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Abstract: 

Academic success is influenced by many factors from a variety of sources, including 

the student’s level of intelligence and ability, including the cultural level of the parents and 

the emotional and emotional atmosphere at home. 

Social, economic and educational factors also contribute significantly to school success 

or failure. In addition, individual and collective values play a key role in a student’s 

academic performance. The results revealed four main determinants of academic success: 

subjective determinants: mental intelligence and capacity, social determinants: the 

economic and cultural context of the family, school determinants: they refer to the 

characteristics of the teacher, the curriculum, the school climate and, finally, the 

determinants of value and refer to the value format of the student and the family, which 

acts as intermediate variables to influence school success. As a result, this study and its 

findings serve as recommendations to the student, family and educational decision-makers 

to take advantage of and double the chances of future success.       

Key Words: Academic Achievement, Psychological and Mental Determinants, Social and 

Economic Determinants, Value Determinants. 
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ي 
 
ي التعليم مقاربة نظرية تحليلية  للعوامل المؤثرة ف

 
  األساسي  النجاح المدرسي عند الطفل ف

 

ينة   طبوشصبر

 إلجزإئر ، 2قسنطية  -جإمعة عبد إلحميد مهري  ،د 

 

 :الملخص

  يتمتع إلذكإء كنسبة ذإته بإلتلميذ إلمتعلقة منهإ إلمختلفة، إلمصإدر ذإت إلعوإمل من بإلعديد إلدرإس   إلنجإح يتأثر
 إلت 

   بإلمستوى إلمتعلقة ومنهإ لديه، إلخإصة وإلقدرإت بهإ
   إإلنفعإل   إلجو و لألبوين إلثقإف 

   إلسإئد وإلعإطف 
 إلبيت، ف 

   كبي   بشكل تسإهم ومدرسية وإقتصإدية إجتمإعية عوإمل هنإك أن كمإ
ذلك  ؤل ؤضإفة .إلدرإسيي    إلفشل أو إلنجإح ف 

  وإلجمإعة للفرد إلقيم   إلنسق يلعب
 
  دورإ

 
   بإرزإ

 محددإت رب  عأ وجود عن إلنتإئج وكشفت .للتلميذ إلمدرس   إألدإء ف 

 إإلقتصإدية إلخلفية :إإلجتمإعية إلمحددإت إلعقلية، وإلقدرإت إلذكإء :إلذإتية إلمحددإت :وه   إلدرإس   للنجإح رئيسية

  إلمدرس   وإلمنإخ إلدرإسية وإلمنإهج إلمعلم خصإئص ؤل وتشي   :إلمدرسية إلمحددإت لألرسة، وإلثقإفية
 
إ  وأخي 

   وإألرسة للتلميذ إلقيم   بإلنسق وتتعلق إلقيمية إلمحددإت
إت تعمل إلت   .إلدرإس   إلنجإح عىل للتأثي   وسيطية كمتغي 

 لالستفإدة إلتعليمية إلسيإسة ولرإسم   ولألرسة للتلميذ توصيإت بمثإبة ه   نتإئج من تحتويه ومإ إلدرإسة هذه فؤن وعليه

  إلنجإح حظوظ ومضإعفة منهإ
ا
 .مستقبل

-وإإلقتصإدية إإلجتمإعية إلمحددإت ،وإلعقلية إلنفسية إلمحددإت ،إلدرإس   إلنجإح :الكلمات المفتاحية

 إلمحددإت إلقيمية. 
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 :شكالية(إمقدمة )

 
 
بوية و إلنفسية تركيبإ و تعقيدإ   يعتير إلنجإح إلمدرس  من أكير إلمفإهيم إلي 

 
إت  نظرإ إلرتبإطه بإلعديد من إلمتغي 

  حد ذإت ه، حي ث تتع دد 
ضه عدة عوإئق أولهإ غموض إلمفهوم ف  إلشخصية وإإلجتمإعية و إلمدرسية. وهو مفهوم تعي 

بوي، إلمردود إلمدرس  ) ، إلنجإح إلي  إت إلدإلة عليه: إلنجإح إلدرإس  وإذإ كإن مفهوم إلنجإح  ).baby, 2002إلتعبي 

  إلحق
  إلدرإس  ف 

  يحققهإ إلتلمي ذ وإلنت إئج إلتحصيلية إلت 
بوي يشي  ؤل إلمكتسبإت إلمعرفية إلت 

تسمح له بإإلنتقإل ل إلي 

إت إلهإمة للحكم عىل مدى تحقق عىلأؤل مستوى  ، ؤإل أنه يوظف عىل أكير من صعيد حيث يعتب ره إلخب رإء أح د إلمؤرسر

  أنه معيإر للحكم إألهدإف عىل إلمستوى إإلجتمإع  أو عىل مستوى إلنم
ز أهمية إلنجإح إلدرإس  ف  و إإلقتصإدي، كمإ تير

  .عىل جودة منظومة إلتعليم ومخرجإته
 
لهذه إألهمية، فقد أصبحت قضية إلنجإح إلدرإس  تشكل إلهإجس إألكير  ونظرإ

. ورغم مإ حققته لدى فئإت وإسعة م ن إلمجتم ع كإلتلميذ وإألرسة وإلمؤطرين ورإسم  إلسيإسة إلتعليمية عىل إلسوإء 

  من تعير 
يحة وإسعة من إلتالميذ إل زإلت تعإن  ة، ؤإل أن رسر   إلسني   إألخي 

بوية إلجزإئرية م ن إنجإزإت ف  إلمنظومة إلي 

. ولهذإ إلسبب إتجهت إلدرإسإت    نهإية إلمطإف ؤل خطورة إلترسب إلدرإس 
  إل تعلم يؤدي ترإكمهإ ف 

درإس  وصعوبإت ف 

، إلحديثة ؤل إلكشف عن    تقف ورإء إلفشل إلدرإس  وإلبحث عن إلمحددإت إلرئيسية للنجإح إلدرإس 
إألسبإب إلت 

 قصد تعزيزهإ وتوظيفهإ ف ي تفعيل إلسيإسة إلتعليمية

  تبدو إليوم أكير من ملّحة
ل   فإلمقإربة إلت 

ّ
للفشل إلمدرس  وأسبإبه أو صلة إلتحصيل إلمدرس  بتمث

لمجتمع، تستدع  تجإوز إلمإكرو   تحليلية إل تنإول إلميكرو   تحليىل  لمثل هذه لصورتهم إلمستقبلية ضمن إ  إلتالميذ

ره بمإ هو خإرج عنه ، إلظوإهر
ّ
يته أو تأث بوي أو مدى تأثي 

فمثل هذه إلتنإوإلت إلمبحثية  .لقيإس مردودية إلنظإم إلي 

  إلذي يتضّمنه ويرّوج له إلنظإم تمتلك إلقدرة عىل خلق ؤجإبإت علمية لمشكالت إلهّوة إلحإصلة بي   إألنموذج إ
لثقإف 

