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Abstract: 

 The Purpose of the study Knowledge of the sociometric profil - Rank status- For 

students, from where Degree of achievement And variable Self-esteem. 

In order to achieve this, an objective sample of 41 secondary school students was 

selected based on their achievement rates And the application of two data collection tools, such 

as the Cooper Smith Self-Assessment Scale and a Sociometric Test Form prepared by the 

researchers. 

 ملخص البحث 

التحصيل الدراسي حيث معدالت  للتالميذ من    )رتبة املكانة(  معرفة امللمح السوسيومرتي هدفت الدراسة إىل  
 ومتغري تقدير الذات 

تلميذا يف مرحلة التعليم الثانوى ابالعتماد على   41قصدية مكونة من  اختيار عينة  مت    وللوصول إىل ذلك
استمارة و ل"كوبر مسيث"  متمثلة يف مقياس تقدير الذات    أداتني جلمع البياانتاملعدالت التحصيلية هلم وتطبيق  

 .الباحثني سوسيومرتي من إعداد  اختبار

 
Keywords:  status sociometric, Self-Assessment, Academic achievement, sociometric test, 

Sociometric matrix 

املصفوفة  ، االختيار السوسيومرتي،املكانة االجتماعية، تقدير الذات، التحصيل الدراسي  :  الكلمات املفتاحية: 
 السوسيومرتية.

 مقدمة: 
قالب اجلماعة واجملتمع الذي يعيش فيه، إذ أنه ال ينمو اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه يتشكل وجوده يف  

يف عزلة عن اآلخرين ولكن من خالل التفاعل الذي حيدث بينه وبني احمليطني به سواء يف األسرة اليت تعترب النواة 
يت تؤثر يف األوىل أو يف املدرسة املؤسسة الثانية بعد األسرة واملسؤولة عن تنشئته اجتماعيا وهي من أهم املؤسسات ال 

حياة الفرد، كونه ميضي فيها مرحلة من عمره ويعيش فيها مراحل النمو من مرحلة الطفولة حىت مرحلة املراهقة اليت 
تعترب مرحلة جد مهمة يف حياة التلميذ واليت فيها يكون شخصيته، وتسهم املدرسة بطرقها اخلاصة واملختلفة يف تنمية 

إكسابه جمموعة من املعارف واخلربات حسب مراحل منوه اليت مير هبا، إضافة مهارات وقدرات التلميذ وإمكاانته و 
والشعور  واحلب،  الصداقة  إىل  واالجتماعية كاحلاجة  النفسية  التلميذ  إشباع حاجات  على  تعمل  فإهنا  ذلك  إىل 
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اعتبار   حاجات  إشباع  على  املدرسة  تعمل  أيضا  الزمالء،  مع  القسم  مجاعة  داخل  ابالنتماء  الذات واإلحساس 
كاالحرتام والتقدير بني التلميذ وزمالئه من خالل التفاعالت اليت حتدث بني مجاعة القسم، ومن خالل العالقات 

 العفوية اليت تكونت داخلها. 
وبذلك فجماعة القسم من أهم اجلماعات اليت تؤثر يف حياة التلميذ خاصة تلميذ املرحلة الثانوية املقبل على اجتياز 

التعليم الثانوي، فهو أثناء تعلمه يتواجد مع زمالئه وضمن مجاعة حمددة طول اليوم والعام الدراسي حتدث شهادة  
فيها يوميا جمموعة من التفاعالت االجتماعية العفوية واليت ترتاوح بني اإلجيابية والسلبية، كل عنصر فيها يؤثر ويتأثر 

وال ميكن فصلها وخاصة العالقات اليت تكونت فيها سواء كانت ابلعناصر األخرى كوهنا مجاعة متداخلة فيما بينها  
خمتلفة لكل تلميذ داخل تلك     (*)ضمنية أو ظاهرة، وبتواجد هذه العالقات والتفاعالت تتكون مكاانت اجتماعية

مبكانته   اجلماعة يف القسم واليت تؤثر على تقدير الذات الذي يتصوره ويضعه التلميذ على نفسه، والذي يتأثر ابلطبع 
 اليت حيتلها داخل مجاعة قسمه.

مفهوم القياس االجتماعي السوسيومرتي تناوله العديد من الباحثني خاصة   (*)"     Morinoفمنذ أن طور "مورينو  
 .(  9، ص  1990) ابمسة املنال،  يف اجملال الرتبوي

" على أنه:" جمموعة Zeller"زيلرحيث يالحظ أن املكانة املمنوحة للتلميذ تؤثر على تقديره لذاته الذي يعرفه  
املدركات اليت ميلكها الفرد عن قيمته الذاتية، وهذه املدركات تكون مرتبطة ومتأثرة مبدركات وردود أفعال أشخاص 

 آخرين هلم مكانة معينة لدى الفرد" . 
بعض واليت يكون هلا فالعالقات االجتماعية هي ذلك األسلوب اليت يتعامل به التالميذ ويتصرفون به اجتاه بعضهم ال

أتثري على تقدير التلميذ لذاته، فعندما يشعر أبن له مكانة مقبولة وأنه حمبوب داخل مجاعة قسمه فإن ذلك سيؤدي 
إىل زايدة تقديره لذاته وشعوره  أبمهيته من طرف زمالئه، وزايدة ثقته بنفسه والشعور ابلرضا عن الذات وقبوهلا، 

اضح وإجيايب على التحصيل الدراسي للتلميذ والذي له أمهية كبرية يف حياته ابعتباره وابلتايل سيكون هنا التأثري و 
الطريق والوسيلة اليت تساعده يف اختيار نوع الدراسة أو املهنة اليت حيبها وابلتايل حتديد الدور االجتماعي داخل 

 الدراسات السابقة، جند أهنا تناولتها من خالل: وللتحقق نظراي من نسق العالقة بني هذه املتغريات يف نطاق  ،  اجملتمع 
العالقة بني متغري املكانة االجتماعية ومتغري مفهوم الذات يف دراسة حيمود أمحد الذي توصل إىل النتيجة التالية:" -

لة ". أن التالميذ ذوي املكانة االجتماعية املقبولة أكثر تفهما للذات من التالميذ ذوي املكانة االجتماعية املعزو 
 .(292، ص  2009-2010)حيمود أمحد،  

العالقة بني متغري املكانة االجتماعية ومتغري التحصيل الدراسي يف دراسة "العريب فرحايت" وكانت نتيجتها : " أن -
التالميذ مرتفعي املكانة السوسيومرتية والتالميذ ذوي املكانة السوسيومرتية املنخفضة يف  هناك فروق جوهرية بني 
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السوسيومرتية".  حتصيل   املكانة  مرتفعي  التالميذ  لصاحل  وذلك  فرحايت،  الدراسي  ،  1997-1996)العريب 
 .(57ص

غري أن اخلط املنهجي الذي اعتمدان عليه يف التحقق من دراسة املتغريات ميدانيا يف حبثنا يتميز  بتناوله دراسة املكانة 
يتعلق األول مبعيار اجلد  والثاين مبعيار اللهو مع كل من   (**)يف معيارين  (*)االجتماعية بداللة امللمح السوسيومرتي

متغري  تقدير الذات و متغري التحصيل الدراسي، وهذا ما يدفعنا إىل التساؤل عن أمهية  دراسة العالقة بني كل من 
جتياز امتحان شهادة املكانة االجتماعية و تقدير الذات والتحصيل الدراسي لتالميذ املرحلة الثانوية واملقبلني على ا

التعليم الثانوي وتكمن هذه العالقة يف بناء تقدير التالميذ لذواهتم والتحصيل الدراسي انطالقا من املكانة اليت حيتلوهنا 
 داخل مجاعة القسم. 

