدددددي ويراكمهدددددابدددددوعيأهدددددذهالمشدددددكالتيخدددددزنتنتهدددددي ثارهدددددا بينمددددداعقدددددلالطالبدددددة

ويستحضدددرهافددديحالدددةحددددوثمشدددكلةجديددددةويضدددخمبهددداالمشدددكالتمهمددداكاندددتصدددغيرةوهندددايتضدددل

خدددر خدددارجالصدددفأوحتدددىخدددارجلمددداذاتتصددديدالطالبدددةالمشدددكالتالبسددديطةوتصدددعدهاإلدددىالجهددداتأ

المدرسةحيثكانهذاواحدامناألسبابالتياستندتإليهامشكلةالدراسة.
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 :وتفسيرها اإلجابة على السؤال السابع

والخبرة؟التخصصبعامليالمعلمةلد المشكالتهذهوترتيبالوعييتأثرهل:السابعالسؤال*

فددددافدددديوعدددديالمعلمددددةبددددبعاالمشددددكالتمقارنددددةمددددنالسددددؤالالسددددادساتضددددلأنهنددددا اختال

بدددوعيالطالبدددةلهدددا ولإلجابدددةعلدددىهدددذاالسدددؤالفقددددتدددماسدددتخراجالمتوسدددطاتالحسدددابيةواالنحرافدددات

المعياريدددة وترتيدددبالعبددداراتلمقارنتهددداوفقدددالمتغيدددرالتخصدددص تبعدددالمحدددورالمعلمددداتفلقددددالحظدددت

جدددةوجدددودوأولويدددةالظهدددورللمشدددكالتالتددديتعيدددقمبدددادرةالباحثدددةتقدددارب راءجميدددعالمعلمددداتحدددولدر

الطالبددددةعددددداالمشددددكلةالثانيددددةوهددددي)شخصدددديةالمعلمددددةغيددددرمحدددداورةومتسددددرعةفدددديتفسدددديرسددددلو 

الطالبدددة( إذرأتمعلمددداتاللغدددةاالنجليزيدددةأنهددداأولويدددةبينمددداأشدددارتمعلمددداتالتربيدددةاإلسدددالميةضدددعف

(ارتي:28الجدولرقم)وضوحهذهالمشكلة وفقالماجاءفي

 متوسطات ترتيب المعلمات وفقا لعامل التخصص للمشكالت التي تعيق مبادرة الطالبة )محور المعلمات(( 28)جدول 

لغدددددددددددددددةالمادةالمشكلة

عربية

تربيدددددددددددددددة

اسالمية

لغددددددددددددددددددددة

انجليزية

دراسددددددددات

اجتماعية

رياضياتعلوم

شخصدددددديةالمعلمددددددةغيدددددددر

ومتسددددددرعةفدددددديمحدددددداورة

تفسيرسلو الطالبة

4.294.203.04 2.88 5.436.21المتوسط

االنحدددددددددراف

المعياري

3.083.462.343.382.871.89



هنا نتوجدأيفرو واضحةتدلعلىأبالنسبةلمحورالطالباتفلقدرأتالمعلماتوفقاللتخصصأناال

العباراتفيجميعالتخصصات.وفقاللمتوسطاتفلنمشكالتأكثروضوحامنغيرهافتقاربترتيب

المشكالتالتيتتعلقبعدموضوحماتحاولالمعلمةإيصالاللطالبة وسبباالطالبةذاتهابالنسبةلعامل

التخصص رأتالمعلماتبجميعالتخصصاتتقاربدرجةاألولويةمنوجهةنظرهن.

لمحددورالمعلمدددات فلقدددأوضدددحتالمتوسدددطاتأمدداعدددنالمشددكالتالتددديتمنددعالفهدددمالواضددلوفقدددا

أنهنا اتفا واضلوتقاربفيدرجةاألولويةلهذهالمشكالتبالنسبةللتخصص.أيضا

ولويدددةهدددذهلدددمتختلدددفالمعلمددداتفددديأأمدددابالنسدددبةألثدددرالبيئدددةالصدددفيةوفقدددالعامدددلالتخصدددصف

المشكالت.

توياتالخبددددرةعلددددىأولويددددةجميددددعفلقددددداتفقددددتالمعلمدددداتبدددداختالفمسددددوفقييييا لعامييييل الخبييييرة

المشدددكالتالتددديتخدددصالمبدددادرةوتتعلدددقبالمعلمددداتووفقدددالدددنفسالمشدددكلةوذاتالمحدددوربالنسدددبةللخبدددرة

فلقدتقاربتدرجةأولويةالمشكالتبالنسبةلعاملالخبرة فكانتفرو المتوسطاتبسيطةجدا.
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قولددداالمعلمدددة والتددديتتعلدددقفددديالطالبدددة أمدددابالنسدددبةللمشدددكالتالتددديتعيدددقالفهدددمالواضدددللمدددات

فلقدددددأوضددددحتجددددداولالمقارنددددةأنالخبددددرةلددددمتددددؤثرعلددددىتحديدددددأولويددددةالمشددددكالتإذرأتالمعلمددددات

تقارباألولويةعلىاختالفمستوياتالخبرة.

 خرهدددابالنسدددبةألثدددرالبيئدددةالصدددفية فقدددداتضدددلأنددداالتوجددددفدددرو دالدددةفددديالمتوسدددطاتبدددين

تفيجميعالتخصصاتتعز لعاملالخبرة.المعلما

أمدددابالنسدددبةللتخصدددصفلندددالدددمتظهدددرأيدددةفدددرو واضدددحةمدددنناحيدددةالتخصدددصبالنسدددبةلدرجدددة

الدددوعيبهدددذهالمشدددكالتفددديأغلدددبالمحددداور وفددديطرفددديالمشدددكلة)المبدددادرةأوالفهدددم(وهدددذايعنددديأن

فسدديالبددالغللمواقددفالتدديتعتقدددالمعلمددةأنهدداالمشددكلةالرئيسدديةتكمددنفدديضددعفإدرا المعلمددةلألثددرالن

بسدددديطةمثددددل:النظددددرةالمسددددتهزئةوالكلمددددةالثقيلددددةواالسددددتهزاءاللفظدددديوالتمييددددزبددددالنظرةأوالكلمددددةأو

الفعلبينالطالبات.