د تمظهرإته إلمعرفية وإلسلوكية وإلوجدإنية وإلعقإئدية
ّ
بوي بمتعد وإألنموذج إلمغإير أو إلموإزي كمإ ينكشف عير  ،إلي 

  أهدإفهم إلمعلنة
دة ف 

ّ
الت وتصّورإت وأهدإف إلتالميذ وصورتهم حول ذوإتهم وآفإقه إلمحد

ّ
 .درإسة تمث

  هذإ إؤلطإر، 
، ف    هذه إلدرإسة لتحإول إؤلجإبة عن بعض إلتسإؤإلت إلمتعلقة بمحددإت إلنجإح إلدرإس 

تأن 

سيكولوجر  وهذإ لإللمإم بأهم جوإنب إلظإهرة حت  تتضح إلعنإرص إلرئيسية وإلثإنوية  -معتمدة إلمدخل إلسوسيو 

 .إلمؤثرة عىل إلنجإح إلدرإس  

 

ي  :التساؤل المحوري
 
 النجاح المدرسي عند الطفل المتمدرس. ماهي   العوامل المؤثرة ف

 التساؤالت الفرعية

-  .   إلتعليم إألسإس 
  إلتأثي  عىل إلنجإح إلمدرس  للطفل ف 

 هل إلعوإمل إإلمدرسية  لهإ إلدور إألكير ف 

؟ -   إلتعليم إألسإس 
  إلتأثي  عىل إلنجإح إلمدرس  للطفل ف 

 هل إلعوإمل إؤلجتمإعية لهإ إلدور إألكير ف 

؟هل تؤثر إلعوإ -   مرحلة إلتعليم إألسإس 
 مل إلنفسية  عىل إلمردود إلدرإس  للطفل ف 

هإ نجيب عنهإ  من خالل هذه إلدرإسة  .كل هذه إلتسإؤإلت وغي 
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 األهداف: 

  إلنجإح إلمدرس  للتلميذ -
 إلعوإمل تأثي  ف 

 .نهدف من خالل هذه إلدرإسة ؤل إلوقوف عىل أكير

  تنإولت موض -
 .وع إلنجإح إلمدرس  إلوقوف عىل أهم إلدرإسإت إلت 

 .تحليل مإ توصلت ؤليه إلدرإسإت تنإولت موضوع إلنجإح إلمدرس   -

بية ؤلجل -   إلي 
ورة إإلهتمإم بإلنجإح  ومحددإت ب إنتبإه إلفإعلي   ف   رص 

 

 
ا
 :تحديد المصطلحات - أول

بمعن ى إلف وز Réussit)كلمة إلنج إح) ) Larousse،7001,803: يورد قإموس إلروس )مفهوم النجاح الدراسي  -ا

  موسوعة علم إلنفس أن إلنجإح يشي  ؤل وضعية إلشخص إلذي وص ل ؤل  .وإلوصول ؤل نتإئج مرضية وجيدة
وجإء ف 

 ).Sillamy، 0721,800,هدف كإن قد حدده من قب ل أو ؤل ى تحقي ق مهم ة لمؤسس ة م إ )

  (  
  إلوقت إلمحدد عىل إلمعلومإت  إلتلميذ إلنإجح بأنه ذلك إلذي   )  Jamatiبينم إ يع رف جإمإن 

تحصل ف 

  ةإلجي دة وإلمه إرإت إلعملي 
 
بوية تطبيقإ   إلمؤسسة إلي 

إمج إلدرإسية إلمعمولة بهإ ) إلمقدمة ف   Mosconi in،880,للير

Cité.( 

ىBady , 2002بإدي  أمإ    يكون إلدرإس   إلنجإح أن في 
   نقإط عىل إلحصول عير  إلطريق بدإية ف 

 مإدة كل ف 

   يكون كمإ أعىل مستوى ؤل للمرور
 Diplôme finإلثإنوية إلدرإسة نهإية شهإدة عىل بإلحصول إلمرحلة نهإية ف 

d’étude secondaire إلتلميذ عرف فكلمإ بإدي وحسب  
ا
   فشل
ت كلمإ إلطريق بدإية ف   و إلمدرسة ترك فكرة لديه كير

   إلنجإح عدم بإلتإل  
 Cité in Truchon .نهإية إألمر ف 

 وإلمعإرف وإلقيم وإإلتجإهإت .إلكفإءإت إنه بقوله إلدرإس   إلنجإح  ( Legendre) ,لوجندر يعرف بينمإ

 .إلتلميذ طرف من إلمكتسبة

 

 :الدراسي  التحصيل -ب

  يعد فهو
 
، إلنجإح متطلبإت أدإء عىل إلقدرة نهأ عىل يعرف حيث إلعإم إلدرإس   إلنجإح من جزءإ    سوإء إلدرإس 

 ف 

 2003.وآخرون، طه معينة درإسية لمإدة إلنوع   أو إلعإم بمعنإه إلتحصيل

 

بوي النجاح -ج -  :البر

، إلنجإح ؤل بإؤلضإفة ليشمل إلمدرسية إلحدود ويتعدى يتجإوز حيث للنجإح وإسعة نظرة يضم  إلنجإح إلدرإس 

،  
إت خالل من يقإس وهو إلمهت   ,,2006Lapostolle  نوعية و كمية مؤرسر
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 :إلتإلية إلمدلوإلت يحمل إلدرإس   إلنجإح أن إإلستنتإج ويمكن

 
ا
   إلتلميذ به يقوم أدإء كل هو:أول

   عليه إلمختلفة،وإلمقررة إلموإد ف 
إمج ف   عن للقيإس ؤخضإعه يمكن وإلذي إلرسمية إلير

   إإلمتحإنإت طريق
 وإلتقويم إإلختبإرإت، كإلفروض، مختلفة، أشكإل وفق إلدرإسية إلسنة خالل إلمدرسون ينظمهإ إلت 

   إلمستمر،
 .إألعىل إلمستوى ؤل بإإلنتقإل نإجح تلميذ لكل يسمح بموجبهإ وإلت 

 
 
   إلتلميذ يظهره إلذي إألدإء هو:ثانيا

  عليه إلمقررة إلموإد مختلف ف 
 
   إإلمتحإنإت خالل من رسميإ

 إلديوإن ينظمهإ إلت 

  
   وإلمسإبقإت لالمتحإنإت إلوطت 

، خإمسة) تعليمية مرحلة كل نهإية ف   
 وتمنح (ثإنوي ثإلثة ،متوسط رإبعة إبتدإن 

   إلتعليم شهإدة إلنإجح للتلميذ
 .إلبكإلوريإ شهإدة أو إلمتوسط إلتعليم شهإدة أو إإلبتدإن 

 
 
   وإلمكتسبإت إلمهإرإت يتضمن :ثالثا

   وتظهر تعلمه أثنإء إلتلميذ يظهرهإ إلت 
 .وقيمه وإتجإهإته سلوكه ف 

 

 
 
ي النجاح: - ثانيا

 
 العوامل المؤثرة ف

 :العوامل المدرسية :1

 .إلمدرسية وإلمإدة وإلتلميذ إلمعلم :وه   رئيسية أقطإب ثالثة من إلتعليمية إلعملية تتكون

