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 :الممخص

ىدف البحث الحالي قياس مستوى السموك التربوي لدى مدرسي المرحمة 
المتوسطة وعالقتو بالتكيف الدراسي لدى طمبتيم, وضع اليدف االول 
قياس مستوى السموك التربوي لدى مدرسي المرحمة المتوسطة بينما كان 

طة اليدف الثاني قياس مستوى السموك التربوي لدى مدرسي المرحمة المتوس
اناث( بينما اليدف الثالث قياس مستوى -تبعا لمتغير الجنس ) ذكور

التكيف الدراسي لدى طمبة المرحمة المتوسطة اما اليدف الرابع فيو ايجاد 
العالقة بين السموك التربوي لمدرسي المرحمة المتوسطة وبين التكيف 

الولى من الدراسي لدى طمبتيم. اما عينة الدراسة فقد تم اختيار عينتين ) ا
(( وقام الباحثان بأعداد مقياسي 08( والثانية من الطمبة )08المدرسين )

( فقرة وتم التحقق من الصدق 52الدراسة وتكون كل واحد  منيم من )
الظاىري والثبات باستخدام طريقة اعادة االختبار وباستخدام معامل ارتباط 

( ومعامل الثبات 8.03بيرسون بمغ معامل الثبات لمقياس السموك التربوي )
( , وتم تطبيق المقاييس عمى عينتي 8.00لمقياس التكيف الدراسي فبمغ )

البحث وتم استخراج النتائج باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة ولعينتين  
 ومعامل ارتباط بيرسون.
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Abstract: 

The aim of the current research is to measure the level of 

educational behavior among middle school teachers and 

its relationship to the academic adjustment of their 

students. The first aim was to measure the level of 

educational behavior among middle school teachers, 

while the second aim was to measure the level of 

educational behavior among middle school teachers 

according to the gender variable (male-female) While the 

third objective is to measure the level of academic 

adaptation among middle school students, and the fourth 

aim is to find the relationship between the educational 

behavior of middle school teachers and the academic 

adaptation of their students. As for the study sample, two 

samples were selected (the first of the teachers (80) and 

the second Of the students (80), the apparent honesty and 

consistency were verified by using the re-test method 

and using the Pearson correlation coefficient of the 

educational behavior scale (0.83) and the coefficient of 

the academic adaptation scale was (0.87), and the 

measures were applied to the research sample and the 

results were extracted using T-Test for one, two samples 

and Pearson correlation coefficient. The results showed 

the following: 
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  :مشكمة البحث
من المالحظ ان مشكمة التكيف المدرسي لدى الطمبة تظير بكثرة عند طالب المرحمة 

الطالب الجسمية والنفسية والجسدية المتغيرة دون المتوسطة نظرا لتعمق ىذه المرحمة بحالة 
استثناء أي فرد  بالمرور في فترة المراىقة مما يؤدي إلى أن يواجو المدرسون صعوبة بالغة 
في ضبطيم, ومحاولة جذبيم الى الجو المدرسي االجتماعي, اذ يظيرون بعض السموكيات 

السبب وراء ذلك ىو عدم القدرة عمى االنسحابية وبعض السموكيات العدوانية وعادة ما يكون 
تييئة الطالب الستقبال االجواء المدرسية وفقدانو لعالقات الصداقة التي شكميا, وفقدانو لمركزه 
االجتماعي بين زمالئو, وىذا كمو يؤدي الى عدم شعوره باالستقاللية التي تمكنو من التكيف 

مراحل الدراسية, ومن ىنا تتجمى مع المحيط الجديد الذي يطرا عميو في كل مرحمة من ال
( فالتربية عممية  18: 5885مشكمة البحث في العوامل المؤثرة في التكيف المدرسي, ) محمد:

اجتماعية متكاممة, الن تعمم الطالب ال يقتصر عمى الجانب المعرفي فقط بل ان ىناك الكثير 
لتكيفية لمطالب والتي تبنى من الجوانب االجتماعية والنفسية والبيئية التي تشكل الشخصية ا

اسسيا في البيت قبل المدرسة. ىذا كمو بالنسبة لمفرد العادي, وبيذا يمكن ان ينعكس عدم 
التكيف والتوافق عند الطمبة وقد تؤثر سمبا في تحصيميم الدراسي. )محمود وبن ناصر : 

 ( وبذلك ستصبح االمور اكثر صعوبة عمى الطالب من حيث قدرتو عمى 005: 5813
التكيف والتحصيل االكاديمي, يؤدي ذلك كمو الى وقوع الطالب تحت وطأة القمق وسوء 
التكيف والذي بدوره سيؤدي الى تعرضو الى مشكالت في التحصيل االكاديمي ) محمود : 

( من خالل ذلك احس الباحثان بوجود مشكمة اختالف وقمة استخدام السموك  005: 5813
في المرحمة المتوسطة اضافة الى ان الظروف القاسية التي يعيش التربوي السميم عمى الطمبة 

فييا الطالب والمدرس عمى حد سواء ربما كان لو اثرا كبيرا عمى االثنين فالمدرس يعاني من 
قمة الوسائل التعميمية في المدرسة وضعف المناىج الدراسية وعدم قدرتو عمى توفير المناخ 

ا يؤثر عمى سموكيم التعميمي اضافة الى عدم قدرتيم عمى الدراسي المتكامل في المدرسة وىذ
تمبية حاجات الطالب النفسية واالجتماعية بشكل كبير كذلك المشاكل التي تواجو الطمبة منيا 
المشاكل النفسية واالجتماعية واالقتصادية كتمك الظروف الصعبة التي يعيشيا كال الطرفين 