ظهدددرتالفدددرو فقدددطحدددولمشدددكلةضدددعفالحدددواربدددينالمعلمدددةوالطالبدددةبدددينمدددادتيالتربيدددة

سدددالميةأنهددداغيدددرموجدددودةوالتمثدددلأولويدددةمعلمددداتالتربيدددةاإلإذرأت ليزيدددةاالسدددالميةواللغدددةاالنج

بينمددددارأتمعلمدددداتاللغددددةاالنجليزيددددةأنهددددامشددددكلةوهددددذاطبيعدددديفطبيعددددةالمددددادتينلدددداأثددددر فالتربيددددة

االسددالميةمدددادةقيميددةتركدددزعلددىغدددرسالقدديمواألخدددال والحقددو والواجبددداتوبالتدداليتسدددتلزمأنيكدددون

عربيدددةالتددديارمفتوحددداوتسددداؤالتالطالبددداتغنيدددةومتنوعدددةوعميقدددةفيهدددابسدددبباسدددتخداماللغدددةالالحدددو

والمبددددادرةبمدددداتددددراهوكددددذل فدددديالفهددددمالواضددددلبينمددددامددددادةاللغددددة مدددداتحتاجدددداتعينهددددافدددديالتعبيددددرع

كمددداأناالنجليزيدددةيقدددلالحدددوارفيهدددالضدددعفمسدددتو اللغدددةلدددد بعددداالطالبددداتألنهددداليسدددتاللغدددةاألم

ضددددعفحجددددمالمصددددطلحاتلددددد الطالبددددةيددددؤثرعلددددىتواصددددلالطالبددددةإذاليتدددديلحددددوارامفتوحددددامددددع

المعلمةكماأنمحتو مايدرسفيهااليشجععلىالتساؤلحولا.

فيمدددااتفدددقوعددديالمعلمددداتبدددنفسالدرجدددةعلدددىبقيدددةالمشدددكالتبالنسدددبةللسدددؤالاألولوالثدددانيبجميدددع

الموضحةأعاله.محاورهماعداالمشكلة

أمدددابالنسدددبةلعامدددلالخبدددرةفقدددداتفدددقوعددديالجميدددععلدددىأولويدددةالمشدددكالتفددديجميدددعفئددداتالخبدددرةدون

.حسبالمعيارالمتبعفوار تذكر

ومددنهدددذايتبددينوجدددودفجددوةقائمدددةفدديالدددوعيلوجددودهدددذهالمشددكالتبدددينالطالبدداتوالمعلمددداتوترجدددع

كدددزعلدددىالمواقدددفالبسددديطةوالمتكدددررة وأغلدددبالمشدددكالتتدددوافرالباحثدددةالسدددببإلدددىأنالمعلمدددةالتر

فيهددداحسدددنالنيدددةمدددنالمعلمدددةواعتبددداراتمختلفدددةمدددنمثدددلأنالطالبدددةهددديبمثابدددةاالبندددةللمعلمدددةوأنمدددا

يحددددثمدددنتجددداوزاتأحيانددداهددديتصدددرفاتمشدددبعةبحسدددنالنوايدددالدددذل يمكدددنأنتقدددعالمعلمدددةدونأن
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الخطدددأوعليددداوجدددبالتركيدددزفددديتددددريبالمعلمددداتعلدددىطدددر و ليددداتتعلدددمودونأنتقصددددفدددينفدددس

تحسسمعيقاتالتواصلمعالطالبات.

 التوصيات: 

*تنشددديطفكدددرةالمجدددالسالطالبيدددةالتددديتتددديلرصددددالطالبددداتللكثيدددرمدددنالمشدددكالتوطرحهددداللتدددداولمدددع

المعنيينباإلداراتالمدرسية.

لمتخصصدددةللمعلمدددينلزيدددادةوعددديهمبالمشدددكالتالطالبيدددةحسدددب*إعددددادنوعيدددةمدددنالبدددرامجالتدريبيدددةا

طبيعةالمرحلةالعمرية.

*زيدددددادةتفعيدددددلالتكنولوجيددددداالحديثدددددةوإدخدددددالالبدددددرامجالعلميدددددةوتفعيدددددلالشدددددبكةالعالميدددددةللمعلومدددددات

)االنترنت(فيالموقفالصفي لزيادةجاذبيةالبيئةالصفية.

تصاصدددديينالنفسددديينواالجتمدددداعيينبالمددددارسمددددعالطلبدددةللوقددددوف*تفعيدددلاللقددداءاتالحواريددددةبددديناالخ

تفعيددددلأدواراالختصاصددددييناالجتمدددداعيينوالنفسدددديينفدددديى ليدددداتالتعامددددلمددددعهددددذهالمشددددكالت وعلدددد

تدددددريبالطلبددددةعلددددىبعدددداالمهدددداراتاالجتماعيددددةالمعينددددةعلددددىالتواصددددلمثددددلالحددددوارواالخددددتالف

علمين.وطر حلالمشكالتوالصراعاتمعالم

*مناقشةالقوانينالمستجدةفياجتماعاتالمجالسالمدرسيةالطالبيةوطر تطبيقها.

 الدراسات والبحوث المقترحة:

*دراسدددةتنددداقبدرجدددةوعددديالمعلمددداتلوجدددودمشدددكالتالتواصدددلبدددينالمعلمددداتوالطالبددداتبددداختالف

المراحلالتعليمية.

التواصلفيالموقفالصفيلمراحلعمرية.*دراسةتناقبدرجةممارسةالمعلماتلمهارات

*دراسةتناقببعاالمشكالتذاتالخصوصيةمثل:مشكالتالتمييزوالعقابالجماعيوغيرها.

*دراساتتناقبمشكالتنفسيةتؤثرعلىالتواصلمثلالخوفباختالفأشكالا.

المتشدددددةكمدددايعتقددددبعدددا*دراسددداتحدددولارثدددارالمترتبدددةعلدددىبعددداالقدددراراتاالداريدددةوالعقوبدددات

الطلبة.

 

 



 

116 

 المراجع:

 المراجع العربية :

(.تطييييوير بييييرامج الشيييييباب الصييييحية فييييي لبنان)دراسيييية نوعييييية(. ورشييييية 2009إبييييراهيم، رنييييا حييييداد) 

 الموارد العربية. لبنان.

(عليييييم الييييينفس التربيييييوي .دار المسييييييرة للنشييييير والتوزييييييع 2000جيييييادو، صيييييال  محميييييد عليييييي ) أبيييييو

 طباعة، األردن.وال

(علييييم اليييينفس التربييييوي للطالييييب الجييييامعي والمعلييييم 2007أبييييو رييييياش، حسييييين و عبييييد الحييييق. زهرييييية )

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة .األردن .(Rubio,2010)  الممارس.

