جملة علوم اإلنسان واجملتمع .......................د /حسني حرزلي ،أ.د /نصر الدين جابر
املكانة السوسيومرتية(االجتماعية)وعالقتها بالتكيف الدراسي(األكادميي) لدى تالميذ
املدرسة االبتدائية -دراسة مقارنة بني بعض تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي ملدرسيت
توأمة الشيخ و أول نوفمرب مبدينة بوسعادة -
الدكتور :حسني حرزلي ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
األستاذ الدكتور :نصر الدين جابر ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
امللخص:
إنّ املدرسة مؤسسة اجتماعية و تربوية ،تضمّ عدّة شرائحَ من اجملتمع وهي:
التالميذ،األساتذة،اإلداريون والعمّال املهنيّون و غريهم ،حيثُ يتم التفاعل بني هذه الفئات عرب
التواصل اليومي ،وكل ذلك يُكوّن نظام ًا اجتماعياً فريداً له خصائصه املستقلّة.
وضمن هذه املؤسسة تربز العالقات االجتماعية الواسععة داخلعها ،وهعو معا يضعمن مكانعة
ل تلميذ بني أقرانه ،قد يكعون اعا تـريععريها القريع
اجتماعية حيتلّها ك ّ

أو ال عيعد علعي التكيع

الدراسي،ألن السّاخن ( )8002يقول يف هعذا الصعدد :أنّعه إذا تعّّعرت العالقعات االجتماعيعة
حدث ما يسمّي الالتكي

وهو ما يعطرح فعكعرة التوافعق السيئ بني الفعرد واحمليط املدرسي
()1

والعذي يؤسّعس إىل تعوافعق سيء بني الفرد واجملتمع يف املستق ل

.
Abstract:

