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 الفصل األول
 بموضوع البحثالتعريف 

 :لدراسةمقدمة ا
أو التعليم أو غيرها ظهر االهتمام بالبيئة التي يعمل فيها األفراد سواء في مجال الصناعة أو التجارة      

نحو التكيف ، نتيجة لشعور العاملين في هذه المجاالت بأهمية توفر الجو المالئم لهم لدفعهم من المجاالت
المتبادل بين الفرد وعناصر البيئة المتواجد فيها، ، والذي غالبًا ما يتكون نتيجة للتفاعل السليم مع هذه البيئة

جد في النظرية و  حيث  ؛البيئةأنها ذات اتجاه واحد بين الفرد و تفسير هذه العالقة على  يمكنال  هإال أن
 وك تتوسط عدة عوامل شخصية داخليةالمعرفية االجتماعية لباندورا أن أغلب المؤثرات البيئية على السل

حيث أنها تعد المؤسسة التي يقضي فيها  ؛ومن ضمن هذه المؤثرات البيئية المدرسة. (37، 8991)قطامي، 
، ومن اآلمال التي يتم ل دور األسرة في عملية التربية والتنشئة ونقل الثقافةالفرد فترة طويلة من حياته وتكم

وكذلك  ،جذابة جمالياً و  فيزيقياً يجابية، آمنة ا  ة هي أن تكون بيئة آمنة وجذابة و السعي من أجلها في المدرس
وتنمي لديهم االستقالل الذاتي والسالمة والكمال  ،كرامةة يعامل التالميذ فيها باحترام و يجابيإبيئة اجتماعية 
 .(901، 9009)غانم وآخرون، 

يواجهونها األشياء التي و  ،فالبيئة التي يتم العمل فيها مع الفرد تتضمن األشخاص الذين يتفاعل معهم     
، 9009واألماكن واألحداث التي يمرون بها )خليل،  ،واألسلوب الذي يتم به معاونتهم على تنمية المهارات

89.) 
ولكن كثيرًا ما وجد ضمن هذه البيئة خلط بين مفهومين هما: بيئة التعلم وبيئة الصف. حيث أن     

ر التعلم داخل المدرسة وخارجها بما كافة مصادمفهوم بيئة التعلم يجعل بيئة الصف جزءًا منها تمتد لتشمل 
الصف هي تلك  أما مفهوم بيئة. (81، 9007تتضمنه من البيئة والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد )فهمي، 

بقدر جودة هذه و  ،النفسية التي يوفرها المعلم في الموقف التعليمي داخل غرفة الصفالظروف الفيزيقية و 
سية هي مؤثرة تقوم بتأدية وظيفة أسامناسبة لتوفير خبرات غنية و  صفالظروف بقدر ما تكون بيئة ال

وعندما يشترك التلميذ والمنهج  ،ضمن الفصل الدراسي وهذه العملية تحصل غالباً  ،المساهمة في عملية التعلم
هذه العناصر ليست و  ،المعلم في تحقيق عملية التربية يحدث تفاعل نفسي اجتماعي داخل الفصل المدرسيو 
وهذا التفاعل يمتد تأثيره  ،يجابيًا أو سلبياً إبل متحركة وفعالة ويؤثر بعضها في البعض اآلخر  ؛امدة أو ثابتةج
الخصائص النفسية التربوية أدائيًا عن طريق تداخله مع و  ،ووجدانياً  ،ى كل ما يتعلمه الطالب معرفياً إل

وراً  مما يعطي البيئة الصفية د ،التحصيل الدراسيو لمة االتجاهات نحو المادة المتعللطالب، كالدافعية للتعلم و 
النفسية لهذه البيئة  تعد عامالً مؤثراً على حيث أن الخصائص االجتماعية و ؛ مهمًا في العملية التربوية
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وهي التي تؤثر من خالل العالقات السائدة  ،طريقة تعامله مع المواقف واألحداث، و الطالب وتفكيرهشخصية 
كما يؤكد . (971 -977، 9088اسي في مشاعر الفرد وانفعاالته )علوان وآخرون، ل الدر داخل الفص

بصورة مباشرة على سلوك  يعتبرونها من أهم المتغيرات التي تنعكسبويين على أهمية البيئة الصفية و التر 
ية ففي بعض األحيان يعاني الطالب المراهقين من توترات نفس (.9، 9080الطالب وانفعاالتهم )المبدل، 
لبات االنفعالية يشعرون بعدم الثقة بالنفس في هذه الفترة ألنها تعد فترة التقو  ،نتيجة عدم التوازن البيولوجي

حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن األمور التي تستثير غضب المراهق في المدرسة هي  طالب؛بالنسبة لل
ما تؤدي خاطئة عن الطالب. وهذه األمور كثيرا ً ّون المعلم فكرة العقاب أو الشدة أو كثرة النشاطات أو أن يك

 .(883، 9007عبد الحق، و االنفعالية لدى الطالب المراهق )أبو رياش  إلى ظهور الحساسية
، ته عنيفة ال تتناسب مع مثيراتها( سنة تكون انفعاال87–83الب في مرحلة المراهقة المبكرة )فالط  

متناسبة مع أي تصبح ردود فعل الفرد غير  ؛الثبات االنفعالي عدمها أيضاً التقلب االنفعالي و ويالحظ في
تزيد  حيث ؛لكن في مرحلة المراهقة المتأخرة يتجه المراهق نحو الثبات االنفعالي .الموقف الذي يتعرض له

 .(903، 9002)عبد الهادي،  يتحرر المراهق من مخاوفهالواقعية في فهم اآلخرين والمشاركة االنفعالية و 
النفسية المريحة للطالب تساعد في تكوين شخصيته وبلورة سلوكه لك ترى الباحثة أن البيئة وبذ    

مما ييسر له العمل  ،ألن هذا الجو يالئم عملية التعلم والتعليم وال ينفصل عنه ؛وأسلوب تفكيره وتقوي تفاعله
 .والتعلم دون عوائق نفسية

 : مسوغاتهاو  لدراسةمشكلة اأواًل: 
الضروريات التي ة من عدم توفر كافة المستلزمات و بعض المدارس في الجمهورية العربية السوري تعاني

ما تتطلبه المواقف التعليمية من  يجب أن تصاحب العملية التربوية سواء ما يتعلق بتجهيزات المدرسة أو
امة التي يجب أن تحظى عناصر أساسية لنجاح العملية التربوية. حيث تعد البيئة المدرسية من العوامل اله

( حول الواقع 8991) ، وهذا ما أكدته دراسة وزارة التربية السوريةكبر لتحقيق األهداف المرجوة منهاباهتمام أ
 ،والمرافق ،حيث أفادت الدراسة أن البيئة التعليمية تحتوي على عناصر مهمة منها الصفوف ؛البيئي للمدارس

% وهدفت الدراسة إلى تحديد جوانب الضعف والقوة في 72% و22 تراوحت أهميتها بين ،والسالمة الصحية
ازن في جميع المجاالت هو الحرص على تنشئة الفرد المتو حيث أن هدف التربية عامة ً  ؛البيئة المدرسية

ة الفرد، يعد النمو االنفعالي من العوامل ذات األهمية في بناء شخصيو  ،االنفعاليةو  ،واالجتماعية ،المعرفية
ة فأساس قيمة الطالب أما في المدرس ،في هذه األسرةبقيمته في أسرته باعتباره ابنا ً ما يشعر ب غالبا ً فالطال

ولكن شعور الطالب بهذه القيمة  ،ومشاركته في األنشطة المدرسية ،ومسايرته للنظم المدرسية ،هو تحصيله
 طالبوبين المعلمين واإلدارة وال طالب،لمعلمين واليحتاج إلى مناخ مدرسي يسوده الطابع االجتماعي بين ا

، كما أن التفاعل االجتماعي داخل طالببيًا على نواتج تعلم اليجاإوهذا المناخ يؤثر تأثيراً   ،بعضهم ببعض
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وهناك داخل  .(89، 9002)الدردير،  طالبأثيرات موجبة على تعلم الأساليب االتصال لها تبيئة الصف و 
لى المتعلم يجابي أو سلبي عإهاماً قد يؤثر بشكل إما  لصف التي تعد عامالً يسمى بيئة ا المناخ المدرسي ما

أن        ,Tapia & Parda) تابيا وبارادا ، فقد بينت دراسةمن عدة جوانب نفسية واجتماعية وتحصيلية
 , Yeung)يونغ ومكنيمي  بينت دراسةو  ،بيئة التعلم اإليجابية تسهم في تنمية الدافعية لدى الطلبة

Mcinerney ,     ة بين بعض العوامل المدرسية مثل )الشعور بقيمة المدرسة( وجود عالقة ارتباطي، 
 ،تشجيع المعلمين ،الءالتدعيم السلبي من الزم ،يجابي من الزمالءالتدعيم اإل ،الميل االنفعالي للمدرسة

ي أ ؛المناخ الصفي المساند أن وهذا ما يؤكد. (998، 9009)غانم وآخرون،  الدافعية الدراسية والتحصيل(
ويساعد  ،يساعد على التقليل من ردود الفعل االندفاعية ،الداعم من الناحية الفيزيقية والنفسية واألكاديمية

يجابية مشاعرهم اإل يطورويزيد فاعلية التواصل و  ،الطالب( أن يكونوا أكثر تعاوناً مختلف أعضاء المجموعة )
هي تعتبر و  ،على الطلبة من عدة نواح   البيئة الصفية تؤثروبالتالي  ،(971 -977، 9088)علوان وآخرون، 

وهذا التأثير يظهر في االتزان االنفعالي للطلبة خالل ، بين أطراف العملية التربوية كافةعامل تأثير تبادلي 
أن  (      ,Boynton بويونتونفقد أظهرت دراسة  ؛ومع المعلم داخل غرفة الصف ،تفاعلهم مع بعضهم

الصحة النفسية أعلى من هرون مستوى من األمن االنفعالي و تالميذ المعلمين المتصفين باالتزان االنفعالي يظ
كما تبين أيضًا أن تأثير  ،عدم االتزان االنفعالير و المستوى الذي يظهره تالميذ المعلمين اللذين يتسمون بالتوت

فالبيئة ؛ (809، 9002)الكسواني وآخرون،  الطلبة الدراسيفي تحصيل  البيئة الصفية ودورها الفعال يظهر
لباً على تحصيل الطالب ما تؤثر سينية التي تهتم بتطبيق اللوائح والقوانين غالبا ً الروتو الصفية المغلقة 

سالم، ) (8998 ،عطيةو) ،(8990 ،سالموهذا ما أكدته دراسة كل من ) ،توافقهم الشخصيالدراسي و 
 .(931، 8997 عطية،) (،899، 8990

( فقد بينت إلى أن تحصيل الطالب األكاديمي      ,Oord & Rossem)أورد وروسيم أما دراسة 
اصة بالبيئة يرجع إلى متغيرات خ (% 2.9)أن و  ،منه إلى متغيرات خاصة ببيئة الصف %(80.3)يرجع 

ومن خالل عمل الباحثة في مهنة التدريس  (،    ,     ,Oord & Rossemالمدرسية بصفة عامة )
الحظت أن هناك  ،في أكثر من مدرسة ومشاركتها لمالحظات العديد من المدرسينو  ،ألكثر من مرحلة

جز الواجبات المدرسية المكلف بها، يحب المدرسة ينو  ،ر دروسه وكتبهنمطين من الطالب األول يحض
بل  ؛ال يشعر بخوف أو رهبة من إدارة المدرسةو  ،معلميهوتربطه عالقات وثيقة ب ،ويذهب إليها بكل سعادة

بل يشعر  ؛ال يمل خالل الحصة الدرسيةو  ،صفيةويمارس األنشطة الصفية والال ،احتراملها كل حب و  يكنّ 
وال يؤدي  ،كتبهخر من الطالب الذي يهمل دروسه و بالمقابل هناك النمط اآلو  ،باالستمتاع أثناء شرح المعلم

، وتكون ممارسته دارة المدرسة سيف مسلط على رقبته، يشعر أن إواجباته المدرسية، عالقته ضعيفة بمدرسيه
صفية فهو سبيل للتسلية فقط وال يتخذها من أجل أما ممارسته لألنشطة الال لألنشطة الصفية شبه معدومة،
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السعادة عند سماعه جرس الحصة األخيرة كي ويشعر بالملل أثناء الحصة الدرسية، يشعر بالفرح و  ،التعلم
وضع يدها على بداية الخيط في هذه  ساعدت الباحثة على هذه األمور وغيرهاإن  يخرج من المدرسة،

 ،هي البيئة الصفية كما يدركها الطالبو هو وجود متغيرات مدرسية متالزمة مع بعضها البعض و  ،الدراسة
إن هذه المتغيرات الثالث تتماثل  .طالب  إنجازه وهو تحصيله الدراسيلما ينتظر من او  ،نفعاليتزان االواال

االتزان االنفعالي يناظر المتغير و  ،إلى حد ما مع نموذج باندورا الثالثي فالبيئة الصفية تناظر متغير البيئة
 .ار متغير السلوك في نموذج باندور وبذلك يكون التحصيل الدراسي يناظ ،الشخصي الداخلي في النموذج

بمعنى أن  ؛و لكن المتغيرات الثالثة في نموذج باندورا تتفاعل مع بعضها البعض تفاعالً  تبادلياً  ثالثياً 
 .عنى الحتمية التبادلية في نموذجههذا مو  اً كل متغير ال يؤثر في اآلخر فقط ولكنه يتأثر به أيض

معرفة مدى تفاعل متغيرات  محاولةً توصلت الباحثة إلى أهمية القيام بهذه الدراسة  مما سبق وانطالق 
 كما يدركها طلبة المرحلة الثانوية في مدارس مدينة دمشق، البيئة الصفيةوعالقته باالتزان االنفعالي ؛ بحثها

البيئة الصفية و االتزان االنفعالي بين عالقة ال ما :بالسؤال التالي لدراسةيمكن صياغة مشكلة اوبالتالي 
 .؟انوية العامة بمدارس محافظة دمشقالث طلبة المرحلة عينة من لدى الُمدركة

 :في النقاط التالية دراسةى أهمية التتجل :دراسةأهمية الثانيًا: 
ت هذا الموضوع الدراسات التي تناولناحية النظرية من ندرة المصادر و من ال اأهميته دراسةستمد الت -8

يما يتعلق حديثة ففي توفير معلومات  دراسةسهم الت، حيث من المتوقع أن بحدود علم الباحثة
 .دراسةبمتغيرات ال

أهميته من الناحية العملية في إلقاء مزيد من الضوء على واقع المدارس في  دراسةستمد التكما  -9
ورها على المتعلم التي تؤثر بدلتي يتم ارتكابها في بيئة الصف و الجمهورية العربية السورية واألخطاء ا

 .تربوية( –فيزيقية  –من عدة جوانب )نفسية 
في زيادة الوعي بأهمية البيئة الصفية فكلما اتجهت هذه البيئة إلى التوازن في  دراسةهم الستأن  يمكن -3

توفير متطلبات العملية التربوية السليمة سواء من الناحية الفيزيقية أو التربوية أو النفسية كلما كانت 
 .ساتها على العملية التربوية أفضلانعكا

االستقرار واالتزان االنفعالي الذي يجب أن يتمتع به الطالب والذي يؤثر من أهمية  دراسةال تأتي أهمية -1
 .لبيئة الصفية بكافة عناصرهابدوره على تفاعل الطالب داخل ا

التي تعد مرحلة هامة كون اسة وهم طلبة المرحلة الثانوية و التأكيد على أهمية الفئة المستهدفة بالدر  -2
لحوظة في مالتي يمر بها الطلبة والتي تتميز بتغيرات هامة و المراهقة  هذه المرحلة تتزامن مع مرحلة

 خاصة الجوانب االنفعالية للطلبة.كافة الجوانب الشخصية و 
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أو الحد أو التقليل من ميدانيًا في تحسين شروط العملية التربوية  دراسةيتوقع االستفادة من نتائج ال -2
 .كافة جوانبهاروط البيئة الصفية بالمشكالت الناجمة عن سوء شاألخطاء و 

لمدرسة الستثمار التربوية سواء نظرياً  أو إجرائياً  للمعلمين و إدارة ا لمقترحاتمحاولة تقديم بعض ا -7
يل أو تغيير اتجاهاتهم كل ما يحيط بالطالب من ظروف من أجل تكوين أو تعدالبيئة الصفية و 

 .ية التربويةئدة المرجوة من العملالتربوية مما يحقق الفاالنفسية واالجتماعية و 
 :إلى تعرف دراسةسعى الت :دراسةأهداف الثالثًا: 
 عينة البحث. أفراد العالقة بين االتزان االنفعالي و البيئة الصفية الم دركة لدى  -8
 –)ذكور تزان االنفعالي وفق متغير الجنسداللة الفرق بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس اال -9

 (.إناث
ختصاص االتزان االنفعالي وفق متغير اال الفرق بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس داللة -3

 .أدبي( –)علمي
فعالي وفق متغير التحصيل داللة الفرق بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس االتزان االن -1

 .الدراسي
متغير  الصفية الم دركة وفقداللة الفرق بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس البيئة  -2

 .إناث( –الجنس)ذكور
ة الم دركة وفق متغير داللة الفرق بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس البيئة الصفي -2

 .أدبي( –ختصاص )علمياال
دركة وفق متغير التحصيل داللة الفرق بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس البيئة الصفية الم   -7

 .الدراسي
 :(0.02الفرضيات عند مستوى داللة )تم اختبار  :لدراسةفرضيات ارابعًا: 
لدى أفراد عينة  البيئة الصفية المدركةو  ان االنفعالياالتز حصائية بين ذات داللة إال توجد عالقة  -8

  .البحث
متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس  بينتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال -2

 االتزان االنفعالي تعزى لمتغير الجنس.

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس  بين توجد فروق ذات داللة إحصائية ال -3
 االتزان االنفعالي تعزى لمتغير التخصص الدراسي.

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس  بينفروق ذات داللة إحصائية  ال توجد -4
 االتزان االنفعالي تعزى لمتغير التحصيل الدراسي.
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متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس بين توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال -5
 البيئة الصفية المدركة تعزى لمتغير الجنس.

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس  بينفروق ذات داللة إحصائية  ال توجد -6
 البيئة الصفية المدركة تعزى لمتغير التخصص الدراسي.

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس  بين توجد فروق ذات داللة إحصائية ال -7
 راسي.البيئة الصفية المدركة تعزى لمتغير التحصيل الد

 :دراسةمجتمع ال :خامساً 
، حيث بلغ (2102 -2102)للعام الدراسي  المرحلة الثانويةطلبة جميع من  دراسةيتألف المجتمع األصلي لل

ولقد ، حسب إحصاءات مديرية التخطيط واإلحصاء في محافظة دمشق طالبًا وطالبة( 23.021) عددهم
( طالبًا 88.913عددهم )ت الباحثة طلبة الصف الثاني الثانوي العام بفرعيه )العلمي واألدبي( إذ بلغ اختار 

 .وطالبة
 :راسةدعينة ال :سادساً 

بالطريقممة العشمموائية الطبقيممة، حيممث بلغممت نسممبة سممحب العينممة مممن المجتمممع األصمملي  دراسممةتممم سممحب عينممة ال
 طالبمًا وطالبمة ممن طلبمة (565) طالبمًا وطالبمة، مموزعين إلمى (301)وبذلك فلقد بلغ حجم العينمة  ،(%3)للدراسة

 .من طلبة الفرع األدبي طالبًا وطالبة (051)، والفرع العلمي
 :لدراسةحدود ا ًا:سابع

 بالمحددات التالية: دراسةوتتعين حدود ال
هم طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه األدبي والعلمي والبالغ عدد دراسةشملت عينة ال الحدود البشرية: -1

 .طالبًا وطالبة (789)
-9089دمشق الثانوية في العام الدراسي  تطبيق أدوات الدراسة في مدارس محافظةتم  الحدود المكانية: -2

9083. 
تطبيق المقاييس ، و دراسة، وتصميم وتحكيم أدوات الريبجمع اإلطار النظالبدء  حيث تم الحدود الزمنية: -3

الفصل الدراسي  (2101-2102)ومعالجة النتائج المتعلقة بالفرضيات في العام الدراسي  ،على أفراد العينة

 , األول
وقياسها من خالل األدوات  االتزان االنفعالي والبيئة الصفيةوتتناول العالقة بين  الحدود الموضوعية: -4

تحصيل ، العلمي(-ص )أدبياصتخاالالتالية: )الجنس،  وفق المتغيرات لدراسةاستخدمت باالتي 
لألداتين المستخدمتين  كومتريةيعلى الخصائص الس دراسةإمكانية تعميم نتائج هذه ال (، وتتوقفالدراسي
 . راسةدفي ال
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 المتغيرات التالية: دراسةت التضمن: دراسةمتغيرات الًا: ثامن
 :المتغيرات االرتباطية: وتشمل المتغيرات التالية 
 .االتزان االنفعالي -8
 .البيئة الصفية المدركة -9
 :المتغيرات التصنيفية: وتشمل المتغيرات التالية 
 إناث(. -)ذكور الجنس وله مستويان -8
 علمي(. –االختصاص وله مستويان )أدبي  -9
 .التحصيل الدراسي -3

 اعتمدت الباحثة في دراستها على األداتين التاليتين: :دراسةأدوات ال تاسعًا:
إعداد )محمود قامت الباحثة باالعتماد على مقياس االتزان االنفعالي من  دراسةحقيق أهداف اللت -0

 .( عبارة23( ويتألف من )9002 ،اسماعيل محمد ريان
وسيتم الحديث بشكل مفصل  بند. (10) من ويتألف مقياس البيئة الصفية،ة بتصميم الباحث تكما قام -2

 عن إعداد هذه األدوات في الفصل الرابع.
 :االجرائيةو  دراسة النظريةمصطلحات التعريف : عاشراً 

شارة إلى ذلك األساس أو المحور الذي تنتظم اإل"هو  :  Emotional Stabilityنفعاليتزان اال اال  -
باالنفعاالت أو التقلبات الوجدانية من حيث تحقيقها  تي تسمىالنفسي الحوله جميع جوانب النشاط 

لشعور الشخص باالستقرار النفسي أو باختالل هذا االستقرار و بالرضا عن نفسه أو باختالل هذا 
، 8971)سويف،  "و بانقالب زمام السيطرة من يديهالرضا و بقدرته على التحكم في مشاعره أ

ه على هو الدرجة التي يحصل عليها الطالب في أدائ :إجرائياً  نفعاليتزان اال ال ا ويعرف. (929
 .نفعاليتزان االالمقياس المستخدم لقياس اال

       يعّرف ولسون )  :perceived classroom environmentالبيئة الصفية الُمدركة  -
Welson )"الذي يتفاعل فيه كل من المعلم والمتعلم  البيئة الصفية على أنها ذلك المكان أو الفراغ

يعّرف اللقاني و  ."يستخدمون فيه أدوات ومصادر متنوعة في سبيل تحقيق أهداف التعلم الموضوعةو 
م لتالميذه في النفسية التي يوفرها المعلالظروف الفيزيقية و "الصفية أنها  ( البيئة8992والجمل )

الصف مناسبة لتوفير خبرات تها بقدر ما تكون بيئة مالئمالموقف التعليمي وبقدر جودة الظروف و 
ا الدرجة التي بأنه :البيئة الصفية المدركة إجرائياً وتعّرف  .(17، 9080)المبدل،  "غنية ومؤثرة

حيث ؛ الشروط االيجابية للبيئة الصفيةفي أدائه على المقياس المستخدم لقياس  يحصل عليها الطالب
 ل إدراك الطالب لها والذي قد يختلف من طالب آلخر.يمكن قياس البيئة الصفية من خال



 التعريف بموضوع البحث                                  األول:                                   الفصل
 

9 
 

 :دراسةالمستخدمة في ال القوانين اإلحصائيةحادي عشر: 
في الحاسب اآللي، تمهيدًا لمعالجتها بواسطة الرزمة  دراسةبإدخال نتائج تطبيق أدوات ال ةالباحث تقام

( الستخراج التحليالت اإلحصائية المناسبة، وشملت هذه التحليالت 87النسخة ) (SPSS)اإلحصائية للعلوم 
 اإلحصائية ما يلي:

 براون لحساب ثبات المقاييس. -معامل ألفا كرونباخ، ومعامل سبيرمان 
 معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation).لحساب معامل االرتباط بين المتغيرات 
  استخدام اختبار(T. Test) .ستودنت لتحديد داللة الفروق بين مجموعتين 
  استخدام اختبار(ANOVA ) .تحليل التباين األحادي لتحديد داللة الفروق بين ثالث مجموعات 
 المتوسط الحسابي.(Mean) 
  االنحراف المعياري.(Standard Deviation) 
  النسبة المئوية(Percentage). 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 نيالفصل الثا
 الدراسات السابقة

 .وعالقته ببعض المتغيرات تناولت التزان النفعالي دراسات سابقة -أولا 
 دراسات عربية. -
 دراسات أجنبية. -
 .وعالقتها ببعض المتغيرات البيئة الصفية تناولت دراسات سابقة -ثانياا 
 دراسات عربية. -
 دراسات أجنبية. -
 قة.تعقيب على الدراسات الساب -ثالثاا 
 الستفادة منها.حالية بين الدراسات السابقة و مكانة الدراسة ال -رابعاا 
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 الفصل الثاني
 الدراسات السابقة

 مقدمة:
يتناول هذا الفصل مجموعة من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية ذات الصلة بمشكلة البحث الحالي،     

دوريات وشبكة االنترنت عن دراسات تتعلق بالبحث الحالي، وقد البحث في الكتب وال ةالباحث توقد حاول
 أساسيين هما: الدراسات العربية اقتصر البحث الحالي على مجموعة من الدراسات، تم تصنيفها وفق محورين

، واالجنبية التي تناولت االتزان االنفعالي، والدراسات العربية واألجنبية التي تناولت البيئة الصفية المدركة
ولتسهيل عرض هذه الدراسات وفق محاورها، سنعرض الدراسات الخاصة بكل محور وفق لتسلسلها الزمني 

 على النحو التالي:

 :وعالقته ببعض المتغيرات التي تناولت التزان النفعاليأولا: الدراسات 
 دراسات عربية: 

 مصر. :(1191دراسة  الدرديري ) .1
النفعالي والحركي ومستوى األداء المهاري في بعض مسابقات الميدان : العالقة بين التزان الدراسةعنوان 

 .والمضمار
مستوى األداء المهاري في بعض و لى االتزان االنفعالي والحركي إهدفت الدراسة التعرف  هدف الدراسة:

والتقدير الكمي الحتياجات  ،( حواجز، الوثب العالي، دفع العجلة011) مسابقات الميدان والمضمار
 مسابقات الثالثة من االتزان االنفعالي والحركي والتوصل إلى معدالت تنبؤية.ال

( طالبة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية من طالبات كلية التربية 011بلغت عينة البحث ) عينة الدراسة:
 الرياضية للبنات بالقاهرة من الصفين الثالث والرابع.

 نفسية واختبارات التوازن الحركي كأدوات لجمع البيانات.تم استخدم االختبارات ال :أداة الدراسة
  توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: نتائج الدراسة:

أن االتزان االنفعالي يعد سمة من سمات الشخصية تميز الطالبة التي تتصف بدرجة عالية من  -
 .االتزان الحركي
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والحركي والتفوق في المسابقات الثالثة الوثب  توجد عالقة طردية بين كل من االتزان االنفعالي  -
 دفع العجلة.  ،حواجز ،م(011العالي )

 ( مصر.1111دراسة المنشار ) .2
عنوان الدراسة: العالقة بين مستوى التوكيدية والتزان النفعالي على التحصيل الدراسي لدى طالب 

 المرحلة الثانوية.
بين مستوى التوكيدية واالتزان االنفعالي على التحصيل هدفت الدراسة إلى بحث العالقة هدف الدراسة: 

 الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية.
( طالبًا وطالبة من طالب الصف الثانوي بمدينة بنها من 100تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 القسم العلمي واألدبي.
من إعداد سامية القطان، ومقياس الذكاء العالي  على مقياس االتزان االنفعالياعتمدت الدراسة  أداة الدراسة:

 من إعداد السيد خيري، ومقياس التوكيدية من إعداد سامية القطان.
 أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: نتائج الدراسة:

أدبي( بين كل من -وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية في كل من الشعبتين )علمي -
 متغير التوكيدية واالتزان االنفعالي.و  المرتفع التحصيل

 (.أدبي -علمي) الدراسي التخصص لمتغير تبعاً  االنفعالي االتزان في فروق توجد ال -
 .اإلناث لصالح االنفعالي االتزان في واإلناث الذكور من كل بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -
تحصيل بعض المواد الدراسية في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كل من الذكور واإلناث في  -

 ح اإلناث.الشعبتين لصال
 مصر. (1111)دراسة العدل  .3

 التزان النفعالي وعالقته بكٍل من السرعة اإلدراكية والتفكير البتكاري.عنوان الدراسة: 
كية العالقة بين االتزان االنفعالي من جهة وكٍل من السرعة اإلدرا هدفت الدراسة إلى معرفة هدف الدراسة:

 .والتفكير االبتكاري من جهة أخرى، وهل تتوقف هذه العالقة بين هذه المتغيرات على نوع الطالب
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( طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدينة اإلسماعيلية منهم 521) تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة:
راعاة الباحث لتكافؤ العينة من حيث ( طالبة، وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية، مع م011( طالبًا، )051)

 المستوى االقتصادي واالجتماعي، ومستوى تعليم األب والمستوى التحصيلي السابق.
اختبار السرعة و  مقياس االتزان االنفعالي: من إعداد الباحث. :األدوات التاليةتم استخدام  أداة الدراسة:

ات التفكير االبتكاري: أعدها باللغة العربية عبد السالم اختبار و  اإلدراكية: من إعداد أنور الشرقاوي وآخرين.
اختبار الذكاء المصور: إعداد أحمد زكي صالح و  أساس بطارية جيلفورد األصلية.ي، و علعبد الغفار 

(0711). 
 أظهرت الدراسة النتائج التالية: نتائج الدراسة:

التفكير االبتكاري عدا  ختباراتاي وجود عالقة بين درجات الطالب في االتزان االنفعالي ودرجاتهم ف -
 األصالة.

 ال توجد عالقة بين االتزان االنفعالي والسرعة اإلدراكية. -
توجد فروق بين المتزنين انفعاليًا والمضطربين انفعاليًا في اختبارات األرقام والسرعة اإلدراكية لصالح  -

 المتزنين انفعاليًا.
 تزنين انفعاليًا في اختبار األشكال والكلمات.ال توجد فروق بين المضطربين انفعاليًا والم -
 .الطالبات لصالح االنفعالي االتزان مقياس على والطالبات الطالب درجات بين فروق توجد -
 .الدراسي التحصيل مستوى الختالف تبعاً  االنفعالي االتزان في فروق توجد ال -
 ( فلسطين.2111) دراسة  المزيني .4
 .عالقتها بالتزان النفعالي ومستوياته لدى طلبة الجامعة اإلسالميةالقيم الدينية و  الدراسة: عنوان

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى تمسك طلبة الجامعة اإلسالمية بالقيم الدينية ومدى  هدف الدراسة:
تحليهم باالتزان االنفعالي كما هدفت إلى الكشف عن العالقة الدينية لدى عينة من طلبة الجامعة اإلسالمية 

 مستوى االتزان االنفعالي لديهم.و 
( طالبة 021( طالب )051وطالبة موزعين كالتالي ) ( طالباً 211تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة: 

% من مجتمع الدراسة وقد 21 من طالب المستوى الرابع بالجامعة اإلسالمية بغزة والتي تشكل )أي العينة(
 .تم اختبارهم بشكل عشوائي طبقي
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 االتزان االنفعالي من إعداد الدكتور عادل ةواستبان ،القيم من إعداده ةاستباناستخدم الباحث  الدراسة:أداة 
  محمد العدل.

ت الجامعة اإلسالمية بدرجة عالية من القيم واالتزان اتحلى طلبة وطالبتوصلت الدراسة إلى  نتائج الدراسة:
 من الطالب. ر اتزاناً االنفعالي فكانت الطالبات أكثر تمسكا بالقيم وأكث

 ( مصر.2112دراسة الحريبي ) .1
في  النفعالي نابالتز  وعالقتها الجنسين من األبناء يدركها كما الوالدية المعاملة أساليب :الدارسة عنوان
 ( سنة.12-1(العمرية من  المرحلة
 بمستوى األبناء تمتع على تساعد التي الوالدية المعاملة أساليب تحديد إلىهدفت الدراسة  :سةاالدر  هدفت
 في الجنسين بين الفروق طبيعة عن والكشف خفضه إلى تؤدي التي األساليب ومعرفة ،االنفعالي ناالتزا

 .االنفعالي ناواالتز  الوالدية المعاملة
 مستويات من القاهرة بمحافظة االبتدائية المدارس وطالبات طالب من سةاالدر  عينة تكونت :سةراالد عينة

 ( سنة.02-7ما بين ) أعمارهم وحاتتر  ممن وتلميذة تلميذاً        عددها بلغ وقد مختلفة قافيةوث اجتماعية
 ،المجيد عبد يوسف فايزة إعداد الوالدية المعاملة في األبناءآراء  مقياسعلى الدراسة اعتمدت أداة الدراسة: 

 .الباحثة إعداد االنفعالي نااالتز  مقياسو 
ج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االتزان االنفعالي لدى كل أظهرت النتائتائج الدراسة: ن

، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االتزان االنفعالي تبعًا من الذكور واإلناث
 لمتغير العمر الزمني لصالح الفئات العمرية األعلى من الجنسين.

 فلسطين. (2114دراسة ضحيك ) .6
القيم المتضمنة في سلوكيات قادة النشاط الكشفي في مدارس محافظات غزة وعالقتها الدراسة:  نوانع

 .بالتزان النفعالي
والمتضمنة في سلوكيات قادة النشاط  التعرف على القيم األكثر شيوعاً  هدفت الدراسة إلى هدف الدراسة:

ذا ما كانت هده القيم تختلف باختالف كل من  ،ليالكشفي في قطاع غزة، وعالقة هده القيم باالتزان االنفعا وا 
 الجنس والمؤسسة والخبرة والمؤهل الكشفي.
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وذلك البسيطة  ( قائد وقائدة وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية251تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 - 2112دراسي )وخالل العام الاألصلي من مدارس محافظات غزة  %( من مجتمع الدراسة٠٥بنسبة )
 (، وتم توزيعهم حسب الجنس والمؤسسة )حكومة _ وكالة( والخبرة الكشفية والتأهيل الكشفي.2115

 ومقياس االتزان االنفعالي من إعداد عادل العدل. ،استخدم الباحث مقياس القيم من إعدادهأداة الدراسة: 
 :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها نتائج الدراسة:

والدرجة  و داللة إحصائية بين كل من القيم العلمية واالجتماعية واالقتصاديةذ موجباً  اً هناك ارتباط -
 الكلية لمقياس القيم واالتزان االنفعالي.

واحد  تعزى لمتغير الجنس، عدا بعداً واالتزان االنفعالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القيم  -
 الح القائدات.بالقيم الجمالية لص والمتعلق

في  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القيم تعزى لمتغير المؤسسة المشرفة )حكومة _ وكالة( -
لألبعاد العلمية  األبعاد الدينية والسياسية والجمالية بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في القيم

 لصالح العاملين في الوكالة. واالقتصادية واالجتماعية
 األردن. (2111س )دراسة يون .7
 .عالقة التزان النفعالي بمستويات تأكيد الذات عند عينة من طلبة الجامعة األردنية الدراسة: عنوان

يجاد  هدفت الدراسة إلى هدف الدراسة: الكشف عن كل مستويات االتزان االنفعالي ومستويات تأكيد الذات، وا 
 ية .عند عينة من طلبة الجامعة األردن العالقة بينهما،
وطالبة من طلبة الجامعة األردنية والمسجلين للفصل  ( طالباً 050) عينة الدراسةبلغت  عينة الدراسة:

 (2110-2115) الدراسي الثاني من العام الدراسي
، أما للكشف عن (0772العبيدي، )مله استخدم الباحث مقياس االتزان االنفعالي الذي استعالدراسة: أداة 

 .(    , walpe) مستويات تأكيد الذات أستعمل مقياس ولبى
 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: نتائج الدراسة:

عند مستوى الداللة في مستوى االتزان االنفعالي يعزى إلى متغير  أن هناك اختالف دال إحصائياً  -
 .لصالح الذكور الجنس
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الذات يعزى إلى  فأقل( في مستوى تأكيد 1.11) عند مستوى الداللة ك اختالف دال إحصائياً هنا -
 متغير الجنس، وذلك لصالح الذكور في كليهما.

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي باستعمال معامل االرتباط للكشف عن العالقة ما بين مستوى ـتأكيد  -
أن مستوى تأكيد الذات المتوسط تقاطع بشكل و بحث، الذات ومستوى االتزان االنفعالي عند عينة ال

 .واضح مع كل من مستوى االتزان االنفعالي المتوسط
فأقل( بين مستويات تأكيد الذات ومستويات االتزان  1.11) عند مستوى هناك ارتباط دال إحصائياً  -

 (.1.500االنفعالي حيث بلغ معامل ارتباط )
 فلسطين. (2116دراسة ريان ) .9
الصف  التزان النفعالي وعالقته بكل من السرعة اإلدراكية والتفكير البتكاري لدى طلبةراسة: الد عنوان

 .الحادي عشر بمحافظات غزة
الكشف عن العالقة بين االتزان االنفعالي وكل من السرعة اإلدراكية  هدفت الدراسة إلى هدف الدراسة:

 ظات غزة .والتفكير االبتكاري لدى طلبة الصف الحادي عشر بمحاف
وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر بمحافظات غزة من  اً ( طالب151بلغت عينة الدراسة ) عينة الدراسة:

 التخصصين العلمي واألدبي.
 السرعة اإلدراكية( واختيار 2112استخدم الباحث مقياس االتزان االنفعالي من إعداد )الباحث، الدراسة: أداة 
سيد خير اهلل )إعداد من ( واختبار القدرة على التفكير االبتكاري 0715 ،أنور الشرقاوي وآخرون)إعداد من 

 .(0711 وممدوح الكناني،
 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: نتائج الدراسة:

  .السرعة اإلدراكية لدى أفراد العينةبين االتزان االنفعالي و  ال توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً  -
بين متوسطي درجات منخفضي  (1.11) اللةدال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 ومرتفعي االتزان االنفعالي على اختبار السرعة اإلدراكية لدى أفراد العينة.
ي درجات بين متوسط (1.11) ة أقل منلالدال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 .منخفضي ومرتفعي االتزان االنفعالي على اختبار القدرة على التفكير االبتكاري لدى أفراد العينة
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ال يوجد تأثير دال إحصائيا للتفاعل بين االتزان االنفعالي ونوع الطالب على اختبار السرعة اإلدراكية  -
 لدى أفراد العينة.

 غيري التخصص الدراسي والجنس.ال توجد فروق في االتزان االنفعالي تبعًا لمت -
  العراق. (2116دراسة محمد ) .1
أسرهم  قياس التزان النفعالي لدى طلبة معاهد إعداد المعلمين والمعلمات الذين تعرضت الدراسة: عنوان

 يتعرضوا لها. لحالت الدهم والتفتيش والعتقال من قبل قوات الحتالل األمريكي وأقرانهم الذين لم
قياس مستوى االتزان االنفعالي لدى طلبة معاهد إعداد المعلمين بشكل  هدفت الدراسة إلى هدف الدراسة:

عام، والذين تعرضت أسرهم لحاالت الدهم والتفتيش واالعتقال من قبل قوات االحتالل األمريكي، وأيضا الذين 
التعرف على وكذلك  ي.لم يتعرض أسرهم لحاالت الدهم والتفتيش واالعتقال من قبل قوات االحتالل األمريك

 .الفروق في مستوى االتزان االنفعالي فيما بينهم
 .الموصل وطالبة من معهد إعداد المعلمين والمعلمات في مدينة اً ( طالب111بلغت العينة ) عينة الدراسة:
 .(2112)المسعودي،  االنفعالي الذي استعمله استخدم الباحث مقياس االتزانأداة الدراسة: 
 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: نتائج الدراسة:

أن مستوى االتزان االنفعالي لدى أفراد العينة بشكل عام كان مرتفع. وأن مستوى االتزان االنفعالي  -
تفتيش واالعتقال من قبل لحاالت الدهم وال لدى طلبة معاهد إعداد المعلمين الذين تعرضت أسرهم

 .قوات االحتالل األمريكي أقل من أقرانهم الذين لم يتعرضوا لها
 بين متغير االتزان االنفعالي ومتغير الجنس ولصالح اإلناث. ك بينهم فروق ذات داللة إحصائيةهنا -

  السعودية. (2117دراسة العامري ) .11
 .دى عينة من المراهقينن النفعالي لوعالقتها بالتزا ولوجيةاألعراض السيك الدراسة: عنوان

التعرف على العالقة بين ، و راض السيكوسوماتية لدى المراهقينتحديد األع وهدفت الدراسة إلى هدف الدراسة:
التعرف على الفروق في األعراض وكذلك  .االتزان االنفعالي لدى المراهقيناألعراض السيكوسوماتية و 

ي عن الكشف عن إمكانية التنبؤ باالتزان االنفعالو والمراهقات  بين المراهقين السيكوسوماتية واالتزان االنفعالي
 .، وعن طريق مستوى التحصيل الدراسيطريق األعراض السيكوسوماتية
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 01-00تكونت عينة الدراسة من طالب المرحلة المتوسطة والثانوية ممن تتراوح أعمارهم بين  عينة الدراسة:
 لبًا.( طا211سنة والبالغ عددهم )

مقياس العدل لالتزان االنفعالي، باإلضافة إلى مقياس نفسي يتناول بعض الدراسة استخدمت الدراسة: أداة 
 األمراض النفسية.
 :إلى عدد من النتائج من أهمهاوتوصلت الدراسة  نتائج الدراسة:

االنفعالي واألعراض  داللة إحصائية بين عدم االتزاناتضح أنه توجد عالقة ارتباطية ذات  -
 ية الخاصة بالجهاز العصبي،لوجة الخاصة بالجهاز الهضمي، وكذلك األعراض السيكو لوجيالسيكو 

ية الخاصة باألمراض لوجالسيكو  عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائيا مع األعراض كما توجد -
ا زادت ية وبعضها بمعنى كلملوجد األعراض السيكو قة بين أبعاباإلضافة إلى وجود عال .المختلفة

 ية األخرى.لوجذلك زيادة في األعراض السيكو ية لمرض ما يصاحب لوجدرجات األعراض السيكو 
 ال توجد فروق في االتزان االنفعالي تبعًا لمتغير الجنس، ومتغير التحصيل الدراسي. -

 ( مصر.2117دراسة وحيد ) .11
   النفعالي لدى المراهقين والمراهقات في الريف والحضر.مستوى التزان عنوان الدراسة: 
استجالء الصدع النظري لمفهوم االتزان االنفعالي لدى المراهقين والمراهقات في كل من  هدف الدراسة:

 الريف والحصر في اإلسماعيلية.
( 01( طالبًا و)01) ( طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية منهم021تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة: 

 ( سنة.02-01، والذين تتراوح أعمارهم بين )( طالبة من الحضر01( طالبًا و)01طالبة من الريف، و)
 (.0712على مقياس االتزان االنفعالي من إعداد سامية القطان )الدراسة اعتمدت الدراسة: أداة 

 بين التروي درجات متوسط في إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج رتأظه نتائج الدراسة:
 .الحضر في اإلناث مجموعة لصالح وذلك الريف في الذكور مجموعة وبين الحضر في اإلناث مجموعة
 وبين الحضر في اإلناث مجموعة بين المرونة درجات متوسط في إحصائية داللة ذات فروق وجودوكذلك 
 الحضر في اإلناث أن يفسر وهذا .الحضر في اإلناث مجموعة لصالح وذلك الريف في كورالذ مجموعة
 .والمرونة التروي)االتزان االنفعالي(  مستوى في الريف في الذكور على يتفوقن
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 أجنبية:سات ادر 
 أمريكا. ((Halavsa, et. Al, 1990دراسة هالفذا وآخرين  -1

Psychological emotion and its relation with innovative performance and 
perception ability. 

 النفعال النفسي وعالقته باألداء البتكاري والقدرة اإلدراكية. عنوان الدراسة:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن األداء االبتكاري كرد فعل للحالة االنفعالية لدى أفراد العينة  هدف الدراسة:

 مختلفة األنغام تؤدي إلى االستثارة أو االسترخاء االنفعالي. من خالل تشغيل مقطوعات موسيقية
 ( مراهقًا من والية فرجينيا.02تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

يل على األدوات التالية: استثارة انفعالية أو استرخاء انفعالي من خالل تشغ الدراسة اعتمدتالدراسة: أداة 
مقطوعات موسيقية مختلفة األنغام، كتابة برتوكول من خالل تحليل الشعور االنفعالي ألفراد العينة وهو من 

 إعداد الباحث.
التراجيدية تؤثر  وكذلك طبيعتها أظهرت نتائج الدراسة أن خطورة وكآبة المقطوعات الموسيقية نتائج الدراسة:

د عالقة بين الحالة االنفعالية والقدرة على الطالقة اللفظية، في االنفعال النفسي، كما أظهرت النتائج وجو 
وكذلك القدرة اإلدراكية لألفراد تساعد على إدراك المقطوعات الموسيقية األكثر صعوبة، وبالتالي اإلحساس 

 االنفعالي المغاير.
 أمريكا. (Gerey, 1996دراسة جيري ) -2

Emotional Balance And Its Relationship To The Concept Of Self Among Secondary 

School Students In The State Of Texas. 

 عنوان الدراسة: التزان النفعالي وعالقته بمفهوم الذات لدى طالب المرحلة الثانوية في ولية تكساس.
طالب  هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين االتزان االنفعالي ومفهوم الذات لدى عينة منهدف الدراسة: 

 المرحلة الثانوية في والية تكساس األمريكية.
 ( طالبًا وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية.211تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

س التقلبات األدوات التالية: مقياس مفهوم الذات لدى المراهقين، ومقيا الدراسة استخدمت الدراسة:أداة 
 الوجدانية، ومقياس االتزان االنفعالي.
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أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين مفهوم الذات واالتزان االنفعالي  نتائج الدراسة:
ناث(، كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في  لدى طالب المرحلة الثانوية )ذكور وا 

 نفعالي لصالح الذكور.االتزان اال
 إيطاليا. ((French & Gregary, 1999دراسة فرينش وجورجي  -3

Comparison of the infrequence of c on fiction and supportive social interaction on 

psychological Distress 

 باط النفسيفي الح اعنوان الدراسة: العالقة بين النمو النفعالي والتدعيم الجتماعي وأثره
هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين النمو االنفعالي والتدعيم االجتماعي وأثر هذه العالقة في هدف الدراسة: 

 االحباط النفسي لدى الطالب في مرحلة المراهقة المبكرة.
اوح ( طالبًا وطالبة من طالب المدارس اإليطالية الذين تتر 710تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 ( عامًا.00-00أعمارهم بين )

على األدوات التالية: قائمة المتغيرات االجتماعية التي تشمل على أبعاد اعتمدت الدراسة  الدراسة: أداة 
عداد المشاعر السلبية( وتأثيرها في التفاعل االجتماعي وهي من إ -تجنب القلق -)التدعيم االجتماعي

 الباحث، كما اعتمدت الدراسة على مقياس النمو االنفعالي.
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين التدعيم االجتماعي نتائج الدراسة: 

الذي يحصل علية  الطلبة والنمو االنفعالي السوي؛ أي كلما زاد التدعيم االجتماعي أدى ذلك إلى إيجابية 
وظائف االنفعالية للفرد، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائيًا بين التدعيم ال

؛ أي كلما كان التدعيم االجتماعي سلبيًا مشتماًل على االجتماعي السلبي وانخفاض الوظائف العقلية للطالب
قدرته على العمل رد وعدم ذلك إلى تشتت الفتجنب إقامة عالقات اجتماعية( أدى  -القلق -)الخوف

 والتحصيل.
 ( أمريكا.(Hippie & Miller, 2003دراسة هيبي وميلر   -4

Improving vocal performance Through Emotional Balance. 