( إدارة الصييييف الفاعليييية وضييييبط 2009، ثييييائر أحمييييد)( barry,2011) أبييييو شييييعيرة، خالييييد محمييييد و  

 .مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع. األردن. مشكالت الطلبة

العدالييية المدرسيييية وعالقتهيييا بالفاعليييية الذاتيييية المدركييية (. 2010أبيييو غيييزال، معاويييية وعالونيييه، شيييفيق )

–. مجليية جامعيية دمشيييق لييدى عينيية ميين تالميييذ الميييدارس األساسييية فييي محافظيية إربييد: دراسييية تطورييية

 العدد الرابع. سوريا. -26المجلد 

ميييين  (. البنييياء العيييياملي لليييذكاء فييييي ضيييوء تصيييينيف جييياردنر و عالقتييييه  بكيييل2007و هاشيييم، السيييييد)أبييي

، مجليييية كلييييية ٥٥العييييدد ، فعالييييية الييييذات وحييييل المشييييكالت و التحصيييييل الدراسييييى لييييدى طييييالب الجامعيييية

 التربية، جامعة الزقازيق،  جمهورية مصر العربية 

هيييارات التواصيييل الصيييفي الشيييفوي فيييي أداء (. أثييير برنيييامج تدريسيييي عليييى م2009أحميييد، بسيييمة محميييد )

طلبيييية التربييييية العملييييية فييييي كلييييية التربييييية. جامعيييية إبيييين الهيييييثم. جامعيييية بغييييداد. مجليييية العلييييوم التربوييييية 

 ( العرا .9والنفسية )

سيييييكولوجية. دراسييييات نفسييييية  –(. محييييددات النجيييياح الدراسييييي: مقاربيييية سوسيييييو 2014أحمييييد،زقاوة )

 .الجزائر .2014جوان  12ت النفسية و التربوية عـدد و تربوية، مخبر تطوير الممارسا

(.  التعزيييييز ودوره فييييي التحصيييييل الدراسييييي لييييدى معلمييييي 2013إدريييييس، كييييافي و شييييريف، حشيييياش ) 

المرحلييية االبتدائيييية )دراسييية ميدانيييية إلبتيييدائيات بلديييية الرويسيييات واليييية ورقلييية(. دراسييية غيييير منشيييورة 

 .جامعة قاصدي مرباح .ورقلة الجزائر.

حصيييييييييياءات. البوابيييييييييية التعليمييييييييييية، وزارة التربييييييييييية والتعليييييييييييم .سييييييييييلطنة عمييييييييييان مسييييييييييترجع  اال 

 .10/2015http://www.moe.gov.omبتاري /
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(. عليييييم نفيييييس النمو.مكتبييييية األنجليييييو المصيييييرية .جمهوريييييية مصييييير 1982األشيييييول،عادل عيييييز اليييييدين)

 العربية.

فيييارقي. دار صيييفاء للنشييير (. سييييكلوجية الفيييرو  الفرديييية عليييم الييينفس ال2014أسيييعد شيييريف) األميييارة،

 والتوزيع. األردن.

(.سيييييييكلوجية التعيييييياون والتنييييييافس 1998الجبييييييري، أسييييييماء عبييييييدالعال و الييييييديب، محمييييييد مصييييييطفى) 

 والفردية. عالم الكتب. نشر توزيع طباعة .جمهورية مصر العربية.

نشييير دراسييية منشيييورة .هيييال لل، (.أسيييباب الشيييعور بالوحيييدة النفسيييية ليييدى الشيييباب2011الجيييزار، هييياني)

 و التوزيع . جمهورية مصر العربية .

(. تحلييييييل أنمييييياط التفاعيييييل اللفظيييييي الصيييييقي لمعلميييييي 2006الحميييييداني، عيسيييييى بييييين خليييييف بييييين سيييييالم)

الدراسيييات االجتماعيييية فيييي ميييدارس التعلييييم األساسيييي. رسيييالة ماجسيييتير غيييير منشيييورة، جامعييية السيييلطان 

 قابوس. سلطنة عمان .

عالقتيييه بمفهيييوم اليييذات )دراسييية ميدانيييية عليييى عينييية مييين . التحصييييل الدراسيييي و2010الحميييوي،منى، 

مييين التعلييييم األساسيييي فيييي ميييدارس محافظييية دمشيييق الرسيييمية.  -الحلقييية الثانيييية-تالمييييذ الصيييف الخيييامس 

 .سوريا.201-ملحق  -26المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

(.إدارة الصييييييف والمخرجييييييات التربوييييييية .دار 2012الخزاعليييييية، محمييييييد سييييييلمان  فييييييياض  و خييييييرون ) 

 الصفاء للنشر والتوزيع. األردن .

(.الشيييييامل فيييييي التربيييييية وعليييييم الييييينفس، مكتبييييية المجتميييييع العربيييييي للنشييييير 2014الدلفي،محسييييين عليييييي)

 والتوزيع.عمان . األردن.

(.أنميييياط التفاعييييل الصييييفي السييييائد فييييي الصييييف العاشيييير األساسييييي عنييييد 2004الديسي،جاسيييير عبييييدهللا )

أثرهيييا فيييي اتجاهيييات الطلبييية نحيييو ميييادة التربيييية الوطنيييية معلميييي التربيييية والوطنيييية فيييي قصيييبة الزرقييياء و

 (،وزارة التربية والتعليم .األردن.2) 4.رسالة المعلم ه

(التنمييير وعالقتيييه بالمهيييارات االجتماعيييية وتأكييييد اليييذات ليييدى طلبييية الحلقييية 2013الراسيييبي، نيييورة سيييالم)

 شورة .جامعة نزوى .الثانية في محافظة جنوب الشرقية بسلطنة عمان. رسالة  ماجستير غير من

(. العالقيييية بييييين الييييذكاء االجتميييياعي والسييييلوك العييييدواني لييييدى الطلبيييية العيييياديين 2011الزعبييييي، أحمييييد)

. األردن 4، 2011، 419- 431، عييييدد 7والمتفييييوقين. المجليييية األردنييييية فييييي العلييييوم التربوييييية، مجلييييد 

. 
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رات االتصييييييال ( مهييييييا2010الزعبييييييي، طييييييالل عبييييييدهللا و الكردي،موسييييييى وعبيييييييدات، هيييييياني حتمييييييل)

 الجماهيري. عالم الكنب الحديث، األردن .

(.ميييييدخل إليييييى عليييييم الييييينفس. دار الكتييييياب 2013الزغلول،عمييييياد عبيييييدالرحيم والهنيييييداوي،علي فيييييال  ) 

 االمارات العربية المتحدة .، الجامعي، العين

لمييييات (. مقتيييرح لتنميييية بعيييض مهييييارات التواصيييل البصيييرية ليييدى الطالبيييات المع1996السييييد، أ. ه. أ. )

 .160 - 137 ، 4مصر، ع -بالكليات المتوسطة بسلطنة عمان . دراسات فى التعليم الجامعى 

(: مهيييارات التواصيييل غيييير اللفظيييي ليييدى المعلميييين كميييل ييييدركها 2016الشيييريانية، صيييفية بنيييت حميييود)

الطلبيييية وعالقتهييييا بدافعييييية االنجيييياز واالتجيييياه نحييييو المعلييييم، رسييييالة ماجسييييتير غييييير منشييييورة، جامعيييية 

 لطان قابوس. سلطنة عمان.الس

مؤسسييية حيييورس الدوليييية طباعييية نشييير توزييييع .اإلسيييكندرية  (.إدارة الصيييراع.2008الصييييرفي، محميييد) 

. 