The school is considered as a social and educational institution
comprising many social categories such as pupils, teachers, administrative
staff, agents and others in which there is always an interaction. This will
form a unique social system which has its independent particularities.
Within the school, there exist extended social relationships where the pupil
maintains a social status among his colleagues. This social status may have
short or long term impacts on the” social adaptation“. In this context,
Essakhin says: “If social relationships trip, adaptation takes place which
presents male agreement between individuals and their educational
atmosphere leading to male agreement between individuals and their
societies in the future.
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مقدّمة:
إن التالميذ يقضون فرتات طويلة مع بعضهم ال عض ،فمن غري املمكعن
أن يَعزل الطال نفسه ععن تعـريريات عالقعات الصعداقة أو الععداوة العت تربطعه
بزمالئه  ،هنا ينشط دور املربي مع طل ته لتطعوير عععالقات اجيابيعة تعععمل علعي
إش اع حاجاتهم للح و االنتماء و تعزز شعورهم بالتق عل و الكفعاءة وتَصعر
شعور التهديد وعدم األمن و تقلل من ظهور صراعات بينهم ،نتيجة لعذلك تنشعـ
احتماالت تعاون الطل ة علي حتقيق أهدا التعلّم ويزداد -سواء أكان ذلك أريناء
تنفيذ املهام املوكلة إليهم داخل الص أو خارجه -جلوء الطل ة إىل بعضعهم طل عاً
للمساعدة الرتبوية أو االجتماعية (.)8
لذا فاملنظومة الرتبوية اجلزائرية اجلديدة حتاول أن تدمج التالميذ رغم
الت اين املالحظ يف الصفو  ،من خالل ما خيدم ال ناء االجتماعي الذي ميهّد
الطريق لل ناء املعريف الفعّال،وذلك خبلق جو من التعاون يف النشاطات الرتبوية
كعمل األفواج والفرق ال حّية والرياضية،و جمموعات املشاريع والتعلّم اجلماعي
والتعاوني وغري ذلك ،أو هو ما يُطلق عليه بالتكي الدراسي اجليّد.
فالدراسة احلالية تركّز علي ال حث يف العالقة بني عنصرين هامني يف
ال ناء االجتماعي و الرتبوي و هما املكانة السوسيومرتية (االجتماعية) ،و التكي
الدراسي(األكادميي) ،و اللّذان اما دورا التكامل فيما بينهما،وخصوصا مع
شرحية الطفولة املتـخرة أو تالميذ نهاية مرحلة التعليم االبتدائي(السنة اخلامسة
ابتدائي).
 .6تساؤالت الدراسة:
أ-مععا ط يعععة العالقععة بععني املكانععة السوسععيومرتية (االجتماعيععة) و التكيعع
الدراسي(األكادميي) لدى تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي؟
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ب-هعل توجععد فعروق ذات داللععة إحصععائية يف درجعات املكانععة السوسععيومرتية
ودرجات التكي الدراسي (األكادميي) تغزى للمستوى االقتصادي ألسر تالميعذ
السنة اخلامسة ابتدائي ؟
ج-هل توجد فعروق ذات داللعة إحصعائية يف درجعات املكانعة السوسعيومرتية و
درجات التكي الدراسي(األكادميي) تُغزى للجنس بعني تالميعذ السعنة اخلامسعة
ابتدائي ؟
د-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات املكانة السوسيومرتية
ودرجات التكي الدراسي (األكادميي) تغزى للسنّ لدى تالميذ السنة اخلامسة
ابتدائي؟
 .3املكانة السوسيومرتية(االجتماعية):
عرّفها إبراهيم مدكور يف مُعجم العلوم االجتماعية بقولعه ":املنزلعة حسعيّة
كانت أم معنوية الت يصل إليها شخص ما .أمّا لينتون LINTONفاختار مصعطلح
املكانععة علععي أنّهععا":وضععع الفععرد يف اجملتمععع وحععدّده بـنّععه جممععوع احلقععوق و
االلتزامات(.)3
و أشار إليها بعضُ ال عاحّني بـنّهعا :تُعّعر املكانعة يف العلعوم االجتماعيعة
احلديّة عن وضع معيّن يف النّسق االجتماعي،و يتضمّن تلعك التوقععات املت ادلعة
للسلوك بني الذين يشغلون األوضاع املختلفة يف ال ناء أو النسعق،أو هعي الوضعع
الذي يشغله أفراد أو مجاعة يف ضوء توزيع ااي عة يف النّسعق،أو توزيعع احلقعوق و
االلتزامات والقوّة والسلطة كـن نقول مكانة عُليا و مكانة دُنيا.
كما تشري املكانة إىل الوضع يف اجلماعة و اجملتمع،و تُعترب جزءً من الّقافعة
ألنّ ترتيع املكانععات يعتمععد إىل حعدّ كع ري علععي تقيععيم اجلماعععة ل شععخا و
األدوار( .)4و ميكننا اجلزم أن املكانة تتميز بنوع من احلراك العمودي ألنّها مكتس ة
حيث حيصل عليها الفرد علي حنو دميقراطي ط قعا جملهوداتعه ،و عملعه ليصعل إىل
مكانة أرقي ،أمّا إذا مل جيتهد ومل يتع فإنّه ينزل إىل مكانة دنيا (.)5
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وهذا أمر خيال

سابقه،فاملكانة هنا من صُنع وجهد الفرد.

وهذا ما يؤكّدة محش يف تعريفه للمكانعة بقولعه ":كمعا ميكعن القعول أن املكانعة
اال جتماعية ميكنها أن تتعداخل معع الوظيفعة العت يقعوم بهعا الفعرد يف اجملتمعع ،و
يكتس عيشه من خالاا(.)6
كلّ األقوال السّابقة تتفّق ضمنيا أنّ املكانة االجتماعيعة أو السوسعيومرتية
مكتس ة  ،لكنّها أهملت أنها ربّعما تكون مورورية كما نرى أبناء شعيو الزوايعا أو
العشائر أو بعض الزعماء، ....هذا يف حياة دنيا النّاس ،أمّا ما يهمّ يف هذه الدراسة
هو الواقع املوجود يف املدرسة حاليا من العالقات بني التالميذ و باألخصّ مجاععة
األقران يف الص ّ الواحد ،والنفس اجلنس.
 .4مفهوم التكيف:
إنّ العامل  ADLERهو الّذي نقل فكرة التكيّ إىل علم النفس( .)7و يعود
مفهومه إىل اجلوان ال يولوجية من احلياة اإلنسانية و الت جاء بها العامل الربيطاني
شارل روبري داروين  CHARLES ROBERT DARWINسنة.1251
 4.4التكيف الدراسي (األكادميي):
يُعترب التكيّ الدراسي أو األكادميي أحد جوان التكيّ
يرت ط بصحّة الفرد النفسية،ونتاج تفاعله مع املواق الرتبوية(.)2