 خإرجر   كمحيط إألرسة وه   رإبع قطب لهإ نضيف أن يمكن .للمدرسة إلدإخىل   بإلمحيط إلثالتة ترتبط إألقطإب هذه

   سلبإ أو إيجإبإ يؤثر
 .إلمدرسة دإخل إلتعليمية إلعملية ف 

   أبنإئهإ تشإرك فإألرسة
 للفشل تدفعهم قد كمإ وإلنجإح للتفوق تدفعهم قد وبإلتإل   وتمدرسهم تعليمهم عملية ف 

 .خفإقوإأل 

   إلتالميذ تمدرس ضمإن هو للمدرسة س  إلرئي إلهدف أن وإلشك
 إلتحصيل من تمكنهم وحسنة عإدية ظروف ف 

 .إلفشل وتجنب إلنجإح وبإلتإل   إلجيد

بوي لألدب إستعرإضنإ خالل من    إلفشل أو بإلنجإح إلمرتبطة إلمحيطية إلمحددإت أهم لمعرفة إلي 
 إلدرإسة ف 

   وتتمثل:إلتإلية إلمحددإت وجدنإ
   ومهإرإته إلتدريسية كفإيإته خالل من إلمعلم ف 

 ؤلمإمه ومدى وإلتلقي    إلتعليم ف 

   إلتعليمية إلموإد أو بإلمإدة
   وأسلوبه يدرسهإ إلت 

 مشكالت مع إلتعإمل وكيفية ي إلدرإس إلفصل دإخل إلتالميذ قيإدة ف 

 وطريقة إلشخصية وخصإئصة إلمهنية إلعلمية كإديمية إأل إلمعلم لكفإءة أخرى وبعبإرة ،صفية وإلغي   إلصفية إلتالميذ

   كبي   دور إلتالميذ مع إلصف دإخل وتفإعله تعإمله
   فشلهم أو نجإحهم ف 

 .إلدرإسة ف 

 خصإئص مع تالئمه ومدى للتالميذ إلمقدم إلتعليم   وإلمحتوى س   إلدرإ إلمنهإج نجد إلمدرسية إلمحددإت بي    من

   إلعمرية وإلمرحلة نموهم
  إلمدرس   إلكتإب تصميم وكذلك يعيشونهإ إلت 

ا
 إلمستوى مع إنسجإمه ومدى ومحتوى شكل

 .للتلميذ وإلعمري إلعقىل  

   إلتقويم وأسإليب إلمدرسية إإلمتحإنإت وتعتير 
 .وإلفشل للنجإح إلمدرسية إلمحددإت بي    من إلمعلم يعتمدهإ إلت 

ه وتصميمه إلمدرس   إلمبت   لطبيعة أن كمإ    دور ،وتجهي  
 عىل إلمعلم طرف من لهم يقدم لمإ الميذتإل إستيعإب ف 

   وجوده ومكإن إلمدرس   إلمبت   فشكل .بيدإغوجية محتويإت شكل
 وأمإكن إلتجإرية إألسوإق عن بعيد ئهإد مكإن ف 

يقية إلظروف وكل إلقسم دإخل وإلحرإرة إلتهوئة ظروف وكذلك ،وإلتجمع إلتسوق  عىل مؤثرة عوإمل كلهإ إألخرى إلفي  
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بوي إلفعل    إلمدرسة دإخل إلتعليمية وإلعملية إلي 
  يعإن 

بية وإلتعليم إلصعوبإت إلمدرسية إلت    إلي 
ويرجع إلمختصي   ف 

  كثي  من 
  تؤدي ف 

  إلدرإسة ؤل عوإمل صحية وثقإفية ونفسية وعقلية منهإ إلتلميذ وإلت 
إلحإإلت ؤل رسوب  هم وفشلهم ف 

  إألرسة أو إلبنية إؤلجتمإعية للطفل ؤل جإنب إلعوإمل إلمدرسية منهإ مإ يتعلق 
متعلقة بإلتلميذ نفسه أو ؤضطرإبإت ف 

 .بسوء إلتوجيه

   إلمؤسسة بإعتبإرهإ ،إلنجإح عىل إلمؤثرة إلعوإمل أهم من وإحدة إلمدرسة تمثل
إلعملية  إلتلميذ فيهإ يمإرس إلت 

بوية وإلمؤسسة ،إلتعلمية و إلتعليمية إت من إلعديد عىل تشتمل تربوي إجتمإع   كنظإم إلي  عىل  إلمؤثرة إلمتغي 

 :أهمهإ للتالميذ إلدرإس   إلتحصيل

  إلمعلم يمثل :المعلم خصائص -
 
  محورإ

 
   أسإسيإ
إتيجيةإإل  تإلمدخال  أحد وهو إلتعليمية، إلعملية ف   إلضإمنة ؤل سي 

ورة    إلصفإت عىل إلمعلم توفر رص 
 بدوره للقيإم 1996 حمدإن يشي   إلمنطلق هذإ ومن.إلدرإس   للنجإح ،تؤهله إلت 

بوي    وإلتحكم إلعلم   إؤلعدإد عىل إلصفإت هذه وتشتمل ،إلفإعل إلي 
 وإإلتجإهإت إؤليجإبية وإلتعليم إلتعلم مهإرإت ف 

   عىل تأثي   لهإ تالميذه مع إلمعلم تفإعل درجة أن إلدرإسإت من إلكثي   أثبتت وقد ،إلتعليم مهنة نحو
 أكدت إلنجإح إلت 

  S, D, Soli )ودوفي    (سول   Devine) 1976 ) درإسة منهإ ،إلتحصيل إلدرإس  مرتفع    سمإت من هو إلجيد إلتفإعل أن

   أظهر بينمإ
  إلتحصيل منخفض 

ا
إ تفإعل إم إؤلصغإء وعدم إلمعلم مع سلبي     وإإللي  

   ورد، ) إلقسم ف 
 عبد مدحت :ف 

 147)1990 :إللطيف

بوية إلدرإسإت ذهبت إألسإس هذإ وعىل   تكون للمعلم يجإبيةؤ موإصفإت وضع ؤل إلي 
 
   إلنإجح لألستإذ معيإرإ

ف 

   مهنته
أجرى  فقد .إألكفإء لألسإتذة إلتالميذ تمثالت عن إلكشف أخرى درإسإت حإولت كمإ تالميذته، مع عالقإته وف 

 
 
  276 عىل تحقيقإ

 
  تلميذإ

 
 ) فلوزس ,Felouzis كإلتإل   إلنتإئج وكإنت إلست    إلمدرس و إلجيد إلمدرس لتحديد ثإنويإ

1997 

م :إلجيد إألستإذ خصإئص ؤل بإلنسبة :  لديه صعوبإت، من يسإعد إلتلميذ، من قريب وبشوش، مرح إلتالميذ، يحي 