 عنوان الدراسة: تحسين األداء الصوتي من خالل التزان النفعالي.
 ل االتزان االنفعالي.هدفت الدراسة إلى تحسين األداء الصوتي من خالهدف الدراسة: 
 ( طالبًا وطالبة من جامعة فرجينيا.001تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة: 
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تقانات صوتية من خالل فريق عمل متعدد التخصصات يعمل على مساعدة استخدمت الدراسة الدراسة: أداة 
 لشخصية، باإلضافة إلى مقياس االتزان االنفعالي.الطالب في توضيح انفعاالتهم ا

أظهرت نتائج الدراسة أن تحسين التقنيات المتوفرة بالتزامن مع تبصير االنفعال يسهالن عملية  نتائج الدراسة:
 األداء الصوتي.

 ( أمريكا.(Jeannine & Alden, 2005دراسة جينين و ألدن  -1
The Academic and Social – Emotional Balance A Revised Developmental 

Advising Model for Students with Learning Disabilities. 
تقييم التزان النفعالي واألكاديمي، مراجعة نموذج نشاط متطور لطالب صعوبات التعلم. عنوان الدراسة:  
عوبات التعلم ومدى هدفت الدراسة إلى تقييم االتزان االنفعالي واالكاديمي للطالب ذوي صهدف الدراسة: 

 إدراك المعلم الستجاباتهم واحتياجاتهم اإلدراكية واالجتماعية.
( سنة من مدارس والية 02-7( طالبًا تتراوح أعمارهم بين )501تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 أركنساس.
 راسة مقياس االتزان االنفعالي واألكاديمي وهو من إعداد الباحث.استخدمت الد: الدراسةأداة 

أسفرت الدراسة عن تطوير نموذج تعليم متطور يشمل طبقات معقدة من التحديات اإلدراكية نتائج الدراسة: 
واالجتماعية التي تواجه هؤالء الطلبة، وتشمل أيضًا العوامل التي تضمن الحفاظ على هذا  النظام في حالة 

 زان مع الوظيفة األكاديمية والبحثية.ات
 ( رومانيا. (Lupu, 2009دراسة لوبو   -6

 Motric Balance –a Reflection of Emotional Balance for the institutionalized 

Children . 

 التزان الحركي هو انعكاس لالتزان النفعالي لدى األطفال المؤسسين. عنوان الدراسة:
 االنفعالي نااالتز  مع وثيق بشكل يرتبط الذي الحركي نااالتز  تأثير إثبات إلىالدراسة  هدفتهدف الدراسة: 

 نؤثر أن نستطيع خالله من الذي واألسلوب المؤسسين، لألطفال والحركي االنفعالي والنضج الجسد على
 . الترفيهية نشاطاتهم أثناء خاصة التخييلية مجاالبر  تطبيقهم خالل تطورهم على إيجابي بشكل

( سنوات من 01-7( طفاًل وطفلة تتراوح أعمارهم بين )211تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة: 
 األطفال المقيمين في المؤسسات اإليوائية في رومانيا.
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الحوار، وطريقة التعلم  على عدة أدوات منها: بطاقات المالحظة، وأسلوباعتمدت الدراسة  الدراسة:أداة 
 التجريبي، واختبارات اإلحصاء الرياضي.

 الصحة على كدليل التطور في حاسمة طريقة الحركية النشاطات ممارسة أن النتائج أظهرتنتائج الدراسة: 
 نااالتز  تطور على الحركي للنضج اإليجابي التأثير وتعزيز إثبات على أكدت كما .والجسدية النفسية

 القدرة إلى باإلضافة إليهم الموكلة للمهام المسؤولية تحمل في العالية والكفاءة الذاتية الثقة خالل نم االنفعالي
 .المختلفة ثقافتهم مع التعامل على

 الدراسات التي تناولت البيئة الصفية وعالقتها ببعض المتغيرات:ثانياا: 
 دراسات عربية:

 ( قطر.1111دراسة الخليفي ) .1
يئة الصفية كما تدركها عينة من طالبات المدارس اإلعدادية والثانوية بدولة قطر عنوان الدراسة: الب

 وعالقتها بالتحصيل الدراسي.
هدفت الدراسة إلى الكشف عن وجهة نظر الطالبات في المرحلتين اإلعدادية والثانوية في هدف الدراسة: 

ر من العوامل المسهمة في فاعلية العملية البيئة الصفية المشجعة أو المثبطة للعملية التعليمية والتي تعتب
 التعليمية والتحصيل الدراسي.

( من 201( طالبة من طالبات المرحلة اإلعدادية والثانوية، )122تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 ( من طالبات المرحلة الثانوية.257طالبات المرحلة اإلعدادية و)

مقياس بيئة الصف الدراسي المكون من تسعين بندًا،  وهو مقسم إلى تسعة الدراسة استخدمت الدراسة: أداة 
 أبعاد، وكل بعد عشرة بنود.

 أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: نتائج الدراسة:
 وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات في إدراك بيئة الصف الدراسي. .2
اتضح أن عينة الطالبات من المرحلة اإلعدادية تدرك البيئة الصفية على أنها بيئة تؤكد على  .3

االنغماس في العمل المدرسي وعلى عالقات الصداقة بين الزمالء وعلى دعم المدرسة وتشجيع 
 الطالبات على التفوق والمنافسة.
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ة الصف الدراسية في المرحلتين لوحظ أنه ال توجد عالقة بين التحصيل الدراسي وبين أبعاد بيئ .4
 اإلعدادية والثانوية.

بينت النتائج أن بيئة الصف الدراسية بيئة ال تشجع على التحصيل الدراسي وأن هناك عوامل أخرى  .1
 تلعب دورًا أكبر في التحصيل الدراسي كالمناهج الدراسية، وطرق التدريس، والمحتوى.

 ( مصر.1117)دراسة عطية  .2
 .توافق النفسي والجتماعي للطالب مع البيئة المدرسية وعالقته بالتحصيل: العنوان الدراسة
البيئة المدرسية و التوافق النفسي واالجتماعي مع الكشف عن العالقة بين لدراسة إلى سعت اهدف الدراسة: 

 .التحصيل
 .انويبالصفين األول و الثاني الثطالبًا وطالبة  (211تكونت عينة الدراسة من ): عينة الدراسة

تم استخدام اختبار التوافق )النفسي االجتماعي( مع البيئة المدرسية إعداد الباحث استناداً  على الدراسة: أداة 
 مقاييس أخرى لقياس البيئة المدرسية، ودرجات التحصيل الدراسي تم أخذها في ضوء نتائج آخر العام.

 :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها نتائج الدراسة: أهم
توافق  –توافق الطالب مع مدرسيه  –وجود تأثير للبيئة المدرسية بمكوناتها )التوافق مع الزمالء   -

 توافق الطالب مع النظام المدرسي( على التحصيل الدراسي. –الطالب مع دراسته 
قبل الطلبة حسب متغير التخصص الدراسي  وجود فروق في إدراك البيئة الصفية من -

  لصالح طلبة الفرع العلمي، ولم توجد مثل هذه الفروق تبعًا لمتغير الجنس.
 ( سورية .1119دراسة وزارة التربية ) .3

ربية السورية في الصفين : الواقع البيئي لمدارس المرحلة البتدائية في الجمهورية الععنوان الدراسة
 .مرحلة البتدائيةالسادس من الالخامس و 

البيئية في المدارس االبتدائية وتحديد جوانب التعرف إلى واقع التربية هدفت الدراسة إلى  هدف الدراسة:
مناسبة في مجال تحديد المؤشرات األساسية للواقع البيئي التي تفيد في اتخاذ القرارات ال، و الضعف والقوة
 مدى تطبيقها في مدارسنا.التربية البيئية و  تعليم مفردات تحديد النشاطات المطبقة في، و التربية البيئية
و السادس من  : تم اختيار إحدى وعشرون مدرسة ابتدائية واختيار طلبة الصفين الخامسعينة الدراسة

 .المرحلة االبتدائية



 الدراسات السابقة                                          :                                   نيالفصل الثا
 

11 
 

 استبانة رصد األنشطة البيئية.و  ظة للبيئة والسلوك البيئي،بطاقة مالحاستخدمت الدراسة : الدراسةأداة 
دائية على المستوى العام ن واقع البيئة التعليمية في المدرسة االبتأ :أهم نتائج الدراسةمن  نتائج الدراسة:

 –المرافق –راوحت مستويات عناصر البيئة )الصفوف تو  ،( وهي متفاوتة بين المحافظات% 25نالت الكلي )
 .( % 11و  % 11بين  –مة الصحية السال
 ( فلسطين.2114دراسة رضوان ) .4

 عنوان الدراسة: الدافع المعرفي والبيئة الصفية وعالقتهما بالتفكير البتكاري لدى طالب الصف الرابع.
هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة كل من الدافع المعرفي وعوامل البيئة الصفية )الرضا، هدف الدراسة: 

كاك، التنافس، الصعوبة، التجانس( بقدرات التفكير االبتكاري )طالقة، مرونة، أصالة( لدى طلبة الصف االحت
  الرابع في وكالة الغوث في محافظتي غزة والشمال.

( طالب من طلبة الصف الرابع في محافظتي غزة 011بلغ عدد أفراد عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 والشمال.

على عدة أدوات هي: مقياس البيئة الصفية لفريز وفيشر، واختبار التفكير اعتمدت الدراسة الدراسة: أداة 
 االبتكاري لتورانس، ومقياس الدافع المعرفي من إعداد الباحث.

ة إحصائية توجد فروق ذات دالل :، كان أهمها ما يليالنتائج الكثير من أسفرت الدراسة عننتائج الدراسة: 
بين مرتفعي الدافع المعرفي ومنخفضي الدافع المعرفي في قدرات التفكير االبتكاري )طالقة، مرونة، أصالة( 

عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين البيئة الصفية وقدرات التفكير االبتكاري )طالقة،  لصالح المرتفعين.
ية والدافع المعرفي على قدرات التفكير االبتكاري عدم وجود أثر للتفاعل بين البيئة الصف مرونة، أصالة(.

 )طالقة، مرونة، أصالة(.
 ( األردن.2111دراسة المحتسب ) .1

عنوان الدراسة: إدراك الطلبة لبيئة التعلم الصفية في حصص الفيزياء وعالقته بدرجة معرفة معلميهم 
 بالنظرية البنائية.
المرحلة الثانوية في األردن لبيئة التعلم الصفية، وفيما هدفت الدراسة إلى تقصي مستوى طلبة هدف الدراسة: 

المعلم بالنظرية  إذا كان هذا اإلدراك يختلف باختالف المستوى الدراسي للطلبة وجنسهم، ودرجة معرفة
  البنائية.
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ية ( طالبًا وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية في المملكة اإلردن155شملت عينة الدراسة على )عينة الدراسة: 
 الهاشمية.

أداتين هما: استبانة بيئة التعلم البنائية المطورة ألغراض الدراسة، واختبار  استخدمت الدراسة :الدراسةأداة 
 المعرفة بالنظرية البنائية.

لتعلم الصفية، وأن هناك فروقًا دالة مستوى متوسط إلدراك الطلبة لبيئة ا الدراسةنتائج أظهرت  نتائج الدراسة:
إحصائيًا في مستوى إدراك الطلبة لبيئة التعلم الصفي تعزى للمستوى الدراسي لصالح األول الثانوي، وللجنس 

 لصالح اإلناث، ولدرجة معرفة المعلم بالنظرية البنائية لصالح البنائية على االنتقالية والتقليدية.  
 ( مصر.2117دراسة حسن ) .2
فوقين تحصيليا ا في سمات الفصل والطالب والمعلم كما المت: الفروق بين الطالب العاديين و ن الدراسةعنوا

 .يدركها طالب وطالبات المرحلة الثانوية
فوقين المتسة الفروق بين الطالب العاديين و إلى تحقيق عدة أهداف منها درا هدفت الدراسة هدف الدراسة:

 .معلم كما يدركها طالب وطالبات المرحلة الثانويةالب و تحصيلياً  في سمات الفصل والطال
 .الصف األول الثانويًا وطالبة من ( طالب102من ) عينة الدراسة : تكونتعينة الدراسة

المعلم من لطالب و علم تم تطبيق مقياس سمات الفصل والقياس سمات الفصل والطالب والمالدراسة: أداة 
العتماد على لقياس التحصيل تم او  (      – Fassingerإعداد الباحث في ضوء المقياس الذي أعده 

 في اختبارات نهاية العام. طالبالحصل عليها مجموع الدرجات التي 
ن فروق بين متوسط درجات العاديي: وجود راسة إلى مجموعة من النتائج منهاتوصلت الد :نتائج الدراسة

 –المناخ العاطفي( سمات الطالب )الثقة –والمتفوقين تحصيلياً في كل من سمتي الفصل )معايير التفاعل
 –إمكانية االقتراب منه والتحدث معه –الفهم( وسمات المعلم )الترحيب بالمناقشة –تحضيراإلعداد أو ال

طالب للبيئة صيل في إدراك الوهي إشارة للدور الذي يلعبه التح ،( لصالح المتفوقين تحصيلياً المساندة
 .المدرسية المحيطة به

 ( السعودية.2111دراسة المبدل ) .7
وعالقتها بمهارات التفكير  -في ضوء نظرية موراي –عنوان الدراسة: المكونات اإليجابية للبيئة الصفية 

 الناقد.
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 الصفية للبيئة جابيةاإلي المكونات بين العالقة على التعرف إلى عام بشكل الدراسة هدفت هدف الدراسة:
 .الرياض بمنطقة الثانوية المرحلة طالب لدى الناقد التفكير ومهارات

 ( طالبًا من طالب المرحلة الثانوية بمنطقة الرياض.0202تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 نظرية ضوء في بناؤه تم والذي الصفية للبيئة يجابيةاإل المكونات مقياس لدراسةاستخدمت ا :الدراسةأداة 
 .الناقد التفكير مهارات لقياس جليسرو  واطسون اختبار وكذلك النفسية، والحاجات البيئة للضغوط موراي

 أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: نتائج الدراسة:
 نظرية ضوء في الصفية ةللبيئ اإليجابية المكونات بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة وجود -

 الذاتي التوجيه هما االستنتاج مهارة في يؤثران مكونين أهم أن يتبين كما االستنتاج، ومهارة موراي
 .االجتماعي والدعم المسؤول،

 نظرية ضوء في الصفية للبيئة اإليجابية المكونات بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة وجود -
 الذاتي التوجيه هما االستنباط مهارة في يؤثران مكونين أهم أن تبيني كما االستنباط، ومهارة موراي

 .االجتماعي والدعم المسؤول
 نظرية ضوء في الصفية للبيئة اإليجابية المكونات بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة وجود -

 الذاتي وجيهالت هي التفسير مهارة في تؤثر التي المكونات أهم أن يتبين كما التفسير، ومهارة موراي
 .الصفية القرارات في والمشاركة االجتماعي، والدعم المسؤول،

 نظرية ضوء في الصفية للبيئة اإليجابية المكونات بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة وجود -
 التوجيه هما الحجج تقويم مهارة في يؤثران مكونين أهم أن يتبين كما الحجج، تقويم ومهارة موراي
 .االجتماعي والدعم ولالمسؤ  الذاتي

 ( سورية:2111دراسة معلولي ) .9
 .عالقتها باألنشطة البيئيةعنوان الدراسة: جودة البيئة المادية للمدرسة و 

تعرف واقع األنشطة ، و تعرف واقع البيئة المادية بمدارس التعليم األساسي: هدفت الدراسة إلى هدف الدراسة
  .كة معلميهمالبيئية التي يمارسها الطالب بتوجيه ومشار 

 .من مدارس مدينة دمشق ًا ومدرسة( مدرس052) تكونت عينة الدراسة من: عينة الدراسة
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صد األنشطة البيئية استبانة ر و  والسلوك المدرسي، بطاقة مالحظة للبيئة استخدمت الدراسة :الدراسةأداة 
 .إعداد الباحث
اقع البيئة المدرسية بلغ متوسط ومتوسطات على مستوى و  :ةتالينتائج الال توصلت الدراسة إلى سة:نتائج الدرا

على مستوى األنشطة البيئية الموجهة %1181المتوسط لكامل مؤشرات البيئة التعليمية المادية مستويي الجيد و 
 من قبل المدرسين انخفاض مستويات الممارسة البيئية من نشاط آلخر.

 ( مصر.2111عبد النبي )سة درا. 1
عنوان الدراسة: دور النوع والتفوق الدراسي في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياا وخصائص البيئة الصفية 

  المدركة لدى طالب المرحلة الثانوية.
 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى اختالف استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا باختالف النوع هدف الدراسة:

)ذكور، إناث( ومستوى التفوق الدراسي )متفوقين دراسيًا، عاديين( والتفاعالت المشتركة بينهما، وكذلك معرفة 
باختالف النوع )ذكور، إناث( مدى اختالف خصائص البيئة الصفية المدركة لدى طالب عينة الدراسة 

باإلضافة إلى تحديد العالقة  ة بينهما،ومستوى التفوق الدراسي )متفوقين دراسيًا، عاديين( والتفاعالت المشترك
 بين إدراك الطالب لخصائص البيئة الصفية المدركة واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا.

( طالبًا وطالبة 071( طالبًا وطالبة من المتفوقين دراسيًا، و)001تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 ة دمياط.عاديين في الصف األول الثانوي بمدينمن ال
 مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا، ومقياس البيئة الصفية. راسةت الداستخدم: راسةالدأداة 

 أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: نتائج الدراسة:
 التعلم المنظم ذاتيًا.ال يوجد تأثير دال إحصائيًا للنوع )ذكور، إناث( على استراتيجيات  -
يوجد تأثير دال إحصائيًا لمستوى التفوق الدراسي )متفوقين، عاديين( على استراتيجيات التعلم المنظم  -

 ذاتيًا لصالح المتفوقين دراسيًا.
 ال يوجد تأثير دال إحصائيًا للنوع )ذكور، إناث( على خصائص البيئة الصفية. -
البيئة الصفية، الدراسي )متفوقين، عاديين( على خصائص  يوجد تأثير دال إحصائيًا لمستوى التفوق -

 لصالح الطالب المتفوقين.
 ال يوجد تأثير دال للتفاعل بين النوع والتفوق الدراسي على خصائص البيئة الصفية. -
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 دراسات أجنبية:
 ( أمريكا.Brookhart, 1997دراسة بروكهارت ) .1

The effect of classroom environment on the achievement in math and science. 

 عنوان الدراسة: تأثير البيئة الصفية على التحصيل في الرياضيات والعلوم.
في دراسة  تأثير البيئة الصفية على التحصيل في الرياضيات والعلومهدفت الدراسة إلى معرفة هدف الدراسة: 

 .طولية على طالب أمريكيين من مدارس أهلية
الب مجموعتين من الط( طالبًا وطالبة، وقسمت العينة إلى 271)عينة الدراسة من تكونت  عينة الدراسة:

 )من الصف السابع حتى العاشر( و )من العاشر حتى الثاني عشر(.
 استخدمت الدراسة مقياس البيئة الصفية، واختبارات الطالب في المدرسة.الدراسة: أداة 
أوضحت نتائج الدراسة أن للبيئة الصفية أثر هام في التحصيل والتفوق الدراسي في مادتي  ج الدراسة:نتائ

الرياضيات والعلوم، كما أوضحت أنه كلما كانت البيئة الصفية مناسبة، وجيد بالنسبة للطالب ارتفع تحصيلهم 
ك الطلبة للبيئة الصفية تبعًا كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق في إدرا، في الرياضيات والعلوم

 الختالف تخصصهم الدراسي.
   ( تايالند.Pimparyon, 2000دراسة بيمباريون ) .2

The relationship between students' awareness of the educational environment and 

academic achievement. 

 والتحصيل األكاديمي. قة بين إدراك الطالب للبيئة التربويةعنوان الدراسة: العال
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين إدراكات الطالب لبيئة التعلم وتحصيلهم األكاديمي في هدف الدراسة: 

 مدارس مدينة بانكوك.
 ( طالبًا وطالبة من طالب كلية التمريض في بانكوك.212ونت عينة الدراسة من )تك عينة الدراسة:

 االستبانة كأداة للدراسة، باإلضافة إلى العالمات التحصيلية في نهاية العام.اسة ر الد استخدمت: الدراسةأداة 
توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين بين إدراكات الطالب لبيئة التعلم ومعدالت التحصيل  نتائج الدراسة:

 األكاديمي.
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 ( ألمانيا.Lizzio, 2002) دراسة ليزيو .3
Recognize students for the learning environment and its relationship to scientific 

Btheselhm. 

 عنوان الدراسة: إدراك الطالب لبيئة التعلم وعالقته بتحصيلهم العلمي.
 هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين إدراك الطالب لبيئة التعلم والتحصيل العلمي واألكاديميهدف الدراسة: 

 في جامعة ميونخ.
 ( طالبًا وطالبة من االختصاصات الطبية.205تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 بطاقات المالحظة، والمقابالت الشخصية، باإلضافة إلى مقياس بيئة التعلم.استخدم الباحث  :الدراسة اةأد
 نتائج الدراسة أن إدراك الطالب لبيئة التعلم تعد منبئًا جيدًا للتحصيل الجامعي. بينتنتائج الدراسة: 

 ( أمريكا.Hughes, 2007دراسة هيغس ) .4
The relationship between academic achievement and students' perceptions of the 

classroom learning environment. 

دراكات الطالب لبيئة التعلم الصفية.عنوان الدراسة: العالقة بين التحصي  ل الدراسي وا 
دراكات طالب هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات  هدف الدراسة: وا 

المرحلة الثانوية لبيئة التعلم الصفية سواء البيئة االفتراضية عن طريق التعلم عن بعد أم التقليدية وجهًا لوجه 
 ارس الثانوية في والية فرجينيا.في المد

 ( طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية.011تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
على االختبارات نتائج االختبارات في نهاية العام بالنسبة للطالب في البيئة اعتمدت الدراسة الدراسة: أداة 
 المقابالت الشخصية للطالب. اضية والطالب في البيئة التقليدية، باإلضافةاالفتر 

بينت نتائج الدراسة أن طالب الفصول التقليدية أعلى في معدالت إدراكهم للتماسك الطالبي،  نتائج الدراسة:
يم والمشاركة، والتعاون، بينما طالب الفصول االفتراضية يحصلون على معدالت أعلى في إدراكهم لتدع

كما أشارت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين إدراكات الطلبة للبيئة الصفية وبين تحصيلهم ، المعلم
  الدراسي.
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 ثالثاا: التعقيب على الدراسات السابقة:
االتزان االنفعالي يتضح من خالل العرض السابق لمجموعة الدراسات السابقة التي أهتمت بموضوع    

 لي:ما ي والبيئة الصفية
 من حيث موضوع الدراسة:-0

( دراسة سابقة متعلقة باالتزان، و 01منها )( دراسة، 51بلغ عدد الدراسات السابقة بحسب موضوعاتها )
ولكل من هذه  وهي تتقاطع بشكل أو بأخر مع موضوع الدراسة الحالية،( دراسات تتعلق بالبيئة الصفية؛ 05)

 الدراسات سماتها الخاصة. 
 :األهداف -2
تبعًا للغرض الذي سعى الباحثون إلى تحقيقه، التي تناولت االتزان االنفعالي وعت أهداف الدراسات السابقة تن

 نااالتز  العالقة بين تعرفإلى  (0717الدرديري ) سةادر  هدفتويمكن تحديد أهم هذه األهداف في التالي: 
وهدفت دراسة المنشار  ،والمضمار الميدان مسابقات بعض في المهاري األداء ومستوى والحركي االنفعالي

( إلى تعرف العالقة بين مستوى التوكيدية واالتزان االنفعالي على التحصيل الدراسي. وهدفت دراسة 0771)
( إلى تعرف العالقة بين االتزان االنفعالي وكاًل من السرعة اإلدراكية والتفكير االبتكاري، بينما 0771العدل )

إلى تعرف العالقة بين القيم الدينية واالتزان االنفعالي ومدى تحلي أفراد العينة  (2110هدفت دراسة المزيني )
( إلى تحديد أساليب المعاملة الوالدية التي تساعد على 2112وهدفت دراسة الحريبي )باالتزان االنفعالي، 

ن مستويات ( إلى الكشف ع2111تمتع األبناء بمستوى جيد من االتزان االنفعالي، وهدفت دراسة يونس )
( إلى تعرف العالقة بين االتزان 2112تأكيد الذات وعالقتها باالتزان االنفعالي، وهدفت دراسة ريان )

( إلى قياس االتزان 2112االنفعالي وكل من السرعة اإلدراكية والتفكير االبتكاري، وهدفت دراسة محمد )
من االعتقال والتفتيش أثناء االحتالل  االنفعالي لدى عينة من األفراد الذين تعرضت أسرهم إلى حاالت

( إلى تعرف العالقة 2111األمريكي للعراق مقارنة مع أقرانهم الذين لم يتعرضوا، وهدفت دراسة العامري )
بين األعراض السيكولوجية واالتزان االنفعالي لدى عينة من المراهقين في السعودية، بينما هدفت دراسة وحيد 

 أما دراسة هالفذا وآخرون التزان االنفعالي بين أبناء الريف والحضر،في مصر إلى تعرف مستوى ا
Halavsa, et. Al,       ) فقد هدفت إلى الكشف عن األداء االبتكاري كرد فعل للحالة االنفعالية لدى

التي هدفت إلى معرفة  (     ,Gereyأفراد عينة البحث من خالل مقطوعات موسيقية، ودراسة جيري )
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 & Frenchن االتزان االنفعالي ومفهوم الذات لدى عينة البحث، ودراسة فرينش وجورجي العالقة بي
Gregary,     ) التي هدفت إلى بحث العالقة بين النمو االنفعالي والتدعيم االجتماعي وأثرها في )

صوتي التي هدفت إلى تحسين األداء ال (    Hippie & Miller, 2االحباط النفسي، ودراسة هيبي وميلر 
( التي هدفت إلى تقييم    Jeannine & Alden, 2)ودراسة جينين وألدن  من خالل االتزان االنفعالي،

( التي هدفت    Lupu, 2االتزان االنفعالي واالكاديمي لدى عينة من ذوي صعوبات التعلم، ودراسة لوبو )
 حركي لألطفال المؤسسين.إلى إثبات تأثير االتزان االنفعالي على  الجسد والنضج االنفعالي وال

 بينما الدراسات التي تناولت البيئة الصفية فقد تنوعت أهدافها أيضًا وتركزت أهم هذه األهداف فيما يلي:
في قطر إلى الكشف عن وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في البيئة ( 0771)حيث هدفت دراسة الخليفي 

( التي سعت إلى الكشف عن 0771دراسة عطية )، و يةالصفية المدركة المشجعة والمثبطة للعملية التعليم
( 0771العالقة بين التوافق النفسي واالجتماعي مع البيئة المدرسية والتحصيل، ودراسة وزارة التربية السورية )

التي سعت إلى التعرف على الواقع البيئي لمدارس المرحلة االبتدائية في سورية في الصفين الخامس 
( التي هدفت إلى تعرف العالقة بين كل من الدافع المعرفي وعوامل البيئة 2110وان )والسادس، ودراسة رض

( التي هدفت إلى تقصي مستوى طلبة المرحلة الثانوية في األردن لبيئة 2111، ودراسة المحتسب )الصفية
وقين في ( التي هدفت إلى تحقيق الفروق بين الطلبة العاديين والمتف2111التعلم الصفية، ودراسة حسن )

( التي هدفت التعرف على العالقة بين المكونات اإليجابية 2117سمات الصف الدراسي، ودراسة المبدل )
( التي هدفت إلى تعرف واقع البيئة الصفية 2101للبيئة الصفية ومهارات التفكير الناقد، ودراسة معلولي )

 المادية بمدارس التعليم األساسي...... وغيرها من الدراسات
  لعينة:ا-3

فقد اشتمل بعضها على عينات كبيرة منها دراسة كل من : محمد اختلف حجم العينات من لدراسة ألخرى 
(، ودراسة فرينش وجورجي 211( حيث بلغت )2111(، ودراسة العامري )111( حيث بلغت )2112)

French & Gregary,     ) )( 155( حيث بلغت )2111(، ودراسة المحتسب )710حيث بلغت) ،
(. في حين اشتمل بعض منها على عينات صغيرة كدراسة كل من: 0202( بلغت )2117ودراسة المبدل )

(، ودراسة يونس 251( حيث بلغت )2110(، ودراسة ضحيك )211( حيث بلغت )2110المزيني )
 (      ,Halavsa, et. Alهالفذا وآخرون  (، ودراسة021( حيث بلغت )2111(، ودراسة وحيد )051)
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(، ودراسة عطية 001حيث بلغت )(     Hippie & Miller, 2هيبي وميلر (، ودراسة 02بلغت ) حيث
 ,Hughes)(، ودراسة هيغس 052( حيث بلغت )2101(، ودراسة معلولي )211( حيث بلغت )0771)

(. وربما يعود االختالف إلى حجم المجتمعات التي تم سحب العينة منها، والنسبة 011حيث بلغت ) (   2
 التي تم تحديدها لكل دراسة من قبل الباحثين.

  األدوات:-4
بالنسبة ألدوات الدراسات السابقة فقد تم استخدام االستبيان بصورة رئيسية في أغلب تلك الدراسات، باإلضافة 

 إلى بعض االختبارات.
 النتائج: -1

 تائج فيما يلي:تنوعت نتائج الدراسات السابقة بتنوع أهدافها ويمكن أن نذكر أهم هذه الن
، ودراسة (2110)ودراسة المزيني (،0771)ودراسة العدل (،0771)المنشارأشارت دراسة كل من  -

 .وجود فروق في االتزان االنفعالي لصالح اإلناثإلى  (2112)محمد
إلى عدم وجود فروق في االتزان االنفعالي ، (2112)، ودراسة ريان(0771)دراسة المنشارأشارت  -

 التخصص الدراسي.تبعًا الختالف 
( إلى عدم وجود فروق في االتزان 2111( ودراسة العامري)0771) دراسة كل من العدلأشارت  -

 .االنفعالي تبعًا الختالف مستوى التحصيل الدراسي
عدم وجود فروق في إدراك البيئة إلى ( 2101ودراسة عبد النبي) ،(0771دراسة عطية)أشارت  -

 .الصفية تبعًا لمتغير الجنس
إلى عدم وجود فروق في إدراك الطلبة للبيئة        ,Brookhart دراسة بروكهارت  تأشار  -

 .الصفية تبعًا الختالف التخصص الدراسي
، ودراسة بيمباريون       ,Brookhart ، ودراسة بروك هارت (0771)دراسة عطيةأشارت  -

 Pimparyon, 2     ودراسة ليزو ، Lizzio, 2  2  ودراسة هوس ،(Hughes, 2     
(، إلى أنه للبيئة الصفية المدركة من قبل الطلبة أثر هام في مستوى تحصيلهم 2111ودراسة حسن)

 .الدراسي
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( إلى أنه ال توجد عالقة بين البيئة الصفية المدركة وبين التحصيل 0771أشارت دراسة الخليفة ) -
هج وطرق التدريس ل الدراسي كالمناوأن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في التحصي، الدراسي

 والمحتوى.

 رابعاا: موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 تتجلى أوجه التفاق بين البحث الحالي والدراسات السابقة فيما يلي:

تفق البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة ي -
إلى العالقة بين االتزان االنفعالي دام االستبانة التي يمكن من خاللها التعرف البحث، باإلضافة إلى استخ

 .و البيئة الصفية
ببعض  االنفعالي عالقة االتزان عي للكشفيشترك البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة في أنه يس -

 .المتغيرات، وكذلك في سعيه لمعرفة دور البيئة الصفية في تحصيل الطالب
بحث الحالي من الدراسات السابقة من حيث المنهجية المتبعة في بناء األداة والنتائج التي توصلت أفاد ال -

جل ألها الدراسة، وطريقة عرض النتائج، واألساليب اإلحصائية التي تم اعتمادها في هذه الدراسات من 
 استخالص النتائج.

 سابقة فيتجلى في النقاط التالية:أما بالنسبة ألوجه الختالف بين البحث الحالي والدراسات ال
متغير االتزان  لم تتناولأن معظم الدراسات السابقة  يختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة في -

 .االنفعالي مع البيئة الصفية وأثر هذين المتغيرين على تحصيل الطالب
طالب ة البحث الحالي يختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة في عينة البحث، حيث اشتملت عين -

 .لى طلبة الجامعات والمراهقين، بينما اقتصرت الدراسات السابقة عالمرحلة الثانوية بفرعيه العلمي واألدبي
االتزان وسيعرض البحث في الفصل القادم األدب النظري المتعلق بهذا البحث، حيث سيتم توضيح مفهوم     

كذلك سمات الفرد المتزن انفعاليًا، والعوامل المؤثرة في االتزان، االنفعالي، وأهم المفاهيم المتداخلة معه، و 
وكذلك مفهوم البيئة الصفية المدركة عناصرها، وأثرها على سلوك الطلبة، باإلضافة إلى أهميتها ودور المعلم 

 في تعديلها وتنظيمها......إلخ   



 
 

 
 
 
 
 

  

 الفصل الثالث
 نفعالياال االتزان 

 مقدمة.
 .تعريف االنفعالأواًل: 

 ثانيًا: خصائص االنفعاالت.
  تقسيم االنفعاالت. ثالثًا:

 رابعًا: وسائل التعبير عن االنفعاالت.
 .مفهوم االتزان االنفعاليخامسًا: 

 .النضج االنفعالي  -5-1
 .أهم خصائص النضج االنفعالي -5-2
 .األمن االنفعالي  -5-3
 .االتزان االنفعالي والنضج  -5-4

 .طلبة المرحلة الثانويةسمات االتزان االنفعالي لدى : اً سادس
  االتزان االنفعالي والصحة النفسية. :سابعاً 

 .على التحكم في االنفعاالتطرق تحقيق االتزان االنفعالي والقدرة ثامنًا: 
 .االنفعالي االتزان في المؤثرة العواملتاسعًا: 
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 الفصل الثالث
 النفعالياالتزان ا

 مقدمة:
ل من , وتجعي جميع جوانب حياة الفرد اليومية, فهي تتدخل فاالت ركنًا هامًا في حياة كل فردتعتبر االنفع

عملية النمو  , وهي جزء هام مننها تصبح الحياة بال معنى وقاحلة, وبدو ومتنوع عحياة الفرد اليومية شيء ممت
, حيث تعمل على توجيه الفرد تي تعمل على بناء الشخصية السوية, ألنها أحد األسس الالشاملة والمتكاملة

 .وعواطف وسلوك وانفعاالت مختلفة نحو المسار النمائي الصحيح بكل ما تحمله من نواح  
نما هي مليئة بالخبرات والتجارب المتنوعة التي تبعث فيها تمضي على وتيرة واحدة ة الفرد الودائمًا حيا , وا 

ك . وهذا الشإلنسان في تقلب مستمر وتغير دائمأن حياة ا كما يالحظ ,مختلف االنفعاالت والحاالت الوجدانية
ت الوجدانية واالنفعاالت االفبدون هذه الح ,ما لها من قيمة وما لها من متعةليضفي على الحياة جزءًا كبيرًا 

 (.455, 1991مملة ال متعة فيها كحياة الجماد )السيد,  المختلفة تصبح حياة الفرد
تعرف بأنها حالة  ؛من فرح أو حزن أو غضباإلنسان  ارها تتعلق بالمشاعر التي تنتابفاالنفعاالت باعتب

اجئ في صورة وقتية زائلة تدفعنا لالقتراب بشكل مف تأتيالخارجية التي  من الالتوازن بين العضوية والمنبهات
. فاألصل أن تتصف حياة ة باضطرابات جسدية خارجية وحشويةمن شيء أو االبتعاد عنه وتكون مصحوب

والمنبهات الخارجية التي تحيط بها من جهة  ,االجتماعية من جهةازن يقوم مطالبها الفيزيولوجية و الفرد بتو 
 .(355, 1991ى )الوقفي, أخر 

ومن هنا كان موضوع  ,النفسية ال تسمى حياة بدون انفعاالت ة اإلنسانوصفوة القول وأصدقه أن حيا
االنفعاالت في علم النفس من الموضوعات األساسية التي تربط دائمًا بالدوافع النفسية والصحة النفسية والمزاج 

فضاًل عن العالقة  ,ور وتخيل وذكاءوالتناغم واالنسجام والعمليات المعرفية العقلية من تذكر وتفكير وتص
" من فعاالت واألمراض السيكوسوماتية "النفسجسميةواالن ,الوطيدة بين االنفعاالت وصحة البدن من ناحية

  .حية أخرىنا
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 تعريف االنفعال:أواًل: 
اللغة  ف مجمع. فقد عر  ل انفعل بمعنى تأثرخوذ من الفعأفي اللغة االنفعاالت: جمع انفعال, واالنفعال: م

  .(11, 2119ل: بـ "تأثر به انبساطًا و انقباضًا )مصطفى, عالعربية انفعل ومنف
اللغوي فالمعنى  ,( ومعناها يتحرك إلى الخارجEmovire( مشتقة من الالتينية )Emotionوكلمة انفعال )

 .(221, 1913لذلك هو إخراج األحاسيس )حقي, 
, وخبرته الشعورية حاد يشمل الفرد كله, ويؤثر في سلوكهاضطراب "بأنه  ويعرف ميلفن ماركس االنفعال

 (.454, 1991, )السيد "يولوجية الداخلية, وينشأ في األصل عن مصدر نفسيووظائفه الفس
يزيولوجية معينة لها مكونات ف ,حالة تنبه داخل الكائن العضوي"ال أن االنفع( 1991)ويرى عبد الخالق 

 "الظهور فجأة ويصعب التحكم فيها. وهي تنزع  إلى وسلوك تعبيري معين ساسات, وتتسم بإحومعرفية وموقفية
 (.455, 1991)عبدالخالق, 

حالة جسمية نفسية يصاحبها توتر شديد مع اضطرابات عضوية تخشى اجهزة "ويرى عمران أن االنفعال 
نفعال أزمة نفسية طارئة , فاالوالهضمية مع كيانه العصبي عموماً اإلنسان الدموية والتنفسية والعضلية والغدية 

 (.46, 1991)عمران,  "اومفاجئة لم يستطيع صاحبها التكيف السريع معه
ر تشمل تغيرات عميقة سواء منظورة ردود ال إرادية إلى حد كبي"أن االنفعال هو ( 1992)ويرى وورتمان 

 .(           Wortman) "أو غير منظورة
ة موقف إثارة سارة أو غير سارة تحدث للكائن الحي نتيجحالة "أن االنفعال  (1994) ويشير حواشين

 (.11, 1994)حواشين,  "يتضمن صراعًا أو توتراً 
ن إدراك , ويتسبب عئر يشمل الجسم بالتغير واالضطرابوجدان ثا"أن االنفعال ( 1994)ويرى عويضة 

 (.45, 1994)عويضة,  "طارئ مالئم  وغير مالئم
, إال أنه ال يوجد تعريف اصطالحي واحد المفاهيم الشائعة في علم النفسن م االنفعال مو رغم أن مفه

وف بأنه حالة داخلية تتصف بجوانب دفهو كما يرى دافي ؛يعترف به جميع المتخصصين في مجال علم النفس
حساسات وردود أف ,معرفية خاصة ة ويصعب أعال فسيولوجية وسلوك تعبيري معين, وهو ينزع للظهور فجوا 

 .(114, 1999, يه )الداهري والكبيسيالتحكم ف
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 ,شعور همجي مضطرب وخلل عام يصيب الفرد كله نفسًا وجسداً أن االنفعال "( 1999)ويرى الطويل 
 ية وأعضاء جسمه الحشوية الداخليةويؤثر إلى حد كبير في تصرفاته وأفعاله وخبراته الحسية والشعور 

 .(212, 1999نفسية اجتماعية وبيئية" )الطويل, جة ألسباب " وتحدث االنفعاالت نتي"الفسيولوجية
 هث عن االنفعال فإندتحالعال من الصعب تحديده ولكن عند أن االنف Morgan (1999) ويرى مرجان

عادة ما نشير إلى مشاعر ذاتية يرافقها حاالت جسمانية تصاحبها تعبيرات خارجية ودافع لفعل شيء معين 
(Morgan           .) 