العامّ الّذي

أ-عرّفه  ARKOFFبـنّه:
العملية الّت يتمّ مبوج ها إقامة عالقات جيّدة مع احمليط املدرسي من أساتذة
وزمالء(.)1
ب -أمّا صالح الدّين العمرية فيعرّفه بـنّه:
" قدرة الفرد علي تكوين عالقات مرضية مع أساتذته و زمالئه،ومواءمة أو تطوير
ال يئة اجلامعية ملا يتماشي مع حاجات الطالب،وهو قدرة الطال علي حتقيق
حاجاته االجتماعية من خالل عالقاته.....مع إدارتها (.)10
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ج -وهناك تعري

شامل يقول فيه  ROBERTو: JOHAN

" بـنّه حالة ت دو يف العملية الدينامية املستمرّة الّت يقوم بها الطال اجلامعي
الستيعاب موادّ الدراسة والنّجاح فيها و حتقيق التواؤم بينه و بني ال يئة اجلامعية و
مكوّناتها األساسية وهي :األساتذة و الزمالء واألنشطة االجتماعية والّقافية
والرياضية،وموادّ الدراسة،وأسلوب التحصيل الدراسي(.)11
 .5منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة علي إجراءات أطلق عليها طه بدوي:جمموعة
اإلجراءات الذهنية الّت يتمّّلها ال احث مقعدّما ( ،)18ونظعرا لط يعة الدراسة فإنها
تععتمد املنهج الوصفي ،وهعو ما يعنقعل العواقعع كما هو بيان حالعه خصوصا يف
العالقات االجتماعية بني التالميذ  .كما اععتمدت الدراسة أيعضا أسلوب املقارنة
و الّعذي يععتعرب جعزء ال يعتعجعزأ من العمعنهعج الععوصفعي بالتالي يتعمّ بعه
تكميم مدي الفروق إن وجعدت( ،)13وهي معمعّعلّة يف معتعغعيعرات العدراسعة
نعفعسعها معع االععتعمعاد ععععلعي اإلجراءات اإلحعصائية من الوصع و
االسعتدالل العّذي يدرس الوحدات ويهد إىل إجابات كمية عن أسئلة مشاكل
ال حوث والتحقّق من الفرضيات املطروحة(.)14
بهذا ميكن القول أنّ هذه الدراسة اعتمدت كما ذُكر سابقا جمموعة
إجراءات متكاملة يف مُجملها لرتمجة الظواهر املدروسة إىل مفاهيم يسهل التع ري
عنها باستنتاجات صحيحة و قري ة أكّر من الواقع.
.6املعاينة:
تتطل الدراسة معاينة من اجملتمع األصلي من تالميذ السنة اخلامسة
ابتدائي،ولط يعتها الت تتطل اجلماعات الصغرية ،كان لزاما إحصاء املدارس الت
تتوفر فيها الشروط التالية:مجاعات صغرية من قسم واحد ومن نفس اجلنس،
فوُجدت حوالي مخسة عشر مدرسة ب وسعادة من بني حوالي تسعة و أربعني ،هي
الت متّ عليها السح الختيار مدرستني فقط ،وبعد العملية كانتا مدرست توامة
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الشيخ يف املنطقة الشمالية ب وسعادة و مدرسة أول نوفمرب إىل اجلنوب من نفس
املدينة من وقع عليهما االختيار إلجراء الدراسة.
 4.2عيّنة الدراسة:
وحتي تكون العينة جمموعة جزئية من جمتمع له خصائص مشرتكة(.)15
حيث متت العملية يف مدرسة توامة الشيخ بني ريالث جمموعات (جمموعت ذكور،و
جمموعة إناث) ولوجود جمموعة اإلناث واحدة فهي ريابتة و السح علي
اجملموعتني الختيار جمموعة واحدة متّّل الذكور،للحصول علي فئتني من اجلنسني
معا ،يف اجملموعة األوىل من عيّنة الدراسة وحجمها  85وحدة.
أمّا مدرسة الفاتح نوفمرب فكان السّح علي مثاني جمموعات(أربع
ذكور،و أربع إناث)،للحصول علي فئتني كذلك(ذكور+إناث)،و متّت العملية
بنجاح وهي الت متّّل اجملموعة الّانية يف عيّنة الدراسة وحجمها  82وحدة.إذن:
عيّنة الدراسة كاملة تتكوّن من جمموعتني (أوىل يف مدرسة توامة الشيخ ب وسعادة
بفئتيها ذكور وإناث وهي حملّ القياسات السوسيومرتية)،و(ريانية يف مدرسة أول
نوفمرب من نفس املدينة بفئتيها أيضا ذكور و إناث ) هذه األخرية كمدعّمة لنتائج
األوىل.
-6-2خصائص عيّنة الدراسة :تتلخّص خصائصها يف اجلدول التالي:
جدول رقم 14:يبيّن خصائص عيّنة الدراسة مبدرسيت توامة الشيخ و أول نوفمرب
معا مبدينة بوسعادة
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رسم بياني رقم ()1