(عليييييم نفيييييس النميييييو الطفولييييية والمراهقة.مكتبييييية الفيييييالح للنشييييير 2005منيييييذر عبدالحمييييييد ) الضيييييامن،

 والتوزيع ،االمارات العربية المتحدة .

سييية المهيييارات اإلداريييية الصيييفية األساسيييية ليييدى معلميييي التعلييييم (. درجييية ممار2011حسييين )، الطعييياني 

الثيييانوي فيييي ميييديريات التربيييية والتعلييييم فيييي محافظييية الكيييرك وعالقتهيييا بيييبعض المتغييييرات. مجلييية جامعييية 

 ( .جامعة مؤته .األردن.2+  1)–27دمشق المجلد 

مهيييارات التواصيييل (. اسيييتخدام معلميييي التربيييية اإلسيييالمية فيييي سيييلطنة عميييان 2013العياصيييرة، محميييد )

اللفظييييية وغييييير اللفظييييية فييييي ضييييوء بعييييض المتغيرات.مجليييية جامعيييية النجيييياح لألبحيييياث)العلوم اإلنسييييانية 

 .2013(.11)27(المجلد 

( معوقيييات االتصيييال بييين أعضييياء هيئييية التيييدريس وطلبييية 2002الغييافري، سيييالم بييين سيييليمان بيين خمييييس) 

ن. رسيييالة ماجسيييتير غيييير منشيييورة. الدراسيييات العليييياء فيييي جامعييية السيييلطان قيييابوس فيييي سيييلطنة عميييا

 جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.

(. كفايييييات التييييدريس .المفهييييوم التييييدريب األداء. دار الشييييرو  2003الفييييتالوي، سييييهيلة محسيييين كيييياظم) 

 للنشر و التوزيع. األردن.

(.تعيييديل السيييلوك فيييي التيييدريس.دار الشيييرو  للنشييير والتوزييييع 2005الفيييتالوي، سيييهيلة محسييين كييياظم )

 األردن. .
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( االتصييييال اإلنسيييياني بييييين المعلييييم والطالييييب . دار الجامييييد للنشيييير 2012القوايسيييية، فاطميييية عبييييدالرحيم)

 والتوزيع، األردن .

(.مشييييكالت التواصييييل الصييييفي وعالقتهييييا بييييبعض 2011المييييزين، سييييليمان و سييييكيك، سييييامية إسييييماعيل )

تغييييرات .مقيييدم لميييؤتمر مشيييكالت االنضيييباط فيييي الميييدارس الثانويييية بمحافظييية غيييزة فيييي ضيييوء بعيييض الم

 فلسطين .، الحوار والتواصل التربوي المنعقد بكلية التربية الجامعة اإلسالمية .غزة

عيييالم ، (.مهيييارات االتصيييال والتفاعيييل2011 ل مسييياعد، حصييية محميييد و العقبييياوي، أحيييالم عبيييد السيييميع)

 الكتب، القاهرة.

ية التيييييي تواجيييييه معلميييييي المرحلييييية .) مشيييييكالت اإلدارة الصيييييف200المقييييييد، ع. م.، و العييييياجز، ف. ع. )

االبتدائيييية بميييدارس وكالييية الغيييوث الدوليييية بغيييزة وسيييبل التغليييب عليهيييا .رسيييالة ماجسيييتير غيييير منشيييورة(. 

 الجامعة اإلسالمية )غزة(، فلسطين.

 (.المدخل في االتصال الجماهيري، إثراء للنشر والتوزيع، األردن.2012الموسى، عصام سليما)

(. دور معلييييم المرحليييية الثانوييييية بمحافظييييات قطيييياع غييييزة فييييي 2012) الوصيييييفي، عييييوض ديييييب محمييييود

تعزيييييز ثقافيييية التواصييييل لييييدى طلبتييييه وسييييبل تطييييويره فييييي ضييييوء الفكيييير التربييييوي اإلسييييالمي. رسييييالة 

 ماجستير غير منشورة . الجامعة اإلسالمية. غزة.

هللا أبيييو (.ترجمييية عبيييد2003أورليييينج، دوناليييد و كاالهيييان، ريتشيييارد وهيييارد، روبيييرت وجبسيييون، هييياري)

 نبعة، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع. دولة الكويت. 

 ، وكالة المطبوعات، الكويت.3(. مناهج البحث العلمي. ط1977بدوي، عبد الرحمن)

(.العوامييييل المجتمعييييية للعنييييف المدرسييييي، دراسيييية ميدانييييية فييييي مدينيييية دمشييييق. 2011بركييييات، علييييي )

 وريا .الهيئة العامة السورية للكتاب. وزارة الثقافة س

(.العنيييييف الموجيييييه ضيييييد الطفيييييل )دراسييييية مسيييييحية فيييييي مرحلييييية التعلييييييم 2004بركيييييات، مطييييياع محميييييد)

 سوريا. األساسي في سورية(.جامعة دمشق.

 .المسيرة للنشر والتوزيع. األردن (المشكالت النفسية و عالجها. دار2008بطرس، حافظ بطرس)

ار العلمييييي للنشيييير والتوزيييييع. األردن، (. علييييم اليييينفس التربييييوي.دار االعصيييي2014بقيعييييي، نييييافز أحمييييد )

 عمان.
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(. أسيييس عليييم الييينفس التربيييوي. 2003تيييو ، محيييي اليييدين و قطيييامي، يوسيييف و عيييدس، عبيييد اليييرحمن )  

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .عمان .األردن. 3ط

(.أنيييواع تعييياون طلبييية الصيييف العاشييير فيييي حيييل مسيييائل إثرائيييية فيييي 2013جيييرادات، بيسيييان عمييير عيييارف)

رسييييالة ماجسييييتير  ، دة الرياضيييييات والصييييعوبات التييييي تييييواجههم فييييي التغلييييب عليهييييا .دراسيييية نوعيييييةمييييا

 غير منشورة .جامعة النجاح. فلسطين .

(.المراهقييية تليييك األعيييوام المثييييرة كييييف ييييتفهم األهيييل والمراهقيييون التوقعيييات 2013حجيييازي، مصيييطفى) 

 والتغيرات. ورشة الموارد العربية، بيروت .لبنان.