حالة تغير في الكائن الحي يصاحبها اضطراب في السلوك "أن االنفعال  (2112) الكناني وآخرونويرى 
 بحيث يشمل الفرد كله ويؤثر في سلوكه وخبرته الشعورية ووظائفه الفسيولوجية الداخلية ؛وهذا االضطراب حاد

 ,2112ني وآخرون, )الكنا "أمثلته الخوف والغضب الشديدين , ومنوهو ينشا في األصل عن مصدر نفسي
399). 
يشمل اإلنسان كله نفسيًا وجسميًا, , تغير مفاجئ, وهو أمر فطري"أن االنفعال  (2112حسين )ى الوير 

ويعين  ,بكثير من التغيرات الفسيولوجية , كما يصاحبهعور , وفي شويؤثر فيه كله, في سلوكه الخارجي
 (.115, 2112)الحسين,  "إلنسان على الحياة وعلى البقاءا

والسلوك  ,صحبها نشاط جسمي وفسيولوجي مميزحالة شعورية مركبة ي"أنه هو ( 2114ضحيك )ويعرفه 
, 2114)ضحيك,  "أو يعبر عن االضطراب االنفعالياالنفعالي سلوك مركب يعبر عن السواء االنفعالي 

33.) 
فسيولوجية داخلية  حالة توتر في الكائن الحي تصاحبها تغيرات"أن االنفعال  (2114) ويرى مطاوع

 .(49, 2114)مطاوع,  "الحالة من التوتر عن مصدر نفسيوتنشأ هذه  ,ومظاهر جسمانية خارجية
يجة موقف يتضمن تحدث للكائن الحي نت ,أنه حالة إثارة سارة أو غير سارةوأيضًا يعرف االنفعال على "

 .(421, 2116صراعًا أو توترًا" )الزغلول والهنداوي, 
حالة تغيير أو تأثير نفسي يتعرض لها الفرد تؤثر إلى حد كبير في تصرفاته فعال بأنه الباحثة االنوتعرف 

ت نفسية أو تعتري المنفعل بفعل مثيرا ,عضاء جسمه الداخلية والخارجيةأعاله وخبراته الحسية والشعورية و وأف
 .اجتماعية أو بيئية

 



اإلطار النظري                                           الفصل الثالث                                       
 

   
 

 خصائص االنفعاالت: -ثانياً 
 :اآلتي أهمها ومن االنفعاالت بها تتميز خصائص النفس علماء من كثير أورد

 .جسمه من عديدة ءاأجز  في للفرد مفاجئ تغير حالة تحدث عامة استجابة االنفعال -
 عن االنفعال تمييز يمكن لذلك األحوال, معظم في وصفها ويستطيع الفرد بها يحس شعورية حالة االنفعال -

 الغيرة عن يختلف والحب الحزن عن يختلف الفرح وانفعال الخوف, انفعال عن يختلف الغضب فانفعال غيره,
 .انفعال كل تصاحب التي الخارجية تاالتغير  مالحظة يمكن كما والقلق,

 وسرعة القلب, ضربات كسرعة تهيئة حالة في ويجعله الفرد تنشيط على يعمل داخلي عضوي مظهر االنفعال -
 (.44, 1991الدم )الزهار,  في السكر وزيادة األكسجين من قدر واستهالك التنفس

 :كاآلتي العوامل من عدد على معتمده االنفعاالت عن للتعبير الخارجية االستجابات شكل وتتنوع   
 .االنفعال عن التعبير أشكال -
 .االنفعال في المؤثرة السابقة الخبرة -
    .االنفعال عن عنصر كل تناوليتم  وسوف ,االنفعال على مؤثر كعامل للفرد الزمني العمر -
 الشخصية  التقارير وتمدنا االنفعاالت عن عديدة استجابات أنماط تكشف قد أشكال التعبير عن االنفعال: .1

 أن يجب كما الشخص يخبره الذي االنفعال طبيعة عن بالمعلومات الفسيولوجية تاوالمؤشر  المالحظ والسلوك
 االنفعال من معين نمط عن الشخص يعبر قد فمثالً  معينة, تناقضات ظهور إمكانية االعتبار بعين يؤخذ

يماءاته جسمه ووضع جلسته توحي حين في لفظية بصورة  .أخرى انفعاالت عن األخرى فعله وردود وا 
 فإن االنفعاالت  عن التعبير في المهمة العوامل أحد السابقة الخبرة تعتبرالخبرة السابقة المؤثرة في االنفعال:  .2

 المثيرة أو المنتجة المواقف من لعديد مناسبة نمطية فعل ردود تنمي معينة ثقافية جماعة أو مجتمع أي
 ثمة أنه إال أخرى, إلى جماعة من ملحوظة بصورة تختلف قد االستجابات هذه أن من الرغم وعلى لالنفعال,

 أن كما ,بالحزن( الشعور عند البكاء أو بالسعادة الشعور عند كاالبتسام) وشائعة عامة تبدو معينة فعل ردود
 االنفعالية تاالتغير  تكون حيث السابقة الخبرة جوانب أهم من تعتبر المعنى أو الداللة ذات االنفعالية النماذج

 .للفرد بالنسبة مهماً  شخصاً  النموذج هذا كان إذا خاصة األحيان معظم في
 مؤثر عامل الزمني العمر أن إلى العلماء من العديد أشار العمر الزمني للفرد كعامل مؤثر على االنفعال: .3

 الشخص بها يمر التي االنفعالية تاالخبر  إن حيث المختلفة, المواقف اتجاه االنفعالية دااألفر  استجابة على
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 العامة, النماذج من عدداً  ةالحظويمكن م الزمني, عمره في متدرجة استجابة في تاتغير  إلى وتؤدي كماتتر 
 الميل ذلك ويواكب االنفعاالت, عن التعبير في أعظم وضبط أكثر قيود إظهار إلى أميل كان الفرد نما وكلما
 تدرج فكلما ذلك إلى باإلضافة , جسمية بصورة عنها التعبير من أكثر لفظية بصورة االنفعاالت عن التعبير
 والتميز التعقيد حيث من يدةامتز  انفعالية حاالت تظهر أن المتوقع من كان كلما الزمني عمره في الفرد

 (.135 ,    , األشول)
 الذاكرة داخل وتبقى االنفعالية, المواقف من بالعديد يتأثر المختلفة العمر حلامر  عبر الفرد أن وترى الباحثة   

 التي العمرية المرحلة يالئم انفعالي ناباتز  المستقبلية المواقف في التعامل على الفرد يساعد انفعالي كرصيد
تناول كل , والكائن الحي, واالستجابة. وسيتم هي: المنبه االنفعاالت من عناصر أساسيةوتتكون  .بها يمر

 عنصر كاآلتي:
 أو مادياً  يثيره أو الخارج من الفرد يهدد ما كل أي سار؛ خبر أو مفاجئ كدوي خارجياً  يكون قد المنبه: - أ

 حدوثها يتوقع أمور توهم أو قوية, وجدانية صبغة لها سابقة ذكريات كاستعادة داخلياً  المثير يكون وقد معنويًا,
 واتجاهاته جهامز  و طبعه حيث من الحي الكائن لدى االنفعال إثارة على المنبه قدرة وتتوقف المستقبل, في

 .السابقة تهاخبر  وعلى ونوعها استعداداته على أو العاطفية أو الوجدانية
 في دااألفر  يختلف وبهذا السابقة تهاوخبر  واالنفعالي العصبي بتكوينه يتميز الحي الكائنالكائن الحي:  - ب

 .المنبه ثبات من الرغم على لالنفعال استعداداتهم
 صور في وتظهر الداخلي, أو الخارجي المنبه مواجهة بعد تحدث التي االستجابة وهي االستجابة االنفعالية: - ت

 الخوف, أو الحزن أو كالفرح وجدانية صورة في تكون فقد المنبه, نوع على مظهرها في تعتمد مختلفة
 يكون وقد التنفس, وسرعة النبض وسرعة القلب دقات كسرعة جسمية تاتغير  االنفعالية االستجابة ويصاحب

 .(254,     الزهار,) ةخارجي سلوكية مظاهر وهذه الوجه رااحمر  مع البكاء أو البلع, في صعوبة هناك
مستوى رد الفعل االنفعالي،  :تصنيفات ثالثة إلى االنفعالية استعداداتهم حيث من دااألفر  تصنيف ويمكن

 والتحكم والضبط االنفعالي، والمرونة االنفعالية. 
 اتجاه بها يشعر أن الفرد يعتاد التي القوة االنفعالي الفعل رد مستوى يعني الوجداني: الفعل رد مستوى -

 الفعل رد لمدى النسبي لالنخفاض اً نظر ؛ تقريباً  انفعال ودون بهدوء شيء لكل يستجيب فالبعض ت,االمثير 
 والمنبهات تاللمثير  تفاعلهم في واالندفاعية الشديد واالنفعال بالعصبية يتميزون والبعض لديهم, االنفعالي
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 االنفعالي الفعل رد مستوى ويعتبر االنفعالي, الفعل رد في المنخفض المستوى ذو لها يتعرض التي نفسها
 عنه يعبر ما وهو والضعف, القوة حيث من المختلفة األحداث اتجاه بسلوكهم يتنبأ هاماً  اً مؤشر  دالألفر 

 .الفرد به ينفرد الذي جاوالمز  الشخصية من جزء وهو دالألفر  االنفعالي باالستعداد
 على القدرة أن من الرغم فعلى, االنفعالي التحكم على قدرتهم في الناس يختلف االنفعالي: والضبط التحكم -

 على تقع القدرة وهذه الشخصية, من جزء أنها على إليها النظر يمكن أنه إال والممارسة بالتدريب تتأثر التحكم
 الداخلية تاالمثير  أو الخارجي المثير لنوع طبقاً  ما حد إلى متغيرة وهي التحكم عدم إلى التحكم من يمتد بعد
 ,عامة بصورة االنفعالي بالتحكم يوصفوا أن يمكن دااألفر  بعض أن فنجد ت,االمثير  مواجهة في وخبرته للفرد
 .االنفعالي التحكم من تمكنهم ال حالة في يكونون األحيان بعض في أنهم إال

 الخارجية تاالمثير  لنوع طبقاً  انفعاالته تعديل على الفرد قدرة االنفعالية المرونة تثير :االنفعالية المرونة -
 لمثير ينفعلون عندما دااألفر  بعض تجد ما اً وكثير  وجيزة فترة في الطبيعية حالته إلى يعود أن على المتعددة
 آثار ُتمحى أن يمكن لم ما سعيدة أحداث من حدث مهما اليوم طوال منفعلين يظلون يومهم بداية في خارجي
 .(36, 2112)غالب,  انفعالهم أثار الذي السابق الحدث

 ثالثًا: تقسيم االنفعاالت:
 تصنيف في كأساس تستخدم معينة ألبعاد وفقاً  مختلفة لمعايير وفقاً  االنفعاالت تقسيم العلماء حاول

 هذا ويقوم والحزن, الغضب مثل السارة غير االنفعاالت الحب, السرور, مثل سارة انفعاالت االنفعاالت,
 المنادون ويرى عنه, إحجامه أو عليه إقباله مدى رفضه, أو لالنفعال الفرد تقبل مدى أساس على التصنيف

 بين الموجودة االختالفات أما االنفعاالت, ألنواع الرئيسين القسمين يمثل التصنيف هذا مثل أن التقسيم لهذا
 الخوف بين الفرق مثل االنفعال حدة في أو الدرجة في اختالفات إال هي ما التقسيم هذا إطار في االنفعاالت
 األول  :قطبين إلى ومتصالً  اً مستمر  توزيعاً  االنفعاالت توزيع يمكن وهكذا والسرور... االرتياح بين والرعب,
, 1991 الغفار, عبد) السارة غير باالنفعاالت اآلخر القطب ويتمثل ,المقبولة السارة االنفعاالت في يتمثل
 وشدة حدة في الفروق عن والكشف الفهم سبيل على معينة لمعايير وفقاً  االنفعاالت تقسيم يمكن وهكذا (.212

 :تاالنفعاال أنواع إلى اإلشارة ويمكن .دااألفر  بين االنفعاالت
 .بذاتها قائمة انفعاالت وهي والسرور والفرح والغضب الخوف مثل بسيطة أولية انفعاالت -
 أكثر أو انفعالين مزج على تقوم تكوينها في معقدة انفعاالت وهي والدهشة الغيرة مثل مركبة انفعاالت -
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 .واحد مركب في
المتطرف. وسوف  االنفعال – ب .المعتدل االنفعال - أ :صورتين في تظهر :تلالنفعاال المختلفة الصور

 كاًل منها كاآلتي: الباحثة تناولت
 أداء إلى والوصول العمل إلى تدفعه بدوافع الفرد تزويد على يعمل منشط انفعال وهو :المعتدل االنفعال - أ

 االنفعال من النوع وهذا البيئية, تار للمؤث والمقاومة نفسه عن للدفاع الفرد تهيئة على يعمل أنه كما مرتفع,
 المعتدلة لالنفعاالت الرئيسية األنواع إن .هدف لتحقيق كدافع هنا االنفعال ويعتبر الصحي االنفعال عن يعبر
 .السرور -.* الغضب -. * الخوف -* : هي

 االستجابة تكون قد فمثالً  للخوف, المنتجة تاالمثير  لبعض كاستجابة الخوف إلى النظر يمكن :Fearالخوف
 بحدوث االستجابة هذه وتثار الشديد, زااالشمئز  حتى أو الرعب الفزع, التردد, الشك, مثل االستجابات كأحد
 إلى تؤدي قد بدورها الخوف واستجابة مروعة, أو مخيفة مثل متعددة بصفات توصف قد التي األشياء بعض
 حيث من تتغير للخوف المنتجة تاالمثير  أن ويبدو والهلع, الذعر أو الهجوم أو كالهروب آخر سلوك استثارة
 ال قد للطفل بالنسبة المخيفة وربما المتوقعة غير المفاجئة واألشياء النمو, في الشخص تدرج كلما األهمية
 في تؤثر التي للخوف المنتجة تاالمثير  بعض فإن آخر جانب ومن هق,اللمر  بالنسبة للخوف مثيرة تكون

 .الصغير الطفل لدى الخوف تثير ال قد االجتماعية المواقف في خاصة شديناوالر  هقيناوالمر  األطفال
 ردود وتنشأ الغيظ أو تخط إلى البسيط التأثير تحت يندرج قد للغضب االنفعالي الفعل رد إن: Angerالغضب
 األخرى االنفعاالت حال في وكما الحال وبطبيعة اإلحباط, أو األشياء تثير التي تاالمثير  بواسطة هذه الفعل
 .نكوص أو عدوان أو عداء صورة في تكون أخرى استجابة الستثارة تستخدم قد هذه الفعل ردود أن نجد

 الغامرة الحب تاخبر  إلى كاالبتهاج البسيطة األفعال ردود تحت السرور انفعال يندرج: Pleasureالسرور
 بااغتر  إلى يشير ما أو مفضلة تامثير  وجود طريق عن تعمم السرور استجابات نجد عامة وبصورة الشديدة,

 األشول,) والتقبيل المعانقة أو والضحك كاالبتسام متنوعة اً ر صو  السرور من التعيين ويأخذ هدفه من الفرد
1991 ,45.) 

 طريق عن االنفعالية المواقف معظم صنفت أن الممكن من أنه يبدو :االنفعاالت لهذه والتركيبات التباينات
 ويتصرف يسلك كيف تدرك أن السهل من السابقة األساسية الثالثة االنفعاالت هذه من التركيبات, أو البيانات
 العطب نتيجة يكون قد الصاخب للسلوك األحيان بعض في المصاحب زاواالشمئز  فالقلق الغاضب, الشخص
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 السرور أو( االجتماعي الالمتوائم) بصورة التعرض من يظهر الذي بالخوف( اإلحاطات بعض) عن الناتج
 من تكون االنفعاالت تلك أن الباحثة جدت هكذا ,(وامتالكها األشياء بعض على الحصول) منه المشتق
 .اليومية انفعاالتنا في سوية بصورة تظهر ولكنها ومتباينة مختلفة تركيبات

 لهذا والعصابية, ئداالز  والقلق والتوتر الغضب من المتطرف الشكل يأخذ انفعال وهو :المتطرف االنفعال -ب
 غير بسلوك والظهور األداء على يؤثر مما العقلي والتحكم والتذكر النقد على والقدرة التفكير يعوق فهو

 الحاالت بعض في تؤدي قد والتي لالنفعال المصاحبة الفسيولوجية تاالتغير  إلى باإلضافة ,اجتماعياً  مقبول
 واإلسهال الشعبي والربو الدم ضغط وارتفاع واألمعاء المعدة قرحة مثل السيكوسوماتية, ضااألمر  إلى

 تعبر ألنها والتكيف التوافق لسوء مصدر ئدةاالز  أو المتطرفة واالنفعاالت القلب, ضاوأمر  والحساسية واإلمساك
 وفيما يلي صور لبعض االنفعاالت المتطرفة: .للفرد االنفعالي النضج عدم عن

 االكتئاب Depration: مع الفرد على يسيطر سار غير شعور شكل في يظهر انفعالي بااضطر  وهو 
 االكتئاب ويظهر االكتئاب يبرر ما يوجد ال وقد , الذات تقدير وعدم األمل وخيبة واليأس بالتشاؤم إحساسه

 بعض في ويقدم مهموماً  الفرد يكون الشديد االكتئاب حاالت ففي ومتوسط, شديد اكتئاب درجات شكل على
 دون الحزن أو مبرر دون بالناس الثقة فقد صورة في فيظهر المتوسط االكتئاب أما االنتحار, على الحاالت
 .مبرر

 ئداالز  الغضب :Exaggerated Anger هذه يستحق ال لمنبه وثورة هياج صورة في ئداالز  الغضب ويظهر 
 .األسباب وأتفه ألقل الشديد الغضب من نوبات تسوده الفردف ؛ئداالز  الغضب من الصورة

 ئداز لا الخوف :Exaggerated Phobia تهديد موقف من الفرد يواجه لما طبيعي فعل رد العادي الخوف 
 من يخاف فالفرد للخوف المثيرة والمواقف الظروف مع يتناسب ال الذي فهو ئداالز  الخوف للخطر, تعرض أو

 .المرتفعة األماكن أو القطط من كالخوف مبرر لها ليس أشياء
 ئداالز  السرور  Exaggerated Pleasantness: من يتبعه وما ونوعه المثير قوة بين تناسق هناك يكون 

ما هي وسائل التعبير عن االنفعاالت, هذا ما ستورده الباحثة  (. ولكن          Izard) انفعالية استجابة
في حديثها عن وسائل التعبير عن االنفعاالت والتي تعد سمة تميز الفرد الذي يتفاعل مع المواقف االنفعالية 

  المختلفة.
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 :االنفعاالت عن التعبير وسائل - بعاً ار 
 الخارجية, االستجابات هذه وتتنوع عليه يدل خارجياً  اً مظهر  بدوره يثير قد ولكنه داخلي حدث االنفعال 

 ويتحقق الحاجة, بإشباع رمزية عالقة له أن أي إشباعها عدم أو الدوافع إلحباط فعل رد هو واالنفعال
 فسيولوجية تاتغير  الحي الكائن يصاحب يعاق أو الدافع يحبط وعندما قويًا, الدافع يكون عندما االنفعال
 مثل فسيولوجية استجابات االنفعالية الحالة ويصاحب االنفعال, عن تعبر خارجية جسمية ومظاهر داخلية
 واألمعاء المعدة وحركة العين واتساع الحلق وجفاف التنفس معدل وزيادة القلب ضربات وسرعة الدم ضغط
 الحلول وضع من الفرد وتمكن للموقف مناسباً  االنفعال ويكون الدم, كيمياء في وتغير العضالت وتوتر

 تكون فإنها مواجهته في تنجح وال الموقف متطلبات عن انفعالياً  تقل أو تزيد االستجابة كانت إذا أما المناسبة,
 بالعوامل االنفعالية الحالة ارتباط وبقدر مرضية, خصائص عن وتعبر ومتناقضة, مضطربة استجابة

 االستجابة تحرك شعورية وال شعورية خصائص إلى تشير ديناميكية ظاهرة عن تعبر فإنها الفسيولوجية
 ومكونات الفرد بخصائص مرتبطة مشاعر من تستثيره وما الرمزي لمعناها وفقاً  المتباينة المواقف في االنفعالية

 أو تاللمثير  الحي الكائن استجابة يمثل السلوك من ضرب االنفعال إن .(411, 1993, كامل) الموقف
 يكون وقد لإلنسان, الداخلية الفسيولوجية تاكالتغير  الداخلية أو ,(بالفرد المحيطة البيئة) الخارجية المواقف
 الفرد كشعور الفرد اً مميز  ذلك غير أو السرور الغضب, كالخوف, الفرد به يشعر أي اً متميز  باالنفعال الشعور

 (.21, 1991باضطرابات انفعالية دون أن يدرك هذا النوع من االنفعال )الزهار, 
وترى الباحثة أن الشخص الصحيح نفسيًا والذي يمتلك اتزانًا انفعاليًا هو الذي يمكنه السيطرة على 

, ويدخل في ذلك عدم المختلفةانفعاالته والتعبير عنها حسب ما تقتضيه الضرورة وبشكل يتناسب مع المواقف 
الخضوع لها تمامًا بالمبالغة في أو  إخفائها أو الخجل منها من ناحيةاللجوء إلى كبت هذه االنفعاالت أو 

وما هي المفاهيم المرتبطة به, وما هي سمات الفرد  ,االتزان االنفعالي هوإظهارها من ناحية أخرى. فما 
  المتزن انفعاليًا, وماهي طرق تحقيق الفرد لهذا االتزان, وما هي العوامل المؤثرة في االتزان االنفعالي؟.

 االتزان االنفعالي: تعريفخامسًا: 
وذلك يرجع إلى  ؛يمكن تحديد مفهوم واحد لالتزان االنفعالي مثله مثل باقي مصطلحات علم النفس ال

التعرض إلى مفهوم  الباحثة حاولتوس ,اختالف وجهات النظر للباحثين وثقافاتهم ومنهجيتهم في البحث
  :له فعالي مع بعض التعريفات المختلفةاالتزان االن
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 يطلب ما كل إنجاز على الفرد قدرة" االتزان االنفعالي بأنه والتعليم التربية مصطلحات معجم يعرف حيث
 نفسي عناء دون واالجتماعي الشخصي التكيف على وقدرته نفسي, بااضطر  دون وضع أو حالة أي في إليه
  .(114, 1911)بدوي,  "شديد

أن االتزان االنفعالي مصطلح يتم استخدامه من الناحية النفسية لوصف حالة الشخص  Rebarويرى ريبر 
الناضج انفعاليًا بحيث تكون استجابتة االنفعالية مالئمة للموقف, ومتناغمة مع الظروف ذات نمط بعينه دون 

 (.    ,     ,Rebarآخر )
ينظر إليه من حيث , األولى داللتين واالتزان االنفعالي هو استقرار عاطفي, وهو مصطلح ينطوي على 

قدرة الشخص على ضبط عواطفه والتحكم فيها؛ أي عدم إفراطه في التهيج العاطفي أو عدم االنسياق وراء 
األحداث الخارجية العابرة والطارئة بحيث يصبح عرضة للتقلب السريع من حالة إلى أخرى, والداللة األخرى 

حسب قدرة الشخص على التكيف الذاتي واالجتماعي دون أن يكلف ذلك من الناحية اإليجابية ينظر إليها 
 (.          Golmanمجهودًا نفسيًا كبيرًا )

قدرة الشخص على السيطرة على انفعاالته المختلفة والتعبير عنها "هو االتزان االنفعالي أن  أحمد ترىو 
, 1999)أحمد,  "هذه االنفعاالتقف التي تستدعي بحسب ما تقتضيه الظروف وبشكل يتناسب مع الموا

22).  
ترى سامية القطان أن االتزان االنفعالي بمثابة الصميم واللب للعملية التوافقية كلها بحيث يصدر عنها أو و 

 ؛ينعكس في نهاية األمر كل شكل من أشكال التوافق فتتبدى في هذا المجال أو ذاك من مجاالت التوافق
وهذا االتزان االنفعالي أو , عكس بدوره على االتزان االنفعاليالالسوية مما ينسوية أو درجة من درجات 

يكون  , فبقدر مارة قيادة اآلخرين وقيادة المواقفالتوافق االنفعالي أشبه ما يكون بالسيطرة على الذات في ظاه
ه على قيادة المواقف درتأي مسيطرًا على ذاته متحكمًا فيها تزداد ق ؛الشخص متزنًا من الناحية االنفعالية

ومن ناحية أخرى عند  فاالتزان االنفعالي وسط فاصل على متصل ينتهي من ناحية عند الترددية, .واآلخرين
انة في  . وبهذا يكون االتزان االنفعالي تحكمًا وسيطرًة على الذات تتيح  لصاحبها أن يحتل مكاالندفاعية

 (.125, 1995نقطة ما من وسط المتصل )العدل, 
التحكم والسيطرة على االنفعاالت والتعامل بمرونة مع المواقف "يرى المزيني أن االتزان االنفعالي هو و 

 (.49, 2111 )المزيني, "ته على قيادة المواقف واآلخرينواألحداث الجارية منها والجديدة مما يزيد من قدر 
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لذي يتفاعل بدون تطرف للمواقف أنه يمكن اعتبار االتزان االنفعالي سمة تميز الفرد اويرى الخالدي 
انفعالية مضطربة وسريعة التغير  ن انعدام االتزان االنفعالي يعني استعداد الفرد لتقديم استجابةأو  ,االنفعالية

 .(51, 2112)الخالدي, 
الشخصية من مظاهر هذه  وأن مرونة ,لمعنى الوسطية"أن االتزان االنفعالي مرادف  الشعراويويرى 
باع الحاجات البيولوجية واالعتدال في إش ,ويقصد بالوسطية االعتدال في مجال االنفعاالت, الوسطية
وهو الجانب , واالعتدال في تحقيق قيمة أو تحقيق ذلك الجانب من الشخصية الذي أهمله اآلخرون والنفسية

 .(11, 2113)الشعراوي,  "الروحي من الشخصية
وهو حالة شعور بالرضا والسعادة نتيجة تكامل الفرد  ,العصابية االتزان االنفعالي مقابل"ويرى ضحيك بأن 

 "بالعقالنية والثبات والواقعية مما ينعكس على قدراته للتعامل مع المواقف الطارئة ,النفسي وتوافقه مع بيئته
 (.41 ,2114)ضحيك, 

أحد األبعاد األساسية في الشخصية الذي يمتد على شكل متصل "ن االتزان االنفعالي هو أ ويرى يونس
ن أي أمثل العصابية, و يالقطب السالب الذي مستمر من القطب الموجب الذي يمثل االتزان االنفعالي إلى 

وصفه طبقًا لمكانه, وأن جميع المواقع  , ويمكنيكون في أي مكان على هذا المتصل نأشخص يمكن 
 "شخص الهادئ, الثابت الرزين, المنضبط, غير العدواني, المتفائل, الدقيقلاالنفعالي ا , ويمثل االتزانمحتملة

 (.931, 2115)يونس, 
حالة التروي والمرونة الوجدانية حيال المواقف االنفعالية المختلفة "ويرى ريان أن االتزان االنفعالي هو 

. أما وتفاؤاًل, وثباتًا للمزاج, وثقة في النفس وهدوءً يميلون لهذه الحالة االكثر سعادة, التي تجعل األفراد الذين 
اعر الدونية, وتسهل إثارتهم, ويشعرون باالنقباض والكآبة, األفراد الذين يعزفون عن هذه الحالة فلديهم مش

 .(31, 2114)ريان,  "والتشاؤم, ومزاجهم متقلب
التي يعود تباينها إلى اختالف وجهة نظر و  ,وخالصة ما تراه الباحثة بعد هذه التعريفات العديدة والمتباينة

العلماء والباحثين إلى االتزان االنفعالي نتيجة األثر الواضح لفلسفة وثقافة كل باحث على حدة , في حين أنهم 
فمن خالل  ؛نفعالي والتوازن والصحة النفسيةيتفقون جميعًا على تلك العالقة الجدلية بين كل من االتزان اال

أن الفرد المتزن انفعاليًا  , يتضحدثون عن مصطلح االتزان االنفعاليقة والتي تحدث بها المتحالتعريفات الساب
وعدم التطرف والمبالغة واالندفاع أو  ,يستجيب للمواقف والمشاكل التي تواجهه بأسلوب يتصف بالمرونة
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, واالستقرار النفسي لبشاشةفهو شخص يشعر بالتفاؤل, وا ؛المغاالة في االستجابة للمواقف االنفعالية المختلفة
ص , بينما الشخص غير المتزن هو شخحد كبير من الشعور باإلثم والقلق, والوحدة النفسيةوالتحرر إلى 

 .بالتطرف وعدم النضج يشعر بالكآبة, والتشاؤم, تسهل استثارته وتتسم جميع انفعاالته اندفاعي ومتقلب المزاج
 ,االتزان االنفعالي سمة عامة تفرق بين األسوياء وغير األسوياءن أ للباحثةوبهذا التصور المنطقي يتضح 

ى التي يكون خر تمييز بينه وبين بعض المفاهيم األوللتعرف على االتزان االنفعالي بشكل أكبر البد من ال
 :من هذه المفاهيم ما يليو التشابه معها كبيرًا, 

 النضج االنفعالي: -5-1
 فولة والمراهقة واقترابه من سلوكبمدى ابتعاد الفرد عن السلوك االنفعالي الخاص بمرحلة الط وهو يقاس     

رف انجلش عويالحظ أن مفهوم النضج االنفعالي أشمل وأوضح وأعم من مفهوم االتزان االنفعالي وي .الراشدين
الفرد عن السلوك االنفعالي النضج االنفعالي بأنه الدرجة التي يتخلى فيها  ( Anglich & Anglich) وانجلش

 (Hongorth) , وتحدد هولنجورثاالنفعالي المناسب لمرحلة الرشد المميز لمرحلة الطفولة ويظهر السلوك
 :الرئيسية للشخص الناضج في اثنتينالصفات 

 .لى التدرج في استجابته الوجدانيةقدرته ع -
 (.146–144, 1916قدرته على تأجيل بعض استجاباته )أبو زيد,  -
بتعاد الشخص عن السلوك االنفعالي")عبد الخالق, درجة االنضج االنفعالي بأنه " يعرف عبد الخالقو     

1914 ,113).  
مع غيره مستغاًل أقصى الحالة التي يكون فيها الشخص في حالة توافقية وتكيفية " :بأنه ويعرفه الجوير

 .(36, 1995)الجوير,  امكانياته"
تحديد مدى النضج رتكان إلى المزايا الشخصية التالية كمواصفات ومعايير لأنه يمكن اال ويرى الوقفي
 :االنفعالي للفرد

وهي السمة األساسية في  ,فالنضج يعني تجاوز الفرد لمرحلة االعتماد على الغير :االستقاللية .1
واعتباراته قًا لمفاهيمه إلى مرحلة يستطيع فيها االعتماد على ذاته في اتخاذ قراراته وف ,الطفولة

 .الشخصية
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, والقدرة على استغالل درة على رؤية العالم رؤية واقعية, والقدرة على التفكير العقالني: أي القالواقعية .2
 .قاً ت الفرد استغالاًل منتجًا خال  مصادر البيئة بما فيها ذا

قادر على أن , و ن أفراحهم وأتراحهم برغبة وقناعةفالشخص الناضج انفعاليًا يشارك اآلخري :التعاطف .3
 .من نفسه ألسرته وأصدقائه ومجتمعهيعطي 

كأن يكون قادرًا  ,بما يعنيه ذلك من اتجاهات سليمة نحو الذات :الوعي على الذات وتقدير الذات .4
لذاته قيمتها ككائن إنساني  متقباًل لجميع خصائصه الذاتية ومقدراً  ,على تحديد مميزاته الذاتية بدقة

 .فريد
ر ذاته بحثًا عن تكوين وجه نظر ي  ًا عليه أن يختبر محيطه ويسياعتباره كائنًا إنسانفالفرد ب :التكامل .5

اله الفردية ولجميع مظاهر حياته )الوقفي, تهب المعنى ألفع ,موحدة ومتكاملة ومتناسقة عن العالم ,له
1991 ,369–311). 

من حيث درجة اتسامهم بهذا  , لذا يختلف الناسشرط ضروري من شروط الصحة النفسيةوالنضج االنفعالي 
واألخرى قدر  ,يمكن تشبيه ذلك بخط مستقيم يمتد بين نقطتين تمثل إحداهما أعلى درجات النضجو . النضج

 .(114, 1914يحتل سواد الناس مواضع مختلفة )عبد الخالق,  وبين النقطتين ,من الفجاجة
 :يلي مالدى األفراد أهم خصائص النضج االنفعالي   -5-2

ويفرض ما  ,بل يرفض ما ال يريد؛ يثور , والالتحكم في انفعاالته, فال يندفع, وال يتهور القدرة على .1
 .يشاء

أو  ,لذاته العاجلة , فهو قادر على تأجيل  على كبح جماح شهواته, والسيطرة على نزواتهالقدرة  .2
 اإلرضاء السريع لدوافعه من أجل أهدافه اآلجلة.

تافهة فيسب ويشتم ويعتدي ويتجنى,  شطط في غضبه ألسباب, فال يتناسب االنفعاالت مع مثيراتها .3
 .غ في خوفه أو غيظه فيرتجف ويتشنجيبال وال

 يتخلى عن أساليب السلوك الطفلية كاألنانية وحب التملك. .4
, بينما الشخص غير الناضج متقلب انفعاليًا أو مذبذب في هادئ ومتزن انفعاليًا, انفعاالته ثابتة .5

 .التنبؤ بسلوكه االنفعالييستطيع  انفعاالته ال
 .لنفس والقدرة على تحمل المسؤوليةاالعتماد على ا .4
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 .(144, 1912زمات والنقد واإلحباط أو الفشل )المليجي, تحمل األو  ,الالقدرة على االحتم .6
 األمن االنفعالي: -5-3

 ,فالفرد الذي لم يشبع حاجته إلى األمن ؛ويعني أن يشعر الفرد بدرجة مناسبة من األمن النفسي واالطمئنان
والتي تحتاج منها إلى  ,والذي يشعر باالستقرار والطمأنينة ال يستطيع أن يواجه الحياة بمشكالتها وصعوباتها

ألنه ال يستجيب عندئذ إلى الموقف الخارجي فقط بقدر  ؛تها مواجهة الشخص اآلمن انفعالياً هجهد نفسي لمواج
-144, 1916)أبو زيد,  ه مخاوفه ومناحي قلقه وأنواع الصراع التي يعاني منهاما تتدخل في استجابت

146.) 
 االتزان االنفعالي والنضج: -5-4

, فهناك انفعاالت ال أنماط انفعالية متعددة عند الفردمما ال شك فيه أن عامل النضج يكمن خلف ظهور 
, ذلك أن النضج يزيد من يصلون إلى مرحلة معينة من النمو تالحظها عند األطفال ثم تظهر بعد ذلك عندما

عال بدقة أكبر )خليفة, ب ت, مما يساعد الفرد على التعبير عن االنف ,التمايز في اإلدراك وفي السلوك
, ولكن ن تعريف النضج االنفعالي ومضمونهوالواقع أنه ليس هناك اتفاق نهائي بين علماء النفس ع.(141

 يمكن التعرف على العناصر اآلتية التي تكون هذا المفهوم:على وجه العموم 
 :مالئمة االنفعال (1
 ال, فف المناسب بالكم والكيف الالزمينفالشخص الناضج يجب أن يستجيب االستجابة المناسبة في الموق    

شى مع , فاالنفعال يجب أن يتمجر غاضبًا إذا لمسته بعوضة صغيرةأو ينف ,ينفجر ضاحكًا في موقف جنائزي
وأن يتناسب مع كم  ,, ويجب أن يتناسب مع الموقف من حيث الكم والكيفالظروف االجتماعية المحيطة

 .المثير وكيفه
 :نفعاليالضبط اال  (2
, ويتضمن التحكم قدرة الفرد على ضبط انفعاالته والتحكم فيها يتضمن مفهوم النضج االنفعالي قدرة الفرد    

, وهناك التحكم في ضبط اإلثارة نفسه بحيث ه وحاجاته التي يشعر بها اآلنافععلى إرخاء أو تأجيل إشباع دو 
, وهناك الضبط بمعنى التحكم في مقدار االنفعال والخفض من السلوك الخارجي الظاهري في الحالال يظهر 

 شدته أو نغمته.
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تعتبر دالئل على قدرة الشخصية على التعامل مع  ( ست محكات      Symonds)يقترح سموندس و     
 :الداخلية والخارجية للتوازن وهي االضطرابات

 .احتمال التهديد الخارجي -
 .شاعر الذنبطريقة معالجة م -
 .القدرة على التكيف المؤثر -
 .توازن الصالبة والمرونة -
 .التخطيط والضبط -
 .(51–56, 1992تقدير الذات )قاعود,  -
 : غنى االنفعال وتنوعه وتمايزه (3
, فالشخص واضحًا ومتميزًا عن غيره, وبحيث يكون نفعال عن بقية االنفعاالت األخرىبحيث ينفصل كل ا    

 تكون كل حياته على وتيرة , وتنوع فالانفعالية كلها غنى وثراء وغزارة الناضج انفعاليًا يجب أن يحيا حياة
 (.426, 2112) العيسوي , خط  أو سعيدًا هائجًا على الدوامعلى طول ال ال يكون غاضبًا أو ثائراً و واحدة, 

م وجود أن النضج االنفعالي معناه عدبزعم لال يمكن ا هالجدير بالذكر هنا أن وترى الباحثة أنه من    
وجود ر اكنوال يمكن إ, ة من االنفعاالت تعتبر حياة شاذةبل إن الحياة الخالي ,االنفعال على وجه اإلطالق

, وأن يتعلم كيف لم الفرد كيف يعيش مع االنفعاالت, ولكن المهم في النضج هو أن يتعفيها االنفعاالت القوية
, بل القدرة على فال ثورة عارمة وال بالدة تامة , وفي حدود المعقولوى المعقوليحتفظ بانفعاالته في المست

  .جل المحافظة على حياتهأمن  يجابيةالفرد نحو األهداف المتكاملة واإلتوجه انفعاالت 
 :طلبة المرحلة الثانويةسمات االتزان االنفعالي لدى سادسًا: 

هناك كثير من علماء النفس الذين قرروا أن المراهقة تمتاز بالتوتر والقلق واالضطراب, ففي المرحلة     
إلى حياة الراشدين, فإنه يكون في  الثانوية يكون المراهق قد انتقل جزئيًا من حياة الطفولة, ودخل جزئيًا أيضاً 

موقف اضطراب وعدم وضوح, أو عدم ثبات أو تقرير, فسلوكه الطفلي مازال يرغب في بعضه ولكنه لم يعد 
سلوكًا مرغوبًا ومقبواًل من الكبار, وسلوكه الراشد يجد نقدًا مرًا من المحيطين أيضًا, وأسلوب الكبار لم يتعلمه 

 .كأنها شيء من العماء أو الفوضى المراهق بعد. والحياة تبدو
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وتبعًا لمفهوم الكبار ومالحظتهم, فإن التعبير االنفعالي عند المراهقين دائمًا غير مالئم؛ فهو شديد أو قوي     
أو صارخ بنسبة تفوق الواقع والمعقول, أو شديد وكثيف. فالمثير البسيط الخفيف يثير فيهم عاصفة مدوية من 

 .(119, 1919)العيسوي,  من الغضب الضحك, أو ثورة صاخبة
 ( انفعاالت المراهقين بهذه الصفات:Hurlockولقد وصف هارلوك )

 الشدة أو الكثافة. -
 عدم الضبط أو التحكم. -
 عدم الثبات أو الدوام. -
 نمو عواطف إنسانية مثل الوطنية والوالء و الوقار, وكذلك نزعات دينية أو صوفية. -
خالل مراجعة الباحثة لألدبيات والدراسات التي تناولت االتزان االنفعالي وجدت أن االتزان االنفعالي  ومن

    لألفراد في المرحلة الثانوية يتسم بالسمات التالية: 
قدرة الفرد على التحكم بانفعاالته وضبط نفسه في المواقف التي تثير االنفعال وقدرته على الصمود  (1

 .ة التفكير حيال األزمات والشدائدأعصابه وسالم واالحتفاظ بهدوء
 أن تكون حياته االنفعالية ثابتة رصينة ال تتذبذب أو تتقلب ألسباب ومثيرات تافهة. (2
ه أال يميل الفرد إلى العدوان وأن يكون قادرُا على تحمل المسؤولية والقيام بالعمل واالستقرار في (3

 .والمثابرة عليه أطول مدة ممكنة
 .وانب الموقف ودوافع الشخص وخبرتهع انفعاالت الفرد في تكامل نفسي يربط بين جتوازن جمي (4
قدرة الفرد على العيش في توافق اجتماعي وتكيف مع البيئة المحيطة والمساهمة بإيجابية في نشاطها  (5

 .ضفي عليه شعورًا بالرضا والسعادةبما ي
عها حول موضوعات ي انفعاالته وتجميقدرة الفرد على تكوين عادات أخالقية ثابتة بفضل تحكمه ف (4

 (.226, 1916أخالقية معينة )أبو زيد, 
  : النفسية والصحة االنفعالي االتزانسابعًا: 

 إلى العالمات هذه وتشير, عليها تدل ودالالت إليها, ترشد ومؤشرات, عنها تنم عالمات النفسية للصحة    
 وهذه, النفسية الصحة من عالية بدرجة يتمتع الذي الشخص لدى منها الكثير يتوافر محددة سلوكية مظاهر

 يدركه خارجي هو ما ومنها ,صاحبها إال بها يشعر ال ذاتي هو ما منها نوعية مؤشرات هي المؤشرات
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 االتجاهات واستقرار الوجداني والثبات االنفعالي باالتزان الشخص فيتسم ؛االنفعالي االتزان منها اآلخرون
 فإذا, عنه الناتج االنفعال ونوع المنبه نوع بين التماثل من حالة وجود ويعني ,بعيد حد إلى االنفعاالت ونضج
 .)1, 2115, حامد) والنشوة بالفرح شعر سار شيء قابله وأن, والهم والضيق بالقلق شعر تضايق

 االنفعالي فاالتزان, االنفعالي باالتزان ودوافعها وتصرفاتها سلوكها يتسم التي هي المتكاملة الشخصية إن   
 االجتماعي التوافق ذكره تم كما االتزان مفهوم ويتضمن, األسوياء وغير األسوياء بين تفرق عامة سمة

 للشخصية االنفعالية بالتصرفات العصابية عالقة على يتفقون الناس أغلب غدا أن بعد, المختلفة بدرجاتها
 .(111, 1999, راجح) المتوافقة غير
. والشرط متوافقين واكونيعلى أن  األفراد ية يساعدوفي النهاية ترى الباحثة إن مفهوم الصحة النفس     

ثم إن مفهوم النضج االنفعالي , ن التوافق أساس الصحة النفسية, ألذا التوافق هو االتزان االنفعالياألساسي له
افق فالبد للشخص أواًل أن يصل إلى درجة أهم وأشمل من مفهوم االتزان االنفعالي ألنه شرط هام وأساسي للتو 

 .بعد ذلك يقم اتزانًا لهذا النضج النضج االنفعالي ثم
 طرق تحقيق االتزان االنفعالي والقدرة على التحكم في االنفعاالت:ثامنًا: 

بعض هناك  وجدت أن واالتزان االنفعالي من خالل مراجعة الباحثة لألدبيات والدراسات المتعلقة باالنفعاالت
طرة في االنفعاالت ومنها ما , والتي يمكن من خاللها التحكم والسيو المبادئ المقترحة في هذا الصددالقواعد أ

 :يأتي
حيث يولد االنفعال طاقة زائدة في الجسم تساعد الفرد  ,ة االنفعالية في األعمال المفيدةالتعبير عن الطاق (1

, ومن الممكن أن يتدرب الفرد على القيام ببعض األعمال األخرى على القيام ببعض األعمال العنيفة
 .المفيدة لكي يتخلص من هذه الطاقة

االنفعال حيث يساعد ذلك على إنقاص شدة  ؛تقديم المعلومات والمعارف عن المنبهات المثيرة لالنفعال (2
 اف من القطط مثالً فالطفل الذي يخ ,اب الذي يحدث لألنشطة المتصلة بهضر وبالتالي التغلب على اإل

 هذه الحالة لديهيمكن مساعدته على التخلص من ذلك عن طريق تزويده ببعض المعلومات التي تقلل من 
(Kevin          ). 
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د نحو شخص ما بشيء من الكراهية , فإذا شعر الفر عن استجابات تتعارض مع االنفعال محاولة البحث (3
به بهذا الشخص وتغير إيجابية يمكن أن تثير إعجاسباب معينة عليه أن يبحث عن أسباب أخرى أل

 .اتجاهه نحوه
, فإذا لم يستطيع الفرد التحكم في انفعاالته نفعاالتعدم تركيز االنتباه على األشياء والمواقف المثيرة لال (4

عن طريق البحث عن الجوانب اإليجابية والسارة في الشيء مصدر االنفعال يمكنه أن يغير اهتمامه عن 
 .ء والتخلص من انفعاالته وتوتراتهالشيء إلى األشياء والموضوعات التي تساعده على الهدو هذا 

: يحدث االنفعال عادة حالة عامة من التوتر في عضالت الجسم وفي مثل هذه الحالة يحسن االسترخاء (5
 العام لتهدئة االنفعال وتناقصه تدريجيًا. االسترخاءالقيام بشيء من 

صدار األ (4 , ففترة االنفعال تمثل حالة ت واألمور المهمة أثناء االنفعالحكام في الموضوعاعدم الحسم وا 
 وبالتالي تكون أحكامه غير صحيحة ,في رؤية االمور بشكلها الصحيح من عدم التوازن لذلك يفشل الفرد

 .(492, 1991)السيد, 
, النفعالية لإلنسان عموماً نفسية ا" ما يستطيع تعلمه عن الحياة الأو طالب أن يدرس اإلنسان "كل مثقف (6

لعمليات علم دوافع السلوك ومظاهر االنفعاالت وبعض اي, كما ك يعرف اإلنسان مواطن قوته وضعفهوبذل
 .اإلدراكية المصاحبة لذلك

, لذا كان لظاهرية التي تخضع للضبط اإلراديأن يتعلم اإلنسان كيف يسيطر على تعبيراته االنفعالية ا (1
 .(213, 2114)ملحم,  م والحلم بالتحلم والصبر بالتصبربالتطبع والعلم بالتعلالخلق بالتخلق والطبع 

, وكذلك ينبغي االت الحادة والسيئة غير الخلقيةأن يبتعد اإلنسان قدر اإلمكان عن المواقف المثير لالنفع (9
ة واالستثارة , ألن وجود اإلنسان في مواقف اإلثار ببون التوترات االنفعالية السيئةتجنب األشخاص الذين يس

, هذا ما ال يكن ميسورًا لكل إنسان, و ة لنجاح الضبط االنفعالي اإلرادييتطلب مزيدًا من القوة الكابح
, خير من الوقوع بتلك جة الدافعة النفعاالت غير مرغوبةفالوقاية هنا تتمثل باالبتعاد عن المواقف الحر 

 .يرة ثم محاولة الخروج منها بسالمالمواقف المث
حاول اإلنسان إذا وجد نفسه في مواقف طارئة مفاجئة مثيرة أن يسحب نفسه انسحابًا نفسيًا بتغيير أن ي (11

 (.164, 1914انفعاليًا )الهاشمي,  األجواء المهيمنة عليه
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إذا لجأوا إلى  : ينجح بعض الناس في التخلص من الخوفإثارة استجابات معارضة لالنفعال حاول (11
وهي حالة  ,هذه األعمال تحدث في النفس حالة من الرضا والسرور, وذلك ألن الصفير أو الغناء

 .تدريجياً يلبث الخوف أن يزول  , ولذلك المعارضة لحالة الخوف
الت الشديدة إذا ان تتغلب على كثير من االنفعألم أن تنظر إلى العالم نظرة مرحة: إنك تستطيع تع (12

سخريتك أو  ,ن تثير ضحكك الشديدأر يمكن لتي تثير انفعالك عن عناصن تبحث في المواقف اأحاولت 
 (.112, 1914أو سرورك )زيدان, 

 بناءة أهداف خدمة في وتوظيفها انفعاالته على بالسيطرة يتميز انفعالياً  المتزن لفردا وهكذا ترى الباحثة أن    
 أن إلى اإلشارة ونود أفضل, مستوى إلى للوصول المزيد يبذل معين مستوى إلى الفرد وصل كلما أي انفعاليًا,

 يالئمها بما المواقف في التصرف على قدرة ويعكس ,الفرد إليه يصل الذي المستوى ذلك هو االنفعالي نااالتز 
 ويتمتع معهم يتفاعل وأشخاص العمل في ورؤساء زمالء من به المحيطين مع االجتماعية عالقاته في سواء
 في معتمداً  بإيجابية, عنها والتعبير الذات وتأكيد تاالقرار  واتخاذ المسؤولية وتحمل الذات ضبط على بالقدرة
 ة.االنفعالي والخبرة االنفعالي الرصيد على التفاعل ذلك

 العوامل المؤثرة في االتزان االنفعالي:تاسعًا: 
 الفرد شخصية بناء على النسبي وتأثيره وزنه منها ولكل االنفعالي, نااالتز  في تؤثر التي العوامل تتعدد   

 الرشد, حتى المبكرة الطفولة مرحلة منذ شخصيته على واضحة بصماتها تترك إنها بل سلبًا, أو إيجاباً 
 .اإليجاز من بقدر والخارجية الداخلية العوامل هذه وسنستعرض

 :االنفعاالت استثارة إلي تؤدي التي العوامل وهي االنفعالي نااالتز  في المؤثرة الذاتية الداخلية العوامل :أوالً 
 إلى االنفعالية االستثارة يرجع فالبعض الطفل, لدى االنفعاالت استثارة إلى تؤدي التي العوامل تعددت    

 التعلم لعنصر ليس التي الفطرية العوامل ببعض يستثار قد االنفعال أن إال مكتسبة, وأخرى فطرية عوامل
 والشدة, والقوة, بالفجائية يتميز لمثير تعرض كلما الحي الكائن عند يستثار فالخوف عليها, تأثير واالكتساب

 يعوقه لما تعرض كلما أو له مهدد أو مؤلم لمثير الحي الكائن تعرض كلما يستثار الغضب أن كما بة,اوالغر 
 االستثارة في تأثير لها االجتماعية البيئة أن إلى اإلشارة ونود(.    ,     الغفار, عبد) هحاجات إشباع عن

 أشار الصدد هذا وفي فيها, يتفاعل التي االجتماعية المواقف إطار في الفرد إلى النظر يجب وأنه االنفعالية,



اإلطار النظري                                           الفصل الثالث                                       
 

   
 

 التي الخارجية العوامل إلى ننظر أن يجب االنفعالية الحاالت إلى النظر عند أنه  (     ,Kevin) كيفين
 .          Kevin))الخارجية والقوى األشخاص و األماكن مثل الطفل معها يتعامل
 دون تحول أو الذات لهذه تقديره من تنال أو ذاته وتهدد الشخص تهدد التي المواقف أن وهنا ترى الباحثة    

 من العديد فالطالب في المرحلة الثانوية لديه الفرد, النفعاالت اً مثير  عامال تعتبر االجتماعية دوافعه إشباع
 األمن إلى والحاجة اإلعجاب التقدير, إلى الحاجة مثل السوي إطارها في تشبع أن يجب التي الحاجات
ال تشبع, أن يجب التي النفسية الحاجات من وكلها والنجاح اإلنجاز إلى الحاجة النفسي,  عدم سيؤدي وا 
 على ينعكس مما االنفعالي النضج وعدم النفسي السواء عدم مظاهر من وهما والقلق التوتر إلى إشباعها
 العمل في األمثل االستغالل استغاللها وعدم االنفعالية الطاقة فقدان إلى ويؤدي ,للطالب النفسي البناء

 .له النفسية السعادة وتحقق واإلنتاج
 ثانيًا: العوامل الخارجية المؤثرة في االتزان االنفعالي:

وجدت أن  ,من خالل مراجعة الباحثة لألدبيات والدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع االتزان االنفعالي     
 وهي كالتالي: ثرة في االتزان االنفعاليهناك الكثير من العوامل الخارجية المؤ 

 األسرة:  . أ
 دور ويختلف لألبناء, الشخصية السمات تشكيل في يسهم األسرة داخل االجتماعي النفسي السياق إن    
 سوياً  أفراد األسرة نما سوياً  أساساً  األسرة وضعت فإذا االنفعالي, نااالتز  تحقيق على الطفل مساعدة في األسرة