يبني توزيع خصائص العيّنة حسب متغريات الدراسة

-7أدوات الدراسةة :تتمّّل يف مقياسي التكي
املعدلني حس العينة

الدراسي و االخت عار السوسعيومرتي

 -1-7االخت ار السوسيومرتي جلاكوب ليفعي مورينعو املععدّل حسع
رقم:20

اجلعدول

جععدول رقععم 20:يعع ني حمععاور و ع ععارات و اختيععارات و أوزان االخت ععار
السوسيومرتي املطّق يف الدراسة
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 2.7مقياس التكيف الدراسي أو األكادميي هلنر بورو املعدّل أياا حسب اجلدول
رقم:03:
جدول رقم 30:ي ني حماور و ترتي

ع ارات وبدائل وأوزان مقياس التكي

الدراسي انري بورو املعدّل واملطّق يف الدراسة.
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 للمزيد خبصومالحظة :إىل جان
يف مجع ال يانات.

األداتني اطلع علي مالحق الدراسة يف الرسالة.

هاتني األداتني هناك املقابلة و املالحظة اللتني كانتا مساعدتني

 3.7اخلصائص السيكومرتية لالختبار السوسيومرت :
ق ل استعمال أيّ أداة جي الكش عن اخلصائص السعيكومرتية اعا و العت
ستخرج إىل الدراسة امليدانية ،لذا فإنّ اخلصائص املعتمدة هنا هي:
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-4-3-7الصدق  : validitéهناك أنواع كّرية معن الصعدق ال ميكعن حصعرها
كلّها بل متّ االعتماد علي بعضها ومنها التالي:
-4-4-3-7صدق احملكّمني:
 باستخدام طريقة استطالع آراء احملكّمعني ،حيعث متّ ععرا املقيعاس مرفقعابإشكالية ال حث والفرضيات و الت كانت كما يلي  1اخت ارات اسرتجعت منا 2
فيها تعديل ألحدها( لالطالع أكّر اقرأ مالحق الدراسة يف الرسالة) ويكون صدق
احملكمني بذلك حس

املعادلة التالية:

08
 100  88 0
0
09

فعصدق االخت ار السوسيومرتي يساوي .8800

-6-4-3-7صدق املقارنة الطرفية:
أو ما يُسمّي بالصدق التمييزي ،و باستخدام االخت ار التائيt test
لعيّنة واحدة و بعد ترتي

الدرجات من األكرب إىل األصغر ،و حساب النس ة

 %82من حجم العيّنة االستطالعية ال الغ  11وحدة ،و الّت أعطت جمموع 6
درجات موزّعة ( 0درجات عليا و  0درجات دنيا) و الّت تظهر نتائجها يف
اجلدول رقم 30:املوالي :

جدول رقم 14:ي يّن اخت ار "تا" لصدق املقارنة الطرفية

ملقياس املكانة السوسيومرتية
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حس قيمة مستوى الداللة 00001وهي دالة إحصائيا مبعني توجد فروق بني
طريف املقياس
-6-3-7الّ ات  : fiabilitéيُقصد بّ ات املقياس "الدقّة يف تقدير عالمة الفرد
للسمة الّت يقيسها االخت ار أواملقياس(.)42
-4-6-3-7الّ ات باالخت ار و إعادة االخت ار لالخت ار السوسيومرتي:
و ترتاوح الفرتة الزمنية بني التط يقني األول و الّاني عادة من يوم واحد
إىل بضعة أيام ،وقد متتدّ إىل عدد قليل من األشهر يف بعض احلاالت (،)47وهذه
الدراسة بقيت 30يوما فاصال بني االخت ارين.
بني االختبارين األول و الثاني للمكانة السوسيومرتية جدول رقم 05 :يبيّن العالقة