بير عمى سير العممية التعميمية بشكل صحيح وبذلك )المدرس والطالب( ربما لو التأثير الك
 :يمكن تمخيص مشكمة البحث باإلجابة عن السؤال االتي
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ما مدى استخدام مدرسي المرحمة المتوسطة لمسموك التربوي السميم وتأثير ذلك عمى 
  التكيف الدراسي لدى طمبتيم ؟

 أهمية البحث: 
التوافق النفسي واالجتماعي لممعمم  ان لمسموك التربوي اىمية ودور اساسي في تحقيق

وتحقيق الذات ويعد السموك الجيد مؤشرا" لنجاح العممية التربوية, وان اي خمل او اضطراب 
في السموك يؤدي الى عرقمة العممية التربوية والتخبط والممل وضعف االنجاز والحول دون 

ة والذي يؤدي إلى ظيور تحقيق التوافق الميني والشعور بالقمق والتوتر واضطراب الشخصي
حاالت من االجياد النفسي والبدني واستنفاذ الطاقات النفسية والتي يعبر عنيا بظاىرة 

( وتعد المدرسة حجر الزاوية في تحقيق الصحة  02:  1996االحتراق النفسي . ) موسى , 
د النفسي عمى النفسية لمفرد وبناء المجتمع السميم, ركز كال من الفكر التربوي ونظريات االرشا

االستراتيجيات التي تساعد المدرس عمى حل مشكالتو بيدف تحقيق توافقو. ) لحرش وخميفة , 
5812 :28 ) 

ويعد التكيف المدرسي من االمور الرئيسية التي تيدف العممية التربوية الى تحقيقيا 
ضا لكونيا لمطالب, ولعل التكيف المدرسي من الموضوعات التي اثارت اىتمام الباحثين, وأي

 (   6: 5816تؤثر في تكوين الشخصية االجتماعية لمطالب. ) بريقمي, 
وليذا البد من لمحة عن التكيف من الناحية النفسية, فاإلنسان يفاجأ بخطر أو بوضع 
جديد فانو يمر بمحظات يشعر فييا بالقمق واالضطراب فيحاول البحث عن الوسيمة المالئمة 
لمواجية الوضع الجديد, فقد يقف قمياًل ثم يموذ باليرب, او يعد نفسو لمدفاع او يبدأ بالبحث 

كنو من مواجية مختمف التحديات, فيو في ىذه الحاالت جميعيا بحاجة الى عن وسيمة تم
تعديل سموكو ومواقفو لتتناسب مع المؤثرات والظروف الجديدة التي قد تنشأ عن الوضع 
الجديد, الن ىذا الظرف الجديد يعد تغيرًا طارئًا يضغط عمى مجمل شخصية االنسان مما 

 6: 5885لمحصول عمى درجة التكيف المرجوة.) محمد, يضطره الى القيام بردود فعل مختمفة
 ) 

ومن خالل ذلك يمكن تمخيص اىمية البحث الحالي في انو يقوم بدراسة متغيرين 
ميمين) السموك التربوي لممدرسين وعالقتو عمى التكيف الدراسي لدى الطمبة( فسيتناول البحث 

 ا المدرس والطالب وكاالتي:عينتين اساسيتين في التعميم لممرحمة المتوسطة اال وىم
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 . أىمية المرحمة المتوسطة باعتبارىا مرحمة بداية المراىقة لمطمبة 1
 . قمة الدراسات عن قياس السموك التربوي ومدى استخدامو من قبل المدرسين5
 . التعرف عمى العالقة بين السموك التربوي لممدرسين والتكيف الدراسي لمطمبة 3
حث الحالي بجميع المدرسين في المدارس المتوسطة ذكورا يتحدد الب حدود البحث: 

واناث وجميع طمبة المرحمة االعدادية ذكورا واناث في مدارس مركز قضاء الحمدانية لمعام 
 . 5858-5819الدراسي 

 ييدف البحث الحالي الى: اهداف البحث:
 قياس مستوى السموك التربوي لدى مدرسي المدارس المتوسطة. 1
 . قياس مستوى السموك التربوي لمدرسي المرحمة المتوسطة تبعا لمتغير 5
 . قياس مستوى التكيف الدراسي لدى طمبة المرحمة المتوسطة3
. ايجاد العالقة بين السموك التربوي لدى المدرسين والتكيف الدراسي لطمبة المرحمة 2
 المتوسطة.

 تحديد المصطمحات: 
   Educational Behaviour. السموك التربوي 1
"مجموعة ممارسات السموكية والمفظية والحركية وغيرىا التي  (1996عرفو )عمي  -

: 1996يؤدييا المدرس في تعاممو مع الطمبة واإلدارة والزمالء والعاممين في المدرسة" )عمي ,
52) 

"مجموعة المعارف والميارات واألساليب التي يمارسيا  ( 1996عرفو ) موسى  -
بصورة ثابتة ومستمرة في أثناء تعامميم مع التالميذ داخل الصف وخارجو ومع المدرسون 

الزمالء واإلدارة واألنشطة المدرسية وأولياء األمور ومن خالل سموكيم الشخصي ")موسى , 
1996 :153) 

فيتمثل باستجابات مدرسي المرحمة المتوسطة  لمسموك التربوي أما التعريف اإلجرائي -
ي تبناه الباحث في ىذه الدراسة معبرا عنو بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا عمى المقياس الذ

 المدرس عمى مواقف ىذا المقياس.
 التكيف الدراسي:
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"مدى التفاعل الصفي لمطالب ومدى انتباىو وتركيزه  (  5885عرفو )  محمد ,  -
غبة الطالب لممواد الدراسية وقدرتو عمى االستيعاب والفيم واخذ المالحظات , ومدى ر 

 (0: 5885واستمتاعو في دراستو" )محمد ,
"وىو نجاح الفرد في تحقيق التكيف في المؤسسات  (5816عرفو )بريقمي  - 

التعميمية والنمو السوي معرفيا واجتماعيا وىو أيضا عممية تفاعل الفرد االكاديمي مع الموافق 
 ( .0:  5816التعميمية التربوية داخل المدرسة " )بريقمي : 

طمبة  : ىو الدرجة الكمية التي يحصل عمييالمتكيف الدراسي التعريف االجرائي -
 المرحمة المتوسطة عمى مقياس التكيف الدراسي الذي تبناه الباحث في ىذه الدراسة.