 عن اً عاجز  مريضاً  الفرد في األسرة ينمو ذلك وعكس السليم, التكيف على رينقاد , النفسية بالصحةمتمتعين 
 ,الطالب شخصية بناء على الحياة مدى الواضح المباشر تأثيرها لألسرة إن (.41 ,2112 الخريبي,( التكيف
 المحبب غير الوالدين سلوك وأن فيها, يتفاعل التي والمواقف اآلخرين اتجاه انفعاالتهم ردود في ذلك ويظهر
 غير ويصبح وطمأنينة اً استقرار  وأقل تعاوناً  أقل ويكون منبوذ طفل أنه يشعره نحوه المضادة واتجاهاتهم للطالب
, 1995)أحمد,  اآلخرين مع عدوانياً  شكالً  يأخذ ما وغالباً  ئداً از  نشاطه ويكون اجتماعي, نشاط ألي محب
 وانفعالي وعقلي اجتماعي كبنيان المدرسة في المختلفة األنشطة ممارسة خالل من يتفاعل فالطالب (.111
 تعلم على تساعده كما ,المختلفة التطبيع مظاهر استكمال إلى األنشطة تلك خالل من يسعىو  بل ,ناضج
 سلوكيات توجيه على األسرة دور يقتصر وال (.16 ,     عطية,) اآلخرين ورغبات رغباته بين يوفق كيف

 الذات فمفهومSelf Concept) ) نفسه عن إيجابي ذات مفهوم تكوين على تساعده بل الطالب في المدرسة؛
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 الرفاق وجماعة المدرسة خالل من تكوينه ويمتد وتدعيمه األسرة خالل من األولى بالدرجة ينشأ الفرد لدى
 (.45, 1995)زهران,  العبادة ودور والنادي
 المدرسة وتأثيرها على االتزان االنفعالي: . ب
 وظيفتها جانب إلى كثيرة ومهاماً  سلطة المجتمع منحها رسمية نظامية تربوية مؤسسة المدرسة    

 شخصية بداخلها تظهر التي البوتقة هي فالمدرسة السوي, النمو على الطالب مساعدة أجل ومن االجتماعية,
 راالقر  واتخاذ المسؤولية تحمل على والقدرة النفس عن إيجابي ذات مفهوم تكوين على تساعدهم فهيالطالب 

 يستطيع اجتماعية أنشطة توفر المختلفة النمو حلامر  عبر المدرسةف (.23, 1994 ,بيني وصادقالشر )
 إلى باإلضافة اآلخرين, مع تعامله أثناء يكتسبها التي تابالخبر  ويتزود انفعاليًا, ينضج أن خاللها من الطالب
 تثير فهي االجتماعي النشاط عوامل من عامل وهي االجتماعية, هويته وتكوين المعرفية بالجوانب تزويده
 (.194, 1999السيد, ) االجتماعية الحياة في والنجاح لإلنجاز والحافز الطموح
  دور العبادة وأثرها على االتزان االنفعالي: . ت

 والمكان, باإلضافة إلى أن فردالبطة انفعالية بين ار  إلى أماكن العبادة على تكوين فرداليساعد تردد      
 بل يتعلم من خاللها معايير ,ممارسته للعبادات الدينية أمر يحقق له اإلحساس باألمن والطمأنينة االنفعالية

 (.45, 1999 رمضان,) السلوك السوي
 تأثير جماعة األصدقاء: . ث
 مرحلة حتى الطفولة مرحلة من ابتداءً  الطفل شخصية تكوين على اً مباشر  اً تأثير  األصدقاء لجماعة إن    
 األطفال, كل مع التفاعل دائرة إلى المحدود األسري التفاعل دائرة من الخروج على الطفل تساعد فهي الرشد

 مما األصدقاء وسط بها يقوم التي األدوار خالل من للطفل االنفعالية الطاقات تفريغ على تساعد فالصداقة
, 1993)عدس وتوق,  شخصيته تكوين مقدمتها في النفسية االتجاهات من كثير اكتساب على يساعد
132.) 
 منها فلكلالعوامل المؤثرة في االتزان االنفعالي متعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية  وهكذا ترى الباحثة أن     
 احتياجات وتلبية والضبط للحماية مركز من تمثله بما دور لها فاألسرة الفرد شخصية بناء في مؤثر دور

 أي من تعويضها يمكن ال نفسية إشباعات لهم تحقق والوالدين األبناء بين األسرية العالقات نوا   الفرد,
 ورغبته ئهاآر  عن التعبير في الفرد حاجات إشباع في تأثير من لها وما األصدقاء فجماعة أخرى مؤسسة
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 الفرد حاجات إشباع على تعمل الصداقة تلك أن وكيف نفسه الجنس من فرد مع صداقة تكوين في القوية
 على تساعده واجتماعية عقلية تامهار  من الفرد يكتسبه وما فالمدرسة اآلخرين, مع الجيد التعامل وتعلمه
 بناء على العبادة دور تأثير يتوالى ثم االنفعالي, نااالتز  وتحقيق بكفاءة البيئة مع والتفاعل الجيد التوافق

 ائزللغر  واإلعالء والتسامي اجتماعياً  مقبولة صورة في ظهارهاوا   انفعاالته ضبط على وتعويده الفرد شخصية
 نهااتز  فقدان أو الحزن أو باإلحباط الشعور تأجيل على الفرد وتدريب العمرية المرحلة تلك في والشهوات
 نماذج عرض خالل من الفرد شخصية بناء في تأثير من لها وما اإلعالم وسائل تأثير يتوالى ثم االنفعالي,
 االنفعالي نااالتز  تحقيق على الفرد يساعد وكيف الزمني العمر وكذلك الفرد, معها فيتوحد إيجابية لشخصيات

 وكيف فيها تحدث التي تاوالتغير  المراهقة مرحلة أهمية إلى أشرنا كما الفرد, بها يمر التي تاالخبر  خالل من
  .االنفعالي نااالتز  وتحقيق المرحلة تلك تاعثر  لتخطي للطفل االجتماعية المساندة تحقق

 في األشياء طبائع تمليها حقائق وتلك ولبابه, صميمه نااالتز  كان إال السواء يحكمه شيء من ماف     
 حركة وبين وطريقتين متضادتين قوتين بين إال يكون ال التوازن وهذا والحيواني, واإلنساني, الكوني, الوجود

 وبين وزفير, شهيق وبين مركزية, طاردة وقوة أرضية جاذبية وبين وجود, وعدم وجود وبين وسكون,
 الحقائق هذه إلى القدماء تنبه وقد .متعال مضيء وروحي محض ئزياغر  جنسي وبين وذاتي, موضوعي

 األضداد بين عاالصر  أن أدركوا ثم ومن معًا, واإلنسانية الكونية
ًا. جميع لألشياء الذهبي الوسط هو نااالتز  أن أرسطو أكد وقد الالسواء, تقدم ينتج الذي هو والتناقض     

 وال الفرد, تاخبر  إلىالسعادة,  تضيف ال فاالنفعاالت دااألفر  حياة في األهمية البالغ دورها االنفعالية لحياةول
 االنفعاالت هذه وتمتد له, بالنسبة لإلعاقة اً مصدر  تكون أن الممكن من بل فقط والنشاط السلوك إلى تدفعه
 , الشديدة واالنفعالية باالستثارة يتمثل  اآلخر والطرف واالنفعالية, البرود في يتمثل طرفيه أحد متصل على
     .المتصل هذا منتصف عند االنفعاالت من األمثل المستوى يتمثل بينما
تعلقة باالتزان عددًا من النقاط الم ت في هذا الفصلقد عرض ةالباحثفي النهاية ال بد من اإلشارة إلى أن    

وتعريفاته والمفاهيم المتصلة به, وكذلك سمات الفرد المتزن انفعاليًا, وكيفية تحقيق االتزان والتحكم  االنفعالي,
 .العوامل المؤثرة فيه لدى طلبة المرحلة الثانويةفي االنفعاالت, باإلضافة إلى 
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وعناصرها ودور المعلم فيها, وأثر  ,اآلتي الحديث عن البيئة الصفية المدركة فصلة في الالباحث تناولوست  
وفيما يلي . , وعدد من النقاط األخرى المرتبطة بالبيئة الصفيةهذه البيئة الصفية في سلوك الطلبة النفسي

  عرض لما سبق ذكره. 
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 الفصل الرابع
 البيئة الصفية المدركة 

 مقدمة:
 فهو .كل جانب من جوانب عملية الجماعة تعمل الجماعات في محيط بيئي معقد له تأثير قوي على

يتكون من بيئات متعددة, وليس من بيئة واحدة. فالمباني, والحجرات, وترتيب المقاعد, والمناضد, وقنوات 
عوامل في عمل , وتؤثر مثل هذه الاالتصال, واإلضاءة, والتهوية, واأللوان وغيرها تختلف باختالف الجماعات

 .الجماعة بصورة هامة
. وعندما يبدأ جماعة على المحيط البيئي للجماعةكونون الكذلك تؤثر البيئة الشخصية لألفراد الذين ي 

يسمى بالبيئة االجتماعية للجماعة, والتي لها تأثير أعضاء الجماعة بالتفاعل تتكون العالقات بين األفراد فيما 
ي من أجله . ومن المعروف أن تشكيل سلوك الجماعة يتأثر كثيرا  بالغرض الذعلى الجماعة أيضا   يقو 

 .هذا ما يسمى ببيئة العمل للجماعة, و ماعةتكونت الج
منزل تلك البيئات هي المدرسة وال ؛ة تفاعل مؤثرات البيئات األخرىلصوالبيئة الصفية المدركة هي مح   

 , يليها في العمومية المنطقة ثم األمةا تندرج ضمن بيئة المجتمع المحلي. كلهوالجيران باإلضافة إلى الصف
 .ثم العالم
ذه البيئات الثقافية , وخصائص كل هلمدرسة والجيران والمجتمع المحليالصف والمنزل وا وعناصر   

 .هره الطلبة من أداء في غرفة الصف, وتفاعلها مع خصائص المنطقة واألمة والعالم يحدد ما يظواالجتماعية
عناصرها الحديث عن تعريف البيئة الصفية المدركة و  بق ستتناول الباحثة في هذا الفصلمما س   

 وفيما يلي عرض لما سبق ذكره.وأهميتها ودور المعلم فيها وأثرها في سلوك الطلبة النفسي. 
 تعريف البيئة الصفية المدركة:  أواًل: 
  التعريف اللغوي: .1

 الذي المكان أو المنزل هي البيئة إذن. نزلته أي منزال   وتبوأت  , بوأ الفعل من مشتقة البيئةفي اللغة العربية 
 بحالة أي, البيئة سيء هو فيقال, الحالة عن تعبر البيئة أن ذلك إلى ويضاف, الحيوان أو اإلنسان فيه ينزل
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 التي الحالة أو المكان بها يقصد لغة البيئة بأن القول يمكن وبذلك, البيئة حسن فهو العكس ويقال ,سيئة
 .محيطة ظروف من يكتنفه عما الناجمة الكائن عليها

مجموعة من ي قاموس التراث األمريكي بأنها "" فenvironmentوردت كلمة " اإلنكليزيةوفي اللغة 
 (.,     ,Morris 22واألشياء التي تحيط بالكائن الحي" )الظروف 

, للفظة "البيئة " فهما  واسعا   1122( عام تحدة للبيئة البشرية في )استوكهلموقد أعطى مؤتمر األمم الم
أكثر من مجرد عناصر الطبيعة )ماء, وهواء, وتربة, ومعادن, ومصادر للطاقة, لى بحيث أصبحت تدل ع

نما جعلها بمثابة " رصيد من الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي ونباتات, وحيوانات(, وا 
 .(22 ,1121, )الحمد وصبايني شباع حاجات اإلنسان وتطلعاته"مكان ما إل

من الماء والهواء والتربة والمعادن ومصادر الطاقة والنباتات والحيوانات , وجميعها  فالبيئة الطبيعية تتكون
, أما البيئة االجتماعية فتتمثل ه, كي يحصل منها على مقومات  حياتلموارد التي اتاحها اهلل لإلنسانتمثل ا

 .ة والمؤسسات التي أقامها اإلنسانفي النظم االجتماعي
 التعريف االصطالحي:  .2

مفهوم البيئة الصفية في الدراسات التربوية الحديثة إلى الجو العام الذي يسود مجتمع الصف  يشير
 الدراسي, ويطلق أيضا  على المناخ الصفي, كما يسمى بالمجال أو الموضع أو الشروط الصفية أحيانا .

منها اإلنساني, وتعددت االتجاهات في تحديد مفهوم البيئة الصفية, فمنها المعرفي, ومنها السلوكي, و 
ومنها االجتماعي, والتي تهدف في مجملها إلى تطوير وتنظيم فعلي داخل غرفة الصف, ومن خالل 

في ضوء األهداف التعليمية  االجراءات التي يؤديها المعلم بهدف تطوير الظروف الالزمة لحدوث التعلم
اتهم إلى أقصى حد ممكن في في سلوك الطلبة من أجل تطوير إمكاني المحددة إلحداث تغيرات مرغوبة

(. فالبيئة الصفية تشكل مصدرا  غنيا  لممارسة 13, 2002جوانب شخصياتهم المتكاملة )قطامي وقطامي, 
 األنشطة, وتحقيق األهداف التربوية من خالل التخطيط, والتنظيم الجيد, والترتيب من جانب المعلم.

داخل حجرة الدراسة بما فيها من متعلمين ومعلمين ويمكن النظر إلى البيئة الصفية بأنه كل ما يدور   
   ومواد دراسية ومن عالقات تقوم بينهم ثم اآلثار التي تنجم عن تلك العالقات. 
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 ومحمود جابر يذكر كما فهي, سلوكه في ويؤثر باإلنسان يحيط ما كل هي النفس علم منظور من البيئةو 
 ما فرد وأ ,ما شيء   يوجد وال enfolding هب ومطوقة  surrounding باإلنسان محيطة (1111) والخليفي

 .) 182, 1111, وآخرون جابر) عنها بعيدا   واعتباره عنها عزله يمكن
 االجتماعي المناخ" بأنها المدرسي الصف بيئة Trickett & Moos (    ) وموس تريكيت وعرف

 في السائدة للنظم تبعا   بزمالئهم التالميذ وعالقة بالتالميذ المعلم عالقة ويتضمن, الدراسة حجرة في السائد
 .(         ,Trickett & Moos) "المدرسة
 المدرسي الفصل داخل السائد المناخ" بأنها المدركة الصفية البيئة (    ) Fraser فريزر يعرف كما

 والتعليمات األهداف في يتضح كما, البعض وبعضهم الطالب بين أو والطالب المعلم بين سواء عالقات من
 (         ,Fraser).   "التعليمية األهداف وتحقيق النظام على للحفاظ الفصل داخل المعلم يضعها التي

 المعلم يوفرها التي والنفسية الفيزيقية الظروف" بأنها الصفية البيئة"( 1112) والجمل اللقني ويعرف
 لتوفير مناسبة الصف بيئة تكون ما بقدر ومالءمتها الظروف جودة وبقدر, التعليمي الموقف في لتالميذه
 .(22, 1112)اللقني والجمل,  "ومؤثرة غنية خبرات

 الداخلي التوافق في للنجاح للطالب الكافية الفرص تهيئ التي البيئة": بأنها النفسية الصفية البيئة وتعرف
 مكونات من فيها بما الصفية ببيئتهم عالقاتهم في الخارجي والتوافق, المختلفة وحاجاتهم دوافعهم بين

 ). 131, 1112, والعملة الكيالني) "وأشخاص وموضوعات
مجموعة من الخصائص المميزة بحجرة "البيئة الصفية بأنها  (     ,Pimparyonويعرف بيمباريون )

فيه تنمية  الدراسة, كما تعبر عنه أنماط التفاعل بين المعلم وتالميذه كما يدركها التالميذ, وهو الجو الذي يتم
 .(          Pimparyon) "األنماط السلوكية المرغوب فيها

جميع الظروف والعوامل المؤثرة في غرفة الصف, "( البيئة الصفية بأنها 2001بينما يعرف الطيطي )
, 2001)الطيطي,  "التي تضفي عليها سمات خاصة تتيح للطلبة أن يعيشوا حياة تعليمية ذات طابع خاص

111.) 
 الصفية البيئة فيعرف (       Swe Khine & Swee Chiew) في إليه المشار Wilson ولسون أما
 أدوات فيه ويستخدمون ,والمتعلم المعلم من كل فيه يتفاعل الذي الفراغ أو المكان ذلك"  أنها على المدركة
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         Swe Khine & Swee Chiew) "الموضوعة التعلم أهداف تحقيق سبيل في متنوعة ومصادر
     

 وما, المادية الصفية البيئة تشمل الصفية المدركة البيئة( أن 2002في حين يرى قطامي وقطامي )
ضاءة وسبورة وأدراج ومقاعد أثاث من تحتويه  إلى تشير التي النفسية الصفية والبيئة. ذلك وغير وتهوية وا 
 ثرتتأ التي البيئة تلك ؛التعليمي الموقف حدوث أثناء الصف غرفة تسود التي العامة والحالة العام الجو

 وتفاعل, المعلم مع التفاعل مترتبات بها ويرتبط, الطلبة لها ويستجيب, المعلم يحدثها التي التعليمية باللحظات
 (.181 ,2002, وقطامي قطامي) وسيطة تعليمية خبرات عبر والمعلم الطالب وتفاعل, الطالب مع الطالب

إلى أن البيئة الصفية التي يتفاعل معها الفرد لها جانبان: أحدهما مادي, واآلخر ( 2002وتشير جاد )
اجتماعي, وهي بذلك تشمل جميع المالبسات التي تحيط بالفرد, وتؤثر فيه تأثيرا  كبيرا , سواء أكان بطريقة 

تبط (. وترى الباحثة أن هذا االتجاه من التعريفات ير 20, 2002مقصودة أو غير مقصودة )جاد, 
بالممارسات التي تنمي الجو االجتماعي داخل حجرة الدراسة بطريقة إيجابية, وتعتبر الصف الدراسي عبارة 

يجابيا .  عن نسق اجتماعي تلعب فيه الجماعة الصفية دورا  مؤثرا  وا 
( البيئة الصفية بأنها مجموعة المواقف والخبرات واألنشطة والممارسات التربوية 2010عبد النبي ) ويعرف

السائدة داخل حجرة الدراسة, والتي تهدف من خالل عمليتي التعليم والتعلم وأنماط التفاعل المستمر بين المعلم 
 (.230 ,2010والطالب إلى تحقيق األهداف التربوية المنشودة )عبد النبي, 

 العالقات من مجموعة بأنها المدركة الصفية البيئة تعريف يمكن السابقة التعريفات مراجعة ومن
 داخل الموقف منها ويتألف, الطالب يدركها كما العالقات هذه تحكم التي والمعايير واألنظمة االجتماعية

 .سلوكهم في وتؤثر الصف
 المدركة: عناصر البيئة الصفيةثانيًا: 
خالل مراجعة الباحثة لألدبيات واألبحاث المتعلقة بالبيئة الصفية وجدت أن للبيئة الصفية في المدرسة  من

كما يراها عناصر متعددة يدرك الطلبة من خاللها على أنها بيئة إيجابية أو سلبية, من أهم هذه العناصر 
 ما يلي: (1112عدس )
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 :العنصر الفيزيقي )المادي( -1
 تربوية في الصف من حيز في المكان, وأماكن العمل,هذا العنصر كل ماله عالقة بالعملية ال نضمتوي

, فقد يخصص المعلم فيها أماكن م الغرفة الصفية بأساليب ونماذج مختلفةينظتن أويمكن , وغرف التدريس
 .معينة أنشطة, وثالثة لمزاولة زاوية للكتب ىخر أالمساحة يخصص أحدها لجلوس الطلبة, و مختلفة 
 :العنصر االجتماعي -2

, وأي ارتباط بين المعلمين والطلبة ينشأ والمعلمين والعاملين في المدرسة الطلبة وهو أمر يشكله عنصر
 .عات متنوعة ومتفاوتة كما  وكيفا  مجمو  عنه عنصر اجتماعي يختلف عن غيره, حيث يتفاعل كل معلم مع

 خبرات متعددة. تصلح لمعالجة أية مجموعة أفراد لها ي, فإن مجموعة المعلمين هومهما كان عليه الحال
. حد يصهرهم جميعا  في بوتقة واحدةن تعمل ضمن نظام واأكما يمكن لها  ,تربوية يمكن أن تحدث حالة

التربوي  فهدالإلى  الوصولالصف فيزيقيا  واجتماعيا   , وتنظيمطريق التعاون بين المعلم والطلبةعن  ويمكن
 .فعال رفيع المستوى عند الطالب تعلموهو إنجاز  العام,
 :العنصر التربوي -3

, ومن القرارات التي يتخذها المعلمون بشأن األهداف ينبثق من محتوى المنهاج المدرسي وهو عنصر
يتعلموها في مختلف مراحل , ومما يحتاجه الطلبة من معارف ومهارات للتربوية التي يعملون على بلوغهاا

ة خالل اليوم المدرسي مع تنظيمها, , ومن خالل ما يزاولونه من أنشطالعمرية التدريس, ولمختلف الفئات
 .(128, 1112ميعا  هي مالمح العنصر التربوي )عدس, , وهذه جوعرض ما يتم داخلها

 :ودور المعلم في تنظيمها البيئة الصفية النفسيةثالثًا: 
الصف أثناء حدوث يشير مصطلح البيئة الصفية النفسية إلى الجو العام والحالة العامة والتي تسود غرفة 

ط ويرتب ,حدثها المعلم ويستجيب لها الطلبة, تلك البيئة التي تتأثر باللحظات التعليمية التي يالموقف التعليمي
علم عبر خبرات تعليمية تفاعل الطالب والم, و بها مترتبات التفاعل مع المعلم, وتفاعل الطالب مع الطالب

 .(181, 2002وسيطة )قطامي وقطامي, 
البيئة الموضوعية عناصر البيئة الصفية الموضوعية )إلى  طالبصفية النفسية تتحدد بإلتفات الوالبيئة ال

ن تصبح جزءا  م( وتفاعله معها بحيث أم لم يتم طالبل سواء تم إدراكها من قبل الهي البيئة الموجودة بالفع
, وبالطريقة نفسها يتباين وجود المعلم في الصف لصورة يتحدد وجود الطلبة في الصف. بهذه اإدراكاته وخبرته
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, ففي اللحظة التي ينضبط فيها الطالب بفعل وسائل المعلم ة تعليمية تفاعلية إلى لحظة أخرىمن لحظ
يئة نفسية, وفي اللحظة التي يسرح فيها الطالب التعليمية أو اللفظية أو الصامتة يكون المعلم قد شكل ب

هكذا , و متغير موضوعي غير مدرك من الطالبينقلب المعلم إلى  ؛وينسحب من الموقف التعليمي الصفي
المجاالت ويرتبط ذلك بمدى مجاهدة المعلم على أن يبقى في  ,ك الطالبار دا  تتناوب لحظات وجود المعلم و 

 .النفسية الحيوية للطلبة
اث التغيرات المرغوبة لدى الطلبة, وقد حدد البيئة الصفية النفسية مقوما  أساسيا  إلحدفي ر المعلم ويعتب

 :مقومات هذه البيئة النفسية (2002) ( في قطامي وقطامي1122مغاريوس صاموئيل )
 .أكثر مناسبة للنمو السوي للطالب تهيئة عالقات وظروف -1
 .ية للطالبحاجات النفسية االجتماعمواجهة وتلبية ال -2
 .ما يساير فلسفة المدرسة التربويةتعديل اتجاهات الطالب ب -3
 (.110, 2002قطامي وقطامي, يح انحرافات السلوك وعالج الطالب المشكلين )تصح -2

فإن   –نتاجات التعلم وتحقيق التحصيل – والفتراض أن الطلبة يلتقون في الصف لتحقيق أغراض محددة
البيئة النفسية تصبح بهذا المعنى تلك البيئة التي تهيئ الفرص الكافية للطالب للنجاح في التوافق الداخلي بين 

يها من مكونات , وفي التوافق الخارجي في عالقاتهم ببيئتهم الصفية المحيطة بما فدوافعهم وحاجاته المختلفة
 (.131 ,1112وموضوعات وأشخاص )الكيالني والعملة, 

 ,ثيرات السلوكيات واإلجراءات المخططةأإحدى النتاجات التي تتشكل بفعل تالبيئة الصفية النفسية هي و 
التي خططها المعلم لكي يندمج فيها الطلبة مع المواد والخبرات التعليمية واإلجراءات التعليمية التي يجريها في 

ت لدى الطلبة . و تحبط أو تعوق حاجاوأن تشبع أ ,ويترتب على ذلك أن تتكون عالقات واتجاهات ,الصف
 يجابية أو سلبية( من قبل الطالب جراءإأو تظهر توقعات )إيجابية أو سلبية( من المعلم, أو استجابات )

, وأن البيئة النفسية تسهم في تطور سلوكيات مرهونة بوجود المعلم في تفاعله مع هذه المتغيرات الصفية
, وقد تكون هذه السلوكات تكيفية إيجابية ن تحدد معالمهاألنشطة ومكا قين لتلكلتووجود طلبة م ,موقف صفي

, أو أن تكون سلوكات تكيفية سلبية يترتب لتفاعل والتقدم تجاه تحقيق الهدفبناءة تساعد الطلبة على النمو وا
 (.110, 2002مرهونة بالموقف والبيئة الصفية )قطامي وقطامي, عليها ظهور مشكالت سلوكية 
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, يسهم في توفير بيئة نفسية فاعلة يمكن أن ؛بما يوفره من إجراءات وأنشطة ومواد وجو نفسيوالمعلم 
 :مرغوبة والتي يمكن أن تضم التاليتساعد الطالب على تحقيق كثير من النتاجات التعليمية والسلوكية ال

مكاناته وحدوده . .1  تقبل الطالب لقدراته وا 
 . يوفر له األمن واالستمتاعاح مما تفاعله مع الطلبة األخرين بنج .2
 .إلحباطية وتقبلها تقبال  مناسبا  القدرة على التعامل مع المواقف ا .3
 اتساع مدى العالقات التي يقيمها وقبول تغيراتها الطارئة . .2
 تحمله لمسؤولية نتائج أعماله وأداءه ) سواء أكانت تحصيلية أم اجتماعية (. .1
  .( (          Trickett & Moos حاجاته ومتطلباتهتحقيق درجة من التوازن النفسي في تحقيق  .2

, هم وتقبلهم بعضهم بعضا  من ناحيةالبيئة الصفية لها تأثير كبير في تماسك أفراد ذلك الصف وتعاونو     
. وللمعلم كمرشد وموجه ومنظم للعملية التعليمية دور كبير في لم وتعلم ما يقوله من ناحية أخرىوتقبلهم للمع

ى التعلم واستجابة لما يطلب وبالتالي إقباال  عل ,فضل وتعلما  أكثر فاعليةأه لصفه بما يتيح لطالبه تعليما  إدارت
 :يتوقع من المعلم أن يقوم بما يلي. وفي هذا المجال منهم
والتكافل والعدل والنظام والتقدم, ويعرفهم بحقوقهم جتماعيا  يحبب إليهم التعاون اإعداد الطالب إعدادا   .1

 .ف بحقوق اآلخرين واحترام مشاعرهم, واالعتراوواجباتهم
 .هم القيم الثقافية تقديرا  حسنا  تدريب الطالب على الخدمات االجتماعية وتقدير  .2
 تلبية حاجات الطالب النفسية والنظرية كحاجته إلى األمن والطمأنينة والحب والتقدير واإلحساس بالنجاح .3

 .وحاجته لسلطة ضابطة وحبه للحرية
 .عن ذلك من خالل الكالم واألفعال قبول واحترام مشاعر الطالب والتعبير .2
العمل على إحساس الطالب باألمن واألمان والحرية في السلوك والتعبير وغياب مظاهر العنف واإلرهاب  .1

 .الطالبفي العالقة بين المعلم و 
كمصدر للمعلومات وااللتزام تقبل أفكار الطالب وآرائهم التي تطرح والعمل على توضيحها واستخدامها  .2

 .ه األمور التي تطرح في غرفة الصفباالنفتاح والموضوعية تجا
مكاناتهم فالمحاباة من معوقات  ,عليمية متكافئة لجميع طالب الصفإتاحة فرص ت .2 في ضوء حاجاتهم وا 

 .النفسي الجيد في غرفة الصفالمناخ 
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زالة التوتر لطالب إلى المزيد من المشاركة استخدام الثناء والتشجيع والتعزيز الذي يسهم في حث ا .8 وا 
 .والرهبة من نفوسهم

مكاناتهماودية مع الطالب تقوم على معرفة  إقامة عالقات .1  .حتياجاتهم وا 
واة والموضوعية والثقة والمودة )أبو نمرة, توفير الجو االجتماعي الديمقراطي القائم على العدالة والمسا .10

2001 ,22). 
 على سلوك الطلبة النفسي: الصفية أثر البيئةرابعًا: 

, وتشير الدراسات التربوية إلى والتعليم على أداء وسلوك الطالب تؤثر البيئة التي يتم بها عمليتا التعلم
 :ما يليهذه الدراسات أهم نتائج , ومن سلوك الطلبة النفسي نتائج متعددة حول أثر البيئة الصفية على

 ية العالية حسب تصنيف بلوم مثل )األسئلةعمال االسئلة المعرفدراسة روسو التي ذكر فيها ان است .1
( يؤدي إلى تحصيل أفضل من استعمال األسئلة المعرفية الموجودة التي تتطلب معالجة المعلومات

فظ معلومات حقائقية واسترجاعها ( التي تركز على حفي أسفل الهرم )حسب تصنيف بلوم
(Rousseau,           .) 

جونسون وجونسون معلومات تشير إلى أن طبيعة مجموعات الطلبة المتعاونة والمتنافسة قدم كل من  .2
أو المنفردة لها تأثير هام على تحصيل الطالب ذوي القدرات العالية والمتوسطة والمنخفضة في 

ير المكاني ومهمات حل المشكالت الصفوف الدنيا على أساس التصنيف واالسترجاع والتفك
(Johnson & Johnson,          .) 

على حجم الصف عن  (Smith & Glass) اها سميث وغالسكشفت دراسة تحليلية عميقة أجر  .3
ثير المعلم المرغوب فيه ألصف ومواقف كل من المعلم والطالب. وأن توجود عالقة قوية بين حجم ا

أثيرات إيجابية والتي لها ت ؛( مرتبط بصفوف صغيرة الحجماه نحو الطالب, واالتج)الروح المعنوية
وأن الصفوف الصغير مرتبطة بمحاوالت  ,هوم الذات وحب المدرسة والمشاركة(مفعلى الطالب مثل )

 (.           ,Smith & Glassالتعليم ومن أجل مناخ صفي أفضل )أكثر من أجل إفرادية 
ل مث ؛إلى أن سلوك الطالب ومواقف اإلنجاز أو عدمه تتأثر بمتغيرات البيئة الصفية توصلت ونيستن .2

, وذكرت أن التعديالت التي أدخلت على غرفة الصف أظهرت تغييرا  طريقة ترتيب المقاعد وازدحامها
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وقللت من فرص المقاطعة في  ,وزادت من التفاعل مع المواد الدراسية ,في سلوك الطالب المكاني
 (.           ,Weinsteinنسبة التساؤالت المهمة )وزادت  ,مالكال

عداد المرتفع واالستعداد ( أن الصف الذي يتكون طالبه من فئتي االست1181أظهرت دراسة جود ) .1
, قد أحرز مستوى تحصيليا  أعلى في مادة الرياضيات بالمقارنة مع طالب في صف آخر المنخفض

 .)221, 1111)قطامي,  يتوافر لديهم االستعداد أبدا   لم
ره , وتقوي تذكات المتقدمة تزيد من تعلم الطالبأظهرت دراسة لوثين وآخرين أن استعمال المنظم .2

 .(221, 1111لمحتوى واسع ومقدرات مختلفة )قطامي, 
واستقبال في الصف أعلن كل من ليزاكوسكي وولبرنج أن المنبهات التعليمية ومشاركة الطالب  .2

يجابي على تحصيل الطالب )   & Lysakowskiالتغذية الراجعة الصحيحة لها جميعا  تأثير قوي وا 
Walberg,           .) 

ومن أبرز ما يمكن تحقيقه من خالل البيئة الصفية النفسية واالجتماعية الصحيحة مساعدة الطالب  .8
 تقييم أهدافه وطموحاته التي يجب أن ال, ومن ثم يصبح قادرا  على وم حقيقي لذاتهعلى تحقيق مفه

ال أن يسوقه ويرغمه  ,, فالمعلم الناجح هو الذي يرشد الطالب ويوجههيمليها عليه أحد يعمل معه
 (.30, 1182)مرعي وآخرون, 

في غرفة الصف, يساعد على أمور  يرى أبو نمرة أن توفير البيئة النفسية واالجتماعية الفاعلة للطالب .1
 :كثيرة منها

 .م وتحمله مسؤولية أفعاله وأعمالهستثارة التوجيه الذاتي عند المتعلا - أ
 .ته وبشخصيته المستقلة عن اآلخرينبفردي طالبتميز كل  - ب
 .واتجاهاته النفسية لمتعلماع ميول اإشب - ت
 .لثقافة والتقاليد المتعارف عليهاإقامة عالقات اجتماعية في إطار القيم السائدة وا - ث
 .وقدراته وتقبلهالمتعلم إمكاناته معرفة ا - ج
 .وبات التي تقابله والسيطرة عليهاالقدرة على مواجهة المشاكل والصع - ح
 .ارئة, والقدرة على ضبط النفس في المواقف الطاتزان المتعلم العاطفي والوجداني - خ
 (.21, 2001 ,واالنتماء والتماسك بين الطلبة )أبو نمرةإشاعة الشعور باألمن  - د
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 المادية المدركة:البيئة الصفية خامسًا: 
, والتي يجب أن تتوافر فيها عدة ف وما تحوي من أثاث وأماكن للعمليقصد بهذه البيئة واقع غرفة الص 

, فإذا لم تكن كذلك دخل السأم يومه الدراسي داخلها أمور حتى تكون بيئة مريحة للطالب الذي يقضي معظم
عليم في غرفة وبالتالي متفاعال  ومقبال  على التعلم والت, فال يتصور أن الطالب يكون مرتاحا  إلى نفسهوالملل 

لذا يجب توافر  ؛, سقفها مشققصفية ليست مريحة له, جدرانها قذرة, طالؤها متساقط, أثاثها قديم مهشم
 :الية حتى تكون بيئة الصف المدركة مناسبة للتعلم والتفاعل والنموالعناصر الت

 اإلضاءة الكافية: -1
في ف ,وذلك إما باستخدام اإلضاءة الطبيعية أو الصناعية ؛كافية للحجرات الدراسيةيجب توافر إضاءة 

حالة اإلضاءة الطبيعية بواسطة النوافذ يجب أن تشغل النوافذ مساحة تتراوح بين ربع وسدس مساحة أرضية 
, ويجب أن ميذهناك نوافذ أمام أو خلف التال, كما يجب أال تكون لتوفير اإلضاءة الطبيعية الكافيةالحجرة 

, وعند استخدام اإلضاءة الصناعية يجب أن توزع المصابيح بطريقة كون زجاج النوافذ لونه أبيض شفافي
 .كون الظالل في الحجرة الدراسيةتمنع ت
 :التهوية الجيدة والتدفئة -2

, إما أن تكون تهوية طبيعية بواسطة النوافذ أو تهوية التهوية الجيدة للحجرات الدراسيةيجب توفير 
, ونوافذ الحجرات يجب أن تكون متقابلة وتكون حوافها السفلية مرتفعة صناعية بواسطة المراوح والمكيفات

, وهذا يساعد على تقليل خطر التيارات فها العلوية تكون قريبة من السقفوحوامستوى المقاعد  قليال  عن
لهواء الساخن الناشئ عن التنفس )شكر وأسعد وعبد الحليم, وائية على التالميذ ويسمح بخروج االكهربائية اله

1111 ,22.) 
 :, ويشملاألثاث -3
قاعد وفق , وأن تعد المبصورة مناسبة بدون اكتظاظ وتحشيرتترتب المقاعد واألدراج  :المقاعد واألدراج - أ

, ومراعاة لطلبة في األعمار التي يمرون بهاا, وأن تكون مناسبة لعمر وحجم الصحية الباعتبارات الط
 (.21, 2002فيذها من قبل الطلبة والمعلمين )قطامي وقطامي, األنشطة التي يتم تن

وأن  ,معظم الضوء على يساره سقوطراعى في وضع جلوس التلميذ البد أن يترى الباحثة أيضا  أنه و 
, واألصح ترك مسافة بين الصف البصر والسمعلقصار القامة وضعاف تعطى األولوية في الصفوف األولى 
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, ومسافة بين الصف األخير من األدراج والحائط الخلفي دراج والسبورة تساوي مترا  ونصفاألول من األ
 .بين كل صفين من األدراج نصف متر , كما يجب ترك ممروي مترا  واحدا  تسا

 :العتبارات التالية في السبورةر اضرورة تواف( 1111)يرى شكر وأسعد وعبد الحليم  :السبورة - ب
 .أخضر داكن لسهولة الرؤية الجيدة يجب أن يكون لون السبورة أسود أو -
 .ارتفاع مناسبتوضع السبورة في منتصف الجدار للتالميذ وعلى  -
وأال يبعد الصف  ,أال تقل المسافة بين الصف األول من مقاعد التالميذ والسبورة عن متر ونصف -

 .عن السبورة بأكثر من سبعة أمتار األخير من مقاعد التالميذ
شكر جيدة التي ال ينتج عن استعمالها غبار كثير )في حالة استخدام الطباشير يجب اختيار األنواع ال -

 (.22, 1111د وعبد الحليم, وأسع
 ,ة وتسهم في زيادة اإلضاءةونظيف ,يجب أن تكون ملطية بألوان مناسبة ألعمار الطلبة :الجدران -2

 (.21, 2002قة موضوع التعلم المراد تنفيذه )قطامي وقطامي, وتسمح بعرض المواد والوسائل المتعل
 المدركة: البيئة الصفية المادية تنظيم دور المعلم في سادسًا: 

 :الصفية المادية المدركة فيما يليتتحدد مسؤولية المعلم ودوره في تنظيم ورعاية البيئة 
, وترتيب ن والمناضد ورفوف الكتب والكراسيتكليف الطالب أنفسهم بإصالح المقاعد وطالء الجدرا -1

 لمتعددةمتمشيا  مع المواقف التعليمية اد إصالحه بحيث يكون سهل الحركة و األثاث الجديد منه أو بع
 (.32, 1180)مصلح وعدس, 

, وفي ألقالم والكراسات في نظام وترتيبوااالحتفاظ بمستلزمات التدريس كالخرائط والصور والمساطر  -2
رشادهم إلى ,هذا المجال يمكن استغالل حب التالميذ لمدرستهم وفخرهم بها كيفية االعتناء بهذه  وا 

 (.38, 1123كان بما يسهل الوصول إليها )دانهيل, , والمحافظة عليها ووضعها في مالمستلزمات
من أماكنهم ما يعلمه أو ما يعرضه, ويسمعوا ما ترتيب جلوس الطلبة بحيث يتمكنون من أن يروا  -3

صل كل منهم إلى السبورة بسهولة ليو  ,, وبحيث يسمح هذا الترتيب بحرية الحركة للمعلم وللطلبةيقوله
 (.80, 2002)قطامي وقطامي, 

 .روح المسؤولية المشتركة والتعاونالمحافظة التامة على النظافة وأثاث الصف من خالل بث  -2
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 ,قاء غرفة الصف منتظمة ومرتبةوفير بعض الحاجيات التي يحتاجها الطالب من أجل إباالهتمام بت -1
, ا أنيقة, توفير لوحة إعالنات الصف والمحافظة عليهير المشاجب لتعليق األشياء عليها: توفامنه

, 1180ير مكتبة للصف في حجرة الدراسة )مصلح وعدس, , توفتوفير بعض الدواليب والرفوف
32.) 

 :للطالب المادية المدركة الصفية أهمية البيئةسابعًا: 
مثل مساحة وشكل ولون الحجرات التي يعمل بها  طلبةالمدركة دور كبير في عمل ال للبيئة المادية

 .حائط وما شابه ذلكأعضاء الجماعة واألثاث ولون ال
أكثر عندما تكون اإلضاءة ون الميدانية أن عطاء العمال في المصانع يك اتالدراسإحدى فمثال  أظهرت 

ة في منطقة العمل بطريقة متجانسة. فقد لوحظ , كما أنه يعمل العمال بكفاءة أكبر إذا توزعت اإلضاءأعلى
يضا  في إحدى الدراسات عندما كانت جدران المصنع مطلية باللون األزرق الفاتح أن النساء العامالت قد أ

واستمرت شكواهن من االحساس  ,درجة مئوية 20ارة اشتكين من االحساس بالبرودة في ظل درجة حر 
لون الجدران إلى األصفر  . وعندما تم تغييردرجة مئوية 22إلى  الحرارةبالبرودة حتى عندما ارتفعت درجة 

, كما لوحظ أيضا  أن منع األصوات ساء من إحساسهن بالحرارة الشديدةو األخضر الهادئ اشتكت النأالفاتح 
 .(28, 2001نتاجهم )منسي, إر إيجابا  على ث  أل السلبية و لعمل قد قلل من ردود األفعاالعالية عن حجرات ا

 :المدركة أنماط إدارة البيئة الصفيةثامنًا: 
ثناء قيامهم بواجبهم يختلف المعلمون فيما بينهم بصفتهم مديرون لصفوفهم عند ممارستهم لصالحياتهم في أ   

 :نماط ثالثة إلدارة البيئة الصفيةن نميز بين أأومسؤولياتهم, ويمكن 
 :النمط التسلطي -1

رهابهم, , وعدم السماح للطط يمارس المعلم االستبداد بالرأيوفي هذا النم الب بالتعبير عن آرائهم وا 
يحاول المعلم في هذا النمط  وال ,وتخويفهم, عدم السماح لهم بالنقاش, وفرض ما يجب أن يتعلموا عليهم

لى العتقاده  ؛يمنحهم إال القليل من الثناء , والارما  معهمويستخدم نظاما  ص ,مشكالتهم التعرف إلى طالبه وا 
 (.22, 2002ل طالبه معتمدين عليه باستمرار )قطامي وقطامي, أن ذلك يفسدهم ويحاول أن يجع

وشيكة ولهذا النمط تأثير على فعالية التعليم واستجابات الطالب فيبدو عليهم الخنوع الذي قد تليه ثورة 
, ويبدو عليهم ئنان إلى معلمهممطالشرود يظهر على الطالب وعدم اال , وكذلك فإنله على المعلم وكراهية
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غيبة والوشاية على بعضهم البعض )مصلح  إلى ال نيلجؤو , وقد يرغبون في التعاون االستثارة دائما  وال
 (.12, 1180وعدس, 

 :النمط التقليدي -2
هم لسانا  كبير السن على اعتبار أن المعلم أكبر سنا  من الطالب وأفصح منيعتمد هذا النمط على احترام 

, فهو يقوم عة المطلقة له والوالء الشخصي له, ويتوقع هذا المعلم من الطالب الطاوأكثر منهم خبرة وحكمة
بقا  , ويهتم بالمحافظة على الوضع التعليمي كما هو متعارف عليه سالى الصورة األبوية لشخصية المعلمع

لطته ونفوذه داخل ويعتبر مثل هذه المحاولة تعد  على س ,, ويقاوم هذا المعلم أي محاولة للتغييرهدون تغيير 
 (.10, 1121حجرة الدراسة )مرسي, 

 :النمط الديمقراطي -3
نمط في إدارته وتعامله مع في هذا النمط يقوم المعلم بممارسات سلوكية معينة تعبر عن اتباعه لهذا ال

 اطيته من خالل الممارسات التالية, والتي يقترحها مصلح وعباسونستطيع أن نحكم على ديمقر , الطالب
(1180): 

 .ئة بين الطالب وممارسة ذلك فعال  إتاحة فرص متكاف -1
ساليب واتخاذ إشراك الطالب في المناقشة وتبادل الرأي ووضع األهداف وصياغتها ورسم الخطط واأل -2

 .القرارات المختلفة
 .ينه وبين الطالب مع بعضهم البعضل المشترك بتنسيق العم -3
 .نة الالزمة للقيام بعمله بفعاليةالعمل على خلق جو يشعر الطالب بالطمأني -2
 تشجيع استثارة همم الطالب لبذل أقصى جهد مستطاع في سبيل إقبالهم على التعلم والتعليم. -1
 .الطالب وتقدير مشاعرهم وتطلعاتهماحترام قيم  -2
كون لديه الرغبة في التعامل الحرية الفكرية لكل من الطالب والثقة فيهم وفي قدراتهم وأن ت إتاحة -2

 .معهم
, ويحذر في هذا المجال من التبسط معهم تعالي عليهم بسبب المركز الوظيفيعدم إشعار الطالب بال -8

 .ي إلى فقدانه الحترامهم وتقديرهمواالنفتاح عليهم بشكل يؤدي بالتال
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 فس عند الطالب وتحمل المسؤولية )مصلحأن يعمل على تنمية عادة االعتماد على النعلى المعلم  -1
 (.12 ,1180وعدس, 

 :المدركة نماذج البيئة الصفيةتاسعًا: 
  نموذج جيتزيلز وثيلينGetzels & Thelen: 

 ,وتوقعات الدور ,( نموذجا  للبيئة الصفية يتضمن الحاجات الشخصية1120وثيلين ) اقتراح جيتزيلز
, وهذا النموذج يصور البيئة الصفية باعتبارها نظاما  اجتماعيا  متطلبات الدور والحاجات النفسية والموازنة بين

 , ونظام المدرسة يرتبط بنظام أكبر هو المجتمع وهكذا ....ط بنظام اجتماعي أكبر هو المدرسةيرتب
 :يتكون النظام االجتماعي من بعدينو 

 .الرسمي: ويحتوي المنشأة واألدوار, وتوقعات األدوار )متطلبات الدور( البعد -1
 .ويحتوي على شخصية الفرد وحاجاته :البعد الشخصي -2

, كالفرد الذي يحاول أن يكيف الرسمي والشخصي مع بعضهما البعض والسلوك هو نتيجة تفاعل البعدين
 .ات بيئة معينة مع حاجاته الشخصيةتوقع

, ويتعين على المعلم التعرف على هذه لصفي يختلفون في حاجاتهم الشخصيةام اوالطالب داخل النظ
 االختالفات وتوزيع المهام واألدوار التي تشبع حاجات األفراد بطريقة إيجابية.