-6-6-3-7الثبات بألفا كرونباخ :وهي حسب اجلدول املوالي:
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-3-6-3-7الثبات بالتجزئة النصفية لالختبار السوسيومرت :
جدول رقم 70 :يبيّن معامل الثبات بالتجزئة النصفية لالختبار السوسيومرت ملقياس
املكانة السوسيومرتية

-4-7اخلصائص السيكومرتية مقياس التكي

الدراسي أو األكادميي:

 -1-4-7صدق احملكّمني :نفس القيمة مع األول ألنهما دُفعا مرة واحدة
للمختصني أي 3822أيعضا.
 -2-4-7صدق املقارنة الطرفية:أظهرت قيمة مستوى الداللة  .000وهي قيمة
دالة أي توجد فروق بني طريف قيم املقياس.
 -3-4-7الّ ات باالخت ار و إعادة االخت ار :نفس العمل مع املقياس السابق
،فقيمة معامل االرت اط بريسون هي **.940
 -4-4-7الّ ات بع":ألفا كرون ا  :قيمة معامل كرون ا هي. .961:
خالصة :تُظهر القيم يف اجلداول و القيم السابقة بـنّ األداتني املزمع خروجهما
للدراسة امليدانية صادقتني وريابتتني بدرجات قوية جدّا،ميكن االعتماد عليهما
بدون أيّ مشاكلَ منهجية و ال إحصائية.
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 -0املعاجلة اإلحصائية ل يانات الدراسة :اعتمدت الدراسة يف مناقشة نتائج
اإلجابة علي تساؤالتها ما يلي:
-1-2معامل االرت اط بريسون بني املكانة السوسيومرتية(االجتماعية) و التكي
الدراسي(األكادميي):
التذكري بالفرضية األوىل:
توجد عالقة ارت اطيه بني املكانة السوسيومرتية و التكي
تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي.

الدراسي لدى

جدول رقم 80:ي يّن معامل االرت اط بريسون بني املكانة السوسيومرتية والتكي
الدراسي (األكادميي) للمجموعة األوىل -السنة اخلامسة ابتدائي مبدرسة توامة
الشيخ ب وسعادة حجمها()52

قيمة مستوى الداللة  00061وهي غري دالة إحصائيا،أي ال يوجد ارت اط بني
املتغريين املدروسني(املكانة السوسيومرتية و التكي

الدراسي)

جدول رقم 01 :يبيّن معامل االرتباط بريسون بني املكانة السوسيومرتية و التكيف
()82
الدراسي للمجموعة الثانية (س 5مبدرسة أول نوفمرب ببوسعادة) حجمها
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قيمة مستوى الداللة  3865وهي غري دالة إحصائية ،أي ال يوجد ارت اط بني
املتغريين املدروسني(املكانة السوسيومرتية و التكي

الدراسي).

-0-8ا خت ار الفروق بعني درجعات املكانعة السوسعيومرتية ودرجعات التكيع
الدراسي:
التذكري بالفرضية الّانية :التعوجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات املكانعة
السوسععيومرتية و درجععات التكيعع

الدراسععي (األكععادميي) تُعععزى للمسععتوى

االقتصادي ألسر تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي".
مادام أن هذا املتغري(املستوى االقتصادي) فيه ريالث فروع لعذا االخت عار املناسع
اخت ار التجانس أو حتليل الت اين .ANOVA .F
جدول رقم 10 :يبيّن اختبار حتليل التباين األحاد للفروق حسب متغيّر احلالة
االقتصادية لألسرة اجملموعة األوىل  -اخلامسة ابتدائي مبدرسة توامة الشيخ ببوسعادة
حجمها()85
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اجلدول رقم 11 :يبيّن اختبار حتليل التباين األحاد للفروق حسب متغيّر احلالة
االقتصادية لألسرة للمجموعة الثانية -اخلامسة ابتدائي مبدرسة أوّل نوفمرب ببوسعادة
حجمها()82
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من خالل قيم مستوى الداللة يف كال اجلدولني  10و  11يظهر أنها غري دالة
إحصائيا ،أي ال توجد فروق يف درجات املكانة السوسيومرتية و درجات التكي
الدراسي تعزى ملتغري احلالة االقتصادية ألسر عينة الدراسة.
التذكري بالفرضية الّالّة:
التعوجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات املكانة السوسيومرتية والتكي
الدراسي تُعزى للجنس لدى تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي".
مبا أن متغري اجلنس ينقسم إىل نوعني فاالخت ار املناس

هو اخت ار الفروق "تا".