(. معييييايير شييييروط الموضييييوعية و الصييييد  والثبييييات فييييي البحييييث 2003الييييد أحمييييد مصييييطفى )حجيييير، خ  

الكيفييييي: دراسيييية نظرييييية. مجليييية جامعيييية أم القييييرى للعلييييوم التربوييييية واالجتماعييييية واإلنسييييانية، المملكيييية 

 .154-132(، 2)15العربية السعودية. م 

ميييين ظيييياهرة العنييييف فييييي  (.دور االدارة المدرسييييية فييييي الحييييد2014حمادنييييه، محمييييد صييييايل الخضيييير )  

 . األردن. 7( العدد 3المدارس األردنية. المجلة الدولية التربوية المتخصصة. المجلد )

(.نميييو اليييذكاء الوجيييداني وعوامليييه ليييدى كيييل مييين البنيييين والبنيييات 2005دسيييوقي، شييييرين محميييد أحميييد )

مهورييييية مصيييير . ج3( العييييدد11)دراسيييية مقارنة(.مجليييية كلييييية التربييييية .جامعيييية قنيييياة السييييويس .المجلييييد)

 العربية.

(العقييياب البيييدني والمعنيييوي المدرسييييين وأثرهميييا عليييى السيييلوك العيييدواني 2011ذهبيييية، العربيييي قيييوري )

ليييدى التلميييييذ المتمييييدرس فييييي مسيييتوى التعليييييم المتوسييييط ومسييييتوى التعلييييم الثييييانوي. دراسيييية ماجسييييتير 

 .23غير منشورة. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. الجزائر

(. برنيييامج لتنميييية بعيييض مهيييارات التواصيييل الشيييفوي الالزمييية للتيييدريس وخفيييض 2007)راشيييد، حيييازم  

 .210 - 158 ، 63مصر، ع -القلق منه لدى الطالبات المعلمات. مجلة القراءة والمعرفة 

(التواصيييل االجتمييياعي األبعييياد والمبييياد. والمهيييارات .دار كنيييوز المعرفييية 2014سييياري، حلميييي خضييير ) 

 عمان.، العلمية للنشر. األردن

(.اضيييطرابات التواصيييل بيييين النظريييية والتطبييييق. دار المسييييرة 2014سيييالم، أسيييامة فيييارو  مصيييطفى ) 

 للنشر و التوزيع و الطباعة. األردن.
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(.أساسييييييات البحيييييث الكيفيييييي، أسييييياليب وإجيييييراءات 1999انسيييييليم و كيييييوربين، جوليييييييت ) سيييييتراوس، 

مركيييييز البحيييييوث والدراسيييييات  –العامييييية النظريييييية المجيييييذرة. ترجمييييية .عبيييييدهللا الخليفييييية، معهيييييد االدارة 

 االدارية .المملكة العربية السعودية. الرياض.

(. فعالييييية برنييييامج مقتييييرح لتنمييييية بعييييض مهييييارات التفاعييييل 2005سييييعيد، ع. م.، و ميخائيييييل، م. إ. )  

 ، 46مصيييير، ع -الصييييفي لييييدى معلمييييي المرحليييية اإلعدادييييية أثنيييياء الخدميييية. مجليييية القييييراءة والمعرفيييية 

211 - 246. 

(.تقييييويم االتجاهييييات نحييييو كفييييايتي التواصييييل الصييييفي وإدارة 2007سييييلوم، طيييياهر و الغييييافري، هاشييييل) 

الصيييف ليييدى طالبيييات كليييية التربيييية بعبيييري ومعلميييات منطقييية الظييياهرة جنيييوب فيييي سيييلطنة عميييان .مجلييية 

 (.1) 5ه ، اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

ه بسييييلوكات العنييييف والتحصيييييل الدراسييييي لييييدى (. الضييييغط المدرسييييي وعالقتيييي2011سييييميرة، عبييييدي)  

( سيييينة دراسيييية ميدانييييية   علييييى عينيييية ميييين تالميييييذ السيييينة األولييييى 15-17المراهييييق    المتمييييدرس ) 

 ثانوي. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة مولود معمري. الجزائر.

يييييية (.فاعليييييية التيييييدريس التبيييييادلي وخيييييرائط المفييييياهيم فيييييي تنم2013سييييييفتن، عمييييياد شيييييوقي ملقيييييي )  

مهييييارات التواصييييل واإلبييييداع واتخيييياذ القييييرار فييييي الهندسيييية لييييدى تالميييييذ المرحليييية اإلعدادييييية، مجليييية 

 ، جامعة جنوب الوادي، جمهورية مصر العربية .16تربويات الرياضيات ه

(. منظييييور تكامييييل ناقييييد للنميييياذه الحديثيييية للييييتعلم االجتميييياعي الوجييييداني 2013شيييياهين، ه. ا. ه. إ. )  

 2، ه 154مصر، ع  -معلمين. التربية ) جامعة األزهر ( في برامج إعداد ال

(، مييييدخل فييييي االتصييييال الجميييياهيري و نظرياتييييه. دار ومكتبيييية الكنييييدي 2014شيييياوي، برهييييان محمييييد ) 

 للنشر و التوزيع.

( الصيييحة النفسيييية والتفيييو  الدراسيييي، دار النهضييية العربيييية 1990عبيييد اللطييييف، ميييدحت عبيييد الحمييييد)  

 .للطباعة والنشر، لبنان

(.التفاعييييل 2013) الخطيييييب، أمييييل ابييييراهيم و الييييدخيل، عبييييدهللا والعقييييول، حسيييينعبييييد الهييييادي، نبيييييل و 

 الصفي أساسياته تطبيقاته ومهاراته، دار قنديل للنشر والتوزيع. عمان .

 ( المعلم إعداده. تدريبه. كفاياته. دار صفاء للنشر والتوزيع. األردن.2006عبيد، جمانة) 

عناصييير التفاعيييل الصيييفي فيييي حصييية اللغييية اإلنجليزيييية كميييا ييييراه طلبييية الثانويييية  (.2008عقيييل، فيييواز ) 

 (.1)22العامة في مدينة نابلس / فلسطين. مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(. ه



 

122 

(. التواصيييييل والتفاعيييييل فيييييي الوسيييييط المدرسيييييي .المعهيييييد اليييييوطني لتكيييييوين 2009)تاعوينيييييات ،عليييييي  

 مستواهم. وزارة التربية الوطنية ز الجزائر.مستخدمي التربية وتحسين 

(.الدافعييييية العقلييييية... رؤييييية جديييييدة. مركييييز ديبونييييو 2014قيييييس محمييييد وحمييييوك، وليييييد سييييالم ) علييييي، 

 لتعليم التفكير .األردن.