  نموذج رودولف موسRudolf Moos: 
 : النفسية, هيالصفية قام رودولف موس بتحديد ثالثة أبعاد رئيسية للبيئة 

 .(الصفية داخل البيئة طالبافة العالقات الشخصية بين الحيث يشير إلى طبيعة وكث)بعد العالقات  -1
بأن البيئة الصفية تؤدي إلى زيادة فاعليته  طالببعد النمو الشخصي )ويشير إلى مدى إحساس ال -2

 (.تلبية حاجاته وتحقيق نموه الذاتيو 
بنية قائمة بذاتها والسعي إلى ويشير إلى المحافظة على الهدف بوصفه صيانة وتحديث النظام ) -3

 .ظيم ووضوح التعليمات وضبط المعلم والتجديد واالبتكار(التغيير مثل النظام والتن
  نموذج جوين دوتيDoty: 

 :, هيبيئة صفية جاذبة ومشجعة للطلبة ( سبعة متطلبات لتحقيق2001ي )اقترحت جوين دوت
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لم العاطفي الناتج عن التسلط والعنف واأل الب من العنف الجسدي والتسلطيتحرر الطأي أن : األمن -1
 .طغأو التالعب أو االستفزاز أو الض الجسدي أو التهديد

 يتبنى الطالب اختيارات حقيقة في التعلم العاطفي والتعليمي. وذلك بأن : االختيار -2
 .احتراما  لمشاعرهم ومشاعر غيرهم يظهر الطالبأي أن : االحترام -3
ون قدراتهم المختلفة وينم   الب نقاط القوة في تفكير اآلخرين,الطيعي أي أن : الذكاء المتعدد -2

 ويدعمونها.
 .الب بأنشطة يجدونها مثيرة وممتعةيدمج الط وذلك بأن :الدافعية -1
وس يجدونها ذات معنى بالنسبة لهم, وذات عالقة بالعالم يزود الطالب بدر حيث : التعلم ذو المعنى -2

 .من حولهم
 .خرين ويناقشونها ويصادقون عليهار الطالب مشاعرهم ومشاعر اآليقد  وذلك بأن : فيالذكاء العاط -2
  نموذج هننجسن وستاينHenningsen & Stein: 

المحفزة لتعلم العلوم والرياضيات, قام كل من هيننجسن وستاين بتحديد سبعة مكونات للبيئة الصفية اآلمنة و 
 :وهي

 .عالقة داعمة بين المعلم والطالب .1
 .راض غرفة الصف, وفي اتخاذ القرارات, وفي وضع األهدافغالطالب في وضع أ ةمشارك .2
 .توقعات ومسؤوليات واضحة .3
 .فرص للتعاون .2
نجاز المهمات. .1  وقت كاف  للنقاش وا 
 .ص العمل على مهام مفتوحة النهايةفر  .2
 (.     Henningse & Stein) أنشطة ممتعة وذات معنى .2

 :مدركةمقاييس البيئة الصفية العاشرًا: 
( قدمت طرقا  الضغط –إلى أن نظرية موراي )نظرية الحاجة  Randhawa & Fuأشار راندهوا وفو 

رس اوكما هو معروف فإن المد ,عية متعددة لقياس البيئة الصفية والمدرسيةمختلفة لبناء أدوات موضو 
, لهذا لم يكن هناك اتفاق بين تها االجتماعية والثقافيةوالجامعات تختلف في أهدافها ومستوياتها وصفاتها وبيئ



اإلطار النظري                                                                               لرابعالفصل ا  
 

   
 

يالحظ ( لهذا 22, 1112, كونات البيئة الصفية والمدرسية )السليمانيالباحثين على طريقة واحدة لتحديد م
 .المقاييس المتعددة وجود

, بعادئة الصفية المدركة تبين أن تصور العلماء لمفهوم البيئة متعددة األيبوعند البحث في أدبيات ال 
قليلة في أبعاد البيئة  مةمواءورغم ذلك فقد ظهر توافق أو  ,التعدد محاوالت مستمرة لتصنيفهاونتج عن هذا 

 .ذلك إلى اختالف البيئات المقيسة وقياسها وربما يرجع
ويوجد العديد من المقاييس المطورة ذات األبعاد المتعددة والمختلفة كل حسب البيئة المقيسة أعدها    

 :منها على سبيل المثال ما يلي ,ةيلصفية والمدرسالباحثون لقياس البيئة ا
  قائمة بيئة التعلمLearning Environment Inventory (LEI):  

: التماسك, التنوع, الرسميات, السرعة, انوية وتتكون من األبعاد التاليةللمرحلة المتوسطة والثوهذه القائمة 
الصعوبة, الالمباالة, المساواة االجتماعية, الرضا, سوء حاباة, , المالبيئة المادية, االحتكاك, اتجاه الهدف

 My Class. وقد تم اختصار هذه القائمة لتالئم المرحلة االبتدائية تحت مسمى صفي التنظيم, التنافس

Inventory (MCI) مبسطة تتكون من األبعاد التالية: الترابط, االحتكاك, الرضا, الصعوبة وهي نسخة ,
 (.        ,Fraser, Anderson, Walbergالتنافس )
 استبيان بيئة الصف الفردي(Individualized Classroom Environment Questionnaire  

ICEQ): 
 انوية ويتكون من األبعاد التالية: التفريد, المشاركة, االستقالل, الفحص, التمايزللمرحلة المتوسطة والث     
(Fraser ,Anderson , Walberg,    .) 

 مقياس البيئة الصفية Classroom Environment Scale (CES): 
انوية ويتكون من األبعاد التالية: االندماج, االنتماء, دعم المعلم, توجيه الواجبات, للمرحلة المتوسطة والث    

 (.        ,Moos &Trickett) المنافسة, الترتيب, والتنظيم, وضوح التعليمات, ضبط المعلم
 قائمة بيئة صف الكلية والجامعةCollege and University Classroom Environment 

Inventory (CUCEI): 
, إضفاء طابع الشخصية, االندماج, التماسك, الرضا, توجيه الواجبات, االبداع :وتتكون من األبعاد التالية   

 (.         ,Fraser & Treagustالفردية )
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  مقياس كويز ويكتويزKoys & Decotiis (1111): 
, ويتضمن ثمانية أبعاد تعكس: االستقالل الذاتي, االندماج, الثقة, الضغوط, التدعيم, االعتراف, العدالة     

 التجديد.
  قائمة بيئة المختبر العلميScience Laboratory Environment Inventory (SLEI): 

 ,كون من األبعاد التالية: التماسك, االنفتاح, وضوح التعليمات, وتتلة المتوسطة والثانوية والجامعيةللمرح   
 (.Fraser & Giddings & Mcrobbie  1995  55البيئة المادية )و 

  قائمة مكونات بيئة التعلم:Constructivist Learning Environment Survey (CLES) 
, الضبط ل الشخصي, الحيرة, ظهور النقدالتواص: لمرحلة المتوسطة والثانوية, وتتكون من األبعاد التاليةل   

 (.    Taylor, Fraser, & Fisher  1997المشترك و مفاوضات الطالب )
  قائمة ماذا يحدث داخل الفصلWhat is Happening in this Class (WIHIC): 

, توجيه , التحقيقاالندماج, للمرحلة المتوسطة والثانوية, ويتكون من األبعاد التالية: التماسك, دعم المعلم   
 (.          Aldridge & Fraser) ات, التعاون, العدالةمالمه

 :لتجنب المشاكل السلوكية المدركة تنظيم وتعديل البيئة الصفيةالحادي عشر: 
 تنظيم البيئة الصفية المدركة: -11-1

واالجتماعية التي يدركها الطالب هي مجموعة من العوامل الفيزيقية كما تم تعريفها البيئة الصفية المدركة     
تهيئة الظروف  فهو تنظيم البيئة الفيزيقيةأما  ويتألف منها الموقف داخل الصف وتؤثر في سلوك الطالب.

وتوزيع األثاث  ,زحامها بأشياء ال ضرورة لهاإكل ركن من أركان غرفة الصف دون  الفيزيقية واالستفادة من
 .ة بما يتناسب والخبرات التعليميةوالتجهيزات والمواد والوسائل التعليمي

تشكل اإلطار البيئة الصفية يسي والمهم في العملية التعليمية. و فالطالب في الصف يمثلون العنصر الرئ    
لكنه يحتاج إلى فهم خصائص  ؛ةوال يتطلب تنظيم بيئة التعلم الكثير من الجهد أو التكلف ,الذي يتم فيه التعلم

أساليبهم في العمل, باإلضافة إلى حسن اعية و الطالب من ذوي اإلعاقة العقلية واحتياجاتهم النفسية واالجتم
التخطيط بحيث يتم استغالل كل جزء وركن من أركان الغرفة الصفية دون ملئها بأشياء ال ضرورة لها, وتوزيع 

واد التعليمية بما يتناسب وطبيعة األنشطة التي يمكن تنفيذها بسهولة بين األثاث والتجهيزات والوسائل والم
حيث أكدت الدراسات واألدبيات  ؛قال الطالب أنفسهم من مكان آلخريسمح بالتالي من انتو  ,أركانها المختلفة
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  Mercerة )يت التعليمية الداعمة واإليجابالتعليمية والتربوية على أن الطالب يتعلمون بشكل أفضل في البيئا
والمعلم الذي يدير البيئة الصفية بفاعلية يوفر فرصا  أفضل لتعلم الطلبة بعيدا  عن المشاكل  .(        

 ,ويعمل على مراعاتها ,, فهو يتفهم حاجتهم الفرديةر الفوضى وتشتت الطلبة داخل الصفالسلوكية التي تثي
وألن  ,وليس هناك عامل أقوى وأكبر أثرا  على تعلم الطلبة وتحصيلهم من مواقف المعلم واتجاهاته وتوقعاته

بب خبرات اإلخفاق والفشل نسبة كبيرة من الطلبة المعاقين فكريا  لديهم إدراكات سلبية ألنفسهم كمتعلمين بس
لصفية وجعلها بيئة ة ومنظمة لتعديل البيئة افثمة حاجات كبيرة إلى أن يبذل المعلمون جهودا  خاص ؛الطويلة

 .إيجابية وداعمة للسلوك اإليجابي
 أسباب المشكلة السلوكية داخل البيئة الصفية المدركة: -11-1-1
من خالل مراجعة الباحثة لألدبيات والدراسات السابقة وجدت أن هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى     

 أهمها ما يلي:المشاكل السلوكية, من 
 :الملل والضجر -1

ياتهم تكون في بعض الدراسات إلى أن أغلب أوقات الملل والضجر التي يقضيها الطالب في ح تشير    
 .ريس فيها يعدو إلى الشعور بالمللالتي يكون محتوى المادة وأسلوب التد الحصص المدرسة

, لذا يكون الطالب الذين م االهتمام بهنحو التعلم وانعدا إن الملل في الصف يعكس استجابات سلبية   
, فعندما يسيطر المعلم على النقاش أثناء الحصة أو ر مصدرا  رئيسا  للمشكالت الصفيةيشعرون بالملل والضج

, فيتحول مدعاة لشعورهم بالرتابة والجمود , فإن هذا يكوندقيقة 20بنشاط ما تزيد مدته عن  يقوم الطالب
. وقد يعزى شعور الطالب بالملل إلى كثر من الدرسشيء آخر يثير اهتمامهم أاهتمامهم وتفكيرهم نحو أي 

 , وغالبا  ما يزيد الملل عند الطالب حينماضيع التي يبحثها المعلم مع طالبهقلة التنويع في األنشطة والموا
 .(100, 2002)قطامي وقطامي,  يفقدون الحماس والتشويق والتحدي

 :اإلحباط والتوتر -2
, فيمكن أن تعزى والتوتر أثناء الحصة الطالب إلى المشكالت الصفية نتيجة شعورهم باإلحباطقد يلجأ    

. كما أن وانين والقيود التي يضعها المعلم, مما يؤدي إلى إرباك الطالب وتوترهمهذه المشكالت إلى كثرة الق
لتفكير واستيعاب ما تلقوه سرعة سير المعلم في شرح الدروس دون إعطاء الطالب راحة بين الفينة واألخرى ل

 .ون عندها إلى إثارة المشكالتؤ شعورهم باإلحباط والتوتر, فيلج من معلومات يؤدي إلى
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. وهناك فئات ر البيئة الصفية على روح الدعابةوغالبا  ما يسيطر اإلحباط والتوتر على الطالب حينما تفتق   
المطلوبة لفئة التي تشعر بالعجز عن إنهاء المهمات فمنهم ا ؛الب التي تصاب بالتوتر واالحباطعديدة من الط

باألحاديث الجانبية  , وينشغلا ال يلتزم المعلم بخط سير الدرس, ومنهم التي تحبط عندمفي الوقت المحدد
 .لم التي توجه إليهم بصورة مفاجأةالتي تشعر بالخوف والحرج من اإلجابة عن أسئلة المع مغير المفيدة, ومنه

ن لم تلق  هناك فئة تشعر باإلحباط إن لم يفسح لها المعلموبالمقابل  فرصة المشاركة الصفية بشكل فعال, وا 
تبحث لها عن أنشطة أخرى ال وس , فمن المؤكد أنها ست حبطعناية والرعاية من المعلم ع هذه الفئات اليمج

 .ن احتماالت حدوث المشكالت الصفيةم سيزيد ذلكترتبط بالدرس و 
 :العدوان -3
حصة ن تصدر عنهم سلوكيات تتميز بالعنف والمشاكسة أثناء الأدما يشعر الطالب باإلحباط يمكن نع   

وتبادل الشتائم واأللفاظ النابية, وتمزيق الدفاتر, , تعبيرا  عن الغضب وعدم الرضا, كالنقد الجارح للزمالء
تالف المقاعد الصفية  .(111, 2001)منسي,  وا 

 :ميل الطالب إلى جذب االنتباه -4
غبة وحاجة , ألن لديهم ر البيميل بعض الطالب وباألخص المراهقين منهم إلى جذب انتباه المعلم والط    

حولهم من خالل التحصيل األكاديمي, والشخصية , لذا فهم يحاولون لفت أنظار من في أن يتقبلهم اآلخرون
, إال أن الطالب يقصدون جذب االنتباهن أالقيادية, والمهارات االجتماعية, والتكيف مع اآلخرين. وبالرغم من 

تشويش واإلزعاج بقصد , والقيام بالشغب في الصف كالسلوك مرغوب فيهبعضهم قد يفشل في تحقيق ذلك ب
, ويعلم أن الكثير من السلوكيات التي يقصد منها جذب المعلم الحكيم ينتبه لهذا السلوك. و أو بغير قصد

نما يوظف رغبة هؤالء الطالب في تحقيق ليها الطالب عقابا  مائة يستحق عاالنتباه ال تعد سلوكيات سي , وا 
لهم رغبتهم بجذب انتباه  , كأن يكلفهم بالقيام بنشاط محبب لهم فتحققف من األهداف التعليمية في الحصةهد

 .(21, 1111)قطامي,  اآلخرين
 :الصياح والشغب -5
يتبادل بعض الطلبة أطراف الحديث,  إذ, ت في غرفة الصف دون معرفة مصدرهاقد يسمع المعلم أصوا   

لة بصوت عال  دونما إذن, وقد يصرخون عاليا : )أنا يا أستاذ( , ويجيبون عن األسئويتهامسون أثناء الشرح
م معرفة الطالب بالقوانين ومن أبرز األسباب التي تدعو إلى هذه المشكالت هو عد .رغبة منهم في المشاركة
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, والغيرة من بين الطالب الذين يجلسون سويا , والميل إلى جذب انتباه اآلخرينة ة متينالصفية, وتوافر صداق
 .ا  لعدم قدرتهم على تحقيق التفوقالزمالء المتفوقين أكاديميا  أو اجتماعي

 :نعزاليالسلوك اال  -6
كوا يفتقر بعض الطالب إلى الثقة بالنفس فيمتنعون عن المشاركة بفعالية في األنشطة الصفية وربما يتر     

عن هذه الفئة العديد وقد يغفل أو يتغافل  .في دفاترهم دون أن يسألوا المعلمبعض األسئلة عليهم بدون حل 
العزلة الفردية ويتجنب على , لذا فهو يؤثر ى وقت وجهد وصبر في التعامل معها, ألنها تحتاج إلمن المعلمين

 .ء أثناء القيام باألنشطة الصفيةما أمكن العمل مع الزمال
, قد يكون لها ي صفوفهموهناك مشكالت أخرى وجد أنها من أبرز المشكالت التي يواجهها المعلمون ف   

لبطء والمماطلة في إنجاز , والتحدي وعم االنتباه والبكاء والكذب واباألسباب السابقة كمقاطعة المعلمارتباط 
 .(81, 2001)الطيطي,  المهمات, والغش والسرقة

 اسية في البيئة الصفية المدركة:اعتبارات أس -11-1-2
 .واإلضاءة مناسبة قدر اإلمكان ,أن تكون أرضية الفصل مفروشة -1
 .بحيث يرتاح الطالب ت والمقاعد مناسبالأن يكون حجم الطاو  -2
 .لفصل ومراعاة تفريغها أوال  بأولتوفير سلة مهمالت داخل ا -3
 .على عملية التعلمواد التي تساعد أن يحتوي الفصل على مجموعة من األجهزة والم -2
 .ة والتواصل االجتماعي لدى الطالبوجود أماكن في الفصل تشجع على المشارك -1
 .التقليل من المشتتات قدر االمكانترتيب جلوس الطالب بحيث يتم استثارة الدافعية لالستجابة لديهم و  -2
تغيير حتى المرونة في الحركة حيث يجب أن يكون األثاث كالطاوالت والمقاعد سهلة الحركة وال -2

 .م والطالب من تشكيلها حسب الحاجةيتمكن المعل
الب بأنها ملك له ويضع وهي تنطبق على المعلم والطالب حيث يشعر الط ؛الخصوصية في المكان -8

 .الخاصة بأمان ويشعر بالطمأنينة أشيائهفيها 
دون الحرية في الجلوس والعمل فبعض الطالب يفضل القيام ببعض األعمال على الطاولة  إمكانية -1

 .(111-112, 2002)غانم,  خر يفضلها على األرضالجلوس على المقعد والبعض اآل
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 :ئة صفية معدلة وحافزة على النشاطاقتراحات للمعلم تساعده في إيجاد بي -11-1-3
وبين  ,من جهة هوبين طالب هى القبول واالحترام المتبادل بينبيئة صفية قائمة عل أن يبني المعلم -1

 .الطالب أنفسهم من جهة أخرى
 .وماتلتقنيات تربوية ووسائل تعليمية تمكن الطالب من التفاعل والوصول للمع المعلم وفرأن ي -2
 .منا  للطالب بدنيا  ونفسيا  آمكانا   الصف الدراسي المعلم جعلأن ي -3
 .كبحهاير الطالب اإلبداعية الجديدة وال عزز أفكايو المعلم دعم ين أ -2
 .(18, 2010)عبد النبي,  لخطأ الطالب بلغة إيجابية تساعدهم في التغلب عليهاالمعلم نظر ن يأ -1
 .كل ما كان ذلك ممكنا   فالص مع اهتمامات الطالب وميولهم في غرفةالمعلم تجاوب أن ي -2
جاباتهمالطالب الوقت  ي المعلمعطن يأ -2  .الكافي لتطوير أفكارهم وا 
سهاماتهمالمعلم عزز أن ي -8  .إجابات الطالب وا 
 .في فعاليات مواقف التعليم الصفيةشرك جميع الطالب يأن المعلم حاول أن ي -1

 .مو الطالب والفروق الفردية بينهمعلى خصائص نالمعلم تعرف أن ي -10
قدم التغذية الراجعة أن يو  ,ستمع لهاأن يوجهات نظرهم و شجع الطالب على التعبير عن أفكارهم و أن ي -11

 .علهم يستمرون في ذلك بشكل إيجابيتحفيزية تج لها باستخدام تعبيرات أو ألفاظحو 
 .(22, 2002)جاد,  مور بشفافية عالية وحرية التعبيروفر المساحة للطالب لمناقشة األأن ي -12
 .أسئلة تتناسب مع قدراتهم العقليةطرح ن يأ -13
 .ي الطالب مهارات العلم واالكتشافعملية متنوعة تنمي فطرح نشاطات ن يأ -12
 .دام مهارات التفكير وحل المشكالتم أداء الطالب بشكل يتطلب استخقو  أن ي -11
ح ن يتيات تعليمية متنوعة تؤدي إلى تفاعل الطالب بشكل نشط وأيحرص على تطبيق استراتيجن يأ -12

 .(112, 2001بو نمرة, )ا لهم فرصة لطرح األسئلة
 البيئة الصفية المدركة: تعديل -11-2

إدخال اإلجراءات الالزمة والتعديالت التي تلزم لجعل البيئة  يعني مفهوم تعديل البيئة الصفية المدركة    
 :كية لضبط السلوكيات الغير مرغوبةالمهارات السلو ومن  المدركة مالئمة للطلبة. الصفية

 .ب على إظهار السلوكيات المرغوبةتشجيع الطال -
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 .يز السلوك المرغوب فيه فور ظهروهتعز  -
 .المستخدمة حتى ال يسأمه الطالب هالتنويع من التعزيز ووسائل -
 .فيه حتى يصبح جزءا  من شخصياتهم المثابرة على تعزيز السلوك المرغوب -
 .سلوك غير المرغوب فيه لمدة قصيرةتجاهل ال -
 .ين بالنظام للقواعد المتفق عليهاتوجيه الطالب المخالف -
 .وء تكرار السلوك غير المرغوب فيهالعقاب المالئم للطالب المخالفين بالنظام في ض -
 .ل بالنظاماتجنب االستهزاء والسخرية من الطالب الخ -
 .(1118)بلقيس ومرعي,  عرفة المتسبب الحقيقي في المشكلةتجنب العقاب الجماعي وم -
 :المدركةخطوات تعديل البيئة الصفية  -11-2-1
البيئة الصفية اإليجابية والخالية من المشاكل السلوكية بيئة يكون فيها تركيز المعلم سواء بطرق تعتبر    

وهي بيئة يستخدم فيها  ,لفظية أو غير لفظية على السلوك المناسب أكثر منه على السلوك غير المناسب
ينجم عنه أوضاع وظروف  فلذلك ؛كبر من عدم المصادقة على السلوك أو العقابأنتباه بمعدالت الثناء واال

, لذا ينبغي التأكيد على ثالثة ية وتجنب المشاكل السلوكية أيضا  فضل للتعليم األكاديمي وللتفاعالت االجتماعأ
 :ة لحاجات الطالبمعدلة ومكيفصفية خطوات أساسية للوصول إلى بيئة 

 سة مهمة من أجل خفض حيث تعتبر السلوكيات التعليمية لكل من المعلم والمدر  :المساندة السلوكية
 .لخالص بالتعزيز السلوكي اإليجابيوهي بذلك تخدم البناء ا ,المشاكل السلوكية

 وهي عبارة عن خلق مجهودات المجموعات الصغيرة لخفض عدد : مجموعة التدخالت الموجهة
 .الت الحالية من المشاكل السلوكيةالحا

 ترتكز على االحتياجات الفردية للطالب من خالل عرضهم للمشكالت  :المساندة الفكرية المركزة
  Walker et alالسلوكية باستخدام التقييم للسلوك الوظيفي وخطط التعزيز اإليجابي للسوك ) 

         ). 
 : نقطتينوسيتم تناول الموضوع في 

 .وكية للطالبة لخفض المشكالت السلالمعلم وتفاعله التعليمي في دعم السلوكيات الموجه -
 :" والتي تركز علىعامة "المدرسةالبيئة ال -
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يحتاج المعلم إلى عرض أعمال الطالب خارج الفصل بهدف خلق بيئة تعليمية : عرض أعمال الطالب -1
 . ....إيجابية والتعريف بجهود وأعمال الطالب من خالل لوحة ومجلة الحائط والنشرات وهكذا

ة بالمواد واألدوات ووضعها في مكان يسهل الوصول إليها مثل برايات األقالم الخاص :تجهيز الفصل -2
والمواد النصية الهامة يجب أن تكون في  ,واألوراق وأجهزة الحاسب اآلليبالفصل وسلة المهمالت 

مكان يسهل رؤيتها بوضوح وسهل الوصول إليها فالطالب يجب أال يسمح لهم بإعادة ترتيب البيئة 
الفصل أو عمل انكماش للمواد التعليمية داخل أركان الفصل فعلى سبيل المثال برايات األقالم داخل 

الرصاص يجب أن يكون في مكان واسع فسيح للطالب ليتمكن الطالب من بري أقالم الرصاص 
 .ون حدوث مشاكل مع الطالب اآلخرينبدون تعطيل عملية التعلم وبد

المدركة الخالية من القواعد والقوانين الخاصة  ن البيئة الصفيةإ :يةواعد والقوانين المعلقة والمرئالق -3
ديبية أعلى نسبة عالية من اإلجراءات التألنها تحوي  ؛بالفصل تصبح مكانا  مناسبا  للمشاكل السلوكية

ناك قواعد واضحة ولخلق بيئة بالفصل آمنة من المشاكل السلوكية ينبغي أن يكون ه ,بين الطالب
 .(22-22, 2001)المحتسب,  طالبلسلوكيات ال

لذا يجب أن تكون قوانين الفصل واضحة ويمكن رؤيتها بسهولة حيث يستطيع الطالب أن يستفسر     
, وأي زائر للفصل يجب أن يصل ويرى قواعد وقوانين الفصل بدون ضوح عن األسئلة الخاصة بالقوانينبو 

وعندما يستطيع جميع الطالب معرفة وشرح القواعد , قة بشكل واضح ومرئي للجميعألنها معل   ؛بحث عنها
 .واعد مما يقلل المشكالت السلوكيةوالقوانين الخاصة يصبح هناك وضوح للقوانين والق

 ؛يعتبر الجدول اليومي واحدا  من المتغيرات الخاصة بتجنب السلوكيات غير السوية: الجدول اليومي -4
فالجدول يساعد المعلم باستمرار لخفض فترة وقت  ,حيث يتيح فرصة أفضل للمعلمين للتحكم بالفصل

من وقت  (%20)ويتيح آلية للمدرسين للتأكد من أن  ,الراحة مع إعطاء الطالب خطة اللعب لليوم
 .(81-88, 2002)حسن,  اسيجدول الحصص مخصص لألنشطة األكاديمية من وقت اليوم الدر 

هي عبارة عن سلسلة من الخطوات التي تهدف لتنظيم الفصل بشكل  :اإلجراءات داخل الفصل -5
همية النظام من أن الوظائف سلسة وسهلة داخل الفصل, فالمعلمين يحتاجون لفهم بحيث تكو  ؛أفضل

ومن ثم يأخذون الخطوات الضرورية لخلق النظام الخاص ببيئة  ,أجل خلق البيئة التعليمية الفعالة
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جراءات اإلدارة للفصول تزيد  ؛سدر  راءات التي سوف ت  التعلم للتأكيد على االج فالتصميم الجيد وا 
 .وتزيد التحصيل األكاديمي للطالب البراعة في وقت التعلم وتجنب المشاكل السلوكية

سلوكيات غير سوية للطالب تساعد على العمل بسرعة من قبل الطالب بدون إبداء  :أرشفة األعمال -6
عمال الطالب تكون النتيجة جمع نفس المواد ألداء الطالب, وهناك أ, فعندما يتم أرشفة اآلخرين
 ,خر مرتبط بذلك وهو عندما يقوم الطالب بإكمال العمل المكلف به قبل بقية الطالبآاعتبار 

ن يقوم بمهام يمكن أن يؤديها أالفراغ لهؤالء الطالب أو  لملءفالمعلمين يحتاجون لوضع نشاطات 
        Hupp)تقبلي قبل باقي زمالئهم في الفصلن إنهاء عملهم المسو ينو هؤالء الطالب لو كانوا 

(  . 
تحيط تعليمات التحدث بكل التوجيهات التعليمية والتفسيرات أو المعلومات األخرى  :تعليمات التحدث -7

رشادهم للمحتوى األكاد , ولقد بينت يمي للمواد واستراتيجيات التدريسالممنوحة لمساعدة الطالب وا 
اسات أن المعلمون يحتاجون لربط تعليمات التحدث أثناء إعطاء شرح ألي درس وذلك لمدة من الدر 
ويتمثل مفهوم  ,% من الفترة التعليمية لزيادة نتائج التعلم وتقليل المشكالت السلوكية 10إلى  20

ناقشة التحدث التعليمي بأنه نشاط تدريسي يستطيع المعلم ربط أنشطة الطالب من خالل الحوار والم
عطاء الفرصة ألن يقرا  الطالب أو يطبق المعلومة  والممارسة لألمثلة مع التركيز على مقدمات وا 

Williams             ). 
, السؤال واإلجابة عليههي الفترة التي يستغرقها الطالب بين مدة طرح  :وقت االنتظار )فترة الكمون( -8

الكمون أعلى ثالث مرات من الفترة المعتادة فإن ولقد أظهرت الدراسات أن المعلم الذي يزيد فترة 
 (.          Tobinت صحيحة بنسبة أعلى من المعتاد )الطالب يتوصلون إلجابا

عطاء وقت كافي لطالبهم للتفكير في السؤال المطروح عليهم واإلجابة عليه      ,فالمعلمون يحتاجون منح وا 
ألن الطالب يصيبهم اإلحباط عندما يتدخل المعلم بشكل اعتيادي خالل عملية قيام الطالب بالتفكير في 

 .وار معهم اثناء تفكيرهم باإلجابةاإلجابة على السؤال من خالل مقاطعتهم او الح
المعلم أن السؤال من المعلم أو عالمات اإلجابة من الطالب يصبح من عادة ومن المقترح أنه بعد طرح    

 .ات اإلجابة لدى الطالب ومساعدتهميعد ببطء إلى ثالثة قبل إطالق اإلجابة من الطالب لتحسين عالم
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 :الصفيةداخل البيئة الممارسات الثاني عشر: 
الصفية جانبين رئيسيين هما: ممارسات تتعلق بالطلبة, وممارسات تتعلق داخل البيئة وتتضمن الممارسات    

 وفيما يلي شرح لما ذكر:, بالمعلمين
 الطلبة: ممارسات -12-1
لذلك يمكن القول أن سلوك الطلبة الصفي  ,يمثل الطالب خلفية اجتماعية يتحدد فيها سلوك الطلبة عموما     

, وطالما أن الطالب يشكل أحد وحدات هذه البيئة خصية والبيئية االجتماعية الصفيةهو نتاج خصائصهم الش
 .لوكه التحصيلي ودافعيته المعرفيةارهم عند فهم ساالجتماعية فالبد من اعتب

تلك العناصر التي  ؛وسيقتصر الحديث في هذا المجال على العناصر الصفية المهمة في أداء المتعلم    
 :تبه الطلبة إليها ويتفاعلون معهاين

الجو الصفي , ويعتبر القات ودية أو محايدة أو عدوانية, وما يسود الطلبة من عالجو الصفي السائد -1
 .أو المدرسة عموما   العدواني جوا  منفرا  للتعلم أو للبقاء في الصف

عض الطلبة إلى طلبة التباين الشديد بين الطلبة في مستوياتهم التحصيلية أو االقتصادية مما يحيل ب -2
 (.131 ,2002مقارنة مع أبناء الطبقة الغنية )غانم, , وعاجزي الخبرات عاجزي التعلم

, مما قد يتيح لمجموعة من الطلبة الفرصة الستغالل قوتهم في أعمار الطلبة واجسامهم لتباين فيا -3
لك جوا  منفرا  للتعلم والحياة )قطامي, , ويعتبر ذطلبة ضعاف البنية أو هزيلي الصحةالسيطرة على ال

1111 ,122.) 
قائمة عند زيادة عدد طلبة الصف يمكن أن يسهم في اختفاء كثير من الصعوبات والمشكالت ال -2

 (.131, 2002معالجتها )غانم,  الطلبة مما يؤدي إلى إهمالها وعدم
, مما ن الطلبة للشعور بالتفوق والتفردسيادة جو التنافس الشديد قد يسهم في زيادة حاالت العدوان بي -1

 .الصفي خاليا  من التعاون واالمن يجعل الجو
 (.              Beckerman & Goodتدني الفائدة المباشرة من التعلم ) -2
لحية الناجحة والصالحة شعور الطلبة بالملل والضجر من الروتين اليومي الدراسي وغياب النماذج ا -2

 .(222, 2002للتقليد )توق وقطامي وعدس, 
 .جات األساسية مثل المأكل والمشربتدني اشباع بعض الحا -8
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مهمات بهدف إرضاء المعلمين أو  إذ أنهم كثيرا  ما ينجزون ؛سيادة الدافعية الخارجية لدى الطلبة -1
وسيطرة المبادأة إلى  ,خلية على أنشطة الطلبة وممارستهم, بينما تؤدي سيطرة الدوافع الدانلوالديا

 (.131, 2002االبتكار )غانم, 
 :ممارسات المعلمين -12-2
يستطيع المعلم , لذلك طول ساعات يومهمأي المهم الذي يتفاعل معه الطلبة يعتبر المعلم الوسيط التربو     

. ويرد هنا بعض ممارسات المعلمين التي تسهم في الت التي ال يستطيع غيره إحداثهاإحداث التغييرات والتعدي
 :تدني دافعية الطلبة المعرفية وهي

للتعلم الجديد قبل الشروع فيه  للمتطلبات األساسية طالبعلم على التأكد من إتقان العدم حرص الم -1
 (.102, 1182)بلقيس ومرعي, 

هم ويستطيع مراعات مع لطلبة التحصيلية حتى يحسن تفاعلهعدم سعي المعلم إلى معرفة مستويات ا -2
 .ذلك في تعلمهم

ه األهداف إغفال المعلم تحديد األهداف التعليمية التي يريد تحقيقها عند الطلبة كما يغفل إخبارهم بهذ -3
 .بداية التعلم الصفيفي 

 (.222, 2000ة إلعالء التعلم )قطامي وقطامي, تهاون المعلم في تقديم التعزيزات اإليجابية للطلب -2
نجازهم )بلقيس ومرعي, إغفال المعلم تزويد الطالب بتغذية را -1 , 1182جعة هادفة حول تقدمهم وا 

102.) 
 (.131, 2002طلبة واستطالعهم )غانم, تثير تفكير ال خلو تدريس المعلم من األساليب الجديدة التي -2
الطويل الذي يريد  خلو التدريس الصفي من استخدام أسلوب االكتشاف وحل المشكالت بحجة المنهاج -2

 .المعلم تنفيذه
وتجنبه الفشل  ,إهمال المعلم إتاحة الفرص الكافية لكل متعلم لتحقيق النجاح في المهمات التي تقدم له -8

لفشل البد م بأن المعلم ال يستطيع تحصين الطلبة ضد الفشل وأن بعض ا. هذا مع العلقدر اإلمكان
 .(221, 2002يتدرب الطلبة على التعامل معه )توق وقطامي وعدس,  , والبد أيضا  أنمنه
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 :معايير البيئة الصفية اإلبداعيةالثالث عشر: 
من المعايير التي  ا  عدد خالل مراجعة الباحثة لألدبيات النظرية المتعلقة بالبيئة الصفية وجدت أن هناك من

 :حكم على البيئة الصفية اإلبداعيةيمكن من خاللها ال
, إذ أن للسلوكيات الفردية تفاعل بين الطلبة والبيئة الصفيةهي البيئة التي يتم فيها التركيز على ال -1

 .الطلبة يؤثرون ويتأثرون ببيئاتهمن أالمادية والبيئة االجتماعية كما بين البيئة  عالقة تبادلية
, وتتضمن هذه الظروف كل دون التركيز على بعض المكوناتيتم فيها وصف الظروف البيئية ك -2

الثقافية, وضمن  البيئية الصفية وبيئة المدرسة والبيئة المحلية واألسر التي يأتي منها الطالب والبيئة
 . فية وما يسودها من ثقافات خصوصيةنظمة الصالظروف الصفية األ

دراكات الطلبة والمعلمين باعتبا -3  رهم عناصر مهمة ومؤثرة في السلوكيتم فيها معاملة اتجاهات وا 
 .(121, 1112)عطية, 

ظام نعتبار تفاعل وحيوية المجموعة واألنظمة الفرعية المشكلة للخذ باالهي البيئة التي يتم فيها األ -2
وخصائص الموقف التعليمي, والنشاطات  ,الصفي وهي: خصائص الطلبة, وخصائص المعلمين

 .الصفية التفاعلية
 :يلي وتشمل عناصر ومكونات هذه األنظمة الفرعية ما

 :وتشمل ,خصائص الطلبة
 . الخصائص الجسمية -
 .السمات المزاجية -
 .القدرات -
 .الحالة النمائية -
 .اللغة -
 .لية في األسرة والمجتمع والمدرسةخبراتهم السابقة والحا -
 .العوامل الدافعية -

 :وتشمل ,خصائص المعلمين
 .الخصائص الجسمية -
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 .السمات المزاجية -
 .القدرات -
 .الحالة النمائية -
 .اللغة -
 .لمجتمع المحلي واألسرة  والمدرسةالخبرات السابقة في ا -
 .أسلوب التعليم -
 .تأساليب حل المشكال -

 :وتشمل ,خصائص الموقف التعليمي
 .المدرسة والصف وشكلهما وظروفهما حجم -
 .واإلضاءة وتنظيم المكان والفراغ األثاث والستائر -
 .توافر مسببات الراحة والسالمة -
 .البناء اإلداري -
 .لتوقعات اإلدارية لخبرات المتعلما -

 :النشاط التعليمي, ويشمل
 .فقراتهالمحتوى والمنهاج وتدرج  -
 .فرادتنظيم المجموعات واأل -
 .ت التدريسية والنشاطات التعليميةخططاالم -
 .ندماج الوالدينا -
 .(121-112, 2002)رضوان,  المواد والتجهيزات المتوافرة -
 :البيئة الصفية المثيرة للدافعية افتراضاتالرابع عشر: 

 :للبيئة الصفية المثيرة للدافعية يقترح قطامي وقطامي االفتراضات التالية
 .كمجموعات ينجح مهمة عمل الطلبةة إن تنظيم نشاطات الطلب -1
الطلبة لمسؤولياتهم تجاه تعلمهم, ويأخذ  إن تدريب التعاون في العمل على صورة فريق يزيد من تحمل -2

 .دعم والتشجيع يحسن األداء لديهم, وتزويدهم بالذلك صور سير العمل, وتنفيذه ومشاركة األفكار
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تعبر عن آرائهم يساعد في بناء وتنظيم  وهاتعلى عمل سيناري, وتدريب الطلبة إن عمل المجموعات -3
 .لنتاجات التعليمية التي يحققونهاتعلمهم بحيث يتحملون مسؤولية ا

يئة , والتي تتطلب حلوال  متعددة يعمل على حماية الببمهمات أكاديمية مفتوحة النهاية إن تزويد الطلبة -2
 .الصفية من االضطراب والتشويش

بدال  من تبنيهم تزويد أفراد المجموعة بالتشجيع المناسب يساعدهم على تبني أهداف المجموعة  إن -1
 .اجون إلى التشجيع والدعم المناسب, وذلك ألن أفراد المجموعة دائما  يحتاألهداف الفردية

, أو مجموعات صغيرة العدد أو التعلم الشخصي ار التنظيم الصفي كمجموعات كبيرةإن اختي -2
 (.21, 2002اختيار التنظيم المناسب )قطامي وقطامي, سب يسهم في المنا

البيئة تعلقة بعددا  من النقاط الم ت في هذا الفصلقد عرض ةفي النهاية ال بد من اإلشارة إلى أن الباحث
ة الصفية في سلوك الطلبة النفسي, ومعايير وعناصرها ودور المعلم فيها, وأثر هذه البيئ ,الصفية المدركة

 البيئة الصفية المثيرة للدافعية.
جراءاته, والفصل السادسالحديث عن منه ة في الفصل الخامستناول الباحثوست     الحديث عن  ج البحث وا 

 .وفيما يلي عرض لما سبق ذكره ,نتائج البحث الميداني ومناقشتها
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلانب العملي
 إجراءات الدراسة: اخلامسالفصل 

 :مقدمة 

ً.الدراسةمنهجًً-أولًا

 .الدراسةمجتمعًً-اًاثاني

ً.الدراسةعينةًً-اًاثالث

ً.الدراسةأدواتًً-اًارابع

 ًالتزانًالنفعاليمقياس. 

 الصفيةًمقياسًالبيئة. 

 .ًالتحصيلًالدراسي

ًإجراءاتًالتطبيق.ً-خامساًا

ً.خاتمةً
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 امسالفصل اخل                                             
 الدراسة  إجراءات

ًمقدمة:ًًًً
إعممةفة وة ف   جت مما ف ة,فومم     صممن ف كيامم   بي يمم  ومم  ل      مم ف  صممم  ممالد ف ة,فومم     ضمم ه امملف ف  يتًًً

    في   يلي ت ضيح  ل ك:لت قق  ه ف  ص ئص ف ويب  ت,ي   لله فألة ف ف ة,فو    فإلج,فءف  ف  ت ك   
ًمنهجًالدراسة:ًً-أولًا

 قة فقتضى ف ك م  ه وجم ت قيق واةفن ف ة,فو  إت  ع ف  الد ف  ص ي ف ت ليلي ف لي "يلتم   صن ظ ا,ة      
و   شبل    ةةة   تص ي,ا  ب يً  عه  ,يق ج ا  ي ا     كل      قاا  عه ف ظ ا,ة و  ف  شبل    تصاي ل  

 .(020, 7002)ملحم,  ت ليلل   ف  ض عل   لة,فو  ف ةقيق " 
 ك    ج ا يه ف ت  ييه: قة ت ثم ل 

 م ف  ؤث,ة فيه  ثم تا  م ففالا ك  ي  شبم ع م    ص ئصه   ف ك   فالتزفهتا  م تك,ين  الجانبًالنظري: -1
 ف  يئ  ف ص ي    ه  يث تك,ي  تل     يكتل   ف ك ف م ف  ؤث,ة فيل .

ئ  ف ص ي  ف  ة,ب  ) كة إل ق    ف    ث   ت  يق  قي س فالتزفه فالا ك  ي   قي س ف  ي الجانبًالميداني: -7
ف ت قق  ه صةقل    ث  تل  ( على عيا  ف ة,فو    و ب ة,ج تل   على فألة ف     ه ثم  ك  ج  

 .  ف  ا و    لت قق  ه ف,ضي   ف ة,فو يف ة,ج   ف   م    ق فايه فإل ص ئ
ً:الدراسةمجتمعًً-ثانياًا
 ة شق ف ,و ي  في ث ا ي      فظ  ف ك    ف ث ا ي  الب ف  , ل  ف  جت ا فألصلي  لة,فو   ه ج يا تأ ن    

  قة و ت ,ف  ف    ث   ل   ف صن ف ث اي ف ث ا ي ف ك م   ,عيه )ف كل ي       ً         (02103)ةام  قة  لغ عة
     ً           زعيه ب   ا    يه في ف جة م  فآلتي: (11310) ةامعة فألة ي( إل  لغ 

ًوالجنسًالدراسيًأفرادًالمجتمعًاألصليًموزعينًحسبًالتخصصًعدديبينً(1ًجدولً)
 ف  ج  ع فإلا ث ف لب , ف ت صص ف ة,فوي

 3212 2331 2270 ف كل ي

 7653 1562 317 فألة ي

 11310 5521 6006 ف  ج  ع

ف  الب في ف  جت ا فألصلي  ه  الم ف ,ج ع إ ى إ ص ئي    ةي,ي  ف ت, ي    قة تم ف  ص م على عةة       
 (.7012 -7010)في    فظ  ة شق  لك م ف ة,فوي

ً.الدراسةعينةًً-ثالثاًا
    ً   (11310)    ه وصم    ً         (213) لغ عيا    ف    ث   ت , ف  ف    ي ة,فو  ت قيق واةفن ف 

ة شق ف ,و ي   ف كل ي  فألة ي( في ث ا ي      فظ         ه  الب ف صن ف ث اي ف ث ا ي ف ك م   ,عيه) 
 %(2) قة تم و ب عيا  ف ة,فو   او    وا   (12-16) يه  ه تت,ف ح وع  ,ام ( 7012-7010) لك م ف ة,فوي 
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  فجب و  ل   ه  جت ا وصلي يت,ف ح     يه في وه ف كيا  ف (7007) الف    وش , إ يه ف صي,في  ,تقريبا  
 ف جة م ف ت  ي ي يه ف كيا  ف  و      ه ف  جت ا  (,137, 7007%( )الصيرفي, 5( هي )10000و 11000)

 فالصلي:
ًعددًأفرادًالعينةًالمسحوبةًمقارنةًمعًعددًأفرادًالمجتمعًاألصلييبينًً(2)جدولً

 عةة وف,فة ف كيا  ف  جت ا فألصلي
 ف او   ف  ج  ع إا ث لب , ف ت صص ف او   ف  ج  ع إا ث لب , ف ت صص
 %21.61 656 000 756 ف كل ي %21.65 3212 2331 2270 ف كل ي

 %71.21 162 33 66 فألة ي %71.20 7653 1562 317 فألة ي

 %100 213 033 070 ف  ج  ع %100 11310 5521 6006 ف  ج  ع

ُيال ظ  ه ف جة م ف و  ق وه او   ف  ل   وف,فة عيا  ف ة,فو   ه ف صن ف ث اي ف ث ا ي ف  ,ع ف كل ي  لغ  ًًًًً
  %(71.21)ف  ,ع فألة ي  - يا    لغ  او   ف  ل   وف,فة عيا  ف ة,فو   ه ف صن ف ث اي ف ث ا ي %(,21.61)

     ل ,ع   , ع ف كل ي    قة يُكزى الف فأل ,فإاه يةم على ف ت جه ف ب ي, ا   ة,فو  ف  شيء الف إه ةم على 
و  ي ء فأل  ,  إل واه وض ه  ل وتق م  ي تح و  م ف  ل   آف ق ب ي,ة  تشبم ف كل ي  ه وا ي  ب ي,ة  ةى ف  ل     

ف لي ي تح  ج م   ة ة ال يتكةى ة,فو   كض ض  اً  وب ,   وتق م ف    ب   ق ,ا   ة,فو  ف  ,ع فألة ي 
 .  اظ,ي فال تص ص   ف

 .  قة تم ف تي , ف كيا   لله ف ة,فو      ,يق  ف كش فئي  ف   قي    
"  يث يب ه  بم ف,ة  ه وف,فة ف كيا   ظ ظً   تو  ي  في وه يج,ي ف تي ,ه  ه  يه وف,فة  عشوائية: -1

, 1331)حمصي, ف كيا    وه ال يؤث, ف تي , وي ف,ة  أي ص ,ة  ه ف ص , في ف تي , ف  ,ة فآل ," 

11-13.) 

ًتم    ج ل  تصاين ف  الب  وب ف ت صص ف ة,فوي إ ى )ف كل ي  فألة ي(.:ًطبقية -2
ة شق إ ى   س  ا  ق  ف تكليم ف ث ا ي على تقويم    فظ   قة فعت ة  ف    ث  في و ب عيا   ةف,س

لى  يث ق    ف    ث   ,وم   يه  ةفئ,ة في ف  اتصن   يث تب ه واص ن وق  ,ا   تو  ي  ع  جغ,ففي 
 ف  ,ي   ف  ة,وي  فقوم الفه ف    ه إ ى   س جل    اي ب   يلي:

 ً ًالشمالية:   ,زة ف ةيه  و   ,  ا   ف    بي  ة , ,به ف ةيه  ف  ز,ع   ف شيخ   ي المنطقة
 .) و به  ,زة(

 ً ًالشرقية: )ف كة ي  ف قص ع(   ف ك  ,ة    ب ش,قي  ة شق ف قةي   )  ب ت   (  و , ج المنطقة
 ف ش غ ,  ة يلك   ج,  ا .

 ً:ف زفا,ة  ف  ا ق  ف صا عي   ف ه عو ب,.المنطقةًالجنوبية 

 ً:ف  زة ب ,و و المنطقةًالغربية  . 