 ومما سبق ذكره ميكننا طرح التساؤالت التالية: 

 تالميذ من حيث معدالت التحصيل الدراسي؟هل يتباين امللمح السوسيومرتي او تتأثر املكانة االجتماعية لل-

هل توجد عالقة ارتباطية بني تقدير الذات واملكانة االجتماعية للتلميذ يف القسم تتأثر أبسئلة االختيار ملعيار   -
 اجلد؟

 هل توجد عالقة ارتباطية بني تقدير الذات واملكانة االجتماعية للتلميذ تتأثر أبسئلة االختيار ملعيار اللهو؟  -

 ومن اجل معاجلة هذه التساؤالت منهجيا وميدانيا مت طرح الفروض التالية: 

الفرضية األوىل: يتباين امللمح السوسيومرتي للتالميذ يف مرحلة التعليم الثانوي من حيث معدالت التحصيل 
 التحصيلي.

يذ يف القسم تتأثر أبسئلة  الفرضية الثانية: التوجد عالقة ارتباطية بني تقدير الذات واملكانة االجتماعية للتلم
 االختيار ملعيار اجلد. 

الفرضية الثالثة: توجد عالقة ارتباطية بني درجات تقدير الذات واملكانة االجتماعية للتلميذ تتأثر أبسئلة االختيار 
  ملعيار اللهو)الرتفيه(.

 وميكن ذكر أهم األهداف هذه الدراسة فيما يلي: 

 السوسيومرتية للتالميذ داخل مجاعة القسم. التعرف أكثر على املكانة   -
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 التعرف على العالقات االجتماعية داخل القسم ومدى أتثريها على التحصيل الدراسي للتلميذ. -
 معرفة العالقة بني تقدير الذات واملكانة السوسيومرتية عند التالميذ.  -
 معرفة امللمح السوسيومرتي للتالميذ من حيث التحصيل الدراسي. -

على املنهج الوصفي التحليلي كونه يهدف إىل كشف العالقة بني املكانة االجتماعية للتلميذ يف مجاعة   واعتمدان
 قسمه وتقديره لذاته وحتصيله الدراسي والذي يتماشى وطبيعة املوضوع ومشكلة البحث. 

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة.  .2
 . (.املكانة االجتماعية )يف معىن السوسيومرتية1.2

إن املكانة االجتماعية للفرد تتحدد من خالل املعايري االجتماعية للجماعة ومعتقداهتا، ابإلضافة إىل نظام 
العمل وما يرتبط به من أدوار اجتماعية خمتلفة انبعة من تصورات اجلماعة وتوقعاهتا، فاملكانة االجتماعية للفرد ليست 

على عدة عوامل ومؤشرات يف ظل ما يتوقع منه من أدوار إهنا   خاصية ذاتية فطرية له بل هي عطاء يقدم إليه بناء 
الرتبوي.    النظام  اجتماعي وتستخدم كوحدة يف حتليل  تفاعل  الداوود، زينب زيود،  وحدة  -2016)ابتسام 

 ( 179، ص  2017

ء...( يف تشري بعض التعريفات إىل أن مصطلح املكانة يدل على موقع الفرد كما يدركه هو مقارنة ابآلخرين )الزمال  
 (.  252)بشرى عبد احلسني، دون سنة، ص اجلوانب االقتصادية، العقلية، االجتماعية واالنفعالية  

وأن املوقع الذي يشغله فرد ما يف مجاعة أو مجاعة يف جمتمع، له بعدان أحدمها ميكننا أن نسميه أفقيا واآلخر عموداي، 
االتصاالت والتبادالت الواقعية أو جمرد العالقات املمكنة اليت يقيمها فرد مع ونقصد ابلبعد األفقي للمكانة شبكة  

 أفراد آخرين هلم موقع الفرد نفسه، أو مع أفراد آخرين يبحثون كما يبحث هو عن إقامة صالت معهم.

واه وأدىن، أما البعد العمودي فانه خاص ابالتصاالت والتبادالت اليت يعقدها مع األفراد من مستوى أعلى من مست
، ص  2016-2017) ابتسام الداوود، زينب زيود،  ويسعى هؤالء إىل أن يعقدوها معه كما يسعى هو أيضا.  

180  ) 

 هذا وتناول تعريف املكانة االجتماعية العديد من الباحثني وهي بشكل عام عند: 

 اجلماعة حنوه ". أمحد راجح:" موضع الفرد اخلاص يف مجاعته كما حتدده اجتاهات أعضاء  
اما حممد نبيل فقد عرفها على أهنا:" مكانة العضو االجتماعية بني أعضاء جمموعته اليت ينتمي إليها، وحتدد عن 
طريق درجة حيصل عليها العضو بعد إجراء االختبار السوسيومرتي، ويطلب من كل عضو أن خيتار أو ينبذ عددا 
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ختبار وكلما زادت اختيارات األعضاء املوجهني ألحد األعضاء من األفراد، وذلك على كل موقف من مواقف اال 
، ص 2005. )مجال الدين حممد أمحد احلنفي،زادت درجته السوسيومرتية وارتفعت مكانته االجتماعية والعكس

 (  11-12ص  
ائمة على احلب ويعرفها حممد فتحي يوسف يف اجملال الرتبوي:" أبهنا االختيارات اليت يتلقاها التلميذ من زمالئه الق

 والقبول أو القائمة على النبذ والنفور من خالل بعدين: 

مكانة التقبل وهي االختيارات االجيابية القائمة على احلب والقبول اليت يتلقاها من زمالئه يف مواقف النشاط مع -
 اجلماعة 

من زمالئه يف مواقف النشاط مع ومكانة النبذ وهي االختيارات السالبة القائمة على النبذ والنفور اليت يتلقاها  -
 (  13، ص 2005) مجال الدين حممد أمحد احلنفي،  اجلماعة.  

إذن املكانة االجتماعية هي موضع الفرد داخل اجلماعة اليت ينتمي إليها، والذي يتشكل بطريقة عفوية غري رمسية   
 ويتحدد فيها إما الفرد النجم أو املعزول، أو املنبوذ أو املنعزل وتقاس عن طريق االختبار السوسيومرتي. 

 . االختبار السوسيومرتي )اخللفية النظرية(: 1.1.2

لقياس االجتماعي من حيث قياس للعالقات بني أعضاء اجلماعة الواحدة وبتحديد أمناط العالقات يعرف اب
 (.214، ص  2016)مأمون طربية،    بني مجاعة ومجاعة أخره وهتتم أبمناط التفاعل بني األفراد

ا وجد يف مناخ " وفرضياته يف أن اإلنسان يكون ذا فعالية إذMorenoوتعود هذه التقنية إىل ابتكارات "مورنيو  
 اجتماعي  عفوي ومالئم لرغباته ودوافعه.