 الفصل الثاني  
  :اطار نظري

 ( Educational Behaviour) اواًل. السموك التربوي
السموك التربوي لممعمم يتضمن جميع اإلجراءات المتعمقة بالعممية التربوية والتعميمية 

جيا مثل االداءات المرتبطة مباشرة بتعمم التالميذ داخل الصف داخل غرفة الصف وخار 
واالداءات األخرى المصاحبة مثل تحضير االمتحانات وتصحيح األوراق وحفظ النظام داخل 
المدرسة واالشتراك في األنشطة المدرسية وغيرىا من االداءات التي تحدث داخل )محمد , 

1991 :583) 
 -موك التربوي لممعمم يتخذ ثالثة أشكال رئيسة :( أن الس Brunerويرى برونر ) 

يعد فيو المدرس موصال لممعرفة) بإلمامو بمادتو العممية واإلتقان في أساليب  -
 التدريس ( 
ثارة  - يعد فييا المدرس انموذجا" ) بكفاءتو العالية وقدرتو عمى تحفيز التالميذ وا 
 تفكيرىم ( 
 يعد فيو المدرس رمزا" مؤثرا") في تشكيل اتجاىات التالميذ وقدراتيم وميوليم (   -

وىناك تصنيفات متعددة وتسميات مختمفة لألساليب السموكية والتربوية التي يستخدميا 
(  White and Lippitt( ووايت ولبت ) Andrsonالمدرسون , إذ قسم كل من أندرسون ) 

( سموك المدرس أثناء تعاممو مع التالميذ إلى نوعين ىما السموك  Flanderzوفالندرز ) 
 غير المتسمط  ) الديمقراطي ( والسموك المتسمط ) سمبي ( 
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وأشارت األدبيات والدراسات السابقة إلى ضرورة توفر خصائص أو صفات لممعمم 
لثقة بالنفس ,التعاون الفعال والمؤثر في تالميذه مثل ) العدل , الديمقراطية والمعاممة الحسنة ,ا

,االتزان ,النضج االنفعالي ,القدرة عمى تحمل المسؤولية ,اإلخالص في العمل ,الصدق 
,األمانة ,المرونة ,البشاشة ,الحيوية وكذلك روح المعرفة والكفاية في العمل واالنجاز ( )عدس 

 ,5888 :30 ) 
 ثانيا : التكيف الدراسي:

الثانية التي ينتقل الييا الطفل بعد االسرة ليا  تعتبر المدرسة المؤسسة االجتماعية
متطمباتيا ونظميا وقوانينيا, وتقتضي من الفرد تحقيق تكيف لمحصول عمى قدر من 
المعمومات المدرسية وتحقيق االندماج في الوسط المدرسي وإلقامة عالقات سميمة فيو مع 

رة االجتماعية لمطفل حيث يمتقي االقران واالساتذة والمديرين, سيما وان المدرسة توسع الدائ
بجماعات جديدة من الرفاق, وفييا يكتسب المزيد من المعايير واالدوار االجتماعية في شكل 
منظم. فالطالب ممزم باالعتماد عمى نفسو وان يتفاعل مع بيئتو المدرسية وما فييا, اذ يتأثر 

حيث ينظر لمتكيف المدرسي بانو بيا ويؤثر فييا مما يجعمو يشعر باالنتماء الى افراد جماعتو 
 تحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي والعقمي والجسمي لمطالب.

 : تتجمى عممية التكيف الدراسي في عدة مظاىر: مظاهر التكيف الدراسي
الراحة النفسية : تتجمى في غياب حاالت الشعور بالتأزم واالكتئاب والتوتر دون  -

 في القدرة عمى مواجية مثل ىذه االزمات وتجاوزىا. مبالغة في ذلك الن التكيف يكمن
الكفاية في العمل: ىي استغالل ما تسمح بو القدرات واالمكانيات الذاتية التي  -

يتمتع بيا الطالب وىذا ما يسمح لمطالب بإبراز ذاتو والرفع من معنوياتو ويؤدي الى تحصيل 
 دراسي جيد.
س بصفة عادية والمشاركة داخل متابعة الدروس: وىو حضور الطالب لمدرو  -

 القسم.
اقامة عالقات: وذلك باندماجو في جماعة الزمالء إلشباع الرغبة في االنتماء  -

لمجماعة التي يصل من خالليا الطالب الى اكتشاف نفسو, باإلضافة الى اقامة عالقات مع 
 المدرس عمى اساس المودة االحترام.
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الب يشارك في النشاطات التربوية والثقافية المشاركة في االعمال : حيث نجد الط -
 التي تنظميا المدرسة.