 ً:ًف قا ف  )  ب و,يج (  ف  ,ف ب   ف          ب  صلى  ف  ل  اي.المنطقةًالوسطى
ً
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 العامةًحسبًالتقسيمًالذيًاعتمدتهًالباحثةتوزيعًالمدارسًالثانويةًالرسميةًيبينًً(3)جدول

 عةة ف  ةف,س ف ث ا ي  ف ك    ف  ا  ق ف جغ,ففي 
 ف  ج  ع ف   تل   فإلا ث ف لب ,

 72 2 12 3 ف  ا ق  ف ش   ي 

 11 - 10 1 ف  ا ق  ف ش,قي 

 6 - 7 0 ف  ا ق  ف جا  ي 

 2 - 7 7 ف  ا ق  ف غ, ي 

 2 1 0 0 ف  ا ق  ف  و ى 

 51 6 01 76 ف  ج  ع

ثم ق    ف    ث   و ب عةة ف  ةف,س     ,يق  ف كش فئي    يث ت   بت    وو  ء  ةف,س ف تكليم ف ث ا ي في 
ة شق  في بم  ا ق  على  ةة )ش   ي   ش,قي   جا  ي   غ, ي    و ى( على  ,ق   ا صل    ا    فظ  

 %(00)فصم  ةف,س ف لب , عه  ةف,س فإلا ث   تم و ب عيا  ف  ةف,س  شبم عش فئي  ة ه ت ييز  او   
 (6)إلا ث    ه ة,و    (01) ة,و   للب ,   (76)  يث تم ف ت صم إ ى عةة ف  ةف,س ف   ل ب  ا  ب  ت  ي:

 ف جة م ف ت  ي ي يه عةة ف  ةف,س ف تي تم و  ل   ه بم  ا ق   وب ف تقويم ف  كت ة في  ة,و    تل  . 
 ف ة,فو .

ًعددًالمدارسًالتيًتمًسحبهاًمنًكلًمنطقةيبينًً(4)جدول
 عةة ف  ةف,س ف ث ا ي  ف ك    ف  ا  ق ف جغ,ففي 

 ف  ج  ع ف   تل   فإلا ث ف لب ,
 17 7 5 2 ف ش   ي  ف  ا ق 

 3 - 6 2 ف  ا ق  ف ش,قي 

 2 - 7 7 ف  ا ق  ف جا  ي 

 2 - 7 7 ف  ا ق  ف غ, ي 

 6 1 7 7 ف  ا ق  ف  و ى 

 02 0 12 12 ف  ج  ع

 تم ف تي ,   (6 ) (5و   ف تي , عةة ف  الب ف  أ  ل  ه بم  ة,و  فقة تم  فق ف جةف م ل ف  فأل,ق م)
جةف م وو  ء ف  الب ف   ج ةة في فإلةف,ة  ل ك  و ب ووم  ت,ك ف لي يليه  ابلف... ف  الب  ه ف شكب  فق 

  تم ف  ص م على ة,ج   ف ت صيم  ل  ص ف اص ي  لؤالء ف  الب  ه فإلةف,ة.
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ًالصفًالثانيًالثانويًالعامًمنًالذكورسحبًعينةًيبينًطريقةًً(5)جدولً
ف ث ا ي عةة  الب ف صن ف ث اي   ف  ةف,س ف  ا  ق

 ف ك م في بم  ة,و 
عيا  ف  الب ف  و      ه بم 

 ف,ع في بم  ة,و 
 ج  ع ف كيا  ف  و     

  ه بم  ا ق 
 وة ي عل ي وة ي عل ي وة ي عل ي

ف  ا ق  
 ف ش   ي 

ث ا ي  ف شلية ع ة 
 ف ,ؤ ن وكية

700 60 17 0 20 11 

 7 10 02 712 ث ا ي  ف ه ف ك ية

 2 11 52 112 ف ة,  يث ا ي  و  ي 

 6 12 12 702 ث ا ي  يكق ب ف باةي

)ث ا ي  ث ا ي  علي ص ح
   تل  (

160 11 3 1 

)ث ا ي  ث ا ي  ف ك,يه
   تل  (

112 61 11 0 

ف  ا ق  
 ف ش,قي 

 1 60 7 17 00 700 ث ا ي  و ي 

 7 10 07 152 ث ا ي  ي ون ف كظ  

 7 15 00 752 ث ا ي  ف  فقةي

 7 17 05 700 ث ا ي  ف ه فالثي,

ف  ا ق  
 ف جا  ي 

 3 20 2 13 55 012 ث ا ي     ة ع  ةيه

ث ا ي  ع ة ف ,  ه 
 ف ب فب ي

060 12 71 6 

ف  ا ق  
 ف غ, ي 

 17 20 5 11 100 733 ث ا ي   و م  ب ,ة

ث ا ي  ع ,  ه ع ة 
 ف كزيز

052 107 77 5 

ف  ا ق  
 ف  و ى

 1 56 7 11 00 000   , وكية ث ا ي 

ث ا ي  ف شلية ف يز 
  اص ,

712 72 12 7 

ث ا ي  ووكة ع ة 
 )ث ا ي    تل  (فهلل

600 56 00 2 

 66 756 66 756 317 2270 91 ف  ج  ع

6006 070 070 

ً
ً
ً
ً
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ًفيًالصفًالثانيًالثانويًالعامًاإلناثسحبًعينةًيبينًطريقةًً(6)جدولً
عةة  الب ف صن ف ث اي   ف  ةف,س ف  ا  ق

 ف ث ا ي ف ك م في بم  ة,و 
عيا  ف  الب ف  و      ه 

 بم ف,ع في بم  ة,و 
 ج  ع ف كيا  ف  و     

  ه بم  ا ق 
 وة ي عل ي وة ي عل ي وة ي عل ي

ف  ا ق  
 ف ش   ي 

 20 170 6 12 12 712 ث ا    عةا ه ف    ع

 5 15 100 752 ث ا ي  ع ,  ه ف    ب

 2 16 52 760 ث ا ي  ا يم ي اس

 2 12 52 700 ث ا ي    ة ح ج  ي

 6 11 10 000 ث ا ي  ع ة ف جليم ف ا  س

 0 12 60 710 ث ا ي  ع ة   ف جزفئ, ي 

)ث ا ي  ث ا ي  علي ص ح
   تل  (

712 102 10 5 

 2 10 111 152 )ث ا ي    تل  (ث ا ي  ف ك,يه

ف  ا ق  
 ف ش,قي 

 76 26 2 70 52 007 ث ا ي  و ي, ول م

 5 16 101 760 ث ا ي     ة ف  ي  ,

 6 10 10 152 ث ا ي  ف قةس ف ,و ي 

 2 12 112 710 ث ا ي  ف   , ق

 0 10 60 716 ث ا ي  و ي, ول م

ف  ا ق  
 ف جا  ي 

 10 00 5 12 100 710 ث ا ي  جالم ف ش,ين

 2 10 55 712 ث ا ي  ف ش  ء ف وكيةة

ف  ا ق  
 ف غ, ي 

 10 00 6 12 12 700 ث ا ي  ف  ة فوباة,

 6 15 10 757 ث ا ي  ع ة ف ق ة, ف    ,ك

ف  ا ق  
 ف  و ى

 12 26 2 16 52 760 ث ا ي  فوكة ع ة فهلل

 0 10 61 715 ث ا ي  ع ة ف ,  ه ف شل اة,

)ث ا ي  ث ا ي  فوكة ع ة فهلل
   تل  (

717 116 12 2 

 33 000 33 000 1562 2331 99 ف  ج  ع

5521 033 033 

ً



 إجراءاتًالدراسةالفصلًالخامسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

 

89 

ً:الدراسةًواتأدً-رابعاًا
 ه وجم ج ا ف  ي ا    ف  ص م على ف  كل        كة فإل الع على ف كةية  ه ف ة,فو    فألة ي        

 قي س فالتزفه فالا ك  ي  ب   ق      ا ء  (7005)ف  تكلق     ض ع ف ة,فو   ق    ف    ث    عت  ة  قي س ,ي ه
فوت  ا   قي س ف  يئ  ف ص ي  ف  ة,ب   ه ق م  ل   ف  , ل  ف ث ا ي  ف ك      في   يلي  صن  لله فألة ف  

ًف  وت ة   في اله ف ة,فو .
 النفعالي:ًلالتزانً(2006)ريانمقياسً -1

ً:ًًالمقياسوصفً -1
 يث ب ه  (1336) ف كةم فالا ك  ي  ف لي وعةه في فألصم  التزفه (7005) ,ي ه  قي س فعت  ة تم      

 (7005)ع  ,ة يجيب عليل  ف     ص  اكم و  ال    قة ق م ,ي ه (115)ف  قي س يتب ه في ص ,ته ف ال ئي   ه
ض ف    ت  ي, الف ف  قي س عه  ,يق ف تكةيم في ف كةية  ه ع  ,فته  بل ك إع ةة صي غ   كض ع  ,فته   ف 

 ف  كض فآل ,.

)ة,ج   نعم(  يث تك ى اكم  ال) ثا ئي فق,ة    ةفئم إج     (50)  ه فالا ك  ي  التزفه,ي ه يتب ه  قي س       
 يتم تص يح فال ت  ,  ه  الم ف ج ا ف  وي   لة,ج   ف تي وع  ا  ف     ص   (ص ,) تك ى ل  ف ةة(  
  فالا ك  ي  ه فالتزفه تت,ف ح ف ة,ج   ف تي ي به وه ي صم عليل  ف     ص على  قي س   ك  ,ف  و ئ, ف 

 ة,ج . (50إلى  0)
   تأبة  ه ةالال  ف صةق  ف ث     ل قي س  يث ق م   و ب ف صةق ف ةف لي  (7005)  قة ق م ,ي ه     

 ف ة,ج  ف بلي   يث ت,ف     ك  ال  فال,ت     ه  ع  ,ة ال ت  ,  ل ك   و ب  ك  ال  فال,ت     يه بم 
ث  لغ    وب ث    فالتو ق ف ةف لي   ك ة   و    ب, ا  خ  ي (7005),ي ه   و ب ف ث    ق م   (  . -    )
( .  ). 
 :التزانًالنفعاليالخصائصًالسيكومتريةًلمقياسً -2

ًعلى فألا فع ف ت  ي   ه ف صةق:  ف    ث  فعت ة فالتزفه فالا ك  ي  و ب صةق  قي س صدقًالمقياس:ً -2-1
ك,ض ف  قي س على عةة  ه وو تلة بلي  ف ت, ي  في وقو م ف تق يم  ف قي س ق    ف    ث    :صدقًالمحتوىً-2-1-1

 ل ك  لتأبة  ه صةق ف   ت ى  ةال   ف   ب يه   ( 1) ف ت,  ي  ف ا وي   علم ف ا س   ف   يا  وو  ؤام في ف  ل ق
ض, ,ة تكةيم صي غ   كض ف  ا ة     يتا وب  ا  ل   ف  , ل  ف ث ا ي  ف ك    ب يه إ ى   اتيجً   ل ك وش , ف  

     فظ  ة شق.
 اي  ه           ً         )على عيا  فوت العي  ق ف ل   قي ست  يق ف تم ًالدراسةًالستطالعية:ً-2-1-2

  ةى ف  ل     في ض ء  قي س  ,ج عيا  ف ة,فو  فألو وي    ل ك  لةن  ك,ف   ةى  الئ     ض ح فق,ف  ف 
 ف ا   ف ت  ي: تم ت زيا وف,فة ف كيا  فالوت العي  على   ع  ,ة  لن وي   قم ف    ثات ئد ف كيا  فالوت العي   م ت
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ًالعينةًالستطالعيةًعلىًمقياسًالتزانًالنفعاليًيبينًتوزعًأفرادً(7)جدول
 فإلا ث ف لب , عةة ف  الب وف,فة عيا  ف ة,فو  فالوت العي  على  قي س فالتزفه فالا ك  ي

12 11 

 (10) لغ      فظ  ة شقف  ةف,س ف ث ا ي  ف ك      عش فئي   ه  ل   تم و ب عيا الصدقًالبنيوي: -2-1-3
  قي س اي  ه   ,ج عيا  ف ة,فو  فألو وي   لت قق  ه صةق ف  ا ء  ة,فو  فالتو ق ف ةف لي         ً        

ب   ا    ضح في   قي س  ف ة,ج  ف بلي   ل  ك  ,ف   و ب  ك  ال  فال,ت     يه ة,ج   ف    ل كفالتزفه فالا ك  ي
 (. 1)ف جة م ,قم 

ًتزانًالنفعاليبالدرجةًالكليةًلمقياسًاًلًعبارةمعامالتًارتباطًاليبينًً(8)جدول
 معامالت االرتباط رقم العبارة معامالت االرتباط رقم العبارة معامالت االرتباط رقم العبارة

1 **0.66 77 **0.20 20 **0.27 

7 **0.20 70 **0.27 22 **0.62 

0 **0.20 72 **0.20 26 **0.21 

2 **0.50 76 **0.23 25 **0.23 

6 **0.60 75 **0.05 22 **0.20 

5 **0.60 72 **0.21 21 **0.52 

2 **0.22 71 **0.63 23 **0.66 

1 **0.60 73 **0.05 60 **0.20 

3 **0.21 00 **0.60 61 **0.62 

10 **0.27 01 **0.66 67 **0.66 

11 **0.20 07 **0.27 60 **0.27 

17 **0.27 00 **0.57 62 **0.51 

10 **0.21 02 **0.21 66 **0.60 

12 **0.01 06 **0.61 65 **0.60 

16 **0.66 05 **0.22 62 **0.60 

15 **0.01 02 **0.67 61 **0.65 

12 **0.27 01 **0.21 63 **0.67 

11 **0.50 03 **0.22 50 **0.26 

13 **0.20 20 **0.67 51 **0.22 

70 **0.26 21 **0.65 57 **0.02 

71 **0.22 27 **0.22 50 **0.60 

0001ًًًدالًعندًمستوىًدللةً)**(
  اي ةف  (0.52 -0.05)ت,ف     يه ُيال ظ  ه ف جة م ف و  ق وه  ك  ال  ف,ت    ف ك  ,ف     ة,ج  ف بلي 

  (0.51 -0.00) ف تي ت,ف     يه (7005),ي ه اله ف او    تق ,    ا ات ئد  (,0.01)ج يكل  عاة  وت ى ةال   
  اله ف اتيج  تؤبة ف صةق ف  اي ي  ل قي س.

     ,ق ف ت  ي : فالتزفه فالا ك  يف ث    ف   ص   قي س ُفوُت ِ,ج :  ثباتًالمقياس -2-2
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 :عادةثباتًاإل -2-2-1
    ً          ه  ل    (10)على عيا   ؤ     ه ل ك  ت  يق ف  قي س فوت ,ج  ك  م ف ث      ,يق  فإلع ةة  

   اي غي, ف كيا  فألو وي   لة,فو  ثم وعية ت  يق ف  قي س  ل ,ة ف ث اي  على ف ث ا ي      فظ  ة شقف  ةف,س 
 ف كيا  ا ول   كة  ضي وو  عيه  ه ف ت  يق فأل م. 

 ثباتًالتجزئةًالنصفية: -2-2-2
 –وت ,ج  ك  م ث    ف تجزئ  ف اص ي  على ف كيا  ا ول   ه ف ت  يق فأل م   وت ةفم  ك ة   وي ,  ه فُ 

  .(Spearman- Brown) ,ف ه
 :ثباتًالتساقًالداخلي -2-2-3

  cronbach alpha)) تم  و ب  ك  م فالتو ق ف ةف لي  ل قي س على ف كيا  ا ول    وت ةفم  ك ة   و    ب, ا  خ
ًًًات ئد  ك  ال  ف ث   . (3) ف جة م  في   يلي ي يه

ًلتزانًالنفعاليالثباتًباإلعادةًوالتجزئةًالنصفيةًوألفاًكرونباخًلمقياسًاًيبين( 9)جدولً
 و    ب, ا  خ ف تجزئ  ف اص ي  ف ث      إلع ةة فالتزفه فالا ك  ي قي س 

**0.11 0.30 0.32 

 الف ف  ك  م جية   ق  م ألغ,فض ف ة,فو    (0.11)**وه  ك  م ف ث      إلع ةة قة  لغ (1) ه ف جة مُيال ظ 
 ف    ي .

ث    ف تجزئ  ف اص ي    يكة  ك  م  قي س في ف ة,ج  ف بلي   ل (0.30) لغث    ف تجزئ  ف اص ي   فقة  و    ك  م
  .جيةة   ق     ألغ,فض ف ة,فو 

   اله ف او    تق ,   ويضً   ا ات ئد (     ل قي س قة  لغ ف ةف لي)و   (   ك  م فالتو ق ب   ُيال ظ وه 
 . (    ) ف تي  لغ  ( 7005)ة,فو  ,ي ه

يتصن  ةالال  صةق  ث    جيةة تجكله ص   ً   الوت ةفم بأةفة  فالتزفه فالا ك  ي يتضح     و ق وه  قي س 
  لة,فو  ف    ي .

ًاستبانةًالبيئةًالصفيةًالمدركة: -2
 يث   ف ة,فو ف ت قق  ه ف,ضي    ه وجم فوت ةم ف    ث فالوت  ا  بأةفة  ه وجم ج ا ف  كل      ف  ي ا     

ف  ص م على ف  كل      ه ف     صيه وا ولم   تتيح  ألف,فة ف تك ي, عه ,ويلم في  وه فالوت  ا  تو عة في
 .ف ة,فو   ض ع 
 :مراحلًإعدادًالستبانة 

 ً:ًالمرحلةًاألولى
تممم ف  صممم م علمممى ع ممم ,ف  فالومممت  ا   مممه  صمممة,يه وو وممييه: و  ل ممم  يت ثمممم فمممي ف بت  ممم    فآل,فء ف اظ,يممم  ف تمممي 

ف ك, ي   ف  ق ييس  ف ة,فو    و   ف  صة, ف ث اي فل  يت ثم   ف تك,ي    ف   ص   ل ف  يئ  ف ص ي  ف  ة,ب تا     
  ال :   قي س ف  يئ  ف ص ي  ف  ة,ب  ف تي  ضك    
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 يث فوت ةم ف    ث  قي س :(2004)ضواندراسةًًر  My class room Inventory ( MCI ) ,    ف
عةفةه إ ى ف ك, ي  ف بيالاي  ف ك ل    يتب ه ف  قي س  ه   ه ق م ف,يز  فيش,   ف لي ق م  تك,ي ه  ف 

 -0ة,ج  فال تب ك في ف  يئ  ف ص ي .   كة -7 كة ,ض  ف تال يل عه ف  يئ  ف ص ي .  -1فأل ك ة ف ت  ي : 
 كة ة,ج   -6 كة ة,ج  ف صك    ف تي ي فجلل  ف تال يل.  -2 كة ة,ج  ف تا فس في ف  يئ  ف ص ي . 

 ف تج اس في ف  يئ  ف ص ي .
 ًالمحتسب ق    ف    ث    ا ء  قي س  قي س  ةى إة,فك ف  ل     يئ  ف تكلم ف ص ي    (:2005)دراسة

   , ف  ش ,ب  في إةف,ة ف تكلم.  -7   , ف ص   ف ا قة. -1ف  قي س ف     , ف ت  ي :  قة تض ه الف 
    , ف ول ك ف تة,يوي  ل كلم. -2   , ف ت  عم  يه ف  ل  .  -0

 ً ًالمبدل   قة ص م ف    ث في اله ف ة,فو   قي س  قي س ف  ب ا   فإليج  ي   ل يئ  (: 2009)دراسة
 كة ف ةعم  -7 كة ف  ش ,ب  في ف ق,ف,ف  ف ص ي .  -1ه فأل ك ة ف ت  ي : ف ص ي    تب ه الف ف  قي س  

  كة ت  م ف  وؤ  ي . -2 كة فالاشغ م  ك لي  ف تكلم.  -0. فالجت  عي
 ف  كلم  -1 تب ه ف  قي س ف  وت ةم في اله ف ة,فو   ه ف     , ف ت  ي :  (:2010)دراسةًعبدًالنبي

 ف  ش ,ب . -6ف تك  ه.  -2 ف ت  يز. -0تةعيم ف  كلم.  -7بقة ة. 
  مممه  مممالم ت ليمممم اتممم ئد ف ة,فوممم   ف وممم  ق   ف ,جممم ع إ مممى فألةب ف اظممم,ي  وصممم ح  مممه ف   بمممه ت ةيمممة  ب اممم   

 :إ ى ف  , ل  فآلتي   ف    ث    كة ل ك فاتقل  فالوت  ا   ص غ ع  ,فتل 

 المرحلةًالثانية:ًبناءًالستبانة 

 فأل  ي   ت ت ي على: ا ء فالوت  ا  في شبلل  تم 
 ف قي م  ه.  لةن ف  قي س   ف   ل ب  ه ف    بف تك,ين  -

 ف  يئ  ف ص ي  ف  ة,ب .   ل م ف تك,ين  -

 (.ف ت صص ف تي تش م )ف جاس   ف ة,فو ف  ي ا   فأل  ي  ألف,فة عيا   -

(49ًمن)ًوالتيًتكونتبناءًالستبانةًبومنًخاللًمراجعةًالباحثةًللدراساتًالسابقةًولإلطارًالنظريًقامتً
 عبارةًموزعةًإلىًخمسةًأبعادًوهيًكالتالي:

 ً ًفيًالقراراتًالصفية: ًالمشاركة  يشي, الف ف  كة إ ى قة,ة ف    ب على ف  و ا   في فألاش   بعد
ف ص ي    ف تك ي, عه آ,فئه  ف  ةفء  ال ظ ته  ع,ض  قت,  ته  فالاة  ج في ف  ا قش   ف تي تة , 

 (.10 -1) يش م ف ك  ,ف   ه ةف م  ج,ة ف ة,فو   
 :يشي, الف ف  كة إ ى  ةى  ,فع ة ف  ة,س  ل , ق ف  ,ةي   يه ف  الب   ف تك  م  بعدًالفروقًالفردية 

 (.15 -11) ا قة,ته  وول ب تكل ه  فات    ته   يش م ف ك  ,ف   ه يتالءم ا بم    ب     

 :ًالجتماعي ًالدعم   ال ه   و عةتلم على ف اج ح   م  ف  ة,سقيس الف ف  كة ة,ج  فات  م ي بعد
 شبالتلم  تا ي  ف ثق     ا س  ت  م ف  وؤ  ي   تجاب ف اقة  فإل        ,ف  ف  شم   يش م ف ك  ,ف  

 (.01 -12) ه
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 ً:يقيس الف ف  كة ص     و    ف  ة,س فإليج  ي  في ف  يئ  ف ص ي   بعدًسماتًالمدرسًاإليجابية
 .(27-07)   هفي تلى  ه  ه  ال ه   يش م ف ك  , ف تي تجكم  اه ا  لجً  

 ً:يشي, الف ف  كة إ ى  ةى قي م ف  الب  تاظيم وا ولم لفتيً  ةف م ف صن بعدًالتوجهًالذاتيًالمسؤول 
-20)ة ه ف   ج  إ ى ت جيل    وت ,ة  ه ف  ة,س  لتاظيم بم فت,ة وثا ء ف ة,س   يش م ف ك  ,ف   ه

23). 
 ًلالستبانةالخصائصًالسيكومترية: 

 في تقةي, صةق فالوت  ا  على فألا فع ف ت  ي :  ف    ث  فعت ة صدقًالستبانة: -1

 : صدقًالمحكمين -1-1

 ك,ض فالوت  ا  على  ج  ع   ه وعض ء ف ليئ  ف تة,يوي  في   ف    ث   لت قق  ه صةق فالوت  ا   ق       
   ه وجم إ ةفء ف ,وي فيل   ه  يث صي غ  (1)بلي  ف ت, ي   ج  ك  ة شق   ف   يا  وو  ؤام في ف  ل ق ,قم

ض ف    لن         كة ف   ةة  ل     ةى ف,ت    بم ع  ,ةف ة,فو   ض  ل    الء تل     ض ع  ف ك  ,ف     ف 
 .ف ة,فو ي, اه  ا و ً   ت قيق ف لةن ف ,ئيس  ه 

عةة  ه ف ك  ,ف     لن ف ك  ,ف    ا ء على آ,فء ف و ةة ف   ب يه   ال ظ تلم  فقت,ف  تلم  تم تكةيم صي غ  
ع  ,ة   زع   (20)    ل ك وص    فالوت  ا   ب ا   ه ه ق م ف   ب يه %(10)ف تي  م ت ظ  او   فت  ق

    تو  ي على و, ا و ك ة  اي ب  ت  ي:
 (.10 -1) يش م ف ك  ,ف   ه البعدًاألول)بعدًالمشاركة(: -1

 (.70 -11) ك  ,ف   ه يش م ف البعدًالثاني)بعدًالدعمًالجتماعي(: -2

 (.00 -71) يش م ف ك  ,ف   ه البعدًالثالث)بعدًسماتًالمدرسًاإليجابية(: -3

 (.20 -01) يش م ف ك  ,ف   ه البعدًالرابع)بعدًالتوجيهًالذاتيًالمسؤول(: -4

  اي  ةفئم إج       وي   ا ءًف على ت جيل   فالوت ل ف  ش,ن  ف و ةة ف   ب يه تم فالعت  ة على     
) ك ,ض  ق ة   ك ,ض     ية     ففق     ففق  ق ة(  يث تك ى  ك ,ض  ق ة )ة,ج   ف ةة(    ك ,ض 

    ل ك تب ه وقم )ة,جت ه(      ية )ثالث  ة,ج  (     ففق )و, ك  ة,ج  (     ففق  ق ة )  س ة,ج  (
على ة,ج  ي به وه ة,ج    و (20)ة,ج  ي صم عليل  ف    ب على فوت  ا  ف  يئ  ف ص ي  ف  ة,ب  اي

 ة,ج .  (700)ي صم عليل  ف    ب اي
 التجريبًالستطالعي:

   ً           (06)  تب ا   ه ف ة,فو  ت زيا فالوت  ا  على عيا  فوت العي    ,ج  ة ة   ف    ث  ق        
 لةن  ك,ف   ةى  ل ك  في    فظ  ة شق  ف ك    ف  ةف,س ف ث ا ي   ه  ه  ل   ف صن ف ث اي ف ث ا ي ف ك م

   في ض ء ات ئد ف كيا  فالوت العي  تم تكةيم  كض ف   ,ةف  ف تي  م الئ     ض ح فق,ف  فالوت  ا   ةيلم 
  تم ت زيا وف,فة ف كيا  فالوت العي  على ف ا   ف ت  ي: ف  ل   تبه  فض    ه ق م 

ً
ً
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ًالصفيةًالمدركةًالبيئةالعينةًالستطالعيةًعلىًاستبانةًًيبينًتوزعًأفرادً(10)جدول
على  فالوت العي  ف ة,فو وف,فة عيا   ف  البعةة 

 فوت  ا  ف  يئ  ف ص ي  ف  ة,ب 
 فإلا ث ف لب ,

12 11 

ًصدقًالتساقًالداخلي:
         ً      (10) لغ      فظ  ة شق   ةف,س ف ك م ف ث اي ف ث ا ي ف صن تم و ب عيا   ه  ل   ًًًًً

يج ة فالتو ق ف ةف لي   ق,ف   و ك ة فصةق  اي  ه   ,ج عيا  ف ة,فو  فألو وي    لت قق  ه  الوت  ا    ف 
  و ب  ك  ال  فال,ت     يه  ج  ع ة,ج    الوت  ا  يث ج,ى ف تأبة  ه فالتو ق ف ةف لي   ك  ال  ف ث    

ً(.11(لب   ا    ضح في ف جة   الوت  ا ج  ف بلي  بم ُ كة  ه و ك ة فالوت  ا   ا فأل ك ة فأل ,ى   ا ف ة, 
ًمعامالتًارتباطًأبعادًاستبانةًالبيئةًالصفيةًالمدركةًمعًبعضهاًالبعضًومعًالدرجةًالكليةيبينًً(11)جدول

 كة  ف  كة  ف ة,ج  ف بلي 
 ف  ش ,ب 

 كة ف ةعم 
 فالجت  عي

 كة و    
 ف  ة,س فإليج  ي 

 كة ف ت جيه 
 ف لفتي ف  وؤ م

ف ة,ج  
 ف بلي 

     1  كة ف  ش ,ب 

    1 0.22**  كة ف ةعم فالجت  عي

   1 0.62** 0.26**  كة و    ف  ة,س فإليج  ي 

  1 0.11** 0.21** 0.52**  كة ف ت جيه ف لفتي ف  وؤ م

 1 0.15** 0.13** 0.10** 0.31** ف ة,ج  ف بلي 

       )**( دال عند مستوى داللة 
 الف يكاي وه  (    )ةال  وه  ك  ال  فال,ت    بلل  ةفم ف ص ئيً  عاة  وت ى  (11)ف جة مظل,  ه  الم 

 تتصن   تو ق ةف لي      يةم على صةقل  ف  اي ي. فالوت  ا 
ًثباتًالستبانة: -15-1-3

     ,ق ف ت  ي : ف  يئ  ف ص ي  ف  ة,ب ف ث    ف   ص   وت  ا  فوُت ِ,ج 
  ف    ث    ,يق  إع ةة فال ت  , ق   ف  يئ  ف ص ي  ف  ة,ب   و ب ث    فوت  ا  ًًالثباتًباإلعادة:ً-15-1-3-1

  ةف,س    فظ   ف ث اي ف ث ا ي ف ك مف صن  ل       ً          ه  ( 10)  ت  يق فالوت  ا  على عيا  ق ف ل 
 أل ك ة  يه ف ت  يقيه   قة ج,ى فوت ,فج  ك  ال  ف ث     ي   ً  (  )       صم ز اي  قةف,هة شق ف ,و ي 

  يه ف ت  يق فأل م  ف ث اي. (pearsoon) بيرسون ف   تل    ف ة,ج  ف بلي  عه  ,يق  و ب  ك  م ف,ت    

 :ًثباتًالتجزئةًالنصفية 
 – ك ة   وي ,  ه  بل ك ووت ,ج  ك  م ث    ف تجزئ  ف اص ي  على ف كيا  ا ول   ه ف ت  يق فأل م   وت ةفم 

   ,ف ه.
 ثباتًالتساقًالداخليًبمعادلةًألفاًكرونباخ : 

 (17) تم  و ب  ك  م فالتو ق ف ةف لي  لكيا  ا ول    وت ةفم  ك ة   و    ب, ا  خ   في   يلي ي يه ف جة م
 ًًات ئد  ك  ال  ف ث   .
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ًكرونباخ.الثباتًباإلعادةًوالتجزئةًالنصفيةًوألفاًيبينًً(  )جدول
 و    ب, ا  خ ف تجزئ  ف اص ي  ف ث      إلع ةة و ك ة فالوت  ا   ة,جتل  ف بلي 

 0.10 0.11 0.22**  كة ف  ش ,ب 

 0.10 0.51 0.21**  كة ف ةعم فالجت  عي

 0.27 0.22 0.20**  كة و    ف  ة,س فإليج  ي 

 0.15 0.17 0.21**  كة ف ت جيه ف لفتي ف  وؤ م

 0.30 0.16 0.12**  الوت  ا ف ة,ج  ف بلي  

     )**( دال عند مستوى داللة 

بم  ه  كة ف ةعم في  (  21) يال ظ وه  ك  ال  ث    فإلع ةة ت,ف     يه (17)   اظ, ف ى ف جة م     
ف  ك  ال  تكت , جيةة    اله  الوت  ا في ف ة,ج  ف بلي   (     إ ى  فالجت  عي   كة ف ت جيه ف لفتي ف  وؤ م

   ق     ألغ,فض ف ة,فو  .
في  ((    إ ى  كة ف ةعم فالجت  عيفي       )  يهو    ك  ال  ث    ف تجزئ  ف اص ي   فقة ت,ف          

  تكت ,  ك  ال  ث    ف تجزئ  ف اص ي  جيةة   ق     ألغ,فض ف ة,فو .   الوت  ا ف ة,ج  ف بلي  
في  كة و    ف  ة,س  ((    و    ك  م فالتو ق ف ةف لي   ك ة   و    ب, ا  خ  فقة ت,ف     يه       

   اي ويضً   ك  ال  ث    جيةة   ق     ألغ,فض ف ة,فو .  الوت  ا في ف ة,ج  ف بلي   (     إ ى  فإليج  ي 
تتصن  ة,ج  جيةة  ه ف صةق  ف ث         يجكلل    ف  يئ  ف ص ي  ف  ة,ب يتضح     و ق وه فوت  ا       

 ص       الوت ةفم بأةفة  ل  ث ف    ي.
ًالتحصيلًالدراسي:ً-3

  و ب  كةم ف ت صيم ف ة,فوي  تم فالعت  ة على  ت و  ف ة,ج   ف تي  صم عليل  ف  الب في ج يا      
ف  ص م عليل   ه ف  ةف,س ف تي تم إج,فء    ف تي تم (7010-7017)ف   فة ف  ق,,ة عليه في ف ك م ف ة,فوي 

ف ة,فو  فيل    قة تم فوت ك ة وو  ء ف  ل   ف ليه  م يتقة  ف  ب  م ف   فة ف  ق,,ة   قة تم تقويم ة,ج   ف ت صيم 
ف ة,فوي  وب ف ت زيا ف   يكي   ا اى غ  س   يث تم  ,ح ف  ت و  ف  و  ي   ج  ع ة,ج   ف  الب  ه 

ل ك  ه وجم ف  ص م على ف ة,ج  ف تي تب ه ة,ج   ف  ل   ف  فقك  وةاى  ال  ت ثم فالا ,فن ف  كي ,ي   
  ض  ب   تم ت ةية ة,ج   ف  الب ف ليه ي ثل ه ة,ج   ف ت صيم ف  ,ت ك   ه ة,ج   ف ت صيم ف ة,فوي ف  ا

على  ما ,فن ف  كي ,ي  لكيا  ببم فتم ف  ص   الم ج ا ف  ت و  ف  و  ي  ة,ج   ف  الب  ا ة,ج  فال
 ف جة م فآلتي ي يه   ف ة,ج  ف تي تب ه ف ة,ج   ف تي اي وعلى  ال  ت ثم ة,ج   ف ت صيم ف ة,فوي ف  ,ت ا

  وت ي   ف ت صيم ف ة,فوي ف  ,ت ك   ف  ا  ض     او    ب ف  وف,فة عيا  ف ة,فو .
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ً(ًتقسيمًمستوياتًالتحصيلًالدراسيًألفرادًعينةًالدراسة33جدولً)
مستوى التحصيل الدراسي  االنحراف المعياري المتوسط  العينة

 المنخفض

مستوى التحصيل 

 الدراسي المرتفع

 فما فوق 071.23 فما دون 125.23 25.00 767.23 العينة الكلية

الصف الثاني 

 الثانوي األدبي

 فما فوق 010.30 فما دون 121.03 21.27 727.61

الصف الثاني 

 الثانوي العلمي

 فما فوق 007.57 فما دون 121.65 22.00 766.63

ًإجراءاتًالتطبيق::ًخامساًا
 كة فالاتل ء  ه إعةفة فالوت  ا   و ل ف   ففق   ه  زف,ة ف ت, ي   توليم  ل   ف ت  يق  تم و ب عيا       

     وج, ف  ةف,س ف ث ا ي    لا ب إ ى عةة  ه   ف    ث  ف ة,فو  فألو وي   ه ف  جت ا فألصلي   يث ق  
    كة ل ك تم ت  يق ف ة,فو  ه وجم إع  ء فب,ة  ا و   عه  ف  ة,ويه  ف  ة,و  ف  ة,فء    ق  ل   ا 

    كة فالاتل ء  ه ت  يق  ف  ة,ويه  ة,فء ف  ةف,س  ف   جليهفالوت  ا   على وف,فة عيا  ف ة,فو    و عةة 
 ه  (,12)ف او    ((SPSS  د فإل ص ئي فالوت  ا  على ف كيا   تم تازيم ة,ج   فالوت  ا  ف   م على ف  ,ا

 .ف ة,فو إ يل    وجم فوت ,فج ف ات ئد   ك  جتل  إ ص ئيً    ف  صم ف ت  ي ي يه ف ات ئد ف تي ت صل
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 ادسسالالفصل 
 وتفسريها نتائج وحتليلهاالعرض 

 :أفاراد لاد  المدركاة الصافية والبيئاة االنفعاال  االتزان بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال الفرضية األولى 
 الطلبةبحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات  ةالباحث تللتحقق من صحة هذه الفرضية قام. الدراسة عينة

       البيئة الصفية المدركة، وكانت النتائج كاآلتي:مقياس االتزان االنفعالي و  على مقياس الدراسةأفراد عينة 
لد  طلبة الصف الثان  الثانوي )أفراد  البيئة الصفية المدركةو  االتزان االنفعال بين  ارتباط بيرسونيبين معامل  ( 14)جدول

 عينة الدراسة( 
االتزان االنفعالي* البيئة الصفية 

 المدركة
 القرار مستوى الداللة ترابط بيرسون

       دال عند)      46.0** ترابط بيرسون

 917 العدد

رفض ت أي إيجابييعني ارتباط مرتفع  ذاوه (46.0)ر= كما هو موضح في الجدول السابق فإن قيمة      
ذات داللة إحصائية بين االتزان  ارتباطيهتوجد عالقة  والت  تقول البديلة قبل الفرضيةتالفرضية الصفرية و 

 ، لد  أفراد عينة الدراسةاالنفعال  والبيئة الصفية المدركة 
عناصر ومكونات، إذا كانت تلبي حاجات البيئة الصفية وبما تحتويه من أن ب هذا األمر ةفسر الباحثوت    

الطلبة وميولهم وكانت محفزة لهم فإنها تؤدي إلى شيوع حالة من الرضا واإلطمئنان، وخصوصًا وأن الطلبة في 
والمزاجية والتي لو تركت بدون معالجة وتوجيه فإنها  هذه المرحلة العمرية يعيشون حالة من التقلبات االنفعالية

، وبالتالي تؤثر البيئة الصفية في الذي يمثل مراهق اليوم ورجل الغد، و في شخصية الطالب ستترك آثارًا كبيرة
، فالتفاعل الذي يحصل بين المعلم والطلبة وبين الطلبة، يولد أفراد عينة الدراسة االتزان االنفعالي لدى الطلبة

نوعًا من العالقات االجتماعية التي تشكل أساس البيئة الصفية الفعالة، وهذه العالقات هي التي تعد االساس 
ة مع لتدعيم الثقة بالنفس لدى الطلبة األمر الذي ينعكس على إتزانهم االنفعالي وقد يمكنهم من التعامل بفاعلي

ن الناحية أن المناخ الصفي المساند )أي الداعم م وهذا ما يؤكد"الطالب أثناء دراسته، الضغوط التي تواجه 
يساعد مختلف أعضاء المجموعة فعل االندفاعية و ( يساعد على التقليل من ردود الالفيزيقية والنفسية واألكاديمية

, 1411)علوان و آخرون,  "مشاعرهم االيجابية يطوراصل و لطالب( أن يكونوا أكثر تعاونًا ويزيد فاعلية التو )ا

199- 1926) 

 الفرضية الثانية:
االتزان على مقياس  الدراسةالطلبة أفراد عينة درجات  اتمتوسط  توجد فرو  ذات داللة إحصائية بينال

 لمتغير الجنس. االنفعال  تعز 
على مقياس االتزان  ات درجات الطلبةمتوسط ت هناك فروق ذات داللة إحصائية بينلمعرفة ما إذا كان
لتوضيح داللة الفروق، ، للعينات المستقلة (T-Test)اختبار تعزى لمتغير الجنس، تم استخدام  االنفعالي والتي قد

 : يوضح ذلك والجدول التالي
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الدراسة على مقياس االتزان بين متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة  للفرو  (T-Test) نتائج اختباريبين  ( 15)جدول
 , تبعًا لمتغير الجنساالنفعال 

مقياس االتزان 
 االنفعالي

االنحراف  المتوسط العدد الجنس
 المعياري

قيمة 
 ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 دال                               ذكور
                 إناث

 

 
 , تبعًا لمتغير الجنسمتوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس االتزان االنفعال بين  فرو ال (1)شكل 
بداللة إحصائية  (16.4))ت( قد بلغت  أن قيمةالباحثة الحظ ت ينالسابق والشكل من خالل الجدول   

قبل وت الصفرية الفرضية رفضتوبالتالي ، (.464)وهي قيمة أصغر من قيمة الداللة اإلحصائية( 4641)قدرها
متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة  د فرو  ذات داللة إحصائية بينو وجب القائلةلها و الفرضية البديلة 

األنثى  ، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنلصالح اإلناث على مقياس االتزان االنفعال  تعز  لمتغير الجنس

انفعاالتها ونتيجًة للضوابط والقيود االجتماعية المفروضة عليها من قبل األسرة والمجتمع، فإنها ملزمة بكبت 
ي مع ذاتها ومع اآلخرين، بينما الذكر فإنه قد يسمح لهواه وانفعاالته أن تجول على بالتعامل اإليجابوملزمة 

لخروج، وخصوصًا وأن المجاهرة بمثل هذه االنفعاالت هواها، إذ أنه ال يوجد ما يمنع مثل هذه االنفعاالت من ا
من في مرحلة المراهقة تمثل إشارة من المراهق إلى أنه قد أصبح رجاًل ومن الراشدين، وهذه الحالة قد تولد نوعًا 

عدم االتزان االنفعالي لدى الطالب المراهق، بينما حرص الفتاة على سمعتها وحيائها يجعلها تتمتع بقدر مناسب 
المجتمع عمومًا وبما فيه من مؤسسات وعلى رأسها األسرة تساعد الفتاة أكثر على النمو ن االتزان االنفعالي، فم

العاطفي وذلك على شكل اإلحساس بهذه العواطف والتعبير عنها، بينما في حال الشاب فإنه ينشأ على التعامل 
 األفضل مع ذاته وعلى التكيف مع التوتر والصعوبات.

36.98 

40.21 

15

16

17

18

19

10

13

 إناث ذكور
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ًا أن هناك من يقول بأن المرأة "أكثر عاطفة" من الرجل ألن هناك المئات من ضأي (1442)ويذكر مبيض     
ن  الدراسات التي تشير إلى أن المرأة بشكل عام أكثر قدرة على التعاطف مع اآلخرين وعلى الشعور بشعورهم، وا 

 (906, 1442يض, )مبكان هذا ينطبق على الغالبية إال أن هناك دومًا استثناءات للقاعدة
فاألنثى عرف عنها العاطفة الجياشة لكن هذا ال يعني عدم تمتعها باالتزان االنفعالي، كما أن أهتمام األنثى  

دارتها من أجل الظهور  برأي اآلخرين حولها وحول شخصيتها وجمالها يجعلها تتقن فن التحكم باالنفعاالت وا 
ن االنفعالي لديها، على خالف الذكر الذي يربى بالمظهر المالئم األمر الذي ينعكس إيجابًا على مستوى التواز 

يكترث بالمشاعر، باإلضافة إلى  من الطفولة على عدم االكتراث بالمشاعر فالذكر يربى منذ الصغر على أن ال
الذكر أقل أتزانًا من الناحية وهذا ما يجعل  ،سمة االندفاعية والعدوانية التي يتميز بها الذكر على االنثى

ن كان على األقل من حيث االستجابة على بنود االستبانة والتظاهر بمظهر القوة والصالبة نفعالية، و اال ا 
 النفسية.

، (1441)ودراسة المزيني (,.177)ودراسة العدل (,1774)وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة المنشار
ن االنفعالي لصالح اإلناث، بينما إذ أشارت هذه الدراسات إلى وجود فروق في االتزا (,.144)ودراسة محمد

أشارت هاتان  إذ (,.144)، ودراسة يونس(     ,Gerey  تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
ودراسة  (,1441)ت دراسة الحريبيح الذكور، بينما أشار الدراستان إلى وجود فروق في االتزان االنفعالي لصال

إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في  (1449)، ودراسة العامري (.144)ودراسة ريان  (,1440)ضحيك
االتزان االنفعالي، وتعزو الباحثة سبب اختالف نتائج الدراسات السابقة مع بعضها البعض ومع الدراسة الحالية 

لى اإلى اختالف البيئات الت ت، واختالف ختالف االدوات المستخدمة لجمع البياناي أجريت فيها هذه الدراسات وا 
  الفترة الزمنية التي ُأجريت فيها هذه الدراسات.

 الفرضية الثالثة:
االتزان  على مقياس الدراسةمتوسطات درجات الطلبة أفراد عينة   توجد فرو  ذات داللة إحصائية بينال

 االنفعال  تعز  لمتغير التخصص الدراس .
الدرجة على مقياس االتزان متوسطات درجات الطلبة  بينت هناك فروق ذات داللة إحصائية لمعرفة ما إذا كانو 

لتوضيح ، للعينات المستقلة (T-Test)اختبار تعزى لمتغير التخصص الدراسي، تم استخدام  االنفعالي والتي قد
 : يوضح ذلك داللة الفروق، والجدول التالي

أفراد عينة الدراسة على مقياس االتزان  بين متوسطات درجات الطلبة للفرو  (T-Test)نتائج اختباريبين  ( 16)جدول
 التخصص الدراس , تبعًا لمتغير االنفعال 

مقياس االتزان 
 االنفعالي

التخصص 
 الدراسي

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

قيمة 
 ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 غير دال                               علمي
                 أدبي
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وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى  (4642))ت( قد بلغت  نالحظ أن قيمة السابق من خالل الجدول    
 بعدم القائلةو  الصفرية الفرضية قبلتوبالتالي ، (.464) أكبر من قيمة الداللة اإلحصائية أنهاإذ ( 4672)الداللة 

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس االتزان  د فرو  ذات داللة إحصائية بينو وج
المواد طبيعة طبيعة الدراسة و  ،  وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنتخصص الدراس االنفعال  تعز  لمتغير ال
، كما ةأفراد عينة الدراس في مدى توافر االتزان االنفعالي لدى الطلبة اناألدبي ال تؤثر  في  التخصص العلمي أو

روف التي يعيشها ويتواجد فيها خصص العلمي واألدبي إلى تشابه الظقد يرجع سبب عدم وجود فروق بين الت
من قبل  الطلبة في كال التخصصين، إذ أنهما يقعان في نفس الفئة العمرية، ويتم تدريسهم بنفس الطريقة

دراتها  ، كما أن المناهج الدراسية في كال التخصصين ال تركز علىالمدرسين االنفعاالت وكيفية التحكم بها وا 
فأغلب المواد في كال التخصصين تتعلق بمواضيع عامة ال تندرج ضمن إطار التدريب الوجداني الذي قد يزيد 

 .أو يخفض من االتزان االنفعالي لدى الطلبة
نما يرجع إلى طبيعة وترى الباحثة أن العامل الرئيس في تحلي الطلبة بمستوى مناسب من االتزان االنفعالي إ

الثقة بالنفس هي التي تمكن الطالب من وبالتالي  ،التنشئة األسرية التي تعطي للطالب الثقة بنفسه منذ الطفولة
لطالب مقدار مناسب من التروي والتأني في المواقف وفر لالتعامل بإيجابية مع ذاته ومع اآلخرين، األمر الذي ي

ان يعد والتردد أن التروي"لديه قدر مناسب من االتزان االنفعالي، وخصوصًا و نا يؤموهذا م ،االنفعالية المختلفة
 (116, 1444)زكي, "األبعاد الرئيسة لالتزان االنفعالي من

كما أن تراكم الخبرة التي يكتسبها الطالب بشكل يومي وذلك من خالل التعامل مع زمالئه واألشخاص اآلخرين 
ان واألصدقاء، كلها عوامل تساعد الطالب على التحلي بمقدار مناسب من باإلضافة إلى تشكيل جماعات األقر 

االتزان االنفعالي، بغض النظر عن نوع االختصاص الذي يدرس فيه الطالب وبغض النظر عن المواد الدراسية 
 التي يتعامل معها.