السوسيومرتي االختبار  وقياس   (*)ويستعمل  مهنية...(  اجتماعية،  القسم،  )مجاعات  اجلماعات  دينامية  لرصد 
العالقات االجتماعية والوجدانية بني أفراد اجلماعة أو بني اجملموعات، وكذا قياس مستوى تكيف األفراد وانسجامهم  

القبول بني أعضاء داخل اجلماعة، وتقدير قوة تفاعالت اجلماعة، ورصد التجاذب والتنافر وعالقات احلياد والرفض و 
اجلماعة، وكشف األشخاص النجوم واملنبوذين داخل اجلماعة، وتستعمل ألغراض اختيار القادة أو تفويج التالميذ، 

 ( 322-321، ص ص2012)العريب فرحايت،  أو كشف اجلماعات الصغرية داخل اجلماعة الكبرية )غري مرئية(.  
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االختبار   األسئلة يف  طرح  عند  األساسية  أعضاء وامليزة  إىل  توجه  بسيطة،  مباشرة  أسئلة  تكون  ان  السوسيومرتي 
اجلماعة، وتصاغ أسئلته يف ضوء فروض الدراسة وأهداف البحث السوسيومرتي، ويوزعها على أفراد اجلماعة ويطلب 

 (.322، ص2012)العريب فرحايت،  من كل واحد منهم إبداء خياراته وتفضيله أو رفضه من بني زمالئه

 سئلة اليت تعتمد يف االستمارة السوسيومرتية: ومن امثلة األ

 سم عددا حمددا من أفراد جمموعتك تود أن تدرس )تعمل( معهم؟ من هو املفضل أوال، اثنيا، اثلثا.  .1

 ابلقرب ممن تريد أن جتلس يف الصف؟  .2

 مع من تريد اللعب أو السفر أو التنزه؟ .3

-218، ص ص2016)مأمون طربيه،ثر نفوذا وجاذبية  حدد أربعة أشخاص من مجاعتك تعتقد أهنم األك .4
217 .) 

" السوسيوغرام  يسمى  برسم  السوسيومرتي  االختبار  من  املستخلصة  البياانت  لبيان Sociogrammeحتلل   "
 اختيارات األفراد االجتماعية لبعضهم البعض كما هو موضح : 

 
 (39 ، ص   2018-2017املصدر:)حرزيل حسني،

 معلومات هامة عن بناء اجلماعة تتمثل يف:   (*)وتعطى قراءة وتفسري بياانت العالقات االجتماعية من السوسيوغرام  

التعرف على األفراد املرفوضني: وهم األفراد الذين حيصلون على أكرب عدد من اختيارات الرفض من أفراد اجلماعة  -
 وهم غري املتوافقني اجتماعيا مع اجلماعة. 
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على املنعزلني: وهم الذين يتميزون بعدم اختيارهم لآلخرين وعدم اختيار اآلخرين هلم أيضا، أي ال حيصلون التعرف  -
 (  64، ص  2013) صباح أمحد حممد النجار،    على اختيار أو رفض داخل اجلماعة 

ة الذين ميكن : أي أن الذين حيصلون على أكرب عدد من االختيارات، وهم القادStarsالتعرف على األفراد النجوم   -
 التأثري يف اجلماعة ع 

 التعرف على من ميكن ان يتبوؤون مسؤوليات يف اجلماعة.  -
 معرفة االختيارات املتبادلة والرفض املتبادل.  -
يرفضه - شخصا  الشخص  خيتار  متنافرين كأن  األفراد  أن  يوضح  والذي  املتبادلة:  غري  االختيارات  )حرزيل معرفة 

 (.40 ، ص  2018-2017حسني،
عبارة عن جدول ذو   وهي    la sociomatrice(*)تنقل هذه املعلومات والبياانت يف املصفوفة السوسيومرتيةمث  

السوسيومرتية،  االستمارة  على  التالميذ  إجاابت  بتفريغ كل  يسمح  )مستقبل(  وأفقي  )مرسل(  عمودي  مدخلني 
فقي جند رموز أمساء التالميذ، ويف املدخل وتتحول فيها األجوبة إىل رموز سوسيومرتية، وهلا مدخلني يف املدخل األ

 العمودي جند نفس رموز أمساء التالميذ مع نفس الرتتيب. 
 ( يوضح مثال ملصفوفة سوسيومرتية. 01جدول رقم)

 
 

االختيارات 
 املوزعة 

 االختيارات املستلمة 
 A B رمز التلميذ

A   ب                           أ 

 ج                             0

B                              0أ 

 ب                          ج 
 

 اذن من اجلدول يتضح ما يلي:
 جيب نقل كل أجوبة االستمارة على املصفوفة السوسيومرتية.-

 تقرأ املصفوفة دائما من اليمني إىل اليسار. -

 اختيارات السؤال األول من االستمارة السوسيومرتية ملعيار جدي. األرقام او احلروف أعلى اليمني من املربع متثل  -
 متثل اختيارات السؤال الثاين من االستمارة السوسيومرتية ملعيار جدي.  من املربع  أعلى اليسار 

 متثل اختيارات السؤال الثالث من االستمارة السوسيومرتية ملعيار اللهو.  من املربع   أسفل اليمني -
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 متثل اختيارات السؤال الرابع من االستمارة السوسيومرتية ملعيار اللهو.  من املربع أسفل اليسار  -
 يتم تصحيح االختيار السوسيومرتي كمايلي: -

 يعطى الرمز )أ( لالختيار األول )التلميذ املفضل األول(.  - 
 يعطى الرمز )ب( لالختيار الثاين )التلميذ املفضل الثاين(.  - 
 يعطى الرمز )ج( لالختيار الثالث )التلميذ املفضل الثالث(.  - 

 وللحصول على قيمة الرتبة السوسيومرتية نعطي وزن لكل اختيار حيث: 
 متنح ثالث نقاط ابلنسبة للرمز )أ(.  - 

 متنح نقطتني ابلنسبة للرمز )ب(. - 
 متنح نقطة واحدة ابلنسبة للرمز )ج(.  - 

 مث جنمع االختيارات اليت حيصل عليها التلميذ لنحصل على الرتبة )الدرجة( السوسيومرتية للتلميذ.
مت تطبيق االستمارة السوسيومرتية على تالميذ السنة الثالثة اثنوي، حيث تعريف االختبار السوسيومرتي اجرائيا:  -

فق مواقف يعيشها التالميذ مع بعضهم يف القسم او خارجه وقد وضعنا معيارين ميثالن طلب منهم اختيار زمالئهم و 
أهم املواقف اليت يعيشها التالميذ مع بعضهم البعض واملعايري اليت اخرتانها لبناء االستمارة السوسيومرتية جلماعة 

 القسم هي: 

 السوسيومرتية املستخدمة يف البحث (: يوضح كيفية توزيع أسئلة االستمارة  02جدول رقم )