القدرة عمى ضبط الذات وتحمل المسؤولية: وىي القدرة عمى التحكم في الرغبات  -
وبمحيط الذات وادراك عواقب االمور وكذا وضع النتائج التي تترتب عمى افعالو في المستقبل 

سعيو لمتكيف مع محيطو المدرسي فستظير عميو تحمميا اما اذا اعترض الطالب عوائق في 
 (.19: 5885حتما مظاىر  وسموكيات سمبية تعيق بدورىا تحصيمو الدراسي. )محمد , 

 الدراسات السابقة
 اوال: الدراسات التي تناولت السموك التربوي

 8111. دراسة داوود 8
يخ بتحصيل ىدفت الدراسة الكشف عن عالقة السموك التدريسي الصفي لمدرسي التار 

( مدرسا " , اعتمدت الدراسة عمى مقياس السموك التدريسي الذي 58الطمبة وكانت العينة )
اعدتو الباحثة وتم تطبيقو عمى العينة االساسية واستخدمت الوسائل االحصائية )معامل ارتباط 

مع  بيرسون . االنحدار (.وبينت اىم النتائج  استخدام السموك التسمطي في تعامل المدرسين
 (1909الطمبة الذي يؤدي الى انخفاض تحصيميم الدراسي )داوود, 

 8111. دراسة عمي 0
ىدفت الدراسة الى بناء مقياس مقنن لمسموك التربوي لمدرسي المرحمة الثانوية في 
بغداد. كذلك التعرف عمى الفروق في السموك التربوي وفقا " لمتغيرات )الجنس , التأىيل 

( )بناء وتطبيق(  تم الدراسة في كمية التربية )ابن رشد( جامعة بغداد . التربوي, مدة الخدمة 
( مدرسة . وكانت اىم 321( مدرسا " و )102( مدرس ومدرسة بواقع )212كانت العينة )

االدوات والمقاييس المستخدمة ىي مقياس السموك التربوي الذي اعده الباحث وكانت اىم 
ن, االختبار التائي, اختبار شيفية لممقارنات المتعددة (. الوسائل اإلحصائية . )تحميل التباي

وتوصمت الدراسة الى تمتع المدرسون والمدرسات بسموك تربوي في محافظة بغداد . كذلك 
وجود فروق دالة في السموك التربوي تبعا " لمتغيرات )الجنس لصالح الذكور ومتغير مدة 

 (1996الخدمة لصالح الخدمة الطويمة ( )عمي 
 نيا: الدراسات التي تناولت التكيف الدراسيثا
 0282. دراسة القصاص8
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ىدفت ىذه الدراسة الى قياس العوامل المؤثرة عمى التكيف الدراسي ذوي الصعوبات 
التعميمية وعالقتيا بمتغيري العمر والمستوى الدراسي في مدينة الدمام . ولتحقيق اىداف ىذه 

( وتكونت عينة 10-11درسي لمفئات العمرية من )الدراسة تم استخدام قائمة التكيف الم
( ومن  الطالب ذوي صعوبة التعمم 110( طالبا , من الطالب العاديين )110الدراسة من )

( طالبا ومن المرحمة 118(طالبا , متوسط )39(, العينة عمى المستوى الدراسي ابتدائي )22)
اءت نتائج الدراسة باإلجابة عمى أسئمة (طالبا تم اختيارىم بالطريقة  القصدية وج55الثانوية )

( 1.23-1.02الدراسة بان الفقرات قد رصدت عمييا متوسطات حسابية تراوحت ما بين )
( , عمى فقرات العوامل المؤثرة عمى 8.230-8.288بانحرافات معيارية تراوحت ما بين ) 

رجة الكمية عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم , عمما بان الد
فقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم , كانت 
)متوسطة( وانو ال توجد فروق دالة إحصائية تبعا لمتغير نوع التعميم , واظيرت النتائج ان 

ومتوسط ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات المرحمة )اإلعدادية( من جية 
تقديرات المرحمة )الثانوية ( من جية ثانية , وذلك لصالح تقديرات المرحمة 

 (001:  5813)اإلعدادية(.)القصاص و جميعة 
 (0284. دراسة لحرش وخميفة )0

تناولت ىذه الدراسة الكشف عن العالقة بين مستوى الحاجات االرشادية والتكيف 
ط ولتحقيق ىذا اعد الباحث استبيان لمحاجات الدراسي لدى تالميذ مرحمة التعميم المتوس

االرشادية واستخدم مقياس "يونجمان" لمتكيف الدراسي وتحقق من خصائصيما السيكومترية 
اناث ( بمتوسطتين من  512ذكور و 136( تمميذ وتمميذة )328وطبقيما عمى عينة قدرىا )

دال احصائيا بين مستوى  متوسطات مدينة الوادي .واسفرت نتائج الدراسة عمى وجود ارتباط
الحاجات االرشادية والتكيف الدراسي , وعدم وجود فروق في مستوى الحاجات االرشادية , 

 (  5812ووجود فروق في التوافق الدراسي لمتغير الجنس . )لحرش وخميفة 
 موازنة الدراسات السابقة

استخدام : ىدفت الدراسات التي تناولت السموك التربوي قياس مدى االهداف. 1
( فيدفت 1993( بينما دراسة )عمي 1909السموك التربوي من قبل المدرسين كدراسة )داوود 

الى بناء مقياس مقنن لمسموك التربوي لمدرسي المرحمة الثانوية في بغداد وكذلك التعرف عمى 
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 الفروق في السموك التربوي وفقا " لمتغيرات )الجنس , التأىيل التربوي , مدة الخدمة( اما
( فيدفت ىذه 5813الدراسات التي تناولت التكيف الدراسي فقد ىدفت دراسة )القصاص 

الدراسة الى قياس العوامل المؤثرة عمى التكيف المدرسي ذوي الصعوبات التعميمية وعالقتيا 
( فقد ىدفت الكشف 5812بمتغيري العمر والمستوى الدراسي واخيرًا دراسة )لحرش وخميفة 

توى الحاجات االرشادية والتكيف الدراسي لدى تالميذ مرحمة التعميم عن العالقة بين مس
المتوسط .اما الدراسة الحالية فتيدف الى قياس مدى تمتع المدرسين بالسموك التربوي تجاه 

 طالبيم وقياس مستوى التكيف الدراسي لدى الطمبة وعالقة ذلك بالسموك التربوي لممدرسين
الدراسات السابقة ففي الدراسات التي تناولت السموك : اختمفت العينات في العينة. 5