في االتزان االنفعالي بين طلبة الفرعين العلمي واألدبي إلى أن الطلبة في كال  يرجع عدم وجود فروقوقد 
يدرسون تقريبًا نفس المواد، ففي الفرع العلمي هناك مادة فلسفة التخصصين في الصف الثاني الثانوي ما زالوا 

بي فهناك إضافة إلى المواد ومواد تتعلق بالثقافة القومية واللغة العربية واألجنبية، وكذلك األمر في الفرع األد
، واللغة األجنبية، وهذا ما يجعل كال الفرعين متقاربين إلى اإلحصاء والمعلوماتيةاألدبية هناك مواد علمية مثل 

درجة كبيرة من حيث طبيعة المواد الدراسية التي يتم تدريسهم فيها، وغالبًا ما يتم تدريسهم في كال االختصاصين 
األمر الذي يجعل التخصص الدراسي عامل محايد في وجود فروق في االتزان االنفعالي من قبل نفس االساتذة، 

 بين الطلبة.  
إذ أشارت كال الدراستين إلى  (.144)، ودراسة ريان(1774)وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة المنشار

 الدراسي.عدم وجود فروق في االتزان االنفعالي تبعًا الختالف التخصص 
 
 
 



 هاالفصل السادس                                                                                      عرض النتائج وتحليلها وتفسير 

 

 

307 

 :الرابعةالفرضية 
االتزان على مقياس  الدراسةمتوسطات درجات الطلبة أفراد عينة   توجد فرو  ذات داللة إحصائية بينال

 االنفعال  تعز  لمتغير التحصيل الدراس .
عينة الطلبة أفراد للتحقق من هذه الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

كما هو على مقياس االتزان االنفعالي، في الدرجة الكلية  مستوى التحصيل الدراسيتبعًا الختالف  الدراسة
 .                                (19)موضح في الجدول 
 على مقياس االتزان االنفعال  الدراسةعينة أفراد الطلبة اإلحصاء الوصف  لدرجات يبين  (17)جدول 

 االتزان االنفعالي مقياس
 

المتوسط  العدد الدراسيمستوى التحصيل 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 ..106 146.2 .12 منخفض

 ..106 .2761 019 متوسط

 14621 2629. ..1 رتفعم

Total 917 22699 19612 

تم استخدام تحليل التباين  حصائية تعزى لمتغير التحصيل الدراسيلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إ
 يوضح ذلك (12)والجدول رقم  ,(ANOVA) األحادي
أفراد عينة الدراسة على مقياس االتزان االنفعال  تبعًا لمتغير الطلبة لد   األحادي تبايننتائج اختبار تحليل اليبين  (11)جدول 

 التحصيل الدراس 
مقياس االتزان 

 االنفعالي
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F  القيمة
 االحتمالية

 القرار الداللة

بين 
 المجموعات

 دال .464                                

داخل 
 المجموعات

                     

                الكلي

وهذا  (.464)دالة عند مستوى الداللة ستبانةبالنسبة للدرجة الكلية على اال (F)، أن قيمة السابقيتبين من الجدول 
ولمعرفة جهة الفرق فعالي تبعًا لمتغير التحصيل الدراسي، يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتزان االن

 والجدول. Dunnett اختبار المقارنات المتعددة "دونيت" ةالباحث تبين المتوسطات ومستوى داللتها، استخدم
 ( يبين النتائج.91)
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 وسطات تبعًا لمتغير التحصيل الدراس نتائج اختبار "دونيت" للمقارنة بين المتيبين  (11)جدول 
مستوى  (I) المتغير التابع

التحصيل 

 الدراسي

(J) مستوى 

تحصيل ال

 الدراسي

فرق 

 المتوسطات

القيمة  الخطأ المعياري

 االحتمالية

مستوى 

 الداللة

 القرار

مقياس االتزان 
 االنفعالي

 

دال لصااااااااااااااا ل   .464                  متوسط منخفض

مسااااااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااااي  

 المتوسط

دال لصااااااااااااااا ل   .464                  مرتفع منخفض

مسااااااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااااي  

 المرتفع

دال لصااااااااااااااا ل   .464                  مرتفع متوسط

مسااااااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااااي  

 المرتفع

 

 
    

بين متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس االتزان االنفعال , تبعًا لمتغير  الفرو يبين  (2)لشك
 التحصيل الدراس 

أفراد العينة على  ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات وجود فرو  ينالسابق والشكل من الجدوليالحظ 
 .لصالح األفراد ذوي التحصيل الدراس  األعلىمقياس االتزان االنفعال , تبعًا لمتغير التحصيل الدراس  

المرتفع يتمتعون بمستوى من االتزان االنفعالي أكبر مما هو عليه لدى الطلبة  فالطلبة ذوي التحصيل الدراسي
الطالب الذي يتحلى بقدر مناسب من  وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن ،ذوي التحصيل الدراسي المنخفض

االتزان االنفعالي أكثر قدرة على التعامل مع المواد الدراسية من حيث خبرته التي اكتسبها من اآلخرين ألنه أكثر 
تفاعل، وبالتالي فإن قدرته على معرفة الطرق والوسائل التي يكتسب بها اآلخرون المعرفة والمعلومات تصبح 

هذا التفاعل مع اآلخرين يزيد من خبرته وسعة أفقه ووضع أهدافه البعيدة التي تعمل  إلى أن أفضل، إضافةً 
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، كدافع للتحصيل الدراسي، أيضًا يكون أكثر قدرة على التواصل مع المدرسين واالستفسار عن المادة الدراسية
 لتحصيل الدراسي.كما أن الطالب المتزن انفعاليًا أكثر أنبساطًا وتفاؤاًل وهذا ينعكس إيجابيًا على ا

يداني أن الطلبة المتفوقين دراسيًا كانوا يتعاملون بشكل أكثر جدية كما الحظت الباحثة من خالل التطبيق الم
ومسؤولية من الطلبة ذوي التحصيل الدراسي المنخفض، وقد أبدوا أهتمام كبير في معرفة الغاية من تطبيق 

لتالي كان التعامل معهم أسهل مقارنًة مع الطلبة ذوي التحصيل المقاييس عليهم وما الفائدة المرجوة منهم، وبا
هم أقدر على ضبط المرتفع التحصيل سين، إذ أشاروا إلى أن الطلبة ذوي المنخفض، وهذا ماأكده ايضًا المدر 

 أنفعالتهم وهم متزنين وهادئين مقارنًة بالطلبة ذوي التحصيل المنخفض والذين غالبًا ما يحاولون لفت االنظار
صدار األصوات ومحاولة إزعاج اآلخرين في الصف تعويضًا لحالة النقص لديهم.  إليهم من خالل التعليقات وا 

حيث أشارت كل  (1449)ودراسة العامري (.177)وتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة كل من العدل
من الدراستين إلى عدم وجود فروق في االتزان االنفعالي تبعًا الختالف مستوى التحصيل الدراسي، وتعزو 

ختالف البيئات التي أجريت فيها هذه االباحثة التعارض مابين نتيجة الدراسة الحالية ونتائج الدراسات السابقة إلى 
لى اختالف الفترات الزمنية الت  ي تم تنفيذ هذه الدراسات فيها.الدراسات وا 

 الفرضية الخامسة:
البيئة  على مقياس الدراسةمتوسطات درجات الطلبة أفراد عينة   توجد فرو  ذات داللة إحصائية بينال

 الصفية المدركة تعز  لمتغير الجنس.
ة يئالبالدرجة على مقياس متوسطات درجات الطلبة  ت هناك فروق ذات داللة إحصائية بينلمعرفة ما إذا كان
للعينات المستقلة، لتوضيح داللة  (T-Test)، تم استخدام اختبار الجنستعزى لمتغير  والتي قد الصفية المدركة

 يوضح ذلك:  (14)الفروق، والجدول رقم
البيئة الصفية  بين متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس للفرو  (T-Test)نتائج اختباريبين  ( 22)جدول

 , تبعًا لمتغير الجنسالمدركة
قيمة  االنحراف المعياري المتوسط ن الجنس البعد والدرجة الكلية

 )ت(
 القرار مستو  الداللة د.ح

 بعد المشاركة
 

 دال 4644 911627 2641 26.1 .1762 214 الذكور
 7622 11670 277 اإلناث

 دال 4641 919 16.2 2622 106.0 214 الذكور بعد الدعم االجتماعي
 7627 .1.62 277 اإلناث

بعد سمات المدرس 
 اإليجابية

 

 دال 4644 949621 .269 602. 17621 214 الذكور
 7640 11607 277 اإلناث

بعد التوجيه الذاتي 
 المسؤول

 دال 4641 91.621 16.0 26.2 116.9 214 الذكور
 14621 10629 277 اإلناث

 دال 4644 910621 2622 1.671 2.604 214 الذكور الدرجة الكلية للمقياس
 2.6.1 .7061 277 اإلناث
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, تبعًا لمتغير بين متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس البيئة الصفية المدركة لفرو ا يبين (3)شكل

 الجنس

 
, تبعًا درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس البيئة الصفية المدركةبين متوسطات  لفرو ايبين  (4)شكل

 لمتغير الجنس
وذلك في الدرجة  (.269( و)16.2)أن قيمة )ت( قد تراوحت ما بين ، ينالسابقوالشكلين  الجدول يالحظ من  

وبالتالي ترفض الفرضية  ,(.464)بعادها الفرعية وهي جميعها دالة عند مستوى الداللة االكلية لألستبانة و 
متوسطات درجات الطلبة أفراد  فرو  ذات داللة إحصائية بين بوجودقبل الفرضية البديلة لها والقائلة الصفرية وت

 ولصالح اإلناث. عينة الدراسة على مقياس البيئة الصفية المدركة تعز  لمتغير الجنس
ويمكن أن يعزى ذلك محليًا وعربيًا، إلى وضع المرأة في هذه المجتمعات، إذ ال تجد لنفسها وسيلة إلثبات 

وهي على مقاعد الدراسة، أكثر  األمر الذي يجعلها وجودها إال من خالل التحصيل األكاديمي والمثابرة واالجتهاد
تحسسًا للجوانب العقلية، وأكثر تحسسًا لجوانب البيئة الصفية من  انخراطًا في األنشطة الصفية وبالتالي أكثر

الذكور خصوصًا في مرحلة المراهقة المتزامنة مع مرحلة التعليم الثانوي، كونهم يجدون فرصًا أوفر لالنشغال 
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ما يفسر  وهذا بالعديد من االهتمامات والمشتتات التي يبدو أنها تبعدهم عن التفكير بشكل جدي مقارنًة باإلناث
سبب شعورهن بالمسؤولية تجاه واجباتهن المدرسية وسعيهن وراء التحصيل واإلنجاز، وهذا الشعور بالمسؤولية 

وذلك لما للمشاركة الصفية من فائدة وأهمية كبيرة في رفع مستوى  ،هو الذي يدفع اإلناث إلى المشاركة الصفية
وفي حين تحقق قدر مناسب من المشاركة الصفية فإن  تقدير الذات للطالب الذي يسعى إلى التفوق الدراسي،

هذا األمر سيؤدي إلى حصول الطالب على دعم نفسي واجتماعي متمثل بالتعزيز من قبل المدرس، وكل هذه 
إذ  ،األمور ستنعكس إيجابًا على اتجاه الطلبة من البيئة الصفية، وهذا ما الحظته الباحثة أثناء التطبيق الميداني

إلناث يبدين أهتمام بالتحصيل والدراسة أكثر من الذكور، وعزز هذه المالحظة للباحثة ما أشار إليه الحظت أن ا
يشاركن بالدروس  كما أنهن   ،المدرسون من أن اإلناث يملنَّ لإللتزام أكثر بالواجبات المدرسية والتحضير للدروس

رد والشغب التي قد يضهرها الذكور في فاإلناث ال يضهرنَّ حاالت التم ،أكثر من الذكور ومن ناحية أخرى
بعض األحيان، كما أكد المدرسون أن اإلناث يملن إلى الترتيب في القاعة الصفية سواء من حيث نظافة المكان 

 .، وهذا كله ما قد يبرر سبب تفوق اإلناث في إدراك خصائص البيئة الصفيةأو من حيث ترتيب المقاعد
إلى أن اإلناث يتميزن بالقدرة على إدراك التفاصيل ولديهن سرعة إدراكية أكبر البد من اإلشارة ومن ناحية أخر  

إذ أشار "إلى تفوق اإلناث في اإلدراك البصري، والسرعة  (.144)مما هو لدى الذكور وهذا ما أكدته دراسة ريان
وخواصه من بين في إيجاد األشكال وفهم النموذج المقدم من خالل إدراك التفصيالت الدقيقة وتحديد حدوده 

دراك أوجه الشبه واالنماذج  وهذا ما قد يفسر سبب تفوق اإلناث ، (120, .144)ري ن, ختالف بينها"مشابهة له وا 
 في إدراك البيئة الصفية مقارنًة مع الذكور. 

ين إذ أشارت كال الدراست( 1414)ودراسة عبد النبي (1779)وتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة عطية
 إلى عدم وجود فروق في إدراك البيئة الصفية تبعًا لمتغير الجنس.

 :السادسةالفرضية 
البيئة  على مقياس الدراسةمتوسطات درجات الطلبة أفراد عينة  توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين ال

 الصفية المدركة تعز  لمتغير التخصص الدراس .
ة يئالبالدرجة على مقياس متوسطات درجات الطلبة  إحصائية بينت هناك فروق ذات داللة لمعرفة ما إذا كان
للعينات المستقلة،  (T-Test)، تم استخدام اختبار التخصص الدراسيتعزى لمتغير  والتي قد الصفية المدركة

 يوضح ذلك:  (11)لتوضيح داللة الفروق، والجدول رقم
درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس البيئة الصفية  بين متوسطات للفرو  (T-Test)نتائج اختباريبين   (21)جدول

 التخصص الدراس , تبعًا لمتغير المدركة
التخصص  البعد والدرجة الكلية

 الدراسي

االنحراف  المتوسط ن
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى  د.ح
 الداللة

 القرار

 بعد المشاركة
 
 

 دال 4640 114622 .164 7642 146.1 ... علمي
 14622 116.1 1.0 أدبي
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بعد الدعم 
 االجتماعي

 دال 4640 919 1677 .269 1.610 ... علمي
 76.4 .1.62 1.0 أدبي

بعد سمات المدرس 
 اإليجابية

 دال 4641 149621 .161 96.0 14611 ... علمي
 76.0 11644 1.0 أدبي

بعد التوجيه الذاتي 
 المسؤول

غير   .461 .11.69 1601 7601 12617 ... علمي
 14601 106.1 1.0 أدبي دال

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 دال 4640 111610 .164 .2460 .2761 ... علمي
 29609 7.677 1.0 أدبي

     

 
لمتغير  , تبعاً بين متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس البيئة الصفية المدركة لفرو ايبين  (5)شكل

 التخصص الدراس 

 
بين متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس البيئة الصفية المدركة, تبعًا  لفرو ايبين  (6)شكل

 لمتغير التخصص الدراس 
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وكل من لبيئة الصفية المدركة مقياس ابالنسبة للدرجة الكلية ل)ت( قيمة أن ، ينالسابق والشكلين بين من الجدوليت
كانت جميعها دالة عند مستوى  الدعم االجتماعي وبعد سمات المدرس اإليجابيةبعد بعد المشاركة و 

والتي تقول  الفرضية البديلة لها وقبول إلى رفض الفرضية الصفرية في جزئها األول وهذا ما يدفع (.464)الداللة
ات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس البيئة الصفية متوسط توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين

قيمة )ت( قد بلغت  حية أخرى يالحظ أنومن نالصالح الفرع األدب ,  المدركة تعز  لمتغير التخصص الدراس 
وهي غير دالة عند مستوى الداللة  (.461)بداللة إحصائية قدرها  (1601) عند بعد التوجيه الذاتي المسؤول

توجد فرو  ذات داللة  الاني والتي تقول ثإلى قبول الفرضية الصفرية في جزئها ال وهذا ما يدفع (,.464)
تعز  لمتغير  ف  بعد التوجيه الذات  المسؤولمتوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة  إحصائية بين

 التخصص الدراس .
طلبة الفرع األدبي كانوا مهتمين أكثر وتفسر الباحثة هذه النتيجة بالنسبة للجزء األول من الفرضية إلى أن 

تطبيق  بمعرفة الغاية من تطبيق األختبارات أكثر من طلبة الفرع العلمي، الذين عبر البعض منهم عن عدم فائدة
إذ أن الدراسة في  رع األدبي مقارنًة بالفرع العلمي؛فونتيجًة لسهولة الدراسة في ال مثل هذه االختبارات عليهم،

ينعكس على مستوى  طالب مستوى مناسب من التفوق الذيالفرع األدبي ال تحتاج أكثر من الحفظ حتى يحقق ال
تقدير الذات لدى الطلبة، وبالتالي تكون مشاركة طلبة الفرع األدبي في الدروس واألنشطة الصفية أكبر مما هو 

لبة الفرع العلمي، والذي تقوم الدراسة في هذا الفرع على التحليل الدقيق لجزيئات األمور للحصول عليه لدى ط
 إلى الحل الصحيح.

طبيعة الدروس التي تعطى لطلبة الفرع العلمي تيسر عملية المشاركة والمناقشة بين الطالب  ويمكن القول أن
ي إلى شيوع جو من الرضا النفسي عن طبيعة العملية فيما بينهم وبين الطالب والمدرسين األمر الذي قد يؤد

أن  من ة لجميع حاجاتهم بدالً عهي بيئة محببة ومشب البيئة الصفية هذا ما يجعل الطلبة يدركون أنو  ،التعليمية
كما أن المدرسون وبما يتمتعون به من خصائص إيجابية تجعلهم نموذجًا يحتذى به من قبل ، تكون بيئة منفرة

رى الباحثة أن طبيعة المواد وطبيعة الدراسة في الفرع العلمي، وبما تنطوي عليه من صعوبة لدى الطلبة، وت
بعض الطلبة كل هذه األمور تدفع الطلبة إلى اإلحجام عن المشاركة في األنشطة الصفية، والخوف من طرح 

يات والفيزياء والعلوم، األمر الذي األسئلة خوفًا من التأنيب الذي قد يوجهه إليهم مدرسوا المواد العلمية كالرياض
يدفع الطالب ذوي التحصيل المنخفض إلى أن يدرك أن البيئة الصفية هي بيئة منفرة وغير محببة إليه، بما 

 تنطوي عليه من مشاعر الخوف من الفشل وعدم اإلنجاز.
ن مواد دراستهم هي مواد جافة، ميداني، أولقد أكد الطلبة من الفرع العلمي أثناء لقاء الباحثة بهم في التطبيق ال

باإلضافة إلى حاجتهم إلى وسائل تعليمية أكثر لفهم الدروس، إذ يستبدل المدرسون التجارب واالختبارات التي 
يجب أن تجرى بالمخابر يستبدلونها بالرسم على السبورة أو بالشرح الشفهي عنها وهذا ما يجعل من البيئة 

 هم وال تلبي من مستوى طموحهم.الصفية بيئة مملة، ال تلبي حاجات
أشار بعض الطلبة إلى أن المدرسين في الفرع العلمي ال يحفزونهم وال يوجهونهم نحو سبل النجاح والتفوق ولقد 

تكون بيئة  وهذا ما قد يجعل من البيئة الصفية بيئة منفرة بداًل من أن ،بل هم دائمًا يهددونهم بالفشل والرسوب
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وعلى العكس من ذلك فإن طلبة الفرع األدبي لديهم مجال كبير وواسع من أجل تبادل محببة بالنسبة للطلبة، 
 ،وهذا ما تقتضيه طبيعة الدراسة في المواد األدبية ،إذ أن الباب مفتوح للمناقشة والحوار ،الحاديث مع مدرسيهم

 لح طلبة الفرع األدبي.وبالتالي هذا ما يفسر سبب وجود فروق في البيئة الصفية المدركة من قبل الطلبة لصا
أما من ناحية الجزء الثان  من الفرضية والذي يقول بعد وجود فرو  ف  التوجيه الذات  المسؤول لد  كل 

فتفسر الباحثة هذا األمر إلى أن كل من الطلبة في كال الفرعين لديه طموح في  ،من طلبة الفرع العلم  واألدب 
سب لتأمين مستقبل أفضل، وهذا ما يدفع الطلبة في كال التخصصين االلتحاق بالجامعة ودخول فرع جامعي منا

 ألن يتساووا في مستوى المسؤولية تجاه األمور الدراسية.
والتي أشارت إلى عدم وجود  (     ,Brookhart  بروكهارت وتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة

التخصص الدراسي، كما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع  فروق في إدراك الطلبة للبيئة الصفية تبعًا الختالف
والتي أشارت إلى وجود فروق في إدراك الطلبة للبيئة الصفية لصالح الطلبة في الفرع  (1779)نتيجة دراسة عطية

 العلمي.
 :السابعةالفرضية 

البيئة  على مقياس الدراسةمتوسطات درجات الطلبة أفراد عينة   توجد فرو  ذات داللة إحصائية بينال
 .الدراس  الصفية المدركة تعز  لمتغير التحصيل

الطلبة أفراد للتحقق من هذه الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات     
 اوأبعاده بيئة الصفية المدركةلستبانة االفي الدرجة الكلية  مستوى تحصيلهم الدراسيتبعًا الختالف  عينة الدراسة

 .(11)كما هو موضح في الجدول  ،الفرعية
 بيئة الصفية المدركةلمن المدرسين على مقياس ا الدراسةأفراد عينة الطلبة يبّين اإلحصاء الوصف  لدرجات  (22)جدول 

 , تبعًا الختالف مستو  تحصيلهم الدراس الفرعية وأبعاده
مقياس ل األبعاد والدرجة الكلية

 المدركةلبيئة الصفية 
المتوسط  العدد مستوى التحصيل الدراسي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 بعد المشاركة
 

 611. .1069 .12 منخفض

 2614 14641 019 متوسط

 14649 17614 ..1 مرتفع

Total 917 11641 7604 

 604. 19622 .12 منخفض بعد الدعم االجتماعي

 9691 1.604 019 متوسط

 2612 .2162 ..1 مرتفع

Total 917 1.6.2 2679 

 بعد سمات المدرس اإليجابية
 
 

 

 0699 1.611 .12 منخفض

 9642 17670 019 متوسط

 .267 1.691 ..1 مرتفع

Total 

 

917 146.1 264. 
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 0624 1.670 .12 منخفض بعد التوجيه الذاتي المسؤول

 ..26 .1162 019 متوسط

 14624 21624 ..1 مرتفع

Total 917 126.9 76.. 

 19601 0690. .12 منخفض الدرجة الكلية

 1.6.9 22610 019 متوسط

 22612 114647 ..1 مرتفع

Total 917 74694 21612 

تم استخدام  التحصيل الدراسيلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية على االستبانة تعزى لمتغير 
 .يوضح ذلكليل التباين األحادي، والجدول التالي تح

أفراد عينة  الطلبة وأبعاده الفرعية لد  بيئة الصفية المدركةلعلى مقياس ايبّين نتائج اختبار تحليل التباين,  (  )جدول 
 التحصيل الدراس تبعًا لمتغير  الدراسة

 بعد المشاركة
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F  القيمة
 االحتمالية

 القرار الداللة

بين  بعد المشاركة
 المجموعات

                          

 

     

 

 دال .464

داخل 
 المجموعات

                   

               الكلي

 

بعد الدعم 
 االجتماعي

بين 
 المجموعات

                          

 

     

 

 دال .464

داخل 
 المجموعات

                   

               الكلي

بعد سمات المدرس 
 اإليجابية

 

بين 
 المجموعات

                             

 

 دال .464

داخل 
 المجموعات

                   

               الكلي

 
بعد التوجيه الذاتي 

 المسؤول

 بين
 المجموعات

                          

 

     

 

 دال .464

داخل 
 المجموعات

                   

 الكلي
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 الدرجة الكلية

بين 
 المجموعات

                             

 

     

 

 دال .464

داخل 
 المجموعات

                     

                الكلي

الفرعية كانت  البيئة الصفية المدركة وأبعادهمقياس ابالنسبة للدرجة الكلية ل (F)، قيمة السابقيتبين من الجدول 
وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في البيئة الصفية المدركة  (.464)جميعها دالة عند مستوى الداللة

ولمعرفة جهة الفرق بين المتوسطات ومستوى داللتها،  ،الفرضيةرفض وبذلك ت التحصيل الدراسيتبعًا لمتغير 
 يبين النتائج. (10)والجدول ،" Dunnettاختبار المقارنات المتعددة "دونيت" ةالباحث تاستخدم

 التحصيل الدراس نتائج اختبار "دونيت" للمقارنة بين المتوسطات تبعًا لمتغير يبين  (24)جدول 
Dependent 

Variable 

(I) 

التحصي  

 الدراسي

(J) 

التحصااااااااي  

 الدراسي

فاااااااااااااااااااار  

 المتوسط ت

القيماااااااااااااا   الخطأ المعي ري

 االحتم لي 

مسااااتو  

 الدالل 

 القرار

 بعد المشاركة
 

دال لصااااااااااااا ل   .464                 متوسط منخفض

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المتوسط

دال لصااااااااااااا ل   .464      4671 10600* مرتفع منخفض

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المرتفع

دال لصااااااااااااا ل   .464      4627  7619* مرتفع متوسط

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المرتفع

بعد الدعم 
 االجتماعي

دال لصااااااااااااا ل   .464      ..46 96.9* متوسط منخفض

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المتوسط

دال لصااااااااااااا ل   .464      .462 1.641* مرتفع منخفض

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المرتفع

دال لصااااااااااااا ل   .464      .469 .960* مرتفع متوسط

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المرتفع

بعد سمات 
 المدرس اإليجابية

دال لصااااااااااااا ل   .464      46.2 0692* متوسط منخفض

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المتوسط

دال لصااااااااااااا ل   .464      4621 116.1* مرتفع منخفض

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المرتفع
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 دال لصااااااااااااا ل  .464      4697 699.* مرتفع متوسط

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المرتفع

بعد التوجيه 
 الذاتي المسؤول

دال لصااااااااااااا ل   .464      46.2 671.* متوسط منخفض

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المتوسط

دال لصااااااااااااا ل   .464      4671 .1062* مرتفع منخفض

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المرتفع

دال لصااااااااااااا ل   .464      4671 2600* مرتفع متوسط

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المرتفع

دال لصااااااااااااا ل   .464      1679 116.4* متوسط منخفض الدرجة الكلية

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المتوسط

دال لصااااااااااااا ل   .464      2640 .62..* مرتفع منخفض

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المرتفع

دال لصااااااااااااا ل   .464      .167 .2162* مرتفع متوسط

مساااااااااااااااااااااتو  

التحصاااااااااااااااااي  

 المرتفع

 

 
الطلبة أفراد عينة الدراسة على ابعاد مقياس البيئة الصفية المدركة, تبعًا لمتغير  بين متوسطات درجات لفرو ايبين  (7)شكل

 التحصيل الدراس 
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29.2 
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32.85 

15.21 
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26.72 
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 مرتفع متوسط منخفض مرتفع متوسط منخفض مرتفع متوسط منخفض مرتفع متوسط منخفض

 بعد التوجيه الذاتي المسؤول بعد سمات المدرس اإليجابية بعد الدعم االجتماعي بعد المشاركة
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بين متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس البيئة الصفية المدركة, تبعًا  لفرو ايبين  (1)شكل

 لمتغير التحصيل الدراس 
 ،الدراسةوجود فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة  قينالسابوالشكلين يالحظ من الجدول 

 ى.األعل راد ذوي التحصيل الدراسيلصالح األف التحصيل الدراسيتبعًا لمتغير  على مقياس البيئة الصفية المدركة
اسي في إدراكهم لبيئة الصف، يمكن تفسير هذه النتيجة بالنسبة للفروق بين منخفض ومرتفعي التحصيل الدر و 

والتي جاءت لصالح مرتفعي التحصيل الدراسي، إذ تعتبر هذه النتيجة منطقية بسبب أن التفوق الدراسي قد 
ينعكس على إدراك الفرد لذاته وللواقع الذي يعيش فيه، ويزيد من ثقة الفرد بنفسه وبالتالي ستنعكس هذه الثقة في 

إلى أنه كلما زاد تحصيل الطالب كلما كانت نظرته لألمور بمنظور أكثر تفاؤل جميع سلوكيات الفرد، باإلضافة 
فيدرك أن بيئة الصف أكثر إيجابية وأن المعايير والقواعد المستخدمة تتماشى مع اتجاهاته ومع متطلبات الزمالء 

 داخل الصف.
إذ أنه يمثل النموذج الذي يمكن كما أن المدرس يعد ركنًا أساسيًا ومكونًا هامًا من مكونات البيئة الصفية، 

االقتداء به في أفعاله وتصرفاته ولذلك فإن ألتزام المدرس في التدريس وفي السلوك بصفة عامة يدفع طالبه إلى 
االمتثال به، وتقليده، فسماح المدرس لطالبه بإبداء الرأي في الموضوعات التي تتطلب منهم أن يشعروا بالثقة 

يد مع الطالب، ومساعدتهم على حل مشكالتهم في ضوء مايتوفر من إمكانات، يجعل في آرائهم، والتفاعل الج
وكذلك تشجيع ، الطالب أكثر فعالية وتزاد دافعيتهم للعمل، وقدرتهم على التخطيط والعمل والبحث عن المعلومات

ثر، وهذا ما المدرس لطالبه على النجاح وتدعيم أعمالهم والسماح لهم بالمشاركة يجعل الطالب يحصلون أك
في حالة انتباه ويقظة دائمة مع المدرس مما يستدعي من الطالب المذاكرة الدائمة يدفعهم ألن يكونوا 

 للموضوعات الدراسية بما ينعكس على التحصيل الدراسي لدى الطلبة.
آرائهم ، وبأنفسهمب هم يشعرون بالثقةكما أن التدعيم الزائد والمستمر للمدرس لدى طالبه على االستذكار يجعل

ور الطالب بقرب شعمما يؤدي إلى هم على حل مشكالتهم، وتشجيعهم المستمر على النجاح كما يساعدو 
منهم، ويعمل على مساعدتهم في تحقيق مصالحهم، ويعمل على رعايتهم مما يجعلهم يتجهون إلى  المدرس

 االستذكار والتحصيل الجيد المرتفع.
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ل لدى الطلبة يؤدي دورًا هامًا في تحصيلهم، وذلك ألن الطلبة ذوي باإلضافة إلى التوجه الذاتي المسؤو 
التحصيل المرتفع يتميزون عن أقرانهم ذوي التحصيل المنخفض، بدرجة عالية من التوجيه الذاتي لألهداف 
الشخصية والطموح، إذ أنهم يبذلون مزيد من الجهد، والبحث عن خبرات تعلم جديدة، ويبدون مثابرة عند مواجهة 

، ويتغلبون على مشاعر الفشل بسرعة، ولديهم دافعية أكثر للتعلم، ويحققون مزيدًا من األهداف عند المشكالت
تعلمهم، ويستخدمون مدى واسع من استراتيجيات التعلم وهو مايتميز به الطالب مرتفعي التحصيل عن قرنائهم 

 من الطالب منخفض التحصيل.
، (     ,Brookhart ، ودراسة بروك هارت (1779)نتيجة دراسة عطيةوتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع     

 (     ,Hughes ودراسة هوس  ,(     ,Lizzio ودراسة ليزو  ,(     ,Pimparyon ودراسة بيمباريون 
، إذ أشارت هذه الدراسات إلى أنه للبيئة الصفية المدركة من قبل الطلبة أثر هام في (1449)ودراسة حسن

مستوى تحصيلهم الدراسي، وهذا ما يشكل إشارة للدور المتبادل الذي يلعبه التحصيل في البيئة الصفية المدركة 
 من قبل الطلبة. 

قة بين البيئة الصفية المدركة وبين إلى أنه ال توجد عال (.177)ومن ناحية أخرى أشارت دراسة الخليفة 
التحصيل الدراسي، إذ أن بيئة الصف الدراسية ال تشجع على التحصيل الدراسي وأن هناك عوامل أخرى تلعب 

   دورًا في التحصيل الدراسي كالمناهج وطرق التدريس والمحتوى.
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 :النتائج اإلجمالية لفرضيات البحث 

إحصائية بين االتزان االنفعالي والبيئة الصفية المدركة لدى أفراد عينة ذات داللة  ارتباطيهتوجد عالقة  -1
 .الدراسة

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس االتزان  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -1
 .، لصالح اإلناثاالنفعالي تعزى لمتغير الجنس

الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس االتزان  متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -2
 االنفعالي تعزى لمتغير التخصص الدراسي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة على مقياس االتزان االنفعالي، تبعًا  -0
 لمتغير التحصيل الدراسي لصالح األفراد ذوي التحصيل الدراسي األعلى.

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس البيئة  لة إحصائية بينفروق ذات دال توجد -.
 الصفية المدركة تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس البيئة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -.
 ح الطلبة في الفرع األدبي.الصفية المدركة تعزى لمتغير التخصص الدراسي لصال

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس البيئة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -9
 الصفية المدركة تعزى لمتغير التحصيل الدراسي لصالح الطلبة ذوي التحصيل الدراسي األعلى.

  الدراسةمقترحات: 

 ومن خالل النتائج الت  توصلت إليها الدراسة تقدم الباحثة المقترحات التالية:

ضرورة تشجيع المدرسين على إكساب الطلبة لبعض المهارات االجتماعية من خالل طرح بعض  -1
قامة االنشطة الجماعية التعاونية لما لهذه االنشطة من  المساقات التي ُتعنى بديناميات الجماعة، وا 

 في رفع مستوى االتزان االنفعالي لدى الطلبة.دور كبير 

اهتمام النظام التربوي بتخصيص حصص للطالب والطالبات في المرحلة توصي الباحثة بضرورة  -1
دارة األزمات للوصول بالطلبة إلى مستوى جيد من  األساسية والثانوية في التوجيه واإلرشاد النفسي وا 

 عادة، وهدوءًا، وأكثر ثقة بأنفسهم.االتزان االنفعالي يجعلهم في حالة أكثر س

 إجراء هذه الدراسة على أنواع مختلفة من التعليم كالتعليم الفني والصناعي... -2

بناء برامج تدريبية من قبل المرشدين النفسين بهدف رفع مستوى االتزان االنفعالي لدى الطلبة  -0
 ومساعدتهم على التحكم بانفعاالتهم واالستخدام الفعال لها.

في السبل المناسبة التي تساعد كل من مدرسي الصف الثاني الثانوي ومدرسي الذكور على البحث  -.
 تكوين بيئة صفية إيجابية لتطوير تقدير طلبتهم لها.

القيام بدراسات لتقديم تفسيرات معمقة لتعرف سبب تقدم اإلناث في نتاجات التعلم، عمومًا، وفي  -.
 مقارنًة بالذكور.إدراكهن للبيئة الصفية على وجه الخصوص 
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على إجراء التجارب واستخدام األدوات والوسائل العمل على تشجيع وحث مدرسي المواد العلمية  -9
، في سبيل الوصول إلى فهم أفضل للمعلومات، وبما يجعل عملية التعلم أكثر إمتاعًا وفائدة العلمية

 من طريقة العرض النظري واإللقاء الشفهي.

عديد من المواقف واألدوار لتوفير بيئة صفية ذات مواصفات خاصة يشعر على المدرسين القيام بال  -2
بها الطالب ويدركونها أنها في صالحهم، وبان يتعاطف المدرسون مع طالبهم ويقدرون مشاعرهم 
ويحثونهم على المذاكرة وتنظيم الوقت، كما يجب حث الطالب على قراءة الموضوعات الدراسية، 

الحصة، باإلضافة إلى ذلك على المدرسون العمل على رفع مستوى  ومحاولة حل التدريبات قبل
طموح طالبهم، وأن يكونوا مثل أعلى لطالبهم يحتذى بهم، وأن يحترم المدرسون آراء طالبهم 

 ويشجعوهم على تحمل المسؤولية.

 القيام بمزيد من الدراسات في مجال البيئة الصفية المدركة لفئات أخرى من المعلمين والطلبة، -7
 وربطها بمتغيرات أخرى مثل التحصيل واالتجاهات، ونوع المدرسة وطبيعة المناهج الدراسية.
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باللغة العربية الدراسةملّخص                                                         

 :دراسةمشكلة ال -أولا 
 عينة من لدى البيئة الصفية الُمدركةو التزان النفعالي بين عالقة ال ما :بالسؤال التالي مشكلة الدراسة دتتحد

 .؟انوية العامة بمدارس محافظة دمشقطلبة المرحلة الث

 في النقاط اآلتية:  لدراسةتتجلى أهمية ا : الدراسةأهمية ثانياا: 
 الموضوع هذا تناولت التي والدراسات المصادر ندرة من النظرية الناحية من أهميتها الدراسة تستمد 

 يتعلق فيما حديثة معلومات توفير في الدراسة تسهم أن المتوقع من حيث, الباحثة علم بحدود
 .الدراسة بمتغيرات

 في المدارس واقع على الضوء من مزيد إلقاء في العملية الناحية من أهميته الدراسة تستمد كما 
 المتعلم على بدورها تؤثر والتي الصف بيئة في ارتكابها يتم التي واألخطاء السورية العربية الجمهورية

 (.تربوية – فيزيقية – نفسية) جوانب عدة من
 في التوازن إلى البيئة هذه اتجهت فكلما الصفية البيئة بأهمية الوعي زيادة في الدراسة تسهم أن يمكن 

 كانت كلما النفسية أو التربوية أو الفيزيقية الناحية من سواء السليمة التربوية العملية متطلبات توفير
 .أفضل التربوية العملية على انعكاساتها

 والذي الطالب به يتمتع أن يجب الذي االنفعالي واالتزان االستقرار أهمية من الدراسة أهمية تأتي 
 .عناصرها بكافة الصفية البيئة داخل الطالب تفاعل على بدوره يؤثر

 كون هامة مرحلة تعد والتي الثانوية المرحلة طلبة وهم بالدراسة المستهدفة الفئة أهمية على التأكيد 
 في وملحوظة هامة بتغيرات تتميز والتي الطلبة بها يمر التي المراهقة مرحلة مع تتزامن المرحلة هذه
 .للطلبة االنفعالية الجوانب وخاصة الشخصية الجوانب كافة

 من التقليل أو الحد أو التربوية العملية شروط تحسين في ميدانيا   الدراسة نتائج من االستفادة يتوقع 
 .جوانبها بكافة الصفية البيئة شروط سوء عن الناجمة والمشكالت األخطاء
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 المدرسة إدارة و للمعلمينً   إجرائيا أوً   نظريا سواء التربوية المقترحات بعض تقديم محاولة 
 تغيير أو تعديل أو تكوين أجل من ظروف من بالطالب يحيط ما وكل الصفية البيئة الستثمار
  .التربوية العملية من المرجوة الفائدة يحقق مما والتربوية واالجتماعية النفسية اتجاهاتهم

 ما يلي:الحالي إلى  لدراسةهدف ات : لدراسةأهداف اثالثاا: 
 عينة البحث. أفراد العالقة بين االتزان االنفعالي و البيئة الصفية الُمدركة لدى  -1
 –)ذكور تزان االنفعالي وفق متغير الجنسداللة الفرق بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس اال -2

 (.إناث
ختصاص االتزان االنفعالي وفق متغير اال داللة الفرق بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس -3

 .أدبي( –)علمي
فعالي وفق متغير التحصيل داللة الفرق بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس االتزان االن -4

 .الدراسي
لُمدركة وفق متغير الصفية اداللة الفرق بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس البيئة  -5

 .إناث( –الجنس)ذكور
ة الُمدركة وفق متغير داللة الفرق بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس البيئة الصفي -6

 .أدبي( –ختصاص )علمياال
دركة وفق متغير التحصيل داللة الفرق بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس البيئة الصفية المُ  -7

 .الدراسي

 :(5...تم اختبار الفرضيات عند مستوى داللة ) :لدراسةفرضيات ارابعاا: 
لدى أفراد عينة  البيئة الصفية المدركةان االنفعالي و االتز ذات داللة إحصائية بين ال توجد عالقة  -1

  .البحث
متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال -2

 االتزان االنفعالي تعزى لمتغير الجنس.
متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس   توجد فروق ذات داللة إحصائية بينال -3

 االتزان االنفعالي تعزى لمتغير التخصص الدراسي.
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وسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس مت فروق ذات داللة إحصائية بين ال توجد -4
 االتزان االنفعالي تعزى لمتغير التحصيل الدراسي.

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ال -5
 البيئة الصفية المدركة تعزى لمتغير الجنس.

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس  فروق ذات داللة إحصائية بين ال توجد -6
 البيئة الصفية المدركة تعزى لمتغير التخصص الدراسي.

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس   توجد فروق ذات داللة إحصائية بينال -7
 البيئة الصفية المدركة تعزى لمتغير التحصيل الدراسي.

 :دراسةمجتمع ال :خامساا 
, حيث بلغ (2.13 -2.12)للعام الدراسي  المرحلة الثانويةطلبة جميع من  دراسةيتألف المجتمع األصلي لل

ولقد , حسب إحصاءات مديرية التخطيط واإلحصاء في محافظة دمشق طالبا  وطالبة( 37.131) عددهم
( طالبا  11.183واألدبي( إذ بلغ عددهم )ت الباحثة طلبة الصف الثاني الثانوي العام بفرعيه )العلمي اختار 

 .وطالبة
 :دراسةعينة ال :سادساا 

بالطريقة العشوائية الطبقية, حيث بلغت نسبة سحب العينة من المجتمع األصلي  دراسةتم سحب عينة ال
 طالبا  وطالبة من طلبة (565) طالبا  وطالبة, موزعين إلى (711)وبذلك فلقد بلغ حجم العينة  ,(%7)للدراسة

 .من طلبة الفرع األدبي طالبا  وطالبة (154), والفرع العلمي
 :حدود الدراسة اا:سابع

 بالمحددات التالية: دراسةوتتعين حدود ال
طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه األدبي والعلمي والبالغ  شملت عينة الدراسة الحدود البشرية: -1

 .طالبا  وطالبة (711هم )عدد
دمشق الثانوية في العام الدراسي  تم تطبيق أدوات الدراسة في مدارس محافظة الحدود المكانية: -2

2.12-2.13. 
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تطبيق , و , وتصميم وتحكيم أدوات الدراسةريبجمع اإلطار النظالبدء  حيث تم الحدود الزمنية: -3
 (2.14-2.13)ومعالجة النتائج المتعلقة بالفرضيات في العام الدراسي  ,المقاييس على أفراد العينة

 , الفصل الدراسي األول
وقياسها من خالل األدوات  االتزان االنفعالي والبيئة الصفيةوتتناول العالقة بين  الحدود الموضوعية: -4

تحصيل ال ,علمي(-ص )أدبياصتخاالالتالية: )الجنس,  وفق المتغيرات استخدمت بالدراسةالتي 
لألداتين  كومتريةيعلى الخصائص الس إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة (, وتتوقفالدراسي

 . دراسةالمستخدمتين في ال
 المتغيرات التالية: ت الدراسةتضمن: متغيرات الدراسةاا: ثامن
 :المتغيرات الرتباطية: وتشمل المتغيرات التالية 
 .االتزان االنفعالي -1
 .الصفية المدركة البيئة -2
 :المتغيرات التصنيفية: وتشمل المتغيرات التالية 

 إناث(. -)ذكور الجنس وله مستويان -1
 علمي(. –االختصاص وله مستويان )أدبي  -2
 .التحصيل الدراسي -3

 اعتمدت الباحثة في دراستها على األداتين التاليتين: :دراسةأدوات ال تاسعاا:
إعداد )محمود قامت الباحثة باالعتماد على مقياس االتزان االنفعالي من  دراسةحقيق أهداف اللت -1

 .( عبارة63( ويتألف من )6..2 ,اسماعيل محمد ريان
وسيتم الحديث بشكل مفصل  بند. (.4) من ويتألف ة بتصميم مقياس البيئة الصفية,الباحث تكما قام -2

  عن إعداد هذه األدوات في الفصل الرابع.
 النتائج اإلجمالية لفرضيات البحث: عاشراا:

إحصائية بين االتزان االنفعالي والبيئة الصفية المدركة لدى أفراد ذات داللة  ارتباطيهتوجد عالقة  -1
 .عينة الدراسة
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متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -2
 ., لصالح اإلناثاالتزان االنفعالي تعزى لمتغير الجنس

الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس  متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -3
 االتزان االنفعالي تعزى لمتغير التخصص الدراسي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة على مقياس االتزان االنفعالي, تبعا   -4
 لمتغير التحصيل الدراسي لصالح األفراد ذوي التحصيل الدراسي األعلى.

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس البيئة  لة إحصائية بينفروق ذات دال توجد -5
 الصفية المدركة تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس البيئة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -6
 ح الطلبة في الفرع األدبي.الصفية المدركة تعزى لمتغير التخصص الدراسي لصال

متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس البيئة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -7
 الصفية المدركة تعزى لمتغير التحصيل الدراسي لصالح الطلبة ذوي التحصيل الدراسي األعلى.
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 مراجع البحث باللغة العربية
النفس  علم(. 7002والخطيب، إبراهيم والزبادي، أحمد ) أبو رياش، حسين و عبد الحق، المعايطة -

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.4، طالتربوي للطالب الجامعي والمعلم الممارس
رسالة  الجنسين ومفهوم الذات،نفعالي لدى العالقة بين االتزان اال (. 7892أبو زيد، إبراهيم أحمد ) -

 كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، مصر.ماجستير غير منشورة، 
، والتوزيع للنشر العلمية يافا دار، وتنظيمها الصفوف إدارة .(7007) حسين خميس محمد، نمرة أبو -

 .األردنعمان، 
، االسكندرية ،مركز االسكندرية للكتاب ،الصحة النفسية والتوافق(. 7888، سهير كامل )أحمد -

 .مصر
 مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية. فق،الصحة النفسية والتوا(. 7881أحمد، سهير كامل ) -
دراسة ميدانية عن العالقة بين النضج االنفعالي والتحصيل (. 7880، عادل عز الدين )األشول -

 .، القاهرةجامعة عين شمس ،مجلة كلية التربية ،يالدراس
دار عالء الدين للنشر والتوزيع،  مصطلحات التربية والتعليم، معجم(. 7890بدوي، عبد السميح ) -

 القاهرة، مصر.
، عمان، الفرقان دار ،التربوي النفس علم في الميسر .(7897) توفيق، ومرعي حمدأ، بلقيس -

 .األردن
 دار ،التربوي النفس علم أسس .(7007) الرحمن عبد، وعدس يوسف، وقطامي الدين يمح، توق -

 .، عمان، األردنوالتوزيع والنشر للطباعة الفكر
 دار  البيئي، النفس علم .(7887) وأحمد، محمد سبيكة، والخليفي سهير، ومحفوظ جابر، جابر -

 .القاهرة ،العربية النهضة
 دار المسيرة، األردن. التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاتها، (.7004جاد، منى محمد ) -
مقال في مجلة األمل تصدر عن مجمع األمل  عالمات الصحة النفسية،(. 7001حامد، مجدي ) -

 .www.alamal.med.sa، موقع إلكتروني على شبكة اإلنترنت.51للصحة النفسية بالرياض، العدد 
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أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء من الجنسين (. 7007، هالة فاروق أحمد )الحريبي -
رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد  (.21-21وعالقتها باالتزان االنفعالي في المرحلة من )
 الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، القاهرة.

