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 المستخلص

ثلرررر  يررررا عررررالم الررررن"  نأريكسررررونن أن الزمررررة الرريسرررية التررررب ثميرررره المراهقررررة هررررب أزمرررة البحررررث عررررن الهويررررة ،  "ررررب 

المرحلرررة ثطرررتلا الدوار الترررب يتهلرررت المراهرررو الرتيارهرررا ،  هرررو يريرررد أن يحقرررو دور الرايرررد المسرررتق  عرررن السرررر  ، والهميررر  

المطلررل لقرريم الصرردىاء و ررب ن"رر  الوىرر  االبررن الهيرر   ررب أسرررث 
i
والمعلررم الررتي يترريص ال"رصررة أمررام دلبترر  لتبررادل ال كررار  

ن أرررررا،  قنررر  يسرررتهيت ثحقيرررو ث"ررراعلهم االجتمررراع  والطبررررات، والرررتي يطلرررو مواىررر  يسرررودها ا ن والتنرررا   أحيانرررا لتعررراون أحيانرررا

علرررب نحرررو سرررليمل وثرررظرر كررر  مرررن الاررررول البيئيرررة والمقا يرررة علرررب العالىرررة برررين المعلرررم والهرررالب ومعر رررة هرررت  الاررررول 

لي  المناسررربة لت"رررادي هرررت  وآرارهرررا علرررب العالىرررة بينهمرررا  يكلررر  مرررا يعررروي ثلررر  العمليرررة وبالترررال  دراسرررة الهراررررو والسرررا

المعوىرررات والوصرررول بالعالىرررة برررين المعلرررم والمرررتعلم إلرررب أىورررب حرررد ممكرررن مرررن التميررره والتكامررر  حيرررث إن أي إصرررال  ثربررروي 

 يج  أن يبدأ بمحاولة رصد الواىت بانجازاث  ونواح  ىوور  وذل  لمواكبة ثغيرات العور التا نعيل ل

نه  دراسرررررة الحالرررررةلكما اعتمررررردت الدراسرررررة علرررررب صرررررحي"ة االسرررررتبانة وىرررررد اسرررررتطدم  الدراسرررررة المرررررنه  الوصررررر"ب ومررررر

( م"ررررد  مرررن 200،والمالحارررة البسررريهة ،والمقابلرررة المتعمقرررة كرررادوات لجمرررت البيانرررات ل ود بقررر  الدراسرررة علرررب عينرررة ىوامهرررا  

الطووصرررية  أن الررردروسدرررالب المرحلرررة اةعداديرررة برررقدار  يرررري التعليميرررة محا ارررة السررركندرية ل وثوصرررل  الدراسرررة إلرررب 

هررررب السررررب  الرريسررررب  ررررب إ ررررعال صررررور  المعلررررم  ررررب الرررروعب الهالبررررب ولرررردا أوليرررراء المررررور أن"سررررهم ، ، كمررررا أن سررررب  

إ رررعال مكانرررة المعلرررم ثرجرررت إلرررب وسرررار  اةعرررالم الترررب ثاهرررر المعلرررم بورررور  سرررالبة كمرررا أن الت"اعررر  الل"ارررب برررين المعلمرررين 

 لضغود الكبير  التب يواجهها المعلم أرناء اليوم الدراسب والهالب هو ث"اع  سلبب ، وربما يرجت ذل  إلب ا

 

Abstract 
 

The roles that a teenager aspires to choose in adolescence are mixed A teacher who provides an 

opportunity for his or her exchange of ideas and experiences, which creates situations of sometimes 

cooperation and sometimes competition, can achieve their social interaction properly 
 

Both environmental and cultural conditions affect the teacher-student relationship. Knowing 

these circumstances and their effects on their relationship reveals what hinders that process And 

thus study the appropriate methods and methods to avoid these obstacles and access to the 

relationship between teacher and learner to the maximum extent of excellence and integration As 

any educational reform should begin by trying to monitor the reality of his achievements and 

aspects of his shortcomings in order to keep up with the changes of the times we live in. 
 