(.أثييير التغذيييية الراجعييية المقدمييية بعيييد أداء االختبيييارات الصيييفية عليييى 2003غنييييم، ميييراد حسييين صيييال )  

لطييالب الصيييف السييابع األساسيييي فييي محافظييية قلقيلييية . دراسييية ماجسييتير غيييير  فييي الرياضييييات التحصيييل

 منشورة . جامعة النجاح الوطنية فلسطين.

ل . التعلم بطريقتي التعاون والتنافس وأثرهما على تحصي(2008)سليمانل محمد خليفاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد،  

ل ميييييييييييييييييييييييييييييين م نحو كثانوي  واتجاهاتهل الطلبة  في مادة الرياضيات في الصفين الخامس األساسي واألو

، نيييييابلس اـيييييجامعة النجاح الوطنية . كلية الدراسات العليدراسييييية ماجسيييييتير غيييييير منشيييييورة . الطريقتين. 

 فلسطين.

(.االتصييييال االجتميييياعي فييييي الخدميييية 2012فهمييييي، محمييييد السيييييد و عبييييد الجييييواد، سييييلوى عبييييد هللا)   

 كندرية.االجتماعية بين النظرية و التطبيق. دار الوفاء لدنيا الطباعة، االس

(. مهيييارات التواصيييل الصيييفي ومسيييتوى أدائهيييا ليييدى 2005عليييي خلفيييان )، قاسيييم، محميييد جيييابر والنقبيييي 

 معلمي اللغة العربية والعلوم بالمرحلة االبتدائية. كلية التربية .االمارات العربية المتحدة .

لنشيييير (.  علييييم اليييينفس العييييام .دار الفكيييير للطباعيييية وا2002قطييييامي، يوسييييف وعييييدس، عبييييدالرحمن ) 

 والتوزيع .عمان، األردن.

(.فاعليييية برنيييامج تيييدريبي لتنميييية مهيييارات االتصيييال بيييين المعليييم و الميييتعلم وأثرهيييا 2011كيييابور، هنيييد)  

 في التحصيل الدراسي للمتعلم. رسالة دكتوراة غير منشورة .جامعة دمشق .سوريا.

وكفيييافي، وفييياء محميييد  كفيييافي، عيييالء اليييدين و الضيييبيان، صيييال  بييين موسيييى وجميييال اليييدين، هنييياء موسيييى

(.مهيييارات االتصيييال والتفاعيييل فيييي عمليتيييي التعلييييم 2005)ومحميييد، وائيييل عبيييدهللا ووهيييدان، جميييال السييييد

 والتعلم. دار الفكر للنشر والتوزيع. عمان. األردن. 

(. سييييكلوجية التميييايز ليييدى الميييراهقين .دار دجلييية. المملكييية األردنيييية 2009مصيييطفى، يوسيييف حميييه )  

 الهاشمية .

(. االرشيييياد والعيييياله النفسييييي، األسييييس النظرييييية والتطبيقييييية. دار المسيييييرة 2001، سييييامي محمييييد)ملحييييم

 األردن. ، للنشر والتوزيع والطباعة. عمان
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(. ميييدى إسيييهام معلميييي الميييواد اليييدرا سيييية فيييي 2012نصييير، حميييدان عليييي و عبابنيييه، محميييد أحميييد)   

سييي فيييي منطقيية بنيييي كنانيية التعليميييية تحسييين مهيييارات التواصييل اللغيييوي لييدى طلبييية الصييف العاشييير األسا

(. 4)1بشييييمال األردن. مجليييية جامعييييية القييييدس المفتوحييييية لألبحيييياث والدراسيييييات التربوييييية والنفسيييييية  م 

 فلسطين.

(. االستراتيجيات المعتمدة من طرف األستاذ داخل الصف ودورها في تنمية 2010نعيمييييييييييييييية، سيييييييييييييييوفي)

ييييذ الطيييور المتوسيييط. دراسييية ماجسيييتير غيييير فيييي حيييل المشيييكالت الرياضيييية ليييدى تالمالقدرة على التحكم 

 منشورة. جامعة منتوري . الجزائر .   

(. ترجميييية المييييدارس األهلييييية .اسييييتراتيجية لتنشيييييط الييييتعلم الصييييفي  دليييييل 2000هييييارمن، ميريييييل  ) 

 المعلمين . دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع . السعودية .

لمتعلمييييين النشييييط فييييي العملييييية التعلمييييية التعليمييييية. (. درجيييية انخييييراط ا1010وزارة التربييييية والتعليييييم)

 وزارة التربية والتعليم .فلسطين.

 . (. وقف العنف في المدارس . دليل المعلم2009يونيسكو ) 
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 المالحق

 (1ملحق رقم)

 قائمة أسماء المحكمين ألسئلة األداة األولى

الدرجةالعلميةوظيفيالمسمىالاالسمم

اإلرشاددكتوراةفيأستاذجامعيالدكتورمطاعمحمدبركات1

ماجستيرلغةعربيةمشرفةلغةعربيةسالمةبنتسالمبنمحمدالمرهوبية2

ماجستيرلغةعربيةخاصمحمدالهاشميةبنسالمبنتموزة3

عضددددددددددددوفندددددددددددديسعيدةبنتعليبنسالمالراسبية4

تحانددداتوشدددؤونام

طلبة

ماجستيرإدارة
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 (2ملحق رقم )

 قائمة أسماء المحكمين ألسئلة األداة الثانية

الدرجةالعلميةالمسمىالوظيفياالسمم

اإلرشاددكتوراةفيالدكتورمطاعمحمدبركات1

سددددددالمةبنددددددتسددددددالمبددددددنمحمددددددد2

المرهوبية

عربيةماجستيرلغةمشرفةلغةعربية

بكددددددددددالريوستوحيدددددددددددمعلمةلغةعربيةسليمةبنتسالممحمدالهاشمية3

مددددؤهالتلغددددةعربيددددة

وتربيةاسالمية

عضدددددددددددددددوفنددددددددددددددديسعيدةبنتعليبنسالمالراسبية4

امتحاندددددداتوشددددددؤون

طلبة

ماجستيرإدارة



























 