( من مدرسي مادة التاريخ اما )دراسة عمي 58عينة ) 1909التربوي فقد اخذت دراسة داوود 
( من المدرسين والمدرسات اما الدراسات التي تناولت التكيف 212( فقد تناولت )1993

( 5812ا وطالبة ودراسة ) لحرش ( طالب110( )5813الدراسي فقد تناولت دراسة )القصاص 
طالب وطالبة  08( تمميذ وتمميذة اما عينة البحث الحالي فتتكون من 328فقد تناولت عينة )

 مدرسًا ومدرسًة لممرحمة المتوسطة . 08و
: اختمفت االدوات في الدراسات السابقة حيث ان الدراسات التي تناولت االدوات. 3

ت ومقاييس تقيس انواع السموك المستخدم في الصف من السموك التربوي فقد استخدمت ادوا
( التي استخدمت مقياس لقياس انواع االساليب التربوية 1909قبل المدرسين كدراسة) داوود 
( فقد قام الباحثان بتقنين وبناء مقياس لقياس السموك  5813المستخدمة اما دراسة )عمي 

راسي لدى الطمبة فقد استخدمت دراسة التربوي , اما الدراسات التي تناولت التكيف الد
( مقياسا إليجاد اىم العوامل التي تؤدي الى التكيف الدراسي , اما دراسة  5813)القصاص 

( فقد استخدمت مقياس يونجمان لقياس التكيف الدراسي, اما الدراسة الحالية  5812)لحرش 
 كيف الدراسي فقد استخدمت مقياس لقياس السموك التربوي ومقياس اخر لقياس الت

: اختمفت الوسائل االحصائية في الدراسات السابقة فمنيا من استخدم الوسائل االحصائية.2
( ومنيا من استخدم )تحميل التباين  1909معامل ارتباط بيرسون ومعامل االنحدار كدراسة ) داوود 

ومنيا من استخدم  , 1993. االختبار التائي .  اختبار شيفية لممقارنات المتعددة (.كدراسة عمي 
المتوسطات الحسابية والفرضية ومنيا من استخرج الصدق الظاىري لممقياس والثبات بطريقة اعادة 
االختبار وطريقة التجزئة النصفية باستخدام معامل ارتباط الفاكرونباخ  والنسب المئوية واالنحراف 
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عامل ارتباط بيرسون واالختبار المعياري والمتوسط الحسابي ,اما الدراسة الحالية فسوف تستخدم م
 التائي لعينة واحدة ولعينتين في ايجاد واستخراج النتائج

استخدام السموك التسمطي في تعامل  1909: اسفرت دراسة داوود النتائج. 2
(  1993المدرسين مع الطمبة الذي يؤدي الى انخفاض تحصيميم الدراسي اما )عمي 

بسموك تربوي في محافظة بغداد . كذلك وجود فروق  فتوصمت الى تمتع المدرسون والمدرسات
دالة في السموك التربوي تبعا " لمتغيرات )الجنس لصالح الذكور ومتغير مدة الخدمة لصالح 

( اظيرت النتائج ان ىناك فروق ذات داللة 5813الخدمة الطويمة ( اما دراسة ) القصاص 
جية ومتوسط تقديرات المرحمة  إحصائية بين متوسط تقديرات المرحمة )اإلعدادية( من

)الثانوية ( من جية ثانية , وذلك لصالح تقديرات المرحمة )اإلعدادية( , اما دراسة) لحرش 
( اسفرت عمى وجود ارتباط دال احصائيا بين مستوى الحاجات االرشادية والتكيف 5812

التوافق الدراسي , وعدم وجود فروق في مستوى الحاجات االرشادية , ووجود فروق في 
 الدراسي لمتغير الجنس .
 الفصل الثالث 

 منهجية البحث واجراءاته 
اعتمد الباحثان عمى المنيج الوصفي التحميمي في عرض  اوال: منهجية البحث:

شمل مجتمع البحث مدرسي المرحمة المتوسطة  ثانيا: مجتمع البحث:ومعالجة البيانات 
المتوسطة فقد شمل جميع الطمبة ذكورا ( مدرس ومدرسة اما طمبة المرحمة 112وعددىم )

( طالب وطالبة  من مدراس قسم تربية الشرقاط  1122واناث لممرحل جميعا وكان عددىم ) 
 التابع الى المديرية العامة لتربية صالح الدين.

 ثالثا: عينة البحث 
باختيار عينة طبقية عشوائية من المدرسين ذكورا ان عينة المدرسين قام الباحث -

 ( مدرس ومدرسة .08واناث والبالغ عددىم )
(  08اختار الباحثان عينة طبقية عشوائية من الذكور واالناث والبالغ عددىم )  -

 ( يوضحان توزيع افراد عينة البحث:  5( والجدول )  1طالب وطالبة والجدول ) 
 ( يوضح عدد أفراد العينة من المدرسين8جدول )

 العدد المدرسة
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 20 الرماح  لمبنينمتوسطة 
 18 متوسطة تغمب لمبنين

 21 متوسطة الرافدين لمبنات 
 21 متوسطة الخنساء  لمبنات

 80 المجموع
 ( يوضح عدد أفراد العينة من الطمبة0جدول )

الصف االول  المدرسة
 المتوسط

الصف الثاني 
 متوسط

الصف 
الثالث 
 متوسط

 المجموع

 10 5 7 6 متوسطة الرماح لمبنين
 10 6 6 6 متوسطة تغمب لمنين

 53 5 10 8 متوسطة الرافدين لمبنات
متوسطة الخنساء  

 لمبنات 
7 8 6 51 

 08 22 31 27 المجموع 
من متطمبات ىذا البحث وجود مقياسين : االول لقياس السموك : رابعا: اداتا البحث

التكيف الدراسي لدى طمبة التربوي لدى المدرسين في المرحمة المتوسطة والثاني لقياس مستوى 
المرحمة المتوسطة . وبعد اطالع الباحثان عمى االدبيات والدراسات السابقة قام الباحثان 

( فقرة , وبعد ذلك قام الباحثان 52بأعداد مقياسي الدراسة اذ تكون كل واحد منيم من )
 باستخراج الخصائص االحصائية لممقاييس.