The study used the descriptive approach and the case study methodology and the study relied on 

the questionnaire, simple observation, and in-depth interview as data collection tools .The study was 

applied to a sample of (200) single students of the preparatory stage in the Department of 

Educational East of Alexandria. 
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The study found that private tutoring is the main reason for weakening the image of the teacher 

in the awareness of the students and the parents themselves. The reason for weakening the teacher's 

status is due to the media that shows the teacher negatively. The verbal interaction between the 

teachers and the students is negative. This is due to the great pressure the teacher faces during the 

school day 

 

 مقدمة

ررا يعهرر  صررور  سررلبية أو إيجابيررة عررن دبيعررة  رررول بيئررة  ا هامن رررن غالبررا ن مررا ثكررون نتررار  العالىررة بررين المعلررم والمررتعلم مظيص

 المتعلم ، والارول المقا ية للمتعلم والت  ثظرر    العالىة بين  وبين المعلم بلك  مباير ل

امررر  عديرررد  ثرررظرر  يهرررا وثررررثبا بهرررا لهرررا أهميرررة القوررروا، إن ث"حرررل هرررت  العالىرررة بنارررر  ثحليليرررة ومرررا يررررثبا بهرررا مرررن عو

وذلررر  لن معر رررة هرررت  الاررررول وآرارهرررا علرررب العالىرررة بينهمرررا  يكلررر  مرررا يعررروي ثلررر  العمليرررة وبالترررال  دراسرررة الهراررررو 

والسرررالي  المناسررربة لت"رررادي هررررت  المعوىرررات والوصرررول بالعالىرررة بررررين المعلرررم والمرررتعلم إلرررب أىوررررب حرررد ممكرررن مرررن التميرررره 

لتكامرررر  حيررررث إن أي إصررررال  ثربرررروي يجرررر  أن يبرررردأ بمحاولررررة رصررررد الواىررررت بانجازاثرررر  ونررررواح  ىوررررور  وذلرررر  لمواكبررررة وا

 ثغيرات العور التا نعيل ل
 

 إشكالية الدراسة :

إن  العالىرررة برررين المعلرررم والمرررتعلم بحررردص ذاثهرررا ىضرررية ثحتررراو منصرررا للوىرررول عليهرررا مرررن زوايرررا عررردص  وذلررر  لكونهرررا ذات أبعررراد 

ينرررا مظيررررات وا رررحة علرررب مسرررتقب  المتعلمرررين، ولقرررد زاد  ررر  الوىررر  الحا رررر االهتمرررام بالدراسرررات والبحررروث التررر  مهمرررة ثعه

ثناولررر  ثرررارير الاررررول البيئيرررة والمقا يرررة وغيرهرررا  ررر  العالىرررة برررين المعلرررم والمرررتعلم لكونهمرررا أسررراس العمليرررة التعليميرررة  بررردأ 

بحررررث  رررر  الطل"يررررة البيئيررررة والمقا يررررة للمتعلمررررين والمعلمررررين، لمعالجررررة البرررراحمون التربويررررون والن"سرررريون وعلمرررراء االجتمرررراع بال

الملررركالت التررر  ثرررنجم عنهرررا ومحاولرررة ثجاوزهرررا ، والتكيررر  مرررت الاررررول التررر  ثهررررأ علرررب العمليرررة التربويرررة لر رررت مسرررتوا 

ول البيئيرررة والمقا يرررة ثميررره هرررت  العالىرررة برررين المتعلمرررين والمعلمرررين لتاريرهرررا المبايرررر علرررب العمليرررة التعليميرررةل وثعتبرررر الارررر

ن من جوان  كمير  ياهر  يها الرر المباير للعالىة سلبا أو إيجابا بين المعلم والمتعلمل  جانبا

 

 أهداف الدراسة: 

 الكل  عن العالىة بين المعلم والمتعلم  ب الوى  الراهن ل 

 ثحديد الارول البيئية الت  ثظرر علب العالىة بين المعلم والمتعلم ل 

 ارول المقا ية المظرر  علب العالىة بين المعلم والمتعلم لمعر ة ال 

 الوىول علب التاريرات الناثجة عن ك  من الارول البيئية والمقا ية بالنسبة للعالىة بين المعلم والمتعلم ل 

 التوص  إلب أهم آليات ثحسين العالىة بين المعلم والمتعلم ل 
 

 

 أهمية الدراسة :