جدول رقم 12:ي يّن نتائج اخت ار "تا" الفروق بني الذكور و اإلناث يف املكانة
السوسيومرتية و التكيّ الدراسي للسنة اخلامسة ابتدائي مبدرسة توامة الشيخ
(اجملموعة األوىل حجمها )22

جدول رقم 13:يبيّن قيم اختبار تا الفروق بني اجلنسني يف املكانة السوسيومرتية و
التكيف الدراسي للسنة اخلامسة ابتدائي مبدرسة أوّل نوفمرب ببوسعادة(اجملموعة الثانية
حجمها )82
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من نتائج اجلدولني 18و ، 10وحس قيم مستوى الداللة الغري دالة
إحصائيا،يظهرانه ال توجد فروق بني درجات املكانة السوسيومرتية ،و درجات
التكي الدراسي أو األكادميي تُعزى ملتغري اجلنس.
التذكري بالفرضية الرابعة و األخرية :التعوجد فروق ذات داللة إحصائية يف املكانة
السوسيومرتية والتكي الدراسي تُعزى للسنّ لدى تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي".
مبا أن متغري السنّ يف هذه العيّنة مبجموعتيها ينقسم إىل أربعة أعمار مت اينة
فاالخت ار املناس هو اخت ار حتليل الت اين .ANOVA 0F
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جدول رقم 14:يبيّن نتائج اختبار حتليل التباين ملتغري السّنّ يف املكانة السوسيومرتية و
التكيّف الدراسي للسنة اخلامسة ابتدائي مبدرسة توامة الشيخ(اجملموعة األوىل حجمها
)85
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جدول رقم 15:يبيّن نتائج اختبار حتليل التباين ملتغيّر السّنّ يف املكانة السوسيومرتية و
التكيّف الدراسي للسنة اخلامس ابتدائي مبدرسة أوّل نوفمرب(اجملموعة الثانية حجمها
.)82

من نتائج اجلدولني  14و  ،15وحس

قيم مستوى الداللة الغري دالة إحصائيا،

يظهرانه ال توجد فروق بني درجات املكانة السوسيومرتية ،و درجات التكي
الدراسي أو األكادميي تُعزى ملتغري السنّ أيضا.
*خالصة النتائج علي ضوء الفرضيات :ممّا س ق يت يّن أنه :
 -1الفرضية األوىل القائلة بـنّه:
توجد عالقة ارت اطيه بني املكانة السوسيومرتية و التكي
تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي.
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مل تتحقّق هذه الفرضية،وأظهرت النتائج بـنها ال توجد عالقة بعني املكانعة
السوسيومرتية و التكي
الدراسي.
 .6الفرضية الّانية القائلة بـنّه:
التعوجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات املكانة السوسعيومرتية و
درجات التكي الدراسي (األكادميي) تُعزى للمستوى االقتصادي ألسعر تالميعذ
السنة اخلامسة ابتدائي" ،حتققت مبا جاءت به.
 .3الفرضية الّالّة القائلة بـنّه:
ال تعوجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات املكانة السوسيومرتية
ودرجات التكي الدراسي تُعزى للجنس لدى تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي"،
أيضا حتققت مبا قالت.
 .4الفرضية الرابعة القائلة بـنّه:
ال تعوجد فروق ذات داللة إحصائية يف املكانة السوسيومرتية ودرجات التكيع
الدراسي تُعزى للسنّ لدى تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي"أيضا هي األخرى حتققت
مبا افرتضت.
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خامتة:
نقول يف األخري ال خو

علي التالميذ يف ص

واحد حتي و لو

ت اينوا من حيث اجلنس أو العمر الزمين ،أو احلالة االقتصادية ام ،فكلهم يـخذ
نصي ه اجتماعيا و دراسيا.
وبذلك ميكن أن نق ل مستويات متعددة يف ص
متقنة.
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