في سمات الفصل  الفروق بين الطالب العاديين والمتفوقين تحصيليا  (. 7002حسن، محمد ) -
للدراسات النفسية، المجلة المصرية ، والطالب والمعلم كما يدركها طالب وطالبات المرحلة الثانوية

 .212 -98، ص ص21، المجلد 12العدد 
دار عالم الكتب  المدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعالج النفسي،(. 7007أسماء )الحسين،  -

 للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، السعودية.
 .االسكندرية، المعارف منشأة، المعاصر النفس علم (.7895) ألفت، حقي -
 للثقافة الوطني المجلس، المعرفة عالم ،ومشكالتها البيئة .(7828) محمد، ينيوصبا رشيد، الحمد -

 .الكويت، واآلداب والفنون
 .، األردن، دار الفكر للنشر والتوزيع7ط، النمو االنفعالي عند األطفال (.7881) حواشين، مفيد -
، الدار العربية للنشر والتوزيع، المكتبة الجامعية، 7، طمبادئ علم النفس. (7007أديب ) الخالدي، -

 ليبيا. ،غريان
 .، األردندار أسامة للنشر والتوزيع، عمان ،مبادئ علم النفس .(خليفة، صابر )ب ت -
البيئة الصفية كما تدركها عينة من طالبات المدارس اإلعدادية (. 7881الخليفي، سبيكة يوسف ) -

، 21العددجامعة قطر، مجلة كلية التربية،  والثانوية بدولة قطر وعالقتها بالتحصيل الدراسي،
 .151-185، ص ص 2881

 كلية، العربي الفكر دار ،بها العمل أساليب و التعلم بيئة األطفال روضة(. 7008) عزة، خليل -
 .الرياض، سعود لكالم جامعة ،التربية

براهيم زيدان مصطفى محمد ترجمة، الفصل إدارة .(7825) جيمس ،دانهيل -  دار آدم اهلل عبد وا 
 .، ليبيااألندلس مكتبة

دار الكندي للنشر  علم النفس العام،(. 7888، صالح حسن والكبيسي، وهيب محمد )الداهري -
 والتوزيع، إربد، األردن.
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 عالم الكتب، القاهرة. الجوانب االجتماعية على التعلم المدرسي،(. 7001الدردير، عبد المنعم ) -
العالقة بين االتزان االنفعالي والحركي ومستوى األداء المهاري في (. 7898الدرديري، سميرة ) -

، ص 7المجلة العلمية الرياضية والرياضة، العدد األول، مجلد  بعض مسابقات الميدان والمضمار،
 ، مصر.770-777 ص

 ، مصر.اإلسكندرية، دار المعارف، 77ط أصول علم النفس، (.7888راجح، أحمد عزت ) -
تكاري لدى الدافع المعرفي والبيئة الصفية وعالقتهما بالتفكير االب (.7004رضوان، وسام سعيد ) -

 غزة، فلسطين.-رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر طالب الصف الرابع،
 ، الفكر العربي، القاهرة، مصر.1ط أصول التربية في علم النفس،(. 7888رمضان، محمد )  -
االتزان االنفعالي وعالقته بكل من السرعة اإلدراكية والتفكير (. 7001إسماعيل ) ريان، محمود -

رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية،  االبتكاري لدى طلبة الصف الحادي عشر بمحافظة غزة،
 جامعة األزهر بغزة، فلسطين.

 .، عمان، األردندار الشروق ،مدخل إلى علم النفسال. (7002الهنداوي، علي )و  الزغلول، عماد -
 المدرسة قبل ما مرحلة أطفال لدى السلوكية المشكالت لبعض دراسة(. 7000)عمر وسيمة، زكي -

 ،االندفاع( التروي، المغايرة)المسايرة، الخلقي الحكم متغيرات ضوء في المنيا بمدينة االبتدائية
 .مصر، المنيا، المنيا جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة

 ، مكتبة عين شمس، القاهرة، مصر.5ط علم النفس العام،(. 7887الزهار، نبيل عيد ) -
 ، عالم الكتب، القاهرة، مصر.4ط علم النفس االجتماعي،(. 7881زهران، حامد ) -
 .الرياض للنشر والتوزيع، عكاظدار ، الدوافع واالنفعاالت .(7894، محمد مصطفى )زيدان -
 المدرسية البيئة من مختلفة أنواع في للتالميذ المزاجية السمات بعض(. 7880) سالم محمد، سالم -

 .، مصرالمنوفية جامعة، التربية كلية، غير منشورة ماجستير رسالة ،الدراسي بتحصيلهم ذلك وعالقة
 طالب يدركها كما الدراسي الصف في التعلم لبيئة تحليلية دراسة .(7884) حمزة محمد، السليماني -

 العدد، المنصورة جامعة، التربية كلية مجلة. وجدة المكرمة مكة بمدينتي الثانوية المرحلة وطالبات
11. 
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دار وهدان للطباعة  معالمه ونماذج من دراساته،-علم النفس الحديث(. 7829سويف، مصطفى ) -
 والنشر، القاهرة.

ج إرشادي معرفي سلوكي في تحسين النضج المهني معلية برنااف .(7880السيد، عبد الحليم ) -
رسالة دكتوراه  ،وتنمية مهارة اتخاذ القرار المهني لدى طالب صف األول الثانوي بمحافظة الطائف

 ، السعودية.غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية
الدار العربية للعلوم،  علم النفس وتطبيقاته التربوية واالجتماعية،(. 7888السيد، سامي ممدوح ) -

 بيروت، لبنان.
 علم نفس الطفولة األسس النفسية واالجتماعية،(. 7881الشربيني، زكريا أحمد وصادق، إبراهيم ) -

 الفكر العربي، القاهرة، مصر. دار
رشادي عقالني _ انفعالي سلوكي في تحسين مستوى إفعالية برنامج  .(7005اوي، صالح )الشعر  -

، ص 77، السنة71، العدديمجلة اإلرشاد النفس ،االتزان االنفعالي لدى عينة من الشباب الجامعي
 .، جامعة عين شمس، القاهرة54-7ص

، المدرسية الصحة. (7888) براهيمإ، الحليم وعبد محمد أمان، وأسعد المقصود عبد فايز، شكر -
 .، القاهرةالكتاب عالم

 وائل دار، للباحثين التطبيقي الدليل العلمي البحث .(7007) حافظ الفتاح عبد محمد، الصيرفي -
 .األردن، عمان، للنشر

القيم المتضمنة في سلوكيات قادة النشاط الكشفي في مدارس محافظة . (7004ضحيك، محمد ) -
كلية  بغزة، ، الجامعة االسالميةغير منشورةرسالة ماجستير ، غزة وعالقتها باالتزان االنفعالي

 .، فلسطينالتربية
 ،اإلسكندرية ،، دار المعرفة الجامعية5، طمعاليم علم النفس المعاصر .(7888، عزت )الطويل -

 .مصر
 دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان. تنمية قدرات التفكير االبداعي، (.7007الطيطي، محمد حمد ) -
األعراض السيكولوجية وعالقتها باالتزان االنفعالي لدى عينة من (. 7002العامري، سليمان ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك خالد، السعودية. المراهقين،
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 المعرفة الجامعية، االسكندرية.، دار أسس علم النفس .(7880أحمد )، عبد الخالق -
دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  محاضرات في علم النفس العام،(. 7894عبد الخالق، أحمد ) -

 مصر.
التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء األمهات العامالت وغير (. 7889عبد الغفار، بكر سمير ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أسيوط، مصر. العامالت،
 دار النهضة العربية، القاهرة، مصر. مقدمة في الصحة النفسية،(. 7001عبد الغفار، محمد ) -
دور النوع والتفوق الدراسي في استراتيجيات التعلم (، 7070عبد النبي، محسن أحمد محمد ) -

المجلة المصرية  المنظم ذاتيا  وخصائص البيئة الصفية المدركة لدى طالب المرحلة الثانوية،
 .191 – 112، ص ص11، العدد12، المجلدللدراسات النفسية

 مرحلة نهاية حتى الجنين تكون مرحلة من ومشكالته النمو مدلوالت (.7001) نبيل، الهادي عبد -
 .، األردنعمان، والتوزيع للنشر األهلية المراهقة،

 والنشر للطباعة الفكر دار، الفعال والتدريس الفاعل المعلم .(7881) الرحيم عبد محمد، عدس -
 .، عمان، األردنوالتوزيع

جون وايلي ، 7ط يات علم النفس التربوي،أساس (.7885عدس، عبد الرحمن وتوق محي الدين ) -
 ووالدة للنشر، لندن، المملكة المتحدة.

التفكير القته بكل من السرعة االدراكية و عاالنفعالي و  االتزان .(7881العدل، عادل محمد محمود ) -
، 717–771ص  ص، 22سلسلة أبحاث، مجلة دراسات تربوية، المجلد العاشر، الجزء  ،االبتكاري

 ، القاهرة.عالم الكتب
البيئة المدرسية وعالقته التوافق النفسي واالجتماعي مع (. 7882عطية، محمد مدبولي ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق، مصر. بالتحصيل،
دراسة النمو االجتماعي واالنفعالي ألطفال المالجئ في مرحلة المراهقة  (.7882عطية، مطاوع ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاهرة. المبكرة،
(. 7077) حسين عياد، علي محمدو  جاسم أكرم، حميدو  فخري منير، صالحو  ابراهيم عامر، علوان -

 .األردن، والتوزيع للنشر العلمية زوري داليا، التدريس وتقنيات التدريسية الكفايات
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 ، مكتبة القادسية، بغداد.مدخل إلى علم النفس .(7880عمران، محمد ) -
 .بيروتدار الكتب العلمية، ، علم النفس الشخصية .(7881عويضة، كامل ) -
، ، دار الراتب الجامعيةالمجلد السادس ،موسوعة علم النفس الحديث .(7007يسوي، محمد )الع -

 .بيروت
علم النفس الفسيولوجي دراسة في تفسير السلوك (. 7898العيسوي، عبد الرحمن محمد ) -

 اإلسكندرية. دار المعرفة الجامعية، اإلنساني،
األحكام األخالقية وعالقته باالتزان االنفعالي والنضج  نمو(. 7077غالب، فؤاده عبده مقبل ) -

االنفعالي دراسة ميدانية على عينة من تالميذ الصفين الرابع والسادس من التعليم األساسي في 
رسالة دكتوراه غير منشوره، كلية التربية، جامعة دمشق،  اليمن، –سوريا وتعز  –محافظتي دمشق 

 سورية.
، عمان، والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار ،التربوي النفس علم .(7007) محمد محمود، غانم -

 .األردن
الدولية للنشر والتوزيع،  ، الدار العلمية5ط علم النفس التربوي،(. 7008غانم، محمود محمد ) -

 عمان، األردن.
، والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار ،الطفل تعلم بيئة تنظيم(. 7002) عدلي عاطف، فهمي -

 .عمان
تقديرات الذات وعالقته ببعض المتغيرات النفسية لدى (. 7887، محمود عبد العزيز محمد )قاعود -

 .، مصرجامعة الزقازيق ،دابلة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلرسا ،المراهقين
، والتوزيع للنشر الشروق دار، الصفي التعلم سيكولوجيا .(7007) نايفة، وقطامي يوسف، قطامي -

 .عمان، األردن
دار الكتاب  البيئة الصفية الواقعية والمفضلة في الحصص الدرسية،(، 7888قطامي، نايفة ) -

 الجامعي، االسكندرية.
دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  ، التعليم الصفيسيكولوجية التعلم و  (.7889) يوسفقطامي،  -

 األردن.
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دار سعاد الصباح للنشر،  موسوعة علم النفس والتحليل النفسي،(. 7885كامل، مصطفى ) -
 القاهرة، مصر.

 مكتبة الفالح، بيروت.، المدخل إلى علم النفس .(7007) الكناني، ممدوح -
 الخامس للصف العلوم دروس في وتطويرها الصفية البيئة تقييم(، 7882) والعملة سامي، الكيالني -

 الجامعة مجلة، MCI لمقياس عربية ترجمة استخدام فلسطينية مدارس ثالث في األساسي
 .70 عدد، 1 مجلد، في غزة االسالمية

عالم الكتب،  التدريس الفعال في الصف،(. 7881، أحمد حسين والجمل، علي أحمد )اللقني -
 القاهرة.

 مواري نظرية ضوء في الصفية للبيئة االيجابية المكونات (.7008) رشيد بن المحسن عبد، المبدل -
 مسعود بن محمد األم جامعة، غير منشورة دكتوراه رسالة الناقد، التفكير بمهارات وعالقتها
 .الرياض، االسالمية

 .لبنان، بيروت، اإلسالمي المكتب دار، العاطفية والصحة الوجداني الذكاء .(7005)مأمون، مبيض -
إدراك الطلبة لبيئة التعلم الصفية في حصص الفيزياء وعالقته بدرجة (. 7001)المحتسب، سمية  -

جامعة اليرموك، المجلة األردنية في العلوم التربوية، المجلد  معرفة معلميهم بالنظرية البنائية،
 .115-115، ص ص 1221(، 1(، العدد )2)

لمات الذين قياس االتزان االنفعالي لدى طلبة معاهد إعداد المعلمين والمع (.7001محمد، فضيلة ) -
من قبل قوات االحتالل األمريكي وأقرانهم الذين  تعرضت أسرهم لحاالت الدهم والتفتيش واالعتقال

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الموصل، العراق. لم يتعرضوا لها،
 .، القاهرةالكتاب عالم، التعليمية اإلدارة .(7821) منير محمد، مرسي -
 .، عمان، األردنوالتعليم التربية وزارة، وتنظيمه الصف إدارة .(7891) وآخرون توفيق، مرعي -
ة وعالقتها باالتزان االنفعالي ومستوياته لدى طلبة الجامعة يلقيم الدينا. (7007المزيني، أسامة ) -

 .، فلسطينكلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية غزة ،اإلسالمية
رسالة ماجستير  ،االنفعاالت النفسية عند األنبياء في القرآن الكريم. (7008مصطفى، إبراهيم ) -

 .، فلسطينغير منشورة، جامعة النجاح، كلية أصول الدين
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دار  ،المجمعة والصفوف الصف إدارة .(7890) الرحيم عبد محمد، وعدس عارف عدنان، مصلح -
 .، القاهرةالمؤلف

، القاهرة، ة للنشر والتوزيعيم، الدار العالاعرف نفسك علم النفس للجميع. (7004براهيم )إمطاوع،  -
 .مصر

مجلة جامعة عالقتها باألنشطة البيئية، جودة البيئة المادية للمدرسة و  .(7070معلولي، ريمون ) -
 .251-89ص ص  ،(1+2(، العدد )11دمشق للعلوم التربوية، المجلد )

 دار، 7ط، (والتطبيقية النظرية األسس) والتعليم التعلم سيكولوجية .(7002) محمد سامي، ملحم -
 .األردن، عمان، والتوزيع للنشر المسيرة
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 (2الملحق)
 (2112مقياس االتزان االنفعالي في صورته النهائية إعداد ريان)

 عزيزي الطالب / الطالبة 
بين يديك مجموعة من العبارات تمثل رأيك حول موضوع المقياس, وهذه العبارات هي آراء قد تنطبق        

, وجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة فالعبارة الصحيحة هي رأيك الخاصعليك وقد ال تنطبق, مع العلم أنه ال ت
, وذلك باإلجابة عن جميع عبارات المقياس, واعلم أن إجابتك لن ه الدراسةك التكرم بالمساهمة في هذلذا آمل من

 .  الدراسة هشاكرًا لك تعاونك ومساهمتك في إنجاح هذ ض البحث العلمي,تستخدم إال ألغرا
    التعليمات :

    االسم )لمن يرغب(: ....................... الجنس: ذكر)     (,  أنثى: )     (.
 المدرسة: ................................. الصف الدراسي: ..................

  التخصص: علمي)     (, أدبي)      (.
 ال أحيانا   نعم  العبارة الرقم

     اآلخرين أمام يانفعاالت على أسيطر أن أستطيع  
     الوقت معظم واالطمئنان الداخلي بالهدوء أشعر  
     الصراعات من كثيراً  بداخلي أن أشعر  
     الحظ سعيد غير أنني أعتقد  
    . تافهة وألسباب بسهولة أثور  
     إنجازات من حققت بما فخوراً  أكون ما نادراً   
     اآلخرين أمام التحدث عند بالخجل أشعر  
     به أشعر التعبيرعما في صعوبة أجد ال  
    ما قرار اتخاذ عند كثيراً  أتردد ال  
    انفعالية لصدمات أتعرض عندما أتماسك   
     كبير حد إلى منظمة المنزل في غرفتي   
    زمالئي من جداً  محبوب أنني أعتقد   
     الضمير بتأنيب كثيراً  أشعر   
     اآلخرين أخطاء عن بسهولة أتغاضى أن مكننيي   
     جديدة لمواقف التعرض عند والرهبة بالخوف كثيراً  أشعر   
     العواقب كانت مهما اإلساءة برد أقوم   
    الشخص قدر من كثيراً  تقلل المنزل أعمال في المساعدة أن أعتقد   
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     وبةمحس المخاطرة تكون أن شرط التحدي إلى أميل   
    مني يسخرون زمالئي أن أشعر ما كثيراً    
     يمتدحونني الناس معظم   
     لي بالنسبة عسير أمر بالخطأ االعتراف أن أعتقد   
     والجدل المناقشة كثرة من أتضايق   
     جدد أصدقاء على التعرف في صعوبة أجد   
     قيود دون الحياة أفضل   
    بسهولة رأيي أغير ال   
     عاداتي من أغير أن على الصعب من   
    حولها األفكار وتجميع واحدة قضية في التركيز في أفشل   

    الصباح في استيقاظي عند كثيراً  باالكتئاب أشعر   
     فاشل أنني على كثيراً  نفسي إلى أنظر   
     ونفسي حياتي عن تماماً  راض   أنا   
     الفتور من حاالت كثيراً  يتنتابن   
     والتلعثم التأتأة من أعاني وأثور أنفعل عندما   
     جديدة مصائب لي يحمل جديد يوم كل أن أشعر   
ًً  أرغب         آخراً  إنساناً  أكون أن في كثيرًا
     الوهمية األشياء من أخاف   
     الصداع من كثيراً  أعاني   
     أخطائه من يتعلم ناإلنسا أن أؤمن   
    بسهولة الناس من حشد في التحدث يمكنني   
     بالمستقبل جداً  متفائل أنا   
     والمنومة المهدئة العقاقير من كثيراً  أتناول   
     الشجار أبدأ أن في رغبة دائماً  عندي   
     شخص أي في بسهولة الثقة افقد   
     مخاطرة أي على داماإلق قبل الحذر من البد   
     األرق من كثيراً  أعاني   
     يومياً  الساعات من جداً  كثيراً  عدداً  أنام   
     بها أقوم التي األفعال من كثير   في أشك   
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     أفعالي جميع في ناجح أنني أشعر   
     خطة وفق أسير غالباً    
     إليه أطمح ما إنجاز على قادر غير أنا   
     منفرداً  الجلوس في راحة أجد   
     محزن موقف أواجه عندما بشدة أحزن   
     عصبي غير إنسان أنا   
    .بسهولة كان موقف أي مع أتعامل   
    . ذلك تستحق التي المواقف في جداً  عصبي أنا   
    . يخاصمني من بمصالحة غالباً  أبدأ الذي أنا   
    . الحياتية المشكالت مع التكيف عأستطي أنني أرى   
     مرنة كلمات حديثي عند أستخدم   
    . سعادة في اللحظات من كثيراً  أقضى   
    . سعيدة مفاجأة لي يحمل جديد يوم كل أن أعتقد   
    . سعادة أكثر يكون سوف عمري من بقى ما   
    . كانت مهما المصائب على التغلب أستطيع   
    . جدياً  فيه لفكرت حراماً  االنتحار يكن لم لو   
    . وعيوبها فكرة مميزات بين حائراً  أظل ما عادة   
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 (3الملحق)
 مقياس البيئة الصفية المدركة في صورته األولية

  ة\المحترم .......................ة  \الدكتور السيد 
 الُمدركة الصفية بالبيئة وعالقته االنفعالي اإلتزانء دراسة بعنوان )بإجرا أسماء النابلسي ةقوم الطالبت
وذلك للحصول على درجة  ,(دمشق محافظة بمدارس العامة الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى ميدانية دراسة

 الماجستير في علم النفس التربوي .
 الدراسةلدى أفراد عينة  والبيئة الصفية المدركة اإلتزان االنفعاليوتهدف هذه الدراسة الى الكشف عن العالقة بين 

ولقد أعتمدت الباحثة في بناء قامت الباحثة ببناء مقياس لقياس البيئة الصفية المدركية من قبل الطلبة, قد لو 
المقياس على عدد من المقاييس والدراسات السابقة والتي تطرقت بالدراسة للبيئة الصفية, ومن هذه 

 ت تورد الباحثة مايلي:المقاييس والدراسا
 (2112دراسة رضوان:) حيث استخدم الباحث مقياس My class room Inventory ( MCI ) المطور

عداده إلى العربية الكيالني والعملة, ويتكون المقياس من  من قبل فريز وفيشر, والذي قام بتعريبه وا 
 األبعاد التالية: 

بعد درجة التنافس  -3درجة االحتكاك في البيئة الصفية. بعد  -2بعد رضا التالميذ عن البيئة الصفية.  -1
بعد درجة التجانس في البيئة  -5بعد درجة الصعوبة التي يواجهها التالميذ.  -4في البيئة الصفية. 

 الصفية.
 (2112دراسة المحتسب:)  ,قامت الباحثة ببناء مقياس لقياس مدى إدراك الطلبة لبيئة التعلم الصفية

محور المشاركة في إدارة التعلم.  -2محور الصوت الناقد. -1لمقياس المحاور التالية:ولقد تضمن هذا ا
 محور السلوك التدريسي للمعلم. -4محور التفاعل بين الطلبة.  -3

 ( 2119دراسة المبدل:)  ولقد صمم الباحث في هذه الدراسة مقياس لقياس المكونات اإليجابية للبيئة
بعد الدعم  -2بعد المشاركة في القرارات الصفية.  -1األبعاد التالية:  الصفية, وتكون هذا المقياس من

 بعد تحمل المسؤولية. -4بعد االنشغال بعملية التعلم.  -3اإلجتماعي. 
 (2101دراسة عبد النبي:)  :المعلم  -1وتكون المقياس المستخدم في هذه الدراسة من المحاور التالية

 المشاركة. -5التعاون.  -4ز. التماي -3تدعيم المعلم.  -2كقدوة. 
ومن خالل مراجعة الباحثة للدراسات السابقة ولإلطار النظري قامت ببناء المقياس وهو مكون 

 ( عبارة موزعة إلى خمسة أبعاد وهي كالتالي:29من)
  :ويشير هذا البعد إلى قدرة الطالب على المساهمة في األنشطة بعد المشاركة في القرارات الصفية

بداء مالحظاته وعرض مقترحاته واالندماج في المناقشات التي تدور الصفية,  والتعبير عن آرائه وا 
 (.11 -1داخل حجرة الدراسة, ويشمل العبارات من )

 :ويشير هذا البعد إلى مدى مراعاة المدرس للفروق الفردية بين الطالب, والتعامل  بعد الفروق الفردية
 (.11 -11وب تعلمه واهتماماته, ويشمل العبارات من)مع كل طالب بما يتالئم مع قدرته وأسل
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 :يقيس هذا البعد درجة اهتمام المعلم بطالبه ومساعدتهم على النجاح وحل  بعد الدعم االجتماعي
مشكالتهم وتنمية الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية وتجنب النقد واإلحباط وخبرات الفشل, ويشمل العبارات 

 (.11 -11من)
  يقيس هذا البعد صفات وسمات المدرس اإليجابية في البيئة الصفية  س اإليجابية: بعد سمات المدر

 ( .42-32التي تجعل منه نموذجًا يحتذى به من طالبه, ويشمل العبارت من)
  :ويشير هذا البعد إلى مدى قيام الطالب بتنظيم أنفسهم ذاتيًا داخل الصف بعد التوجه الذاتي المسؤول

-43ت مستمرة من المدرس للتنظيم كل فترة أثناء الدرس, ويشمل العبارات من)دون الحاجة إلى توجيها
44.) 

         نرجو إبداء مالحظاتكم حول مدى تغطية البنود ألبعاد المقياس, ومدى مالئمة صياغة البنود, ومدى              
(  واقتراح التعديالت التي بشدة موافق بشدة, موافق, محايد, غير موافق, غير موافق)مالئمة بدائل اإلجابة وهي

 )حذفًا أو تعدياًل أو إضافة( .سبة سواء في التعليمات أو البنودترونها منا
سهامكم العلمي    شاكرةً                   (. ةالباحث )لكم تعاونكم وا 

 البيئة الصفية المدركة مقياس
 عزيزي الطالب / الطالبة 

بين يديك مجموعة من العبارات تمثل رأيك حول موضوع المقياس, وهذه العبارات هي آراء قد تنطبق        
, عليك وقد ال تنطبق, مع العلم أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة فالعبارة الصحيحة هي رأيك الخاص

ارات المقياس, واعلم أن إجابتك لن , وذلك باإلجابة عن جميع عبالدراسة هك التكرم بالمساهمة في هذلذا آمل من
 . الدراسة هشاكرًا لك تعاونك ومساهمتك في إنجاح هذ ض البحث العلمي,تستخدم إال ألغرا

    التعليمات :
    االسم )لمن يرغب(: ....................... الجنس: ذكر)     (,  أنثى: )     (.

 الدراسي: .................. المدرسة: ................................. الصف
  التخصص: علمي)     (, أدبي)      (.

ويشير هذا البعد إلى قدرة الطالب على المساهمة في األنشطة الصفية, والتعبير عن  بعد المشاركة في القرارات الصفية:
بداء مالحظاته وعرض مقترحاته واالندماج في المناقشات التي تدور داخل حجرة الد  راسة.آرائه وا 

 المالحظات مناسبة البند االنتماء للبعد العبارة الرقم

ال  ينتمي
 ينتمي

غير  مناسب
 مناسب

 

يعطينا المدرسون وقتًا كافيًا لإلجابة   
 على األسئلة.

     

أناقش الفقرات الصعبة من المنهج مع   
 المدرسين.
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بداء    استطيع التعبير عن آرائي وا 
 مالحظاتي.

     

يختار كل طالب زمالئه لالشتراك في   
 مجموعة النشاط داخل الصف.

     

استفيد كثيرًا من خالل المناقشات   
 داخل الصف.

     

يرحب المدرسون بأفكار كل طالب في   
الصف فيما يتعلق بأمور المادة 

 الدراسية.

     

استطيع عرض وجهة نظري أثناء   
 المناقشة.

     

كل طالب حرية يترك المدرسون ل  
 ممارسة النشاط الذي يميل إليه.

     

اشترك في المناقشات لمعرفة وجهات   
 نظر اآلخرين.

     

يشاور المدرسون الطلبة في وضع    
 الخطة الدرسية.

     

الب بما ويشير هذا البعد إلى مدى مراعاة المدرس للفروق الفردية بين الطالب, والتعامل مع كل طبعد الفروق الفردية: 

 يتالئم مع قدرته وأسلوب تعلمه واهتماماته. 

االنتماء  العبارة الرقم
 للموضوع

 المالحظات للموضوعمناسبة 

ال  تنتمي
 تنتمي

غير  مناسبة 
 مناسبة

 

يربط كل مدرس مادته باهتمامات  11
 الطالب.

     

يدلنا المدرسون على طرق االستذكار    
 الصحيحة.

     

رسون الطلبة المتأخرين يراعي المد   
 دراسيًا.

     

يستخدم المدرسون طرقًا مختلفة لتقويم    
 أدائنا.

     

     يعطينا المدرسون واجبات منزلية    
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 تتناسب مع مستوى كل طالب.
يحاول المدرسون معالجة نقاط الضف    

 لدينا.
 

     

م بطالبه ومساعدتهم على النجاح وحل مشكالتهم وتنمية الثقة يقيس هذا البعد درجة اهتمام المعلبعد الدعم االجتماعي: 

  بالنفس وتحمل المسؤولية وتجنب النقد واإلحباط وخبرات الفشل.

يحاول المدرسون مساعدتنا على    
 التفوق.

     

يتقبل الطلبة نقد المدرسين بصدر    
 رحب.

     

      يحترم المدرسون آرائنا ووجهات نظرنا.   

أل المدرسون عن سبب تغيب أحد يس   
 الطلبة.

     

اشعر بمساندة المدرسين وتشجيعهم    
 الدائم.

     

يشعر الطلبة بأن المدرسين ال يميزون    
 طالب على آخر.

     

يوفر المدرسون مواقف نشعر من    
 خاللها بالثقة.

     

      يثق المدرسون بقدرات الطالب.   

اقف تتيح لنا تحمل يوفر المدرسون مو    
 المسؤولية.

     

يتخلل الحصة الدرسية بعض الفكاهة    
 والمرح.

     

اشعر بأن آرائي وأفكاري تلقى قبول    
 المدرسين.

     

يتجنب المدرسون استخدام أساليب    
 العقاب.

     

يستمع المدرسون ألكثر من إجابة    
 للسؤال الواحد.
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واالحترام داخل تسود روح المودة    
 الصف.

     

يسمح لنا المدرسون بنقد أفكارهم    
 وآرائهم

     

يقيس هذا البعد صفات وسمات المدرس اإليجابية في البيئة الصفية التي تجعل منه نموذجاً  بعد سمات المدرس اإليجابية: 

 يحتذى به من طالبه.

اإلنتماء   الرقم
 للموضوع

 المالحظات مناسبة العبارة

ال  تنتمي
 تنتمي

غير  مناسبة
 مناسبة

 

يتعاطف المدرسون معنا ويقدرون    
 مشاعرنا.

     

أشعر بالجو األسري في عالقاتي    
 داخل الصف.

     

يعمل المدرسون على استخدام التقنيات    
 الحديثة.

     

يعمل المدرسون على االرتفاع بمستوى    
 طموحنا.

     

ى المذاكرة وتنظيم يحثنا المدرسون عل   
 الوقت.

     

يتسم المدرسون بالمرونة في تعامالتهم    
 معنا.

     

يتميز مدرسونا بخفة الظل وروح    
 مرحة.

     

يعتبر كل مدرس مثل أعلى يجب    
 األحتذاء به.

     

اشعر بتناقض بين أقوال المدرسين    
 وأفعالهم.

     

لى يشجع المدرسون على المحافظة ع   
 النظافة.

     

كل المدرسين قادرين على إدارة وقت    
 الحصة بنجاح.
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ويشير هذا البعد إلى مدى قيام الطالب بتنظيم أنفسهم ذاتياً داخل الصف دون الحاجة إلى بعد التوجه الذاتي المسؤول: 

  توجيهات مستمرة من المدرس للتنظيم كل فترة أثناء الدرس.

      ل الصف.تسود الفوضى داخ   

      يعتني الطالب في الصف بالنظافة.   

يجد المدرسون صعوبة في ضبط    
 الصف.

     

يضطر المدرس لترك شرح الدرس من    
 أجل ضبط الصف.

     

يحترم الطلبة المدرسون وال يسخرون    
 منهم.

     

      يلتزم الطالب بالنظام داخل الصف.   

رس يجد الطالب أول ما يدخل المد   
 مستعدين للدرس.

     

 المالحظات النهائية:   
1- .................................................................................................... 

2- .................................................................................................... 

3- .................................................................................................... 

4- .................................................................................................... 

5- .................................................................................................... 

6- .................................................................................................... 
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 (2الملحق)
 (.إعداد الباحثة) في صورته النهائية مقياس البيئة الصفية المدركة 

 البة عزيزي الطالب / الط
بين يديك مجموعة من العبارات تمثل رأيك حول موضوع المقياس, وهذه العبارات هي آراء قد تنطبق        

, عليك وقد ال تنطبق, مع العلم أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة فالعبارة الصحيحة هي رأيك الخاص
عن جميع عبارات المقياس, واعلم أن إجابتك لن , وذلك باإلجابة الدراسة هك التكرم بالمساهمة في هذلذا آمل من

 .  الدراسة هشاكرًا لك تعاونك ومساهمتك في إنجاح هذ ض البحث العلمي,تستخدم إال ألغرا
    التعليمات :

    االسم )لمن يرغب(: ....................... الجنس: ذكر)     (,  أنثى: )     (.
 ...... الصف الدراسي: ..................المدرسة: ...........................

  التخصص: علمي)     (, أدبي)      (.
موافق  العبارة الرقم

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

 موافق

 بشدة

      يعطينا المدرسون وقتًا كافيًا لإلجابة على األسئلة.  

      أناقش الفقرات الصعبة من المنهج مع المدرسين.  

بداء مالحظاتي.استطي         ع التعبير عن آرائي وا 

يختار كل طالب زمالئه لالشتراك في مجموعة   
 النشاط داخل الصف.

     

      استفيد كثيرًا من خالل المناقشات داخل الصف.  

يرحب المدرسون بأفكار كل طالب في الصف فيما   
 يتعلق بأمور المادة الدراسية.

     

      نظري أثناء المناقشة.استطيع عرض وجهة   

يترك المدرسون لكل طالب حرية ممارسة النشاط   
 الذي يميل إليه.

     

      اشترك في المناقشات لمعرفة وجهات نظر اآلخرين.  

      يشاور المدرسون الطلبة في وضع الخطة الدرسية.   

      يتقبل الطلبة نقد المدرسين بصدر رحب. 11

      درسون آرائنا ووجهات نظرنا.يحترم الم 11

      يسأل المدرسون عن سبب تغيب أحد الطلبة. 11

      آخر. يميزون طالب علىيشعر الطلبة بأن المدرسين ال 11
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      يوفر المدرسون مواقف نشعر من خاللها بالثقة. 11

      يوفر المدرسون مواقف تتيح لنا تحمل المسؤولية. 11

      ة الدرسية بعض الفكاهة والمرح.يتخلل الحص 11

      اشعر بأن آرائي وأفكاري تلقى قبول المدرسين. 11

      يستمع المدرسون ألكثر من إجابة للسؤال الواحد. 11

      تسود روح المودة واالحترام داخل الصف. 12

      يتعاطف المدرسون معنا ويقدرون مشاعرنا. 11

      في عالقاتي داخل الصف.أشعر بالجو األسري  11

      يعمل المدرسون على استخدام التقنيات الحديثة. 11

      يعمل المدرسون على االرتفاع بمستوى طموحنا. 11

      يحثنا المدرسون على المذاكرة وتنظيم الوقت. 11

      يتميز مدرسونا بخفة الظل وروح مرحة. 11

      األحتذاء به. يعتبر كل مدرس مثل أعلى يجب 11

      اشعر بتناقض بين أقوال المدرسين وأفعالهم. 11

      يشجع المدرسون على المحافظة على النظافة. 11

      كل المدرسين قادرين على إدارة وقت الحصة بنجاح. 12

      تسود الفوضى داخل الصف. 11

      يعتني الطالب بنظافة الصف. 11

      صعوبة في ضبط الصف. يجد المدرسون 11

يضطر المدرس لترك شرح الدرس من أجل ضبط  11
 الصف.

     

      يحترم الطلبة المدرسون وال يسخرون منهم. 11

      يلتزم الطالب بالنظام داخل الصف. 11

      ن الطلبة في المدرسة.خال يد 11

الصف إلى مجموعات يعرف كل طالب  معند تقسي 11
 مجموعته.

     

      الحقائب في اماكنها وال تلقى على األرض. عتوض 11

      أول ما يدخل المدرس يجد الطالب مستعدين للدرس. 12
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  (2رقم )ملحق 
من أجل تسهيل مهمة الباحثة في  افظة دمشقحلموجه إلى مديرية التربية في مكتاب كلية التربية ا

 تطبيق أدوات الدراسة
 الجمهورية العربية السورية

 جامعة دمشق
 كلية التربية
 الرقم: بال

 2113تاريخ:    /    /
 إلى مديرية التربية في محافظة دمشق

 تحية طيبة وبعد:
بكلية التربية في جامعة  "علم نفس تربوي"في السنة ماجستير تخصص  "أسماء النابلسي"  يرجى التفضل بتسهيل مهمة الطالبة

)االتزان االنفعالي وعالقته بالبيئة الصفية المدركة دراسة ميدانية لدى عينة دمشق لدى مؤسستكم من أجل تطبيق بحث بعنوان 
 المتعلقة بموضوع دراستها وذلك بناء على طلب األستاذ المشرف. بمدارس محافظة دمشق( من طلبة المرحلة الثانوية العامة

 
 تعاونكم شاكرين

 8/2/2103و    ه 0232دمشق في      /   /
 

 عميد كلية التربية األستاذ المشرف
 أ.د. محمد وحيد صيام أ.د. علي النحيلي

 مديرية التربية في محافظة دمشق
 /أ1673الرقم: 

 إلى إدارة مدارس التعليم الثانوي
 م.2113نثبت أعاله كتاب كلية التربية بجامعة دمشق رقم /    / تاريخ   /     /

 تطبيق البحث المذكور أعاله.ل "أسماء النابلسي"يطلب إليكم تسهيل مهمة الطالبة 
 

 والتقيد بمضمونه لالطالع                                                        
 

 م2113-4-11 و .ه1434دمشق في    /     / 
 مدير التربية 

 محمد مارديني      
   :إلى صورة
  السيد المديرمكتب 
 معاون المدير للتعليم الثانوي 
 دائرة التعليم الثانوي 
 دارة مدارس التعليم الثانويإ 
 صاحب العالقة 
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 (2ملحق رقم )
 بيان بأعداد طالب المرحلة الثانوية صادر عن مدير اإلحصاء والتخطيط في محافظة دمشق

 المجموع الذكور اإلناث 
 36134 13110 24131 الثانوية ككلالمرحلة 

 4414 4423 4441 الثاني الثانوي العلمي
 2574 412 1756 الثاني الثانوي األدبي

مجموع الثاني الثانوي )أدبي + 
 علمي(

7740 5335 11403 
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Summary 

First - The Problem Of The Study: 

Problem Of The Study Determined The Following Question : What Is The 

Relationship Between Emotional Balance And Classroom Environment 

Perceived Among A Sample Of Secondary School Students Of Public 

Schools Of The Province Of Damascus  . ?  

Second: The Importance Of The Study : The Importance Of The Study In 

The Following Points  :  

 The Study Derives Its Importance From The Theory Of Scarcity Of 

Sources And Studies On This Subject Up To Science Researcher , 

Where He Is Expected To Contribute To The Study To Provide Updated 

Information Regarding The Variables Of The Study. 

 The Study Also Derives Its Importance From The Practical To Shed 

More Light On The Reality Of Schools In The Syrian Arab Republic 

And The Errors That Are Committed In The Classroom Environment , 

Which In Turn Affect Several Aspects Of The Learner ( Psychological - 

Veziqih – Educational)   .  

 The Study Could Contribute To Raising Awareness Of The Importance 

Of The Classroom Environment Whenever This Environment Tended 

To Balance The Requirements Of Providing Sound Educational Process 

Both In Terms Of Physical , Educational Or Psychological Whenever 

Their Impact On The Educational Process Better  .  

 The Importance Of The Study Of The Importance Of Stability And 

Emotional Balance That Must Be Enjoyed By The Student , Which In 

Turn Affects The Interaction Of The Student Within The Classroom 

Environment With All Its Elements  .  

 Emphasize The Importance Of The Target Group Who Are Studying 

High School Students , Which Is An Important Stage The Fact That This 

Stage Coincides With Adolescence Experienced By The Students, 

Which Is Characterized By A Marked And Important Changes In All 

Aspects Of Personal And Emotional Aspects , Especially For Students  .  

 Are Expected To Benefit From The Results Of The Study On The 

Ground In Terms Of Improving The Educational Process Or To Limit 

Or Reduce The Errors And Problems Caused By Poor Conditions Of 

The Classroom Environment In All Its Aspects. 

 An Attempt To Provide Some Educational Proposals , Both 

Theoretically Or Procedurally For Teachers And School Administration 
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To Invest Classroom Environment And All That Surrounds The 

Circumstances Of The Student In Order To Configure Or Modify Or 

Change Their Attitudes Psychological , Social And Educational , Which 

Achieves The Benefit Of The Educational Process  .  

Third: The Objectives Of The Study : The Study Aims To Present The 

Following: 

   The Relationship Between Emotional Balance And Classroom 

Environment Perceived Among Members Of The Research Sample  .  

   Denote The Difference Between The Average Performance Of Students 

On A Scale Of Emotional Equilibrium Variable According To Sex 

(Male – Female (.  

   Denote The Difference Between The Average Performance Of Students 

On A Scale Of Emotional Equilibrium According To Variable 

Competence (Scientific – Literary). 

   Denote The Difference Between The Average Performance Of Students 

On A Scale Of Emotional Equilibrium Variable According To 

Academic Achievement  .  

   Denote The Difference Between The Average Performance Of Students 

On A Scale Of Perceived Classroom Environment Variable According 

To Sex (Male – Female)  .  

   Denote The Difference Between The Average Performance Of Students 

On A Scale Classroom Environment Variable According To The 

Perceived Competence ( Scientific – Literary)   .  

   Denote The Difference Between The Average Performance Of Students 

On A Scale According To The Perceived Classroom Environment 

Variable Academic Achievement  .  

Fourth: Hypotheses: Hypotheses Were Tested At A Level Of Significance 

     )  :  

   There Is No Statistically Significant Relationship Between Emotional 

Balance And Classroom Environment Perceived Among Members Of 

The Research Sample  .  

   There Are No Statistically Significant Differences Between The Mean 

Scores Of The Students Of The Study Sample On The Scale Of 

Emotional Balance Due To The Variable Sex. 

   There Are No Statistically Significant Differences Between The Mean 

Scores Of The Students Of The Study Sample On The Scale Of 

Emotional Balance Due To The Variable Course Of Study  .  

   There Are No Statistically Significant Differences Between The Mean 

Scores Of The Students Of The Study Sample On The Scale Of 

Emotional Balance Due To The Variable Of Academic Achievement  .  
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   There Are No Statistically Significant Differences Between The Mean 

Scores Of The Students Of The Study Sample On A Scale Of Perceived 

Classroom Environment Due To The Variable Sex. 

   There Are No Statistically Significant Differences Between The Mean 

Scores Of The Students Of The Study Sample On A Scale Of Perceived 

Classroom Environment Due To The Variable Course Of Study  .  

   There Are No Statistically Significant Differences Between The Mean 

Scores Of The Students Of The Study Sample On A Scale Of Perceived 

Classroom Environment Due To The Variable Of Academic 

Achievement  .  

Fifth: The Population Of The Study  :  

Consists Of The Original Society For The Study Of All High School Students 

For The Academic Year       -     ) , Where The Number        9 ) 

Students According To Statistics From The Directorate Of Planning And 

Statistics In The Province Of Damascus , And Has Chosen The Researcher 

Students Of The Second Grade General Secondary Two Branches ( Scientific 

And Literary ) As Numbered      98  ) Students  .  

Sixth: The Study Sample  :  

Was Withdrawn Sample Randomly Stratified , Where The Percentage Of The 

Withdrawal Of The Sample From The Original Community Of The Study   %) 

, And So Has The Volume Of The Sample     9 ) Students , Distributors At ( 

    ) Male And Female Students From The Science Section , And       ) 

Students Students And Student Of Arts Section  .  

Seventh: The Limits Of The Study: 

The Boundaries Of The Study Taataan Determinants Following  :  

   Border Human : The Study Sample Included Students In The Second 

Grade Secondary Two Branches Of Literary , Scientific, 'S     9 ) 

Students  .  

   Spatial Boundaries : Tools Have Been Applied To Study In The 

Province Of Damascus Secondary Schools In The Academic Year     -

     .  

   Time Limits : Where To Start Collecting The Theoretical Framework , 

Design And Arbitration Study Tools , And Application Metrics On The 

Sample , And The Treatment Results Related To The Assumptions In 

The Academic Year      -     ) Of The First Semester  .  

   Objective Limits : And Dealing With The Relationship Between 

Emotional Balance And Classroom Environment And Measured By 

Instruments That Have Been Used To Study According To The 

Following Variables : (Sex , Jurisdiction ( Literary - Scientific ) , 

Academic Achievement ) , And Stop The Generalizability Of The 
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Results Of This Study On The Psychometric Properties Of The 

Instruments Used In The Study  .  

Eighth: The Variables Of The Study: The Study Included The Following 

Variables  :  

 •Relational Variables : The Variables Include The Following  :  

   Emotional Balance  .  

   Perceived Classroom Environment  .  

 •Classificatory Variables : The Variables Include The Following  :  

   Gender Has Two Levels (Male – Female)  .  

    - Has Two Levels Of Jurisdiction ( Literary – Scientific)   .  

   Academic Achievement  .  

Ninth: Tools Of The Study: Researcher In The Study Relied On These Two 

Instruments  :  

   To Achieve The Objectives Of The Study , The Researcher Based On A 

Scale Of Emotional Balance Setting ( Mahmoud Ismail Mohamed Ryan 

,     ) And Consists Of      ) Is  .  

   As The Researcher Has Designed A Classroom Environment , 

Consisting Of    ) Item   Will Be Talking In Detail About The 

Preparation Of These Tools In The Fourth Quarter  .  

Tenth: The Overall Results Of The Research Hypotheses  :  

   There Is A Statistically Significant Correlation Between Emotional 

Balance And Classroom Environment Perceived Among Members Of 

The Study Sample  .  

   There Were Statistically Significant Differences Between The Mean 

Scores Of The Students Of The Study Sample On The Scale Of 

Emotional Balance Due To The Variable Sex , In Favor Of Females  .  

   There Are Significant Differences Between The Mean Scores Of The 

Students Of The Study Sample On The Scale Of Emotional Balance 

Due To The Variable Course Of Study  .  

   There Were Statistically Significant Differences Between The Average 

Scores Of The Sample On The Scale Of Emotional Balance , Depending 

On The Variable Of Academic Achievement For The Benefit Of 

Individuals With Higher Academic Achievement  .  

   There Are Significant Differences Between The Mean Scores Of The 

Students Of The Study Sample On A Scale Of Perceived Classroom 

Environment Due To The Variable And In Favor Of The Female Sex  .  

   There Are Significant Differences Between The Mean Scores Of The 

Students Of The Study Sample On A Scale Of Perceived Classroom 

Environment Due To The Variable Course Of Study For The Benefit Of 

Students In The Arts Section  .  
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   There Were Statistically Significant Differences Between The Mean 

Scores Of The Students Of The Study Sample On A Scale Of Perceived 

Classroom Environment Due To The Variable Of Academic 

Achievement For The Benefit Of Students With Higher Academic 

Achievement . 


	1عنوان وآية وشكر
	فهارس علاء
	3منهجية
	4دراسات
	5نظري1 اتزان
	5نظري1 - بيئة
	الفصل الخامس اسماء
	الفصل السادس ااسماء
	ملخص البحث باللغة العربية
	المراجع
	الملاحق ااسماء
	ملخص البحث باللغة الأجنبية