  يكون أن يجب أسئلتهم، عن ويجيب للتالميذ يسمح وثقة، وإرتيإح بوضوح يتكلم
 
   وودي صإرمإ

 يهتم نفس إلوقت وف 

ح بإلجميع، كإن  مهمإ للتالميذ متقبل مإدته، ويحب إلتدريس يحب إلتالميذ، يتفهم ودقة، بوضوح إلدرس يرسر

 .مستوإهم

 مهنته يحب إل بيدإغوجية، يملك إلدرس إل ؤنجإز إلمهم  بإلتالميذ مبإل   وغي   مهمل :فه   إلست    إألستإذ خصإئص أمإ

   إلتالميذ، يحب وإل
 .تفهيم دون إلدروس يلف 

   إلجيدة إلصفإت ؤن
   إلتالميذ يرإهإ إلت 

  لهم تمثل إألكفإء إألسإتذة ف 
 
  دإفعإ

 
 إلصعوبإت إلدرإسية وتذليل إلنجإح نحو قويإ

   فيهإ مرغوب إلغي   إلسيئة إلصفإت تسإهم قد وبإلعكس
من  تقلل سلبية قيم وتكوين إلتالميذ تصورإت توجيه ف 

 .إإلجتمإع   إلنجإح عن إلبحث نحو وتدفعهم إلدرإس   إلنجإح نحو دإفعيتهم
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 :المدرسي  المناخ-

   وإؤلدإريي    وإألسإتذة إلتالميذ بي    تفإعلية عالقإت من يشمله بمإ إلمدرس   إلمنإخ يمثل
من  إلمؤسسة عمإل وبإف 

كة قيم ومن جهة إلتالميذ  تحصيل عىل إلمؤثرة إلجوإنب حدأ أخرى، جهة من إلموظفي    وإتجإهإت وتصورإت مشي 

 .إلدرإس   فشلهم أو نجإحهم وتحديد

 بي    إإلجتمإعية وإلعالقإت وإلتفإعالت وإلقيم إلمعتقدإت ونوعية جملة " نهأ عىل إلمدرس   إلمنإخ ويعرف

، " إألمور أوليإء و إلتالميذ وإلعإملي     يجإنر  إؤل  إلمدرس   للمنإخ" أن ( 2007 )وإلحجإر إلعإجز ويشي   .2007 إلخميس 

 
 
إ   تأثي 

 
بوية إلعملية مخرجإت عىل وإضحإ  من ويعتير  وإتجإهإتهم، وقيمهم وسلوكهم إلطلبة تحصيل عىل يؤثر فهو ،إلي 

 إلعوإمل

   إلجيد إلتنإسق حإإلت تزدإد أن يمكن خالله فمن ،درإس   برنإمج أي لنجإح إلمهمة إألسإسية
إلمدرسة  وظإئف ف 

  يرجع إلمدرس   إلمنإخ أن وزمالءه جإنوس يرى بينمإ ." وعمليإتهإ
 
   إلسإئدة وإلعوإطف إإلتجإهإت إلقيم، ؤل أسإسإ

ف 

   يتحكم إلذي وإلجو إألسلوب عن عإم مؤرسر  تعط   وه   إلمحيط،
   إإلجتمإعية، إلعالقإت ف 

 بإألفرإد، إلمرتبطة إلقيم وف 

بوية وإلمهإم    للمدرسة إلي 
 ,.Janosz et al .,1998 للحيإة كمكإن إلمؤسسة وف 

بوية إلعملية محور بإعتبإره إلتلميذ ؤن    إلسإئد إلمدرس   إلمنإخ بطبيعة يتأثر إلي 
يوفر  إلجيد فإلمنإخ إلمؤسسة، ف 

  أكير  ويجعله وإلمذإكرة للعمل إلمنإسبة إلظروف له
 
   من إلعديد أثبتت وقد إلقسم دإخل بوجوده إرتيإحإ

 إلدرإسإت إلت 

 :بينهإ من وإلتحصيل، إلمدرس   إلمنإخ بي    إلعالقة حول ( 2007 )وإلحجإر إلعإجز ذكرهإ

كي    وبعدى إلتحصيل بي    دإللة ذإت عالقة وجود ؤل توصل سبإنس إلذي درإسة
 إألكإديمية إلشؤون عىل إلي 

(Spence, 2003) إألكإديم   وإلتحصيل إلمدرس   إلمنإخ بي    إلعالقة حول   
 .إلمعلم ومسإندة ,Hohl) إلمدإرس ف 

 إلمدرس   إلمنإخ بي    عالقة وجود ؤل وتوصلت ،إلطلبة نظر وجهة من إلكإثوليكية إلمتوسطة 2006  هوهل ودرإسة

 ،إلدرإس   وإلتحصيل

 .وإلذكور إلقدإىم إلطلبة من ؤيجإبية أكير  للمنإخ وإؤلنإث إلجدد إلطلبة تقديرإت وكإنت ,Olive ) فقد

   متوسطة لمدرسة إلتنظيم   إلمنإخ حول بدرإسة قإمت2005  أوليف أمإ
 فيهإ إلطلبة وتحصيل إلميسيستر   ف 

 ،بإلطإلب إلمعلم عالقة:وه   أبعإد ( 10 ) يتضمن مؤسسة وهو أعدته إلذي إلمنإخ إلمدرس    (NASSP)مقيإس وطبقت

 وإألمإن ،بإلمعلم إلمدير وعالقة

 بإلمجتمع لقيإس إلمدرسة وعالقة ببعضهم إلطلبة وعالقة للطإلب يةإلسلوك وإلقيم للطإلب إألكإديم   وإلتوحيد

   إلدرإس   إلتحصيل
 بينت إختبإر وقد وطبقت ،إلطلبة وأنشطة إلتدريسية وإؤلدإرة وإآلبإء ( MCT ) ،وإلحسإب إللغة ف 

 إلمدرس  بزيإدة إلمنإخ يجإبيةؤ وإرتبطت ( 50 %) عن تزيد إلمنإخ أبعإد لجميع إلعينة تقديرإت متوسط أن إلنتإئج

 .للطلبة إلدرإس   إلتحصيل متوسط
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بوية المناهج-  :البر

بوية إلمنإهج تعتير  إت حدأ إلي     إلمؤرسر
إء إلبإحثون عليهإ يعتمد إلت     وإلخير

 إلتلميذ وإلمنظومة نجإح مدى قيإس ف 

بوية،  ستعإبيةوقدرإتهم إإل  إلمتعلمي    خصإئص فيهإ ترإع ومنهجية علمية أسس عىل تربوية منإهج بنإء أن ؤذ إلي 

إت موإكبة ؤل وتسع وإإلجتمإعية إلنفسية حإجإتهم إإلعتبإر بعي    وتأخذ إلعقلية، وإإلجتمإعية  إلثقإفية إلتغي 

 بإلمدرسة، إلمحيطة وإإلقتصإدية

بوية إلقيم وغرس إؤلبدإعية إلتلميذ طإقإت تفجي   عىل إلقإدر إلمنهإج هو وإلفعإل إلجيد إلمنهإج ؤن إؤليجإبية  إلي 