 ماهية املعيار  عدد األسئلة   
 : اجملاورة يف الطاولة اثناء الدرس 1السؤال    

 : النشاط البيداغوجي2السؤال  
 معيار جدي   

 : قضاء فرتة الراحة 3السؤال  
 : امضاء الوقت اثناء الرحلة 4السؤال  

 معيار هلو)ترفيهي(  

 . تقدير الذات: 2.2
مشتق من الفعل "قدر" فيقال قدر فالن الشيء تقديرا، أي بني مقداره وجعله بقدره أو ساواه. التقدير لغة:    -

 ( 148 ، ص   2003) حسن شحاتة، زينب النجار،
 (  206 ، ص2007) عيسى مومين،    الذات هي النفس والشخص، وذات الصدور خفاايها. الذات لغة:    -
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هو احلكم الشخصي للفرد عن قيمته الذاتية، واليت يتم التعبري عنها من خالل اجتاهات الفرد عن   اصطالحا:   -
الذات.   تقدير  مبستوى  متأثرة  تكون  للحياة  األساسية  العوامل  أن  ويبني  دهنون نفسه  بن  إبراهيم،  )ماحي 

 (.75، ص  2014سامية،
. )سلوى حممد نخفضا حينما نفقد السعادة أو مرتفعاكما يقصد به هو تقييمنا لذواتنا وميكن أن يكون التقييم م

 (   40، ص  2002عبد الباقي،
هي استجاابت التالميذ على مقياس تقدير الذات الذي قام إبعداد صورته األصلية "   تقدير الذات إجرائيا:  -

الفتاح موسى"، يطC-Smith  "1967كوبر مسيث   العربية " عبد  البيئة  بق على ، وقام برتمجته وتقنينه على 
 .دقائق  10سنة فما فوق وميكن تطبيقه فرداي أو مجاعيا ومدة التطبيق ال تتجاوز    16ألفراد من  ا

(  وجزء للبنود 8بند، جزء للبنود املوجبة وعددها)  25يهدف إىل قياس درجات تقدير الذات وهو مكون من  
 (. 17السالبة وعددها )  

 السالبة واملوجبة يف مقياس تقدير الذات. (: يوضح عدد العبارات  03جدول رقم)
 عددها  ارقام البنود البنود

- 12-11- 10-7-6-3-2 السالبة
13 -15-17-16 -18 -21 -
22 -23-24-25 . 

17 

 08 . 20- 19- 14-9-8-5-4-1 املوجبة 
 25 اجملموع

 وطريقة تصحيح املقياس تقوم على:
 العبارة السالبة. ( إذا أجاب املفحوص ب " ال تنطبق" على  1اعطاء الدرجة )-
 ( إذا أجاب املفحوص ب "تنطبق" على العبارة املوجبة. 1إعطاء الدرجة ) -

 . التحصيل الدراسي 3.2
. ) مرهف إجناز يف ميدان معني وخاصة يف اجملال الدراسي، كما يعين القدرة املكتسبة على أداء عمل دراسي  لغة :   -

 ( 94  6-، ص ص  2003كمال اجلاين،  
،  2010) بدر الدين بن تريدي،  وهو أخذ املعارف عن طريق التعلم سواء كانت هذه املعارف تصرحيية أو إجرائية.  

 (92ص  
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املعارف واملهارات املتحصل عليها واليت مت تطويرها خالل املواد الدراسية واليت عادة تدل   هو جمموعةاصطالحا :    -
،  2003) حسن شحاتة، زينب النجار،عليها درجات االختبار أو الدرجات اليت خيصصها املعلمون أو االثنني معا.  

 (89 ص  
إجرائيا:    - الدراسي  حيصل  التحصيل  الذي  املعدل  هو  الدراسي  الفروض التحصيل  أداء  بعد  التلميذ  عليه 

 من السنة الثالثة اثنوي.  2للفصل األول والثاين مقسوما على العدد  له  واالختبارات وتقومي املعلم 

هذا البحث يتضمن عدة مفاهيم ومصطلحات مفتاحية )املكانة االجتماعية، تقدير دينامية متغريات البحث:  .4.2
الذات، التحصيل الدراسي( وظفت يف نسق من املعاين والدالالت، وركبت كمتغريات شبكية يف صيغة مشكلة، 

غريات يف البحث ومن اجل اإلرصاء على أبعادها اإلجرائية املوجبة لقياسها أمبرييقيا، نوضح داللتها الدينامية كمت
                                          كما يلي:   

(: يبني 02شكل رقم )
 دينامية متغريات البحث. 

 .عينة الدراسة من الناحية السوسيومرتية: 3

مت احلصول على عينة الدراسة من جمتمع البحث املكون من تالميذ السنوات الدراسية الثالث مبتقن عزيزي 
الثانوي، وذلك لضمان موضوعية النتائج حيث مت -قاملة-عبد اجمليد  الثالثة من التعليم  ، ومت اختيار تالميذ السنة 

استبعاد تالميذ السنة األوىل لغياب عالقات الصداقة بينهم نتيجة انتقاهلم من مرحلة املتوسط إىل مرحلة الثانوي، أي 
من شروط تطبيق االختبار السوسيومرتي أبن يقضي أفراد اجلماعة حميط جديد وخوفا من حدة العالقات بينهم ألن  

مدة طويلة مع بعضهم البعض حىت ترتسخ جيدا مكانة كل تلميذ يف اجلماعة ويتعرف كل فرد على األفراد اآلخرين، 
اب، علوم كما مت استبعاد تالميذ السنة الثانية وذلك لتوجه التالميذ إىل العديد من الشعب األخرى كتقين رايضي آد

جتريبية، لغات أجنبية، تسيري واقتصاد، مما يستدعي األمر تكوين مجاعات أخرى ودخول وخروج عناصر جديدة، 
 وابلتايل تكوين شبكة عالقات جديدة والتعرف أكثر على بعضهم البعض. 

المكانة 
االجتماعية التحصيلتتقدير الذا

الدراسي

1 
2 
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السنة الثالثة يف من حيث املستوى التعليمي وتتكون تلميذ(  41وعليه فإنه مت اختيار عينة البحث بطريقة قصدية )
أقسام )قسم لغات أجنبية، قسمني تسيري واقتصاد، قسم آداب وفلسفة، وقسمني علوم جتريبية   7هذا املتقن من  

 والشكل املوايل يوضح  خصائص توزيع عينة البحث.   قسم تقين رايضي ( 

 ومن الناحية السوسيومرتية تتمتع عينة البحث ب: 
بعضهم   - مع  التالميذ  ) درس هؤالء  املاضية  الدراسية  السنة 2018- 2017السنة  من  والثاين  األول  والثالثني   )

( مما مسح هلم مبعرفة بعضهم البعض أكثر، وتكوين عالقات مرتابطة وصداقة 2019 - 2018الدراسية احلالية ) 
 فيما بينهم وابلتايل اتضحت مكانة كل تلميذ إىل زمالئه.

سنة وهذا ما جعل افراد عينة البحث   18سط العمر الزمين يف القسمني  تقارب أعمار أفراد العينة حيث يبلغ متو  -
 من نفس السن تقريبا. 