نرررة كونهرررا مرررن الدراسرررات الترررب ثهرررتم بمو ررروع العالىرررة برررين المعلرررم والمرررتعلم ومرررا يمملررر  مرررن ثررراثب أهميرررة الدراسرررة الراه

أهميرررة  رررب الوصرررول بالعالىرررة بينهمرررا إلرررب مسرررتوا يحقرررو نجرررا  العمليرررة التعليميرررة ، كمرررا ثسررراهم  رررب ثرررو ير معلومرررات عرررن 

 الارول البيئية والمقا ية المظرر   ب العالىة بين المعلم والمتعلم ل 
 

  الدراسة:مفاهيم 

 ثتضمن الدراسة عددنا من الم"اهيم ااةجرارية وه :      

هرررب مجموعرررة العوامررر  البيئيرررة والترررب ثلرررم  البيئرررة المدرسرررية بمكوناثهرررا الماديرررة والبلررررية والترررب ثرررظرر علرررب  الظرررروف البيئيرررة

 العالىة بين ك  من الهال  والمعلم ل

قرردات التررب يحملهررا كرر  مررن الهالرر  والمعلررم  والتررب ثررظرر علررب العالىررة هررب مجموعررة القرريم والمعررارل والمعت الظررروف الثقافيررة

 بينهمال
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 : وهو القارم بعملية التدري  للهالب  ب ال"وول الدراسية الناامية ل المعلم

 وهو الهال  المتلقب للماد  التعليمية التب يقدمها المعلم المتعلم :

 ن ك  من المعلم والهال  والتب ثتارر بالارول البيئية والمقا يةلالعالىة بين المعلم والهال  بانها أنماد الت"اع  بي
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محاولررة ناريررة ومنهجيررة ثررنهل علرر  أسرر   لسرر"ية وسرريكولوجية، وثتهلررت نحررو ثحقيررو  هررم أكمررر عمقنررا وأكمررر رررراءن للسررلو  

اةنسررران ، والعالىرررات االجتماعيرررة
ix
ال"روي ال"رديرررة وثرررر ل مبررردأ ثعمررريم االحكرررام وان السرررلو  ، كمرررا أن السرررلوكية ثرررظمن بررر 

االنسررران  محورررلة لت"اعررر  ال"ررررد مرررت البيئرررة المحيهرررة بررر  ومرررن راللهرررا  هرررر مورررهلص السرررلو  التنايمررر  الرررتي يعنرررب بسرررلو  

اال راد والجماعات والمناماتل
x
 

 مد ج الدراسة وأدوات ا 

الحالرررة ، كمرررا اعتمررردت علرررب االسرررتبيان والمقابلرررة المتعمقرررة اسرررتطدم  الدراسرررة كرررالن مرررن المرررنه  الوصررر"ب ومرررنه  دراسرررة 

 كاداثيين لجمت البيانات من مجتمت البحثل

 مجادت الدراسة :

 محا اة اةسكندرية-: إدار  يري التعليمية المجال المكا ى

 اةسكندرية م"رد  من دالب المرحلة اةعدادية بقدار  يري التعليمية محا اة  200: عينة ىوامها  المجال البفر 

 ل 2017وانته   ب يهر مايو  2016 : حيث بدأت الدراسة  ب يهر أكتوبر المجال ال مدى

  تا ج وت صيات الدراسة

% مررررن عينررررة الدراسررررة ثرررررا أن المعلمررررين ال يمملررررون مكانررررة سررررامية ومرث"عررررة  ررررب 60كلرررر"  التحلرررريالت عررررن أن نسرررربة 

% مرررن عينرررة الدراسرررة ، وىرررد 53الحيرررا  وهرررو مرررا أيرررارت إليررر   المجتمرررت ، وبالترررالب ال يظررررت بررررأيهم  رررب كميرررر مرررن أمرررور

أو رررح  التحلررريالت أن الررردروس الطووصرررية هرررب السرررب  الرريسرررب  رررب إ رررعال صرررور  المعلرررم  رررب الررروعب الهالبرررب ولررردا 

أوليرراء المررور أن"سررهم ، حيررث ثحررول المعلررم إلررب وسرريلة لالسررتيالء علررب أمرروال السررر ، وهررو مررا جعرر  ناررر  المجتمررت للمعلررم 