   مالئمة ظروف بتحقيق كفيل هو
  لتجعله حيإته للنجإحف 

 
   كقيمة إلعلم بحب متشبعإ

  ذإته ف 
 
 و بإنجإزإته ومتمتعإ

   إلتقليدية وإلطرق إؤلكرإه عىل يعتمد إلذي إلمنهإج إلفعإل هو وغي   إلفإشل إلمنهإج بينمإ نجإحإته،
، ف     ينطلق إلتلقي  

 ف 

جإعهإ ذهنه بإلمعلومإت لحشو قإبلة آلة إلتلميذ أن من ذلك  إلمنإهج خصإئص ه   وهذه ذلك، منه طلب مت   وإسي 

بوية    إلي 
   " إلنإمية إلمجتمعإت ف 

   وإلطلبة إلتالميذ رغبة مستغلة إؤلكرإه ترتكز عىل إلت 
 عىل وإلحصول إلنجإح ف 

   إلشهإدإت
   مرإحل إلتعليم، من مرحلة كل تتوج إلت 

 ؤذ فيه، إلمرغوب إلنشإط عىل للحصول ضإغطة كأدإة تستعمل وإلت 

بوية إلمؤسسإت أغلبية أن  1984 :غيإث ) " إلتعلم حب تعلمهم ممإ أكير  إلفشل من إلخوف تالميذهإ تعلم إلي 

 

 
 
 :: العوامل األرسيةثانيا

 .ثبر ثقافة الوالدين عىل اكتساب الطفل اللغة السليمةأت -1

   إألسإسية إلمكونإت خالله من يتلف   و إلفرد فيه ينشإ إجتمإع   و طبيع   وسط أول تزإل إل و إألرسة تعد
 إلت 

   تسإهم
بوية وظيفتهإ خالل من إألرسة تعمل حيث إللغة، لمهإرإت فإكتسإبه إللغوي، نموه ف   أفرإدهإ منح عىل إلي 

   إلمهإرإت
   إلتوإصل و إإلتصإل عىل تسإعدهم إلت 

   إألدوإر أدإء عىل إلقدرة و إإلندمإج و جهة من إلمجتمع ف 
 ستقع إلت 

، كبنإء إألرسة من مستوحإة أسإسية مقومإت و ركإئز طريق عن ذلك و أخرى، جهة من عإتقهم عىل  فيه تتكإمل إجتمإع 

   تسإهم بنيوية عوإمل لتشكل إلمقومإت هذه
   صقلهإ و إلفرد شخصية بنإء ف 

 و إلعقلية و إلجسمية إلنوإج   جميع ف 

 إإلنفعإلية،

   إألرسية إلمكونإت هذه بي    من لعل و إللغوي، إلتوإصل مهإرإت لديه لتنم  
 نجد ذلك عىل إلطفل تسإعد إلت 

   إلعوإمل
   تؤثر إلت 

   إلمستوى بينهإ من مبإرسر  بشكل إإلجتمإعية إلطفل تنشئة عملية ف 
 و للوإلدين، إلتعليم   و إلثقإف 

 صفية إل نشإطإت و مطإلعة و قرإءة من إلتعلم أسإسيإت) إلفرد( للطفل توفر إألرسة دإخل ثقإفية بيئة بدوره يوفر إلذي

   إآلليإت بي    من فه   إإلتصإلية، قدرته و إللغوية مهإرإته تنم  
   سبب أنهإ إلدرإسإت بينت إلت 

 إلتنشئة أسإليب إختالف ف 

 .إلوإلدية إلمعإمالت طريقة و إألرسية

 دور تلعب أسإسية مرجعية منهإ يجعل ممإ تنشئتهم و إألبنإء تربية عىل تنعكس للوإلدين إلثقإفية إلوضعية أن ؤذ

   إألهمية بإلغ
   فإلمستوى إلنطق، و إلتعبي   عىل إلطفل قدرة تنمية ف 

   يسإهم للوإلدين إلتعليم   و إلثقإف 
   وعيهم ف 

 ف 

ية إللغة خالل من إللغوية مهإرإته تنمية و إلطفل معإملة كيفية ة، إلمفإهيم و بإلمصطلحإت إلير تن " يرى إلمعير  " سبر 

   تسإهم و إلوإلدة من تبدأ تفإعالت حصيلة ه   إإلجتمإعية إلتنشئة أن
   إلطفل، عند إألنإ ف 

 إلعالقة إلحإإلت كل وف 
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   أسإس   كعنرص تظهر إإلجتمإعية
 " عملية إإلجتمإعية إلتنشئة من يجعل إلذي إألمر هو و ( 21 ) إلشخصية تكوين ف 

 مجتمعه، ثقإفة و قيمه و إتجإهإته إلفرد خاللهإ من يكتسب تعليم و تعلم عملية إلتأثي   حيث من فه   ،" تأثر و تأثي  

   بمإ
 ه   و إجتمإع   كبنإء إألرسة من مستخلصة إجتمإعية وظيفة فه   إلتأثر حيث من أمإ إلقومية، لغته ذلك ف 

 .إلجنسي    بي    إلتفإعل عن نإتجة وظيفة

   و إلتعليم   إلمستوى من كل يؤثر حيث"
   إإلتجإهإت عىل للوإلدين إلثقإف 

   يتبنوهإ إلت 
 أبنإئهم تطبيع ف 

 
 
   تثقفوه مإ و تعلموه مإ توظيف ؤل إلمثقفة إألرس تميل ؤذ ،إجتمإعيإ

 أطفإلهم تنشئة عىل إلعمل و ألبنإئهم، معإملتهم ف 

  عليه تكونوإ و تعلموه مإ حسب عىل
 
  و علميإ

 
   إتجإهإتهم تختلف بهذإ و ،ثقإفيإ

 عىل إإلجتمإعية إلتنشئة عملية ف 

   إلبإرز إألمر ربمإ مثقفة و إلغي   إألرس إتجإهإت
 و إلدرإس   تحصيلهم نإحية من بأبنإئهم إإلعتنإء هو إلمثقفة إألرس ف 

   إلمطإلعة و ثقإفتهم تطوير
 حظوظهم ف 

   ؤليه إؤلشإرة تجدر مإ و
   نؤو ينش إلذين إألطفإل أن ؤل :إلخصوص هذإ ف 

ؤل  أفرإده يفتقد أرسي محيط ف 

 أن و برموز، يمثل أن يمكن إلكالم أن إلمدرسة ؤل دخولهم عند يدركون إل ألنهم إإلستعدإد، هذإ لديهم ينعدم إلمطإلعة

جم مإ هو و إلجذإبة، إلقصص و إلمعلومإت من للعديد مصدر إلكتب ه      إلمستوى فإعلية مدى يي 
 إإلجتمإع   و إلثقإف 

   للوإلدين بمإ
 إإلقتصإدي.  إلعإمل ذلك ف 

ي  أكده مإ هو و
ي  عيىس حنف 

 
   يعيش إلذي إلطفل يستوي إل :قوله ف

مع  ،إلمنشورإت و بإلكتب يزخر محيط ف 

   يرى إل أخر طفل
  دإره ف 

 
للطفل  يوفر إلوثإئق فيه بمإ إلحضإري فإلمحيط مطبوع، أو مكتوب أو مخطط هو لمإ أثرإ

   إلحوإفز
   إللغة كمية أن كمإ إلقرإءة، تعلم ؤل يدفعه ممإ لالستجإبة يتحفز إلصغر منذ تجعله إلت 