 يتواجد أفراد العينة يوميا يف األحياء القريبة من بعضها مما يسمح هلم اباللتقاء خارج أوقات الدراسة.  -
 النضج املعريف والعقلي من حيث فهم أفراد العينة لتعليمات االختبار.  -
ذه اخلصائص بشكل أكثر على حتديد املكانة االجتماعية للتالميذ داخل مجاعة القسم بشكل دقيق  ستساعدان ه  -

 والوصول إىل نتائج أكثر دقة.

 عرض وحتليل وتفسري نتائج فرضيات البحث.  .4  

السوسيومرتي يتباين امللمح  الختبار الفرضية األوىل ومنطوقها: ".عرض وحتليل نتائج الفرضية العامة األوىل: 1.4
 للتالميذ يف مرحلة التعليم الثانوي من حيث التحصيل الدراسي".

اعتمدان يف حتليلنا على مؤشرين األول يتعلق ابمللمح السوسيومرتي للتعرف على التلميذ النجم من مجاعة قسمه    
ة كما هو موضح يف الذي يتحصل على اكرب عدد من االختيارات املوزعة، والثاين يعتمد على املعدالت التحصيلي

 . 04الشكل رقم
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 أ. تالميذ قسم من شعبة تسيري واقتصاد سنة اثلثة اثنوي 

 
 .سم تسيري واقتصادقيبني سوسيوغرام املكانة االجتماعية للتلميذ النجم  (:  03شكل رقم )

" والذي يتمركز عادة يف املوقع الوسطي للمرمى هو الذي احتل E( يتبني أن التلميذ "03من خالل الشكل رقم )
املرتبة السوسيومرتية األوىل، فقد استقبل أكرب عدد من األصوات املوزعة من طرف تالميذ القسم وحسب التحليل 

التحصيلية   النجم واألكثر شعبية يف مجاعة قسمه، وابلرجوع إىل املعدالت  التلميذ  أن   نرى  (*)السوسيومرتي هو 
" ضمن فئة املعدالت اجلّيدة ومع التالميذ الذين حتصلوا على معدالت يف القسم لكن ليس Eالتلميذ النجم رقم " 

 أفضل معدل حسب املخطط البياين املوضح أدانه: 

 
لقسم يبني خمطط بياين لتوزيع معدالت التالميذ من أضعف معدل إىل أعلى معدل على فئتني  ( :  04شكل رقم )

 تسيري واقتصاد.

5.565.63

7.88 
8.758.848.96

9.7110.0910.36
11.5811.7711.8411.87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ت
ال
عد

لم
ا

التالميذ

جيد[ 11-10]  ضعيف[ 9-5] 
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إذن يتضح من خالل السوسيوغرام واملخطط البياين لتوزيع املعدالت أن التلميذ النجم هو الذي حتصل على أكرب 
 عدد من االختيارات املوزعة. 

لكل تالميذ القسم وهي مرتبة تنازليا من أعلى   (*)وللتبيان أكثر نورد اجلدول التايل الذي ميثل الرتبة السوسيومرتية  
 رتبة إىل أدىن رتبة. 

 . يوضح نتائج رتبة االختبار السوسيومرتي لتالميذ قسم تسيري واقتصاد(:  04جدول رقم )

 الرتبة السوسيومرتية  التالميذ رموز   الرتبة السوسيومرتية  رموز التالميذ 

E 9.75 K 5.25 

C 9 D 4.75 

H 7.75 A 4.5 

F 7.5 I 3.5 

J 7.25 G 2.5 

M 7.25 L 2.25 

B 6.75  

من خالل اجلدول املوضح أعاله يتضح أن الرتبة السوسيومرتية للتالميذ ختتلف من تلميذ آلخر رغم تقارهبا لدى 
" ويبقى هو 9.75" لديه أعلى رتبة سوسيومرتية داخل مجاعة قسمه بقيمة "Eالتلميذ "البعض، حيث نالحظ أن 

" بثاين أعلى رتبة داخل مجاعة صفه، أما الرتبة الثالثة Cالنجم واألكثر شعبية بني زمالئه، مث أييت بعده التلميذ "
 يومرتية. " مث يليه ابقي أفراد العينة بتباين طفيف بني رتبهم السوسHحيتلها التلميذ " 

" ىف مجاعة قسمه، الذي استحوذ على عدد من األصوات واالختيارات املوزعة من Eوميكن تفسري جنومية التلميذ " 
 د واللهو.اختيار يف معيار اجل22طرف زمالئه وصلت إىل  
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اجلماعة هي نفسها لسهولة اخنراطه واندماجه داخل اجلماعة، ومعرفته وصلته الوثيقة بزمالئه دون أن ننسى أن هذه  
مجاعة السنة الثانية اثنوي وابلتايل يكون امللمح السوسيومرتي للتالميذ أكثر رسوخا ووضوحا داخل اجلماعة اليت 
ينتمي إليها، فتكوين هذه العالقات الضمنية بني أفراد اجلماعة حيتاج إىل وقت لثبوهتا ومتايز العالقات واالرتباطات، 

الشخ بينهم  من  ويربز  هذه فيظهر  متيز  اليت  العفوية  فتلك  العصبة،  داخل  شعبية  لديه  الذي  واحملبوب  النجم  ص 
 العالقات ترسم لنا امللمح السوسيومرتي للتالميذ الذي قد يكون جنم أو منبوذ كما قد يكون معزول أو منعزل. 

ية فهو النجم واحملبوب " لديه خامس معدل جيد بني زمالئه يف القسم إال انه األكثر شعبEفبالرغم من أن التلميذ "
الذي ينجذب له زمالئه يف القسم، ويفسر ذلك إىل قوة شخصية التلميذ يف جذب اآلخرين له وكيفية التواصل 
والتفاعل معهم، حبيث جند أن"هومانز" حتدث عن التفاعل والنشاط والعاطفة اليت تتم بني أعضاء أي مجاعة تتوطد 

ىل أفراد مجاعته يكون بقدر اتفاق نشاطه وحاجاته مع أعضائها أي ابزدايد بينهم عالئق اجتماعية وأن ميل الفرد إ
األفراد  اخنراطه واندماجه مع  احتكاكنا وتفاعله معنا وسهولة  التفاعل وقد الحظنا ذلك من خالل  يزيد  التشابه 

 اآلخرين حىت إن كانوا غرابء والتقى هبم أول مرة. 