130 



 (3رقم ) ملحق

 قات النقاشية قبل وبعد التعديل .األسئلة التي تم مناقشتها مع الطالبات ضمن الحل

رقم

السؤال

المالحظاتاألسئلةبعدالتعديلاألسئلةقبلالتعديل

السؤال

األول

.عندماتفكريفيالصعوبات

التيتقابل لنقلأفكار 

وصياغتهالمعلمت ماهيابرز

المشكالتالتيتقفزالىذهن 

وتمنع منالتواصل؟

ماهيالمشكالتالتي

تمنعالطالبةمنالتواصل

ونقلأفكارهاومقترحاتها

وأسئلتهاللمعلمةمنوجهة

نظرالطالبات؟



االبتداءباالستفهام

تعديلصياغات

السؤال

الثاني

.منوجهةنظر ماهي2

الصعوباتالتيتمنعالفهم

؟الواضللماتقولاالمعلمة

ماالمشكالتالتيتمنع

الطالبةمنالتواصلو

إدرا ماتقولاالمعلمة

بشكلواضلمنوجهة

نظرالطالبات؟

االبتداءباالستفهام

 تعديلصياغات

السؤال

الثالث

ماالذييؤديلظهورتل 

؟المشكالتمنوجهةنظر 

ماهياألسبابالرئيسية

وراءحدوثهذه

المشكالتالتيتمنع

التواصل؟

 صياغاتتعديل

السؤال

الرابع

ؤثرهذهالمشكالت.كيفت4

علىتفاعلالطالبةوعالقتها

داخلالصف؟

ماارثارالمترتبةعلى

وجودهذهالمشكالتالتي

تمنعالتواصلمنوجهة

نظرالطالبات؟

 تعديلصياغات
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(4حقرقم)مل

السالمعليكمورحمةهللاوبركاتااألختالمعلمةالفاضلة:

ان:تقومالباحثةبلجراءدراسةبعنو

"مشكالتتواصلالمعلماتمعطالباتهنمنوجهةنظرالطالباتوالمعلماتفيالصفينالتاسعوالعاشر

بمدارسالحلقةالثانيةبمحافظةالشرقيةجنوب"

وذل استكمااللمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستيرمنجامعةنزو  ولتحقيقأهدافالدراسةأعدت

قةنقاشيةحولمشكالتتواصلالمعلماتكماتراهاالطالبةفيأربعأسئلةوهيالباحثةأداتين:األولىحل

موضحة تيا:

السؤالاألول:ماهيالمشكالتالتيتمنعالطالبةمنالتواصلونقلأفكارهاومقترحاتهاوأسئلتهاللمعلمةمن

وجهةنظرالطالبات؟

لتواصلوإدرا ماتقولاالمعلمةبشكلواضلمنوجهةالسؤالالثاني:ماالمشكالتالتيتمنعالطالبةمنا

نظرالطالبات؟

السؤالالثاني:ماهياألسبابالرئيسيةوراءحدوثهذهالمشكالتالتيتمنعالتواصل؟

السؤالالرابع:ماارثارالمترتبةعلىوجودهذهالمشكالتالتيتمنعالتواصلمنوجهةنظرالطالبات؟

فيجداولالتفضيلالتيبينيدي وهيبتجميعهذهارراءمنوجهتنظرالطالباتوجدولتهاثمقامتالباحثة

بترتيبهاحسباألولويةالتينرجومن تكرماقراءتهاوتحديددرجةأهميتهامنوجهةنظر .األداةالثانية

 وإضافةماترينامناسباأسفلكلجدول.ترينهامناسبةمنوجهةنظر 

الباحثة/أسماءبنتسالمبنمحمدالهاشميةتقديريوامتنانيمعخالص

التخصص:البياناتالعامة

سنواتالخبرة:

سنوات)(7-4سنوات)(من3أقلمن

سنةفأكثر)(12سنة)(من12-7من
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البة لنقل أفكارها وصياغتها لمعلماتها .)أرجو إعادة ترتيب العبارات مشكالت ترين أنها تعيق تواصل الط

(13-1حسب درجة أهميتها من 

 الترتيب من حيث األهمية   صعوبات تتعلق بالمعلمة 

  عصبية المعلمة واستخدامها ألفاظا غير مقبولة تستفز الطالبة. 1

  بة .شخصية المعلمة غير محاورة ومتسرعة في تفسير سلوك الطال 2

  عدم احترام الطالبة وتكرار إهانتها وإحباطها في المواقف المختلفة. 3

  عدم تقدير الظروف الخاصة للطالبة . 4

  تعميم المواقف الخاطئة من الطالبة على جميع سلوكها . 5

  كره الطالبة لتكرارها مواقف سلوكية غير مقبولة ينعكس على تواصلها معها. 6

  الطالبات حسب المستوى التحصيلي والشكل والجنسية. التمييز بين   7

  استخدام العقاب الجماعي. 8

  عدم اإلنصات لحديث الطالبة وعدم مساعدتها على التعبير عن أفكارها. 9

  عدم تزويد الطالبة بتغذية راجعة حول ما تقدمه من أفكار ومقترحات . 10

  ضعف التعزيز لما يطرح من  راء وأفكار . 11

  أفكار وافتراضات مسبقة سلبية عن الطالبة  . 12

(9-1)أرجو إعادة ترتيب العبارات حسب درجة أهميتها من 

 الترتيب من حيث األهمية   أسباب تتعلق بالطالبة  

  الخوف من قطع حديث المعلمة أو إحراجها بسؤال . 1

  الخوف من إتهامها  بالسرحان أوعدم الفهم.  2

  ن تنقل  المعلمة مواقفها حتى البسيطة إلى الوالدين ومعلماتها الخوف من أ 3

  الطالبة ال تثق بذاتها وبقدراتها  4

  الخوف من ردود فعل غير متوقعة من معلمتها 5

  محتوى األسئلة واألفكار المطروحة ال يثير اهتمام الطالبة   6

  شخصية الطالبة خجلة ومنطوية . 7

  اظ المعلمة بأسرارها .عدم الثقة في احتف 8

  الخوف من ظلم المعلمة لها في درجاتها أو تعاملها معها . 9

مشكالتأخر ترينهاواضحةولمتدرجضمنالبنود:

1___________________________________________.

2____________.______________________________
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 )رتبيحسباألهمية(الفهم الواض  لما تقوله المعلمة الصعوبات التي تمنع الطالبة من السؤال الثاني :

 (7-1)أرجو إعادة ترتيب العبارات حسب درجة أهميتها من  

3-1لعبارات حسب درجة أهميتها من )أرجو إعادة ترتيب ا 

مشكالتأخر ترينهاواضحةوغيرمدرجة:

1___._______________________________________

2__________________________________________.