 لهإ يتعرض إلت 

   إلمؤثرة إلعوإمل من إلعإئىل   إلمحيط إألطفإل دإخل
   إلنفس علمإء من إلعديد بينه مإ هذإ و إللغوي نموهم ف 

 درإستهم ف 

 إللغة.  تطور أبحإثهم حول و

 

 :رسة عىل النجاح المدرسي  الوع  اقإقتصايي واقإتتمايي لأ تاثبر  -2

   إلمإلية إلشؤون إلذكر بذلك نخص و إإلقتصإدي و إإلجتمإع   إلوضع ؤل بإؤلضإفة
هإ ؤل إألرسة تسع إلت   توفي 

 قد و إلسهلة، إلحيإة وتوفي   إألسإسية و إلمإدية حإجإتهم ؤشبإع و إلحيإة متطلبإت لتسيي   إألسإسية إلمقومإت كأحد

 ليضمن إإلجتمإعية إلتنشئة مستوى عىل ينعكس لألرسة إلجيد إلمإدي إلوضع أن إلدرإسإت و إألبحإث من إلعديد بينت

   إلنمو عىل مسإعدة و مالئمة بيئية ظروف بذلك
 من وعكس إإلنفعإلية، و إلنفسية و إلجسمية إلمجإإلت مختلف ف 

   إلتوتر و إلقلق ؤل يؤدي إلذي و إلعوز و إلنقص ذلك
   إلبعض أمإم عإئق يجعلهإ ممإ إألبنإء تنشئة ف 

 مهإرإت إكتسإب ف 

 لألرسة.  إلمإدية إألمور بتوفي   إلنشغإلهم إألبنإء و إآلبإء بي    إإلتصإل و إلحوإر إنعدإم نتيجة إللغة

 

 :االقتصايية الخلفية

 إلضعيف فإلدخل ،إلدرإس   إلنجإح عىل إلمؤثرة إلعوإمل أهم أحد إإلقتصإدية - إإلجتمإعية إلوضعية تعتير 

 .تعليميإ إلطفل تنشئة عىل إنعكإسإت له يكون مسإعدة، تعليمية ووسإئل مري    ح مسكن من إلمإدية إؤلمكإنيإت ونقص
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  أكير  دإللة له(Décrochage scolaire) – إلمدرس   إؤلخفإق نسبة بأن إلدرإسإت كل وتِؤكد
 
   وضوحإ

 إلمحيط ف 

 Claes et) إلدرإسإت من مجموعة ( 58،2005 :منصوري أورد وقد  1996,35 ) إلمالئم غي   إإلجتمإع  و إإلقتصإدي

Comeau, 

، وإلنجإح إلسيكولوجر   إلتطور حول تونسية درإسة بينهإ من ،ذلك تثبت  بي    مقإرنإت أجريت حيث إلمدرس 

– إقتصإدي وسط من فه   إلثإنية أمإ ومالئم مري    ح إجتمإع   إقتصإدي وسط من تنحدر إألول إلتالميذ، من مجموعتي   

   يتأخرون إل إلثإنية إلمجموعة تالميذ أن وتبي    قإس، إجتمإع  
   حت   بل فحسب درإسإتهم ف 

 من أقل كإن إلذي ذكإئهم ف 

   سنهم
 إلتالميذ وأمهإت آلبإء إلشهري إلدخل أن ؤل غريب إلكريم عبد توصل كمإ إلذكإء، مقيإس تطبيق بعد إلحقيف 

  كإن إلمتخلفي   
 
 .إلمتفوقي    وأمهإت أبإء بدخل مقإرنة منخفضإ

  
 مكلويد درإسة توضح كمإ (Mcloyd) إلقإدمي    إلتالميذ تحصيل مستوى أن إلصيفية إلعطل خالل بهإ قإم إلت 

   مستوى ذإت رسأ من إلقإدمي    إلتالميذ تحصيل مستوى من أعىل كإن متوسط مستوى ذإت رسأ من
 إلنإحية من متدن 

   إلكلمإت عدد إزديإد خالل من ذلك عىل دلل هو إإلقتصإدية
 عكس متوسطة أرس من إلمنحدرين إلتالميذ تعلمهإ إلت 

إز) إقتصإديإ منخفضة رسأ من إلمنحدرين إلتالميذ    وزمالئه روبرت توصل كمإ .( 96،2006 :رسر
 بكندإ موسعة درإسة ف 

 عىل تحصلوإ ( وأكير  65000   مرتفع دخل ذإت أرس من إلمنحدرين إألطفإل أن ؤل  13 سنة طفل حت   20025 شملت

   ( دوإلر 20000 من أقل ) إلضعيف ذإت إلدخل إرس من إلمنحدرين إألطفإل من أعىل معدإلت
 إلقرإءة متغي   ف 

 Smith ; Nason .وإلريإضيإت

   إلمستوى تحسي    عىل إهتمإمإتهم تركي    ؤل إآلبإء يدفع لألرسة إإلقتصإدية إلوضعية تدهور ؤن
إلمعيسر

   وإإلنهمإك
إلالزم  وإلمعنوي إلمإدي إلدعم وتوفي   أبنإءهم متإبعة عن إهتمإمإتهم يرصفون يجعلهم مإ وهو إلعمل ف 

 وتدفعهم وإلمدرسة إلدرإسة نحو سلبية إتجإهإت إلتالميذ لدى تكون إلصعبة إلظروف إإلقتصإدية أن كمإ ،لنجإحهم

   بقوة يسإهم إإلقتصإدي إلدإفع نأ إلقول ويمكن .إلعيش لقمة عىل أبإءهم لمسإعدة إلدرإسة عن نحو إلتخىل  
 عملية ف 

   إل وهذإ إلتعلم وإإلكتسإب،
ة رسأ من إلمنحدرين إلتالميذ كل نأ يعت  ورة هم فقي     يقعون بإلرص 

كون إلفشل ف  مقإعد  ويي 

  حققوإ معوزة رسأ من إلمنحدرين إلتالميذ بعض نأ يثبت إلوإقع نؤ .إلدرإسة
 
  نجإحإ

 
  درإسيإ

 
وقد  زمالئهم، عىل وتفوقإ

  رسهمأ تقدمه إلذي إلمعنوي إلدعم لعب
 
  دورإ

 
إ    كبي 
دفع  إإلرسة فرإدأ بي    وإلعلم إلمعرفة ورمزية مكإنة نأ كمإ ذلك، ف 

 .إلدرإسة موإصلة نحو يجإبيةؤ وإتجإهإت تمثالت إكتسإب إل بإألبنإء

 

 :تتماعية لأرسةاال الخلفية 

   أبإئهم و إآلبإء بي    إلسإئدة إلعالقإت نمط لألرسة إإلجتمإع   بإلمستوى نقصد
ة إألرسة ف   إلذي و إلحجم إلكبي 