لسوسيومرتي جند أن التلميذ نفسه لديه أعلى رتبة سوسيومرتية داخل مجاعته وابملقارنة مع رتبة التلميذ يف االختبار ا
" أبفراد مجاعته وقدرته على خلق جو من االنسجام Eوهذا إن دل على شيء إمنا يدل على مدى ترابط التلميذ " 

لهو وتلقيه اختيارات والتفاعل خاصة أثناء املراجعة اجلماعية، فهو الفرد املفضل لدى معظم زمالئه يف معيار اجلد وال
" فإن امللمح السوسيومرتي لكل عضو من  Morenoكمفضل أول واثين وحىت كمفضل اثلث، وحسب "مورينو 

اجتماعية حسب ردود  اليت يكوهنا اآلخرون عنه وجتعله حيتل مكانة  األفعال  بردود  اجلماعة يكون متأثرا  أعضاء 
تت إمنا  اجلماعة  داخل  تلميذ  مكانة كل  وأن  مقدار أفعاهلم،  ويتضمن  نظام خارجي،  حدد حسب "هومانز" وفق 

النشاط ونوع  التفاعل الذي يقع بني أعضاء اجلماعة، أما النظام الداخلي فهو السلوك االجتماعي الذي يعرب عن 
 يت تنشأ بني أفراد اجلماعة. العواطف ال 
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 ب. تالميذ قسم من شعبة علوم جتريبية سنة اثلثة اثنوي 

 
 يبني سوسيوغرام املكانة االجتماعية للتلميذ النجم لقسم العلوم التجريبية(:  05شكل رقم )

" والذي يتمركز عادة يف املوقع الوسطي للمرمى هو الذي احتل H( يتبني أن التلميذ "05من خالل الشكل رقم )
وحسب التحليل   املرتبة السوسيومرتية األوىل، فقد استقبل أكرب عدد من األصوات املوزعة من طرف تالميذ القسم

 السوسيومرتي هو التلميذ النجم واألكثر شعبية يف مجاعة قسمه.

" ضمن فئة املعدالت اجلّيدة ومع التالميذ الذين   Hوابلرجوع إىل املعدالت التحصيلية نرى أن التلميذ النجم "  
 حتصلوا على معدالت يف القسم لكن ليس أفضل معدل حسب املخطط البياين املوضح: 

 
لقسم   يبني خمطط بياين لتوزيع معدالت التالميذ من أضعف معدل إىل أعلى معدل على فئتني(:  06رقم )شكل  

 العلوم التجريبية.
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إذن يتضح من خال ل السوسيوغرام واملخطط البياين لتوزيع املعدالت أن التلميذ النجم هو الذي حتصل على أكرب 
 عدد من االختيارات املوزعة. 

اجلدول التايل الذي ميثل الرتبة السوسيومرتية لكل تالميذ القسم وهي مرتبة تنازليا من أعلى رتبة وللتبيان أكثر نورد  
 . إىل أدىن رتبة

 يوضح نتائج رتبة االختبار السوسيومرتي لقسم العلوم التجريبية.(:  05جدول رقم )

 الرتبة السوسيومرتية  التالميذ  الرتبة السوسيومرتية  التالميذ 

(*)L 12.75 U 5.5 

(**)H 12.5 P 5.25 

Q 10.75 Y 5 

N 10.25 Z 4.75 

G 10 R 4.5 

I 8 J 4.5 

D 7 AC 4 

X 6.5 AB 3 

E 6.25 A 2.75 

M 6 V 2.5 

B 5.75 W 2.25 

T 5.75 S 2 
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C 5.5 O 1.75 

K 5.5 F 0.75 

من خالل اجلدول املوضح أعاله يتضح أن الرتبة السوسيومرتية للتالميذ ختتلف من تلميذ آلخر رغم تقارهبا لدى 
" 12.75" لديه أعلى رتبة سوسيومرتية داخل مجاعة قسمه بقيمة "  Lبعض التالميذ، حيث نالحظ أن التلميذ "  

" Qه، أما الرتبة السوسيومرتية الثالثة كانت للتلميذ "" بثاين أعلى رتبة داخل مجاعة صفHمث أييت بعده التلميذ رقم " 
 وهكذا ابلنسبة لباقي  تالميذ القسم لكن بوجود  تباينات بني رتبهم السوسيومرتية. 

" بناء على عدد االختيارات املستلمة ومعناها أن التلميذ يستقبل أكرب عدد L " "Hوميكن تفسري جنومية التلميذ" 
ممكن من االختيارات لكن ليس يف الدرجة األوىل دائما أو ابألحرى موزعة على طيف االختيارات املستلمة من 

 . 3و2و1

ختيارات مستلمة قليلة وكذلك الرتبة السوسيومرتية داخل اجلماعة مبعىن أنه قد يوجد شخص جنم اثن يف اجلماعة اب
 لكن أغلبها يف الرتبة األوىل أو الثانية وعلى اعتبار أن الرتبة األوىل أتخذ أكرب درجة. 

" هو النجم داخل مجاعته فقد استقبل وحتصل على أكرب عدد من االختبارات Hوعلى هذا األساس فإن التلميذ " 
ابلرغم من أن لديه اتسع معدل جّيد يف القسم إال أنه   اختيار يف معيار اجلد واللهو  28من طرف زمالئه وقدرت بـ 

 التلميذ األكثر شعبية بني زمالئه يف القسم. 

الثاين داخل مجاعة قسمه ابلرغم من أخذه Lوابملقارنة مع الرتبة السوسيومرتية جند أن التلميذ رقم " " هو النجم 
 من حيث املعدالت.  11لرتتيب  

للتلميذ داخل اجلماعة من حيث التحصيل الدراسي، وهذا إن دل على شيء فإنه إذن تتباين املكانة السوسيومرتية 
 قد يكون هو نفسه ال يعلم ماهي.  يدل على أن لكل تلميذ مكانة عفوية ضمنية داخل مجاعته 

 اذن تتباين الرتبة السوسيومرتية للتالميذ ابملقارنة مع معدالهتم التحصيلية وعليه نستنتج حتقق هذه الفرضية.

الثانية  عر  الفرضية  نتائج  : " ال توجد عالقة ارتباطية بني درجات تقدير الذات واملكانة ومفادهاض وحتليل 
 السوسيومرتية للتلميذ يف القسم تتأثر أبسئلة االختيار ملعيار اجلد ". 
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القسمني واجلدول وللتحقق من صحة هذه الفرضية اعتمدان على احتساب قيمة معامل بريسون لكل أفراد العينة يف  
 التايل يوضح النتائج: 

 يوضح نتائج معامل ارتباط بريسون بني درجات تقدير الذات ومعيار اجلد ألسئلة االختيار. (:  06جدول رقم )

 املتغريات 
عدد أفراد 

 العينة 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

قيمة 
 "بريسون" 

 sigقيمة  
الداللة  

 اإلحصائية 

تقدير   درجات
 41 الذات

15.59 3.741 
 غري دال  0.0509 0.106

 4.29506 5.9512 معيار اجلد 

بني درجات تقدير الذات ومعيار اجلد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  يتضح من خالل اجلدول أنه ال توجد
، ومن خالل قيمة بريسون تبني أبنه ال توجد عالقة ارتباطية حيث كانت قيمة بريسون تساوي" ألسئلة االختيار

 " وهي موجبة وضعيفة وغري دالة إحصائيا كما نالحظ التقارب الشديد بني قيميت االحنرافني املعياريني.   0.106

"، 3.741معياري قدره "  " وابحنراف15.59حيث كانت قيمة املتوسط احلسايب لدرجات تقدير الذات تساوي "
 ". 4.29506" وابحنراف معياري قدره "5.9512بينما بلغت قيمة املتوسط احلسايب للمعيار اجلدي "