 . مقياس السموك التربوي8
تم استخدام الصدق الظاىري لممقياس وذلك بعرضو عمى  مقياس:صدق ال -

مجموعة من الخبراء في العموم التربوية والنفسية و ابداء أراءىم حول صالحية كل فقرة 
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% من موافقة الخبراء عمى كل فقرة بأنيا صالحة وبعد تحميل النتائج تم 08واعتماد نسبة 
 لصدق.حذف وتعديل بعض الفقرات بذلك تم استخراج ا

: تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقة اعادة االختبار فقد قام ثبات المقياس -
( مدرسا ومدرسة في يوم )  58الباحثان بتطبيق المقياس عمى عدد من المدرسين بمغ ) 

يوم اعادا تطبيق المقياس عمى العينة ذاتيا وتم استخدام  12( وبعد مرور   12/11/5819
( وىو معامل ثبات عال  8,03لحساب الثبات فبمغ معامل الثبات ) معامل ارتباط بيرسون 

 .وبذلك فان المقياس تم اعتماده وتطبيقو عمى العينة االساسية لمبحث.
 
 : مقياس التكيف الدراسي0
تم استخدام الصدق الظاىري لممقياس بصيغتو االولية وذلك  صدق المقياس: -

بعرضو عمى مجموعة من الخبراء في العموم التربوية والنفسية و ابداء أراءىم حول صالحية 
% من موافقة الخبراء عمى كل فقرة بأنيا صالحة وبعد تحميل النتائج 08كل فقرة واعتماد نسبة 

ضافة وتعديل بعض الفقرات ب  ذلك تم استخراج الصدق تم حذف وا 
: تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقة اعادة االختبار فقد قام ثبات المقياس -

( طالب وطالبة, 38الباحثان بتطبيق المقياس عمى عدد من طمبة المتوسطة  والبالغ عددىم )
عينة ذاتيا يوم اعاد تطبيق المقياس عمى ال 12( وبعد مرور 12/11/5819في يـــــــــــــــوم )  

( وىو معامل  8,00وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب الثبات فبمغ معامل الثبات ) 
 ثبات عال .

قام الباحثان بتحميل المقياسين احصائيا باعتماد طريقة  التحميل االحصائي:
 المجموعتين المتطرفتين من خالل الصعوبة والسيولة وتبين ان فقرات المقياسين كميا مميزة

 وىي دالة احصائية.
  خامسًا: التطبيق النهائي

طبق الباحثان المقياس عمى العينة االساسية  لممقياسين  بدفعة واحدة لمبحث فكان 
( اناث وذلك يوم )  25(  ذكور و)  50( منيم )  08عدد االفراد المطبقين عمييم ) 

1/15/5819 .) 
 سادسًا: تصحيح مقاييس الدراسة
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( 1تم تصحيح المقياس بأن أعطى درجة ) موك التربوي:. تصحيح مقياس الس1
( صفر لممدرس الذي اختار 8لممدرس الذي اختار البديل الذي يبين السموك التربوي ودرجة )

البدائل التي تدل عمى سموكيات اخرى وتفاوتت الدرجات بين ىذه البدائل وتم تصحيح المقياس 
 وفقا لذلك.
تم تصحيح المقياس بأن أعطى ثالث درجات  . تصحيح مقياس التكيف الدراسي:5

( 1, 5, 3لمبديل )نعم(, ودرجتين لمبديل ) ال ادري(, ودرجة لمبديل) ال ( واعطاء درجة )
( لمفقرات السمبية , وتفاوتت الدرجات بين ىذه البدائل وتم تصحيح 1,5,3لمفقرات االيجابية و)
 المقياس وفقا لذلك.

 سابعًا: الوسائل االحصائية : 
 معامل ارتباط بيرسون إليجاد الثبات والعالقة بين مقاييس الدراسة.-1
 لعينة واحدة لقياس مستوى السموك التربوي والتكيف الدراسي–testاالختبارالتائي -5
االختبار التائي لعينتين مستقمتين إليجاد الفروق عمى مقياس السموك التربوي  -3

 لممدرسين وفق متغير الجنس ذكورا واناث
 الفصل الرابع 

 عرض النتائج وتفسيرها
. بعد  الهدف األول : قياس السموك التربوي لدى مدرسي المرحمة المتوسطة

معالجة بيانات أفراد العينة احصائيا أظيرت نتائج التحميل االحصائي أن المتوسط الحسابي )  
توسط ( درجة وعند مقارنة الم 3,09603( درجة وبانحراف معياري قدره)   19,0888

( تبين بأن المتوسط الحسابي أكبر من المتوسط  15,2الحسابي بالمتوسط الفرضي البالغ ) 
الفرضي وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة تبين بأن القيمة التائية المحسوبة بمغت ) 

(عند مستوى داللة 5,888( درجة وىي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة ) 50,090
 (3( كما ىو موضح بالجدول ) 09( ودرجة حرية ) 8.82)

( المتوسط الحسابي والفرضي ونتائج االختبار التائي لعينة المدرسين عمى 2الجدول )
 مقياس السموك التربوي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0.05)
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80 19،7000 12،5 3،79673 79 27،798 2،000 
دال 

 احصائيا

يعزو الباحثان ذلك بأن المدرسين والمدرسات بشكل عام يتمتعون بسموك تربوي عال 
وذلك من خالل العمل التربوي الذي يقومون بو والمغزى العام لمينة التدريس التي تعد من 
اسمى المين والتي تتسم بأن يكون فييا العاممين يتمتعون بصفات انسانية وتربوية وان يكونوا 