ا ، كمرررا أن سررب  إ رررعال مكانررة المعلرررم ثرجررت إلررب وسرررار  اةعررالم الترررب ثاهررر المعلرررم بوررور  سرررالبة ث تغيررر عمررا كانررر  ىررديمن

 % من عينة الدراسة ل60وهو ما أيارت إلي  نسبة 

% أن العالىرررة القارمرررة برررين المعلرررم والهرررالب هرررب عالىرررة جيرررد  ، بينمرررا 70أو رررح  غالبيرررة عينرررة الدراسرررة والترررب بلغررر  

% أن العالىررة بررين المعلررم والهالرر  هررب 10% مررن العينررة أن العالىررة غيررر مسررتقر  ،  ررب حررين ثرررا نسرربة 20نسرربة  أو ررح 

عالىررة سرريئة ل وهررو مررا يلررير إلررب يررك  العالىررة بررين المعلررم والهالرر  وأن هررت  العالىررة بررالرغم مررن أنهررا جيررد  إال أنرر  ثلرروبها 

ئة ، ممررا يرردل علررب أن هنررا   رررول بيئيررة ورقا يررة ثررظرر  ررب العالىررة عرردم االسررتقرار  ررب أحيرران كميررر  كمررا أنهررا ىررد ثكررون سرري

 بين در ب العملية التعليمية ل

% مرررن عينرررة الدراسرررة ثررررا أن الل"رررا  الترررب يسرررتطدمها المعلرررم  رررب ال"وررر  أل"رررا   يهرررا 50ثوصرررل  التحلررريالت إلرررب أن 

% 20حررين ثرررا النسرربة الباىيررة والتررب بلغرر  % أنهررا أل"ررا  ثررنم عررن االحترررام ،  ررب 30سررطرية واسررتههاء ، بينمررا ثرررا نسرربة 

أن هررت  الل"ررا   يهررا سررباب ويررتارم ، وهررو مررا يلررير إلررب ثبرراين آراء الهررالب بلرران الت"اعرر  الل"اررب بررين المعلمررين والهررالب ، 

وأن غالبيرررة هرررتا الت"اعررر  الل"ارررب هرررو ث"اعررر  سرررلبب مرررن ىبررر  المعلمرررين حيرررث يترررراو   رررب الغالررر  برررين السرررطرية واالسرررتههاء 

سرررباب واللرررتارم مرررن ىبررر  بعرررل المعلمرررين ، وربمرررا يرجرررت ذلررر  إلرررب الضرررغود الكبيرررر  الترررب يواجههرررا المعلرررم أرنررراء اليررروم وال

الدراسرررب وراصرررة مرررت وجرررود أعرررداد كبيرررر   رررب ال"وررر  الدراسرررب ممرررا يورررع  علرررب المعلرررم التواصررر  الل"ارررب اةيجرررابب  رررب 

 أحيان كمير  ل

بيئيرررة المرررظرر  علرررب العالىرررة برررين المعلرررم والهرررالب والترررب ثتممررر   رررب وىررد أيرررارت التحلررريالت إلرررب وجرررود بعرررل الاررررول ال

ثكررردس وازدحرررام ال"ورررول وهرررو مرررا أيرررارت إليررر  غالبيرررة عينرررة الدراسرررة ، حيرررث أيرررارت الغالبيرررة العامرررب مرررن عينرررة الدراسرررة 

  كبيرررر  % إلرررب أن أعرررداد الهرررالب  رررب ال"وررر  ليسررر20% إلرررب أن أعرررداد الهرررالب كبيرررر  ، بينمرررا ثررررا نسررربة 80والترررب بلغررر  

، وهررو مررا يلررير إلررب البعرراد البيئيررة التررب ثترردر   ررب العالىررة بررين كرر  مررن المعلررم والهالرر  ل ويضررص ذلرر  مررن رررالل الجرردول 

 التالب :

 ي ضح آراء عيدة الدراسة ح ل أعداد الطالب فى الفاد (1جدول رقم )