وميكن تفسري ذلك ايل ان التالميذ الذين يتمتعون بتقدير ذات مرتفع ليس ابلضرورة تكون لديهم درجة مرتفعة من 
القسم، وهذا راجع عادة إىل أن التالميذ يعتربون أنفسهم هامني املكانة االجتماعية  يف معيار اجلد داخل مجاعة  

ويستحقون االحرتام والتقدير  واحلب والقبول، واألمن، فاحلاجات الضرورية لديهم عند إشباعها تزيد لديهم من 
ختاذ القرارات، تقديرهم لذواهتم، والقيمة الشخصية اليت يعطيها التلميذ على نفسه والقدرة على االعتماد على ذاته يف ا

كما يفسر ذلك إىل دور األسرة اليت تؤثر يف التلميذ من حيث رفع تقديره لذاته وزايدة النظرة االجيابية لنفسه خاصة 
يف هذه الفرتة اليت تعترب جد هامة وحساسة من الناحية النمائية ملرحلة املراهقة وما متتاز به من خصائص جسمية، 

 ومن الناحية التحصيلية إلقباهلم على اجتياز شهادة التعليم الثانوي.فيزيولوجية، نفسية وانفعالية 
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وميكن أن جند تالميذ لديهم تقدير ذات منخفض يقابله درجة عالية يف املكانة االجتماعية ملعيار اجلد وهذا راجع 
، ولديه قدرات إىل أنه مهم داخل مجاعته من طرف زمالئه وحب مشاركته يف مراجعة الدروس واجملاورة يف الطاولة

 وإمكانيات يف مساعدة اآلخرين وقد جند لديه مستوى جيد من املعارف واملهارات األكادميية وذو حتصيل جّيد. 

كما قد يفسر ذلك بشعوره بعدم األمان داخل مجاعته، وأنه غري متقبل من طرف اآلخرين مما يولد لديه نظرة سلبية 
بنفسه، إاّل أن مجا ثقته  عة قسمه تكن له كل االحرتام واحملبة وانه شخص ذو كفاءة عالية اجتاه نفسه ويضعف 

 ومبقدوره إعطاء املزيد من املعلومات املفيدة ابلنسبة هلم. 

السوسيومرتية  واملكانة  الذات  تقدير  بني درجات  ارتباطية  توجد عالقة  وال  الفرضية حمققة  أن  نستنتج  وكخالصة 
 جلد. للتلميذ يف القسم أبسئلة االختيار ملعيار ا

الثالثة:   الفرضية  نتائج  وحتليل  واملكانة   ومفادها عرض  الذات  تقدير  درجات  بني  ارتباطية  عالقة  "توجد 
 السوسيومرتية للتلميذ تتأثر أبسئلة االختيار ملعيار اللهو". 

  وللتحقق من صحة هذه الفرضية اعتمدان على احتساب قيمة معامل بريسون واجلدول التايل يوضح النتائج

 يوضح نتائج معامل ارتباط بريسون بني درجات تقدير الذات ومعيار اللهو ألسئلة االختيار (:  07جدول رقم )

 املتغريات 
أفراد  عدد 

 العينة 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

قيمة 
 "بريسون" 

 sigقيمة  
الداللة  

 اإلحصائية 

تقدير  درجات 
 41 الذات

15.59 3.741 
 غري دال  0.467 0.117

 3.05359 6.0244 معيار اللهو 

بني درجات تقدير الذات ومعيار اللهو عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  يتضح من خالل اجلدول أنه ال توجد 
، ومن خالل قيمة بريسون تبني أبنه ال توجد عالقة ارتباطية حيث كانت قيمة بريسون تساوي " ألسئلة االختيار

 " وهي موجبة وضعيفة وغري دالة إحصائيا كما نالحظ التقارب الشديد بني قيميت االحنرافني املعياريني.   0.117



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)131-154\ Vo: 6, No:1, 2020 

 

151 
 

"، 3.741ف معياري قدره "" وابحنرا15.59حيث كانت قيمة املتوسط احلسايب لدرجات تقدير الذات تساوي "
 " 3.05359" وابحنراف معياري قدره "6.0244بينما بلغت قيمة املتوسط احلسايب ملعيار اللهو " 

وكخالصة نستنتج أن الفرضية حمققة أي ال توجد عالقة ارتباطية بني درجات تقدير الذات واملكانة السوسيومرتية 
 للتلميذ يف القسم أبسئلة االختيار ملعيار اللهو.

وميكن تفسري ذلك إىل أن التالميذ عندما يقيمون أنفسهم فإهنم ال يربطونه مبكانتهم االجتماعية ملعيار اللهو ابلرغم 
أن هذا املعيار تضمن قضاء وقت الراحة املدرسية وإمضاء فرتة الرحلة الرتفيهية إال أننا جندهم مل أيخذوا مكانتهم  

بط ذلك بعوامل أخرى مثل التلميذ نفسه الذي يكون ذو شخصية قوية لديه بعني االعتبار أثناء تقدير ذاهتم، بل يرت
 ثقة بنفسه وال يتأثر مبعاملة اآلخرين له خاصة أثناء تقييم ذاته.

وميكن أن جند تالميذ لديهم تقدير ذات منخفض يقابله درجة عالية يف املكانة االجتماعية ملعيار اللهو وهذا راجع 
الدعابة ولديه إمكانيات الرتفيه عن زمالئه فهو مهم داخل مجاعته من طرف زمالئه وحيبون   إىل أنه تلميذ يتمتع بروح 

مشاركته يف املواقف اليت تتضمن االسرتخاء والراحة، كما يفسر ذلك بشعوره بعدم األمان داخل مجاعته، وأن زمالئه 
 يسخرون منه وال حيبون جمالسته.

  خامتة:  .5

الذي يكشف عن مكانة التلميذ داخل   السوسيومرتي جمال خصب يف اجملاالت الرتبويةيعترب جمال القياس  
مجاعة قسمه ما إذا كان جنم أو مقبول، والذي ربطناه مبتغريات حبثية متثلت يف متغري تقدير الذات حيث يعترب من 

التلميذ خاصة يف مرحلة املر  اهقة اليت تشهد جمموعة من املفاهيم اهلامة يف البحوث النفسية الذي يرتك أثر على 
 التغريات اجلسمية واالنفعالية والنفسية.

ومتغري التحصيل الدراسي الذي نقصد به جمموعة من اخلربات واملكتسبات اليت يتعلمها التلميذ ضمن مجاعة صفه، 
 النتائج التالية : وعليه توصلنا إىل  Kوالذي له أمهية جبعل التلميذ يتعرف على قدراته وإمكانياته وزايدة ثقته بنفسه

 .يتباين امللمح السوسيومرتي للتالميذ يف مرحلة التعليم الثانوي من حيث التحصيل الدراسي -
ال توجد عالقة ارتباطية بني درجات تقدير الذات واملكانة السوسيومرتية للتلميذ يف القسم أبسئلة االختيار ملعيار  -

 اجلد.
 تقدير الذات واملكانة السوسيومرتية للتلميذ أبسئلة االختيار ملعيار اللهو.ال توجد عالقة ارتباطية بني درجات   -

 النتائج نقرتح مايلي: هذه  وعلى ضوء 
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الذات اإلجيايب لديه ورفع مستواه  - التلميذ االجتماعية وتنمية تقدير  تنفيذ برامج إرشادية من أجل حتسني مكانة 
 الدراسي.