يكون مدرسين لمواد دراسية فقط , كذلك فان ذلك يأتي من احساس المدرسين مرشدين قبل ان 
بأن الطمبة ىم بحاجة الى جو نفسي مريح وان التصرف مع الطمبة بسموكيات مرغوب فييا 
يؤثر عمى دافعيتيم لإلنجاز وحبيم لممادة الدراسية وتعمقيم بمدرسييم وذلك يؤثر عمى 

,كذلك فان استخدام المدرسين لمسموك التربوي السميم  تحصيميم العممي وتعمميم بشكل افضل
جاء بسبب تأكيد الجيات المعنية في وزارة التربية ومديريات التربية وادارات المدارس عمى ذلك 

 وفق القوانين التي تيتم بيكذا امور 
الهدف الثاني : قياس السموك التربوي لدى مدرسي المرحمة المتوسطة تبعا لمتغير 

 اناث( –ورا الجنس )ذك
بعد معالجة بيانات أفراد العينة احصائيا أظيرت نتائج التحميل االحصائي أن 

( درجة  3,60600( درجة وبانحراف معياري قدره)  0,6259المتوسط الحسابي لمذكور ) 
( وبانحراف معياري 18,5695وعند مقارنتو بالمتوسط الحسابي لإلناث البالغ )

وسط الحسابي لإلناث اعمى من المتوسط الحسابي لمذكور ( تبين بأن المت3,00320قدره)
( درجة   1,022وباستخدام االختبار التائي لعينتين تبين بأن القيمة التائية المحسوبة بمغت ) 

( ودرجة حرية ) 8.82(عند مستوى داللة ) 5,888وىي اقل من القيمة  الجدولية البالغة ) 
 جد فروق بينيم( أي ال يو 2( كما ىو موضح بالجدول ) 00

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي ونتائج 4الجدول )
 االختبار التائي لعينة المدرسين عمى مقياس السموك التربوي)ذكورا واناث(

الجن
 س

العد
 د

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

2.20الداللة) القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (

 غير دال 1،994 1،855 78 3،67687 8،6429 28 ذكور
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 3،77357 10،2692 52 اناث

يعزو الباحثان ذلك الى ان السموك التربوي لدى المدرسين والمدرسات ذا مستوى عال 
وال يوجد فروق بينيم في ذلك بسبب اتقانيم لتمك االساليب وتبادل الخبرات بينيم وضرورة 

عمى مستوى عال في العممية التعميمية فيم يخضعون لمظروف نفسيا في المرحمة تطبيق ذلك 
المتوسطة ويمارسون االعمال نفسيا وان معظم المشاكل التي تواجييم ذات طابع متماثل وىذا 

 يدل عمى انو ال يوجد اثر او اختالف لمتغير الجنس في السموك التربوي .
 راسي لطمبة المرحمة المتوسطة الهدف الثالث : قياس مستوى التكيف الد

بعد معالجة بيانات أفراد العينة احصائيا أظيرت نتائج التحميل االحصائي أن 
( درجة وعند  50,0018( درجة وبانحراف معياري قدره)  00,930المتوسط الحسابي ) 

 ( تبين بأن المتوسط الحسابي اعمى 28مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط الفرضي البالغ ) 
من المتوسط الفرضي وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة تبين بأن القيمة المحسوبة بمغت 

(عند مستوى داللة  5,888( درجة وىي عمى من القيمة الجدولية البالغة )  13,202) 
 (2( كما ىو موضح بالجدول ) 09( ودرجة حرية ) 8.82)

ي والمتوسط الفرضي ونتائج ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار 0الجدول )
 االختبار التائي لعينة الطمبة عمى مقياس التكيف الدراسي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
 (8.82الداللة)

 الجدولية المحسوبة

 دال احصائيا 2,000 13,474 79 27,88100 50 78,937 80

الباحثان ذلك الى ان الطمبة في المرحمة المتوسطة لدييم شعورا جيدا بالتكيف  يعزو
الدراسي فالمناخ الدراسي الذي توفره المدرسة من بيئة تعميمية سميمة رغم االمكانات المادية 
البسيطة جيدا , فالمدرسة قد تمبي الجوانب واالحتياجات النفسية لدى الطمبة كما ان الطمبة قد 

ية المدرسة وضرورة الحصول عمى الشيادة نظرا لتمكينيم من التعيين والوصول وعوا اىم
لمراحل مختمفة وىذا يجعميم يسعوا الى ان يتكيفوا مع الظروف الدراسية المختمفة رغم 
الصعوبات التي تواجييم ,كذلك يعزو الباحثان دور االسرة في تمبية احتياجات ابناءىم المادية 

ىداف التي يطمبون الوصول الييا , ولإلدارة والكادر التدريسي اثر في والمعنوية تحقيقا لأل
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تحفيزىم من خالل تنمية دافعيتيم وايصال االستثارة الخارجية الييم من خالل العمل الجاد في 
 التدريس .