 حيث األهمية  الترتيب من  صعوبات تتعلق بالطالبة  م

  كثرة مداخالت الطالبات والمقاطعات المستمرة . 1

  سرحان الطالبة وانشغالها بأمور خاره الحصة . 2

  غياب الرغبة والهدف لدى الطالبة . 3

  مشكالت خاصة لدى الطالبة صحية ونفسية ال تدركها المعلمة . 4

  لى التخطيط واإلقناع وترتيب األفكار( اعتقاد الطالبة بعدم كفاءة المعلمة )ضعف القدرة ع 5

  كره الطالبة للمعلمة وإحساسها أن المعلمة تكرهها . 6

  ضعف المستوى التعليمي للطالبة . 7

نحيثاألهميةالترتيبمصعوباتتتعلقبالمعلمةم

نبرةصوتالمعلمة)العاليةجداوالمنخفضةجدا(والسرعةفيالحديث1

أهدافالدرسغيرواضحةوالتخطيطوالتنفيذاليخدماألفكارالمطروحة.2

ضعفقدرةالمعلمةعلىإدارةوضبطالصف.3

عدمإثارةدافعيةالطالبةوتحفيزهاللتعلم.4

ةالمتشددفيالتعاملمعالمواقفالمختلفة.أسلوبالمعلم5

استخدامالمعلمةالمتكررللعقابالجماعي.6

استهزاءالمعلمةبالطالبةعندطرحهاأفكارهزيلةالمحتو .7

 

 

 ميةالترتيب من حيث األه صعوبات البيئة الصفية و المحيطة

  البيئة الصفية التفاعلية غير جاذبة. 1

  ضغط الجدول المدرسي وضغط التكليفات الدراسية . 2

  أفكار مسبقة حول صعوبة المادة الدراسية تجعل الطالبة ال تتقبلها . 3
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درجةحسبالعباراتترتيبإعادةأرجو)نظر ؟وجهةمنالمشكالتتل ظهورأسباب:الثالثالسؤال

(5-1منأهميتها



(6-1)منأهميتهادرجةحسبالتاليةالعباراتترتيبإعادةأرجو



(4-1)أرجو إعادة ترتيب العبارات حسب درجة أهميتها من 

أسبابأخر ترينهاواضحةوغيرمدرجةضمنالبنود:

1___________________________________________.

2___________________________________________.

الترتيبمنحيثاألهميةأسبابتتعلقبالطالبةم

نالمعلمةوالطالبة.إحساسالكراهيةبي1

سماتشخصيةكالخجلوالعناد.2

ضعفالرغبةلد الطالبفيالتعلموعدموجودميولللمادة.3

اعتمادالطالبةعلىمصادرأخر للمعلومة)االنترنت المعلمالخصوصي(.4

الشلليةوالتحزباتوالصحبةالسيئة.5

نحيثاألهميةالترتيبمأسبابتتعلقبالمعلمةم

عدماهتمامالمعلمةبلقامةعالقةمنفتحةبطالباتها.1

ضغوطوظروفخاصةلد المعلمة.2

تداخلاألمورالشخصيةوالمهنية3

ضعفتأهيلالمعلمة.4

ضعفوعيالمعلمةلطبيعةالمهمةالتربويةلها.5

المقارناتغيرالمقبولةبينالطالبات.6

الترتيبمنحيثاألهميةعواملأخر 

بيئةالصفالتفاعليةغيرمشجعةوالتثيرفضولالطالبةورغبتهافيالتعلم1

المناهجالدراسيةالتخدمالفئاتالعمريةالمختلفة.2

قوباتالمتشددةبعاالقراراتاإلداريةوالع3

التنشئةالوالديةالتشجععلىالحوار.4
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تأثيرهذهالمشكالتعلىتفاعلالطالبةوعالقتهاداخلالصف؟ؤالالرابع:الس

(12-1)أرجو إعادة ترتيب العبارات حسب درجة أهميتها من 

الترتيبمنحيث ثارتتعلقبالطالبة

األهمية

تدنيالمستو التحصيليللطالبةوالتسربوالهروبالدراسي.1

إهمالالطالبةللمادة.2

الغيرةوالكراهيةبينالطالباتبسببالتمييز.3

ضعفثقةالطالبةفيمعلمتها4

ضعفثقةالطالبةفينفسهاوسهولةالسيطرةعليها.5

شعورالطالبةبالوحدةوالعزلة..6

ضعفاألهدافالمستقبليةوالطموحات.7

ياراتهاالمستقبليةعزوفالطالبةعناختيارموادمعينةممايؤثرعلىخ8

إحساسالطالبةبالغضبوالضيق9

ضعفعالقةالطالبةبمعلمتها.10

ضعفالدافعيةوالتفاعلالصفيلد الطالبة.11

ضعفتنميةالمواهبوتطويرهاوفقدالفئاتالمبدعةمنالطلبة.12

 

 (2-1)أرجو إعادة ترتيب العبارات حسب درجة أهميتها من 

الترتيبمنارتتعلقبالمعلمة ث

حيثاألهمية

يصبللد الطالبةميللتصيدأخطاءالمعلمة.1

تزدادلد المعلمةالصعوبةفيتوصيلالمعلومةللطالبة2



تأثيراتأخر ترينهاهامةوغيرمدرجة:

1___________________________________________.

2_______________________.____________________

3___________________________________________.



 

136 




 

137 

  

 

Abstract



Teachers' Communication Problems with their Students from the point of  

view of  teachers and students of grades of 9&10in the basic school in the 

general Directorate of Education in sharqia south.

Dr. Mouta Mohammed Barakat 

This study aimed to identify the problems of teachers` communication with 

their students from the point of view of grades nine and ten students and 

teachers at Sharqiah South Directorate schools. The researcher used the 

qualitative approach in analyzing the content and the quantity approach with 

some of the results. The researcher applied two instruments, the first was the 

focus group to know the problems that hinder communication between 

teachers and their students, the reasons and the effects based on these 

problems. The study was applied on a sample of 96 female students and 119 

teacher.The second instrument was the preference scales to identify the 

teachers' awareness for the presence of these problems, reasons behind 

them, their effects and the degree of agreement. Designing of the second 

instrument was based on the discussion sessions of students` responses as 

they were sorted out ,collected and divided into alignment by the researcher . 

To analyze the teachers` responses (SPSS) was used. The results of the 

study showed there are two types of problems which hinder students` 

communication and their initiative, some are related with students and others 

are related to teachers. Moreover, there are other three categories which 

prevent clear understanding of the teacher in which are related to the teacher, 

the student or the classroom environment also there are three categories 
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which are related to the problems related to the teacher, the student and 

other reasons that prevent the teachers` communication with their students. 

The point of view of teachers according to the factor of experience were the 

same at  the (> 0.05) level for the frequency occurrence of these problems   

except  for the problem of (students` repeated bad behavior) for  the 

experience between (7- 12) years  and the problem of  (absent minded 

students)for the teachers who are  experience aged from  12 upwards. 

The point of view of teachers and their students were the same in the 

ordering of these problems according to the degree of their importance in (26 

) problems out of( 38) problems Whereas they differ in the ordering of 12 

problems according to their priority to both teachers and students. 

 