   للمذإكرة إلمنإسب بتوفي  إلجو تتعلق أمور عدة حيث من لألبنإء إلدرإس   إلتحصيل عىل أثر له يكون
ل، ف   ألن إلمي  

 إلوإلدإن يخلقه إلذي إإلستقرإر و إألمإن و إلحنإن و يملؤه إلعطف عإئىل   جو ؤل يحتإج عإدية بصورة ينمو لك   إلطفل

مإن و إلمتحدإن    ينشؤون فإألطفإل إلذين لبعضهمإ، إلمحي 
ه جو ف   إلدرإس   مسإرهم يتإبعون إلهدوء و إلطمأنينة تمي  

 تعيش إلذي إلجو ولعل بعمله، وإلديه إهتمإم و رضإ من يتأكد مإ بقدرة للطفل دإللة إلتعلم ذو يصبح و مشكلة بدون

، هذإ فيه يعيش إلذي إلنفس   إلمنإخ يحدد إلذي هو أرسة إلتلميذ فيه    إألرسة كإنت فؤذإ إألخي 
 ثمت مع بأبنإئهإ تعتت 
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   وإلمدرسة
 نجده مإ عكس .ومإ إألرسة دإخل إلنفس   إلتوإفق عىل إلحفإظ كيفية تعلمهم إلتفإهم يسوده هإدئ جو ف 

  نجإزإو  لدروسهم إألبنإء مذإكرة عىل يسإعد إإلستقرإر و إلذين إلتالميذ عند
 
 إلجو فيهإ يكون أرس من يأتون وإجبإ

 
 
  يؤثر كمإ ،نموهم حسن و يعرقل إلقلق، من يعإنون ذلك فيجعلهم إلمشإحنإت، و بإلخالفإت مشحونإ

 
 عىل سلبإ

   عيوب لديهم تظهر قد و إلمدرس   تحصيلهم
   إلعجز و و إلنطق إلكالم ف 

 بسهولة.  إلتعبي   ف 

   إلمتمثلي    و لألرسة إلمكوني    إألفرإد عدد هو إألرسة حجم ؤن
 من إألرسة حجم ويختلف إألبنإء، و إألم و إألب ف 

، إلحجم تفضل أرس وهنإك إلكبي   إلحجم تحب أرس فهنإك ألخرى أرسة    يتحكم و إلصغي 
ة إلحجم هذإ ف   أو إؤلنجإب كير

 )6(قلته

   إلمؤثرة إلعوإمل وأهم أكير  من إألرسة حجم يعتير 
ة إألرسة أن بإعتبإر إإلجتمإعية إلتنشئة عملية ف   إلعدد كبي 

ة مسؤوليإت لهإ تكون    إألرس مع بإلمقإرنة أبنإئهإ تجإه كبي 
 و ثالثة، " (Bossard et Böll)أو  ولدين ؤإل تنجب إل إلت 

 إؤلمدإد وعىل نجإز،إؤل  عىل إألطفإل تدريب عىل يؤثر إألرسة  حجم بول أن" و "بوزإرد" من كل درإسإت أوضحت لقد

  
   إلدعم قل إألرسة حجم زإد فكلمإ (7 ) وإلديه من إلطفل يتلقإه إلذي إلعإطف 

 كإن وإذإ وإلديه، من يتلقإه إلذي إلعإطف 

   إلمتمثلة إلعنإرص من بكثي   يرتبط نهؤف إألهمية، حجم ذو
 يمإرسه إألرسي إلذي وإلضبط إألرسة دإخل إلتنظيم شكل ف 

   إلدعم ودرجة إإلنجإز عىل وإلتدريب إألبنإء، عىل إلوإلدإن
 .للوإلدين إلعإطف 

   إإلجتمإعية بإلطبقة أخرى نإحية من يرتبط كمإ
 إألرسة أن إلدرإسإت من إلعديد أكدت فقد إألرسة، لهإ تنتم   إلت 

ة    توجد إلكبي 
ة إألرسة أن حي    عىل إلدنيإ، إلطبقإت ف    إلطبقإت توجد إلحجم صغي 

 أن نجد كمإ إلعليإ، و إلوسط ف 

 وطبيعة.  إألرس أفرإد عدد بإختالف يختلف إألرسي إلجو

 

 :العاطفية لأرسة  – االنفعالية الخلفية

  إألرسي إلمنإخ يعتير 
ا
  عإمل

 
   مهمإ

وتفككهإ  إألرسة، دإخل إإلستقرإر فإنعدإم .لألبنإء إلدرإس   إلنجإح تحقيق ف 

مشإعر  إألرسة أجوإء تسود وعندمإ .لألبنإء إلدرإس   إلمستقبل عىل سيئة نتإئج ؤل يؤدي إلعإطفية إلعالقإت وغيإب

 نجإحه  فرص من كبي   حد ؤل وتقلل سلبية بصورة إلطفل شخصية عىل ينعكس ذلك فؤن وإلقسوة وإلرصإع إلكرإهية

 )2003 ،وإلنفس  )وطفة إإلجتمإع   وتفوقه

  وإألم إألب ويعتير 
 
إلتوإزن  عىل شك بدون سيؤثر حدهمإؤ غيإب أو وإنعدإمهمإ لألبنإء إلعإطفية إلطإقة مصدرإ

   يعيشون إلذين إألطفإل نأ إلدرإسإت من إلكثي   وتوضح .إلدرإس   إلفشل له يسبب ممإ وإلمرإهق للطفل إإلنفعإل  
ف 

مع   يعيشون إلذين إألبنإء عن بكثي   قلأ للكلية دخولهم إو إلثإنوية ؤكمإلهم إحتمإلية تكون إألم ذإت أو إألب ذإت إألرس

إز، كال  2006) إألبوين رسر

   ( 2007 ) إليحيإوي وجد.
   يفشلون %00  إلمطلقي    أبنإء غإلبية أن بتونس أجرإهإ درإسة ف 

 10 إلمعدل بلوغ ف 

ل إلعينة هذه وغإلبية 20 من  إآلبإء، فقدإن طالق، أشكإله يسإهم بمختلف إألرسي إلتفكك ؤن 20 من 7 عن معدإلتهإ تي  

 إلخ...إلبيت عن إألبوين ألحد إلمتكرر إلغيإب
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   مإ حد ؤل ،إلدرإسإت من إلكثي   وتوضح
   إلنمو ؤعإقة ف 

   2004 :بوتخيىل   للطفل إلدرإس   وإلتحصيل إلذهت 
 إلت 

 إألطفإل إلندرمإن أن ودرإسة ( 1973 ) لطوم وسعد ( 1974 ) زهرإن إلسالم عبد كدرإسة ( 2005 :منصوري ؤليهإ أشإر

  إلمتأخرين
 
 أرسية عالقإت 1962 وبإري , Linderman et Barry) تسوده مفكك رسيأ وسط من ينحدرون درإسيإ