الهدف الرابع : معرفة العالقة االرتباطية بين السموك التربوي لدى مدرسي المرحمة 
 ى التكيف الدراسي لدى طمبة المرحمة المتوسطةالمتوسطة وبين مستو 

بعد معالجة البيانات احصائيا وباستخدام معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين أظيرت 
 النتائج ان معامل ارتباط بيرسون بين المقياسين والدرجات التي حصمت عمييا المجموعتين ىو 

 (6( وكما ىو موضح في الجدول رقم ) 8,802 -) 
 ( معامل ارتباط بيرسون بين السموك التربوي والتكيف الدراسي1)جدول 

 
 المتغير

 
 العينة

 قيمة معامل االرتباط
  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة مستوى الداللة
السموك 
 التربوي

80 -0,84 0,156 2,000 0,05 
التكيف 
 الدراسي

يعزو الباحثان تمك النتيجة بأن ال يوجد عالقة ارتباطية بين السموك التربوي الموجود  
لدى المدرسين وتكيف طمبتيم دراسيا ,رغم ان احد اسباب التكيف الدراسي نظريا ىو التعامل 
التربوي من قبل المدرسين ولكن احصائيا لم يتضح ذلك فالعالقة ضعيفة جدا وال اثر ليا وربما 

الك عوامل اخرى ادت الى وجود ىذا المستوى العالي من التكيف الدراسي منيا بأن ىن
 1:وحسب قانون معامالت االرتباط لبيرسون فان العالقة بين متغيرين تكون محصورة بين 

فمو كانت اقرب الى الموجب فتكون العالقة طردية وبدرجات مختمفة منيا بسيطة  1-و
ني يتبع المقياس االول سواء كان مرتفعا ام منخفضا اما ومتوسطة وقوية اي ان المقياس الثا

اذا كانت اقرب الى السالب فتكون عكسية ومنيا البسيطة والمتوسطة والقوية التامة . ومن 
 ذلك فان ىذه العالقة في البحث الحالي كانت سالبة وغير موجودة

 االستنتاجات:
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يد في تعامميم مع طمبتيم تمتع مدرسي المرحمة المتوسطة بشكل عام بسموك تربوي ج -1
 وفق المواقف المختمفة

عدم وجود فروق في السموك التربوي بين مدرسي المرحمة المتوسطة وفق متغير  -5
 الجنس )  مدرسين ومدرسات(

 يتمتع طمبة المرحمة المتوسطة بمستوى عال من التكيف الدراسي بشكل عام -3
موك التربوي في التعامل ال توجد عالقة في استخدام مدرسي المرحمة المتوسطة لمس -2

 مع طمبتيم وبين مستوى التكيف الدراسي لدى الطمبة.
 التوصيات: يوصي الباحثان بضرورة ما يمي:

تدعيم وتعزيز مستوى السموك التربوي من خالل االىتمام بمعممي ومعممات المرحمة  -1
ام االساليب المتوسطة وذلك بالعمل عمى توفير احتياجاتيم وتمبية مطالبيم ليستمروا باستخد

 التربوية الصحيحة مع الطمبة
ضرورة اقامة دورات ارشادية وتربوية ألنماء جوانب السموك التربوي المطموب  -5

 لممدرسين في المدارس
تدعيم السموك التربوي الصحيح من خالل مشاركة المدرسين في دورات خاصة بعمم  -3

 النفس التربوي واالساليب التربوية السميمة في ذلك
 يقترح الباحثان ما يمي: المقترحات:

تقنين مقياس السموك التربوي عمى عينة ممثمة من المدرسين والمدرسات والمدرسين  -1
 والمدرسات في المرحمة االبتدائية واالعدادية ومرحمة الجامعة

 اجراء دراسة حول السموك التربوي وعالقتو بمستوى دافعية االنجاز لدى الطمبة -5
حول السموك التربوي وعالقتو بموقع الضبط لدى الطمبة ومستوى  اجراء دراسة مماثمة -3

 الطموح .
 اجراء دراسات حول بناء برامج ارشادية لتنمية السموك التربوي لدى المدرسين  -2

 قائمة المصادر
( : التكيف المدرسي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم 5816بريقمي , حفصة ) .1

وم االجتماعية كمية العموم االنسانية واالجتماعية , االكاديمية , رسمة ماجستير , قسم عم
 سكرة . -جامعة محمد خيضر 
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( عالقة السموك التدريسي الصفي لمدرسي التاريخ بتحصيل 1909داود , محمد ) .5
 الطمبة ,  , رسالة ماجستير غير منشورة , بغداد 

دار  , االردن 1( : المدرس والتدريس الفعال , ط5888عدس , محمد عبدالرحيم ) .3
 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع .

( : قياس السموك التربوي لمدرسي المرحمة الثانوية في 1996عمي , عموم محمد ) .2
محافظة بغداد , بناؤ وتطبيق , )اطروحة دكتوراه غير منشورة(, جامعة بغداد كمية التربية ) 

 ابن رشد ( .
العوامل المؤثرة عمى ( : 5813القصاص , خضر محمود وخالد بن ناصر الجمعية ) .2

التكيف المدرسي لمطمبة العاديين وذوي صعوبات التعمم وعالقتيا بمتغيري العمر والمستوى 
ايمول  -( 9( العدد )5الدراسي , بحث منشور المجمة الدولية التربوية المتخصصة مجمد )

 ( , جامعة الباحة , السعودي5813)
اجات االرشادية لتالميذ مرحمة ( : الح5812لحرش , محمد واسماعيل بن خميفة ) .6

التعميم المتوسط وعالقتيا بتوافقيم الدراسي ودراسة ميدانية , بحث منشور , مجمة الدراسات 
 جامعة الوادي العدد السادس .  -والبحوث االجتماعية 

( : اساسيات في طرائق التدريس العامة , 1991محمد , داوود ماىر ومجيد ميدي ) .0
 مطبعة الموصل 

( : الصحة النفسية وسيكموجية التكيف , مكتبة 5885صطفى احمد )محمد م .0
 الخانجي لمنشر والتوزيع , عمان .

( تقويم الطالب لممعمم المرحمة 1996موسى , رشاد عمي عبد العزيز واخرون ) .9
 ( .52( , السنة )16الثانوية , مجمة التربية , العدد )

حتراق النفسي لدى معممي ( : مصادر اال5881يحيى , خولة ورنا نجيب حامد ) .18
( , 18الطمبة المعوقين عقميا في اليمن , جامعة قطر , مجمة مركز البحوث التربوي السنة )
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