 ا  راف معياري الدسبة المئ ية العدد هد أعداد الطالب فى الفاد كبير 

 80 160 نعم

 20 40 ال 30

 100 100 اةجمالب
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% أن المدرسرررة ال يوجرررد بهرررا  نررراء لممارسرررة اللعررراب الريا رررية 98أ هررررت الغالبيرررة العامرررب لعينرررة الدراسرررة والترررب بلغررر  

 % أن المدرسرررة بهرررا  نررراء لممارسرررة اللعررراب والنلرررهة ، وال2والتررررويص عرررن الرررن"  ، بينمرررا ثررررا النسررربة الباىيرررة والترررب بلغررر  

يرر  أن  رريو ال"نرراء وعرردم اسررتهاعة الهررالب ممارسررة اللعرراب والنلررهة يسرراهم بدرجررة كبيررر   ررب زيرراد  العنرر  أرنرراء اليرروم 

الدراسرررب حيرررث ال يسرررتهيت الهرررالب  رررب هرررت  المرحلرررة الحرجرررة وهرررب مرحلرررة المراهقرررة التن"ررري  عرررن داىررراثهم الكبيرررر  ممرررا 

 المعلم ل    يجعلهم يطرجونها ثجا  السلهة المدرسية المتمملة  ب

ا  رررب يرررك  ونمرررا العالىرررة برررين المعلرررم والهرررالب ،  ا برررارزن أو رررح  التحلررريالت أن الحالرررة االىتورررادية للمعلرررم ثلعررر  دورن

% 80حيرررث ثررررا الغالبيرررة العامرررب مرررن عينرررة الدراسرررة أن المعلرررم يلرررب  مالبررر  رريورررة الرررممن وهرررو مرررا أيرررارت إليررر  نسررربة 

ىتورررادية لكميرررر مرررن المعلمرررين برررالرغم مرررن راليرررة كميرررر مرررن أ رررراد المجتمرررت مرررن العينرررة ، وهرررو مرررا يررردل علرررب سررروء الحالرررة اال

للمعلرررم بانررر  ياررررت ويسرررتولب علرررب أمررروال السرررر عرررن دريرررو الررردروس الطووصرررية ، وهرررو مرررا يلرررير إلرررب الزمرررة الترررب يعرررانب 

أنررر  لررري  كررر  منهرررا الكميرررر مرررن المعلمرررين ، حيرررث إن إعهررراء الررردروس الطووصرررية لررري  بالمسرررتوا اللرررارت عرررن المعلرررم ، كمرررا 

المعلمررين يمرررون مررن جررراء إعهرراء الرردروس الطووصررية ، وبررالرغم مررن ذلرر   ررقن مكانررة المعلررم مهترره   ررب المجتمررت وهررو مررا 

ا علب المعلم ل  يلقب عبئنا كبيرن

أو ررررح  التحلرررريالت أن  رررريو مسرررراحة ال"ورررر  وعرررردم وجررررود مقاعررررد كا يررررة للهررررالب ثسررررهم  ررررب زيرررراد  الملرررركالت بررررين 

% عررردم وجرررود 40% مرررن عينرررة الدراسرررة ، بينمرررا ثررررا النسررربة الباىيرررة والترررب بلغررر  60نسررربة  الهرررالب وهرررو مرررا أو رررحت 

ملرركالت بررين الهررالب ناجمررة عررن  رريو ال"ورر  وعرردم وجررود مقاعررد كا يررة ، وال يرر  أن وجررود ملرركالت بررين الهررالب علررب 

ا لرغبتررر   رررب  ررربا ال"وررر  مرررن ناحيرررة ويررررح  ل لررردروس مرررن ناحيرررة المقاعرررد و ررريو مسررراحة ال"وررر  ثجعررر  المعلرررم متررروثرن

أرررررا والترررب ثتسرررب  كمرررر  الملررركالت برررين الهرررالب  رررب الترررارير عليهرررا وهرررو مرررا يجعررر  العالىرررة برررين المعلرررم والهرررالب ثرررتم  رررب 

 جو غير صحب ملحون بالتوثرات والقلو وثظدا إلب ملكالت بين المعلمين ودالبهم ل

% مرررن عينرررة 81,5المعلرررم حيرررث أيرررارت نسررربة كلررر"  التحلررريالت عرررن ثرررارير البيئرررة المحيهرررة  رررب العالىرررة برررين الهالررر  و