 املعزولني داخل مجاعة قسمهم وإنشاء عالقات متماسكة فيما بينهم. العمل على إدماج التالميذ   -
 االستفادة من املكانة االجتماعية للتلميذ النجم يف خلق مناذج سلوكية إجيابية يف مجتاعته.  -

 
 

Footnote : 
1. (*) almkanh alajtma'eyh: t'erf kdlk balmkanh alswsywmtryh why fy allghh alajnbyh Statut Sociométrique   

2. (*) jakwb-lyfy- mwrynw Jacob Lévy Moreno  ( 1974-1892 ) : drs alflsfh waltb fy fyyna wmars altb alnfsy fy 

alnmsa thm alwlayat almthdh, wastqr fy 'eam 1927 wa'etbr an althlyl almt'emq ll'elaqat alshkhsyh yjb an 

ykshf tby'etha alhqyqyh wbaltaly t'ezyz al'efwyh walebda'e llfrd, waqtrh tqnyh llwswl ela hda alhdf whw 

alakhtbar alajtma'ey( alswsywmtry ). (Alain.b, Alain. T, 2008, p 14)   

3. (*):whw bdlalh alt'erf 'ela altlmyd alnjm mn jma'eh qsmh aldy ythsl 'ela akbr 'edd mn alakhtyarat almwz'eh 

aw akbr rtbh swsywmtryh. 

4. (**): alawl ysma alm'eyar aljdy : whw aldy yqas bas'elh ttrh hwl mwady'e dat ahmyh wfy astmartna ytdh 

alm'eyar aljdy mn khlal : 

5. als'eal alawl wmfadh: adkr asma' zmla'ek aldyn tfdl aljlws m'ehm fy altawlh athna' alhsh aldrasyh?  

6. wals'eal althany wmfadh: eda tlb mnk alastad alqyam b'eml jma'ey (mraj'eh aldrws, hl tmaryn, l'eb krh 

alqdm) adkr asma' zmla'ek aldyn tfdl msharkthm wal'eml m'ehm fy jma'eh wahdh? 

7. walthany ysma m'eyar allhw: whw aldy yqas bas'elh ttrh hwl mwady'e dat 'elaqh baltslyh waltrfyh wfy 

astmartna ytdh m'eyar allhw mn khlal: 

8. als'eal althalth wmfadh: adkr zmla'ek aldyn tfdl an tmdy m'ehm ftrh alrahh alsbahyh?  

9. wals'eal alrab'e wmfadh: nzmt almdrsh rhlh t'elymyh lzyarh mwq'e athry, adkr zmla'ek aldyn twd an tshbhm 

m'ek? 

10. (*) tstkhdm b'ed almraj'e 'ebarh "akhtbar swsywmtry" walb'ed alakhr"astmarh swsywmtryh" lkn 'ela mstwa 

allghh alajnbyh njd 'ebarh"Sociometric Test" 

11. (*)  alswsywghram aw albyan alajtma'ey aw altmthyl albyany ll'elaqat alajtma'eyh "swrh esh'ea'eyh llslat 

almtbadlh dakhl aljma'eh"( basmh almnla, 1990, s88). 

12. ysmh bthdyd wbqra'h shbkh al'elaqat ghyr alrsmyh fy aljma'eh whw bhda ykhtlf 'en almkhtt altnzymy 

organigramme aldy yrkz 'ela al'elaqat alrsmyh bghd alnzr 'en al'elaqat ghyr alrsmyh alty tqwm byn alafrad 

bhkm  tfa'elhm almstmr fy alby'eh, yhll thlyla kyfya  wyzhr tnzym al'elaqat al'eatfyh walajtma'eyh wysmh 

bthdyd almkanh alajtma'eyh lkl frd wbm'erfh mrakz alqyadh wmwaq'e altathyr waljadbyh waljma'eat 

almrkzyh walfr'eyh walhamshyh whmzat alwsl byn aljma'eat alfr'eyh  wnmadj alsra'e walsdaqh almtbadlh 

wghyr almtbadlh wnmadj al'ezlh walnbd. (Fernand.H, Demise.D.M,Charles.T, Fernand.N,1997, Page 285 ) 

13. (**): almsfwfh alswsywmtryh ttwz'e 'ela 'edh m'eayyr mn bynha: 

14. msfwfh bm'eyar wahd: why ttdmn ajwbh akhtyarat wnbd mn thlathh akhtyarat mn afrad almjmw'eh. (basmh 

almnla 1990, s51) 

15. msfwfh bm'eyaryn: why ttdmn mn alnahyh almnhjyh alakhtyar walnbd lkn wfq mhkyn: 

16. alawl yt'elq balakhtyar fy m'eyar jdy wm'eyar trfyhy hyth y'ebr 'en rghbh altlamyd fy aldrash m'e b'edhm 

alb'ed aw 'en mda twfr 'elaqat alsdaqh kharj awqat aldrash walthany yt'elq balnbd fy m'eyar jdy wm'eyar 

trfyhy hyth tt'elq b'edm rghbh altlamyd aldrash m'e b'ed afrad almjmw'eh aw fy mrafqh zmla'ehm fy rhlh 

trfyhyh (basmh almnla 1990, s206). 

17. whdh hy alty a'etmdna 'elyha fy bhthna m'e m'eyar aljd wallhw las'elh alakhtyar fqt. 

18. (*):alm'edl althsyly  lltlamyd hw bdlalh mjmw'e m'edl alfsl alawl walthany qsmh al'edd 2. 

19. (*)•mthal 'en kyfyh hsab alrtbh alswsywmtryh: 

20. altlmydK  : hsl fy mhk almjawrh fy altawlh 'ela akhtyar mn nw'e "j " walqymh alhsabyh llakhtyar j hy 1. 

21. ftkwn drjth alswsywmtryh 'ela hda almhk hy : 2 j = 1x2= 2  
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22. - whsl fy mhk al'eml aljma'ey 'ela3 akhtyarat mn nw'e "b" wakhtyaryn mn nw'e "j" walqymh alhsabyh 

llakhtyar b hy2.ftkwn drjth alswsywmtryh kaltaly : 3b+ 2j=(   2x3) + ( 1x2 )= 6+2= 8. whsl fy mhk qda' wqt 

alrahh 'ela akhtyaryn mn nw'e "b". ftkwn drjth alswsywmtryh2b= 2x2 = 4. 

23. whsl fy mhk emda' ftrh alrhlh 'ela akhtyaryn mn nw'e "b"wakhtyar mn nw'e "a" walqymh alhsabyh llakhtyar 

a hy3.ftkwn drjth alswsywmtryh : 3a+2b =1X3 + 2x2= 7. 

24. alrtbh (aldrjh) alswsywmtryh alklyh llfrd hy mtwst drjath 'ela mjmw'e as'elh alm'eyaryn:  

25. 7+4+8+2                                              

26. (*):altlmyd alnjm alawl mn hyth alrtbh alswsywmtryh. 

27. (**):altlmyd alnjm alawl mn hyth 'edd alakhtyarat. 
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