% أن البيئرررة المحيهرررة بالمدرسرررة 18,5الدراسرررة أن هنرررا   و ررراء كميرررر   رررب البيئرررة المحيهرررة بالمدرسرررة ، بينمرررا ثررررا نسررربة 

ال ثرراثب منهررا أصرروات و و رراء وبالتررالب لرري  هنررا  ثررارير علررب العالىررة بررين المعلررم والهالرر  ، وثلررير هررت  التحلرريالت إلررب 

بيئررة المحيهررة علررب يررك  العالىررة  ررال يرر  أن الضو رراء اآلثيررة مررن الطررارو ثسررهم إلررب حررد كبيررر علررب الجررو الن"سررب ثررارير ال

                                                                                                                                .                                                                                         لك  من المعلم والهال  حيث ثحتاو العملية التعليمية إلب الهدوء والسكينة
 

 الت صيات 

 ثقلي  نسبة الكما ة  ب ال"وول ، حتب يستهيت المعلم والهال  الت"اع  اةيجابب مت اآلرر -

 عملية التعليمية التوست  ب إنلاء المدارس المجهه  لل -

ر رررت رواثررر  المعلمرررين وثحسرررين درلهرررم االىتورررادا ثمهيررردنا ةلغررراء الررردروس الطووصرررية الترررب ثسررراهم بلرررك  كبيرررر  -

  ب سوء العملية التعليمية 

 ثناول المعلم بهريقة محترمة وإيجابية  ب وسار  اةعالم وعدم السطرية من المعلمين  ب هت  الوسار  ل -

  ا  ب المدارس و ب جميت المظسسات المقا ية واةعالميةبث القيم اةيمانية ونلره -

 المراجم
                                                           

i
 9محمود عهية :  غود المراهقين واللباب وكي"ية مواجهتها ، مكتبة النجلو المورية ، القاهر  ، بدون ثاريخ ، ص  
ii
أبعاد اللطوية المرثبهة بعن  التالميت نحو معلميهم لدا عينة من ثالميت المرحلة االبتدارية ، : بعل 2015محمد  تحب رلي   

 ىسم الوحة الن"سية ،  -كلية التربية  -رسالة ماجستير ، جامعة المنيا 
iii
ت  بتراجت : دراسة سيكولوجية عن مدا انتلار  اهر  العن  المتبادل بين المعلم والتلميت وعالى2012أحمد عاد  عهازا  

 الوحة الن"سية ،  -ك لي   ة الت   ربي   ة  -القيم االرالىية بينهم، رسالة ماجستير ، جامعة الهىازيو 
iv
: نالمدرس التي نريد، مكانت  وأدوار ن، بحث مقدم لمظثمر جامعة اليرمو  السادس المنعقد    نو مبر،  2005سهي  دياب 

 230، ص 218إربد، ص 
v
:دور المعلم  ب ثنمية القيم الطلقية لدا دالب المرحلة المانوية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ه 1427يدر عبد الرحمن يحيب ح 

 ، جامعة المل  سعود ، 



 .واخرون... هاجر عالء الدين كمال بكر

 37 

                                                                                                                                                                                                 
vi

Amrén, Therése 2016, Den synliga och osynliga maktutövningen i klassrummet: En undersökning 

av maktstrukturer, undervisningens ramar och normer i ämnet svenska i årskurs , Södertörn 

University, Teacher Education. 

 
vii

Bergström, Peter 2013,   Bridging the Distance in Teacher Education: Teachers’ Perspectives on 

Process-Based Assessment Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied 

educational science, Interactive Media and Learning (IML).  

 
viii
 Benedict, Richard, Roy (1982)"The facilitative teacher- student relationship and selected 

educational outcomes" (Unpub Doctoral Disnsertatio, Western-Michigan-University, USA). 

 
ix
:  ب كتاب محمد عاد  غيث وآررون ، مجاالت علم االجتماع المعاصر ، دار المعر ة الجامعية ، 1990محمد علب محمد  

 ل 68،  67اةسكندرية ،  ، ص ص 

 
x
 ل18، ص2013ربراء المجموع  العربية، مبادل االدار  االس  والم"اهيم، المجموع  لعربية للتدري  والنلر ، القاهر ، 

 

 

 

 

 

 