 وبإري درإسة إلندرمإن أمإ .إللغوي وتحصيله إلنفسية صحته عىل يؤثر إألرسة دإخل للحيإة إلتلميذ إفتقإر أن كمإ سيئة،

   صعوبة يجدون سنوإت خمس قبل أمهإتهم فقدوإ إلذين إألطفإل أن تؤكد فه  
 ضعف بإلمدإرس ومنه إإللتحإق ف 

 .إلدرإس   وإلتحصيل إلمذإكرة

من  إلكثي   أن ؤإل للتلميذ إلدرإس   إلمستوى ترإجع عىل سيئة نتإئج من إلمزري إألرسي إلوضع يؤديه مإ ورغم

  إلمري    ح غي   إلوضع ذإت إألرس
 
   .جيدة درإسية نتإئج أبنإءهإ حقق عإطفيإ

أن  ( 2007 ) إليحيإوي يؤكد إلسيإق هذإ وف 

إبط إت  عإنوإ إلذين إلمتعلمي    من % 20 أن ذلك إلتأثي   مطلق غي   إلدرإس   وإلفشل إلطالق بي    إلسبتر   إلي   إلتفككتأثي 

   ينجحون إألرسي،
، إلتفوق درجإت أعىل ؤل إلتعليم   جهدهم بحإصل إإلرتقإء ف   إلنصف أمإ .نصفه ينجح حيث إلدرإس 

إوح إآلخر    / 20 من 18 و 14 بي    معدإلتهم فتي 
 إألرسة دإخل إلوحدة أن يبف   20من  1, و 12 بي    معدإلت بلوغ ف 

   يجإبيةإؤل  إلقيم عىل إلمبنية يجإبيةإؤل  وإلعالقإت
   بهإ يستهإن إل لديهإ أهمية إلفإعلة إلشخصية تكوين ف 

 إلنجإح ف 

،   وثبإتهإ إلعالقإت ووضوح وإلعطف وإلمحبة بإلمودة إلمفعم فإلبيت " إلدرإس 
ا
 وعىل بأنفسهم يثقون أقويإء ينتج أطفإل

   إلمضطرب فإلبيت إلعكس
   يشيع وإلذي عالقإته ف 

  يخلق وعدم إلثقة وريبة إلشك روح جوه ف 
ا
 إلثقة تنقصهم أطفإل

 2003 ،وطفة) بإلنفس

 

 
 
 :القيمية تأثبر المحديات  : ثالثا

 ،له ومحفزة للسلوك كموجهإت إلقيم تلعب
 
  دورإ

 
   حيويإ
 بأهمية تشعره فه   .إلتلميذ لدى إلمدرس   إألدإء تفعيل ف 

  وتجعله به يقوم إلذي إلنشإط 
 
إم عىل قإدرإ    أهدإفه بتحقيق إإللي  

 نوعية (Dubin)وحسب .إلنجإح جلأ من سطرهإ إلت 

   إلقيم
ه وأنمإط لسلوكه إألسإس   إلمنطلق تمثل إلفرد يتبنإهإ إلت     ورد) إلمستقبلية تفكي 

 ويمكن2001 :إلفضيىل   ف 

   إلدرإسإت وبعض وإآلرإء إلنظريإت خالل من إلقيم ودور ثرأ ورصد إلوقوف
 للنجإح قيمية تضع مقإربة أن حإولت إلت 

   مفهوم إلنجإح أن ؤل .إلدرإس  
  .إلوإقع ؤل يعود ممإ أكير  ذإته تصورإت إلتلميذ ؤل يعود فهو ذإن 

ا
 يرتكب إل عندمإ فمثل

   أخطإء إلتلميذ
  ؤإل– يشعر إل سهل، عمل ف 

ا
 درإكإتإؤل  و إلتصورإت حصيلة هو فإلنجإح إلمعت   وب  هذإ بلذةإلنجإح، -قليل

  
إمه عىل تؤثر لكفإءته إلتلميذ تصور أن وتشي  ؤل .ه حيإت مرإحل عير  للتلميذ تشكلت إلت     إلي  

 ونجإحه إلمعرف 

(Payares et Schunk) وشونك بإيإرس لدرإسة 

 
 
   أن للتلميذ يمكن إلتصورإت منظومة من فإنطالقإ

إمإته دإفعيته، ويرإقب يبت   نحو ومثإبرته ومشإركته إلي  

   إلقيم إلمدرسية فؤن نشإطإته
إم ؤل إلتلميذ تدفع إلت   .إإللي  

ز وهنإ ؟ إلعمل بهذإ أقوم لمإذإ :إلتإل   إلسؤإل عن إؤلجإبة من تنطلق إلدرإسية بمهإمه    إألهمية إلوجود ؤل تير
إلت 

 جةدر  إرتفعت كلمإ كير أ  للعمل تقديره كإن فكلمإ وإلمعرفة، للعلم يوليه إلذي وإلتقدير إلمدرس   للعمل إلتلميذ يعطيهإ

إمه    إلملحة وإلرغبة إلعلمية وإلشهإدة إلعلم حب قبيل من يجإبيةإؤل  فإلقيم .بإلنجإح إلي  
 تسإهم وإلتضحية إلجهد بذل ف 

   نجإحه رؤية عىل وتحفزه إلفرد دإفعية فيتقوية
عىل  إلمبنية إلتلميذ فتصورإت إألسإس هذإ وعىل .ممكن وقت قربأ ف 
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   أهميتهإ وإدرإك يجإبيةإؤل  إلقيم
  حيوية أكير  تجعله ذإته ف 

 
 Riviere إلبإحثإن وإلحظ .وإلمثإبرة للدرإسة وحمإسإ

et(Josée,1999 ) 

 إلتالميذ يربطه إلذي بإلمعت   يتأثر إلدرإس   إلمردود أن, Eccles, Wigfield et Schiefele 1997 ) وحسب

 .للدرإسة يعطيه إلذي وإلمعت   إلقيمة ونوع بدرجة بآخر أو بشكل  يتأثر إلتلميذ تحصيل أن هذإ ومعت   .بإلدرإسة

   يبعث قيمته وإدرإك وحبه بإلعلم إإلهتمإم ؤن
   يزيد مإ وهو إلنجإح بلذة وإلتمتع إلنفس   إإلرتيإح إلتلميذ ف 

ف 

  أكير  ويكون وقته وتنظيم أهدإفه تحديد نحو دإفعيته
 
 إلنجإح عىل تسإعد يجإبيةؤ قيم وهذه زمالئه من إنضبإطإ

كب .وإلتحصيل إلجيد ين من إلقيمة هذه وتي     وإلمنفعة إلتلميذ طرف من إلمسطرة إألهدإف :همإ أسإسيي    متغي 
 إلت 

 (Chouinard ,Plouffe et Roy,  2004) إلمدرسية بإلموإد وإلنشإطإت يربطهإ

 

 :خاتمة

إلعوإمل    إلسإئدة إلقيم فيهإ بمإ وإإلقتصإدية إألرسية إإلجتمإعية بإلخلفية إلمتعلقة تعتير
   إألرسة ف 

 يتبنإهإ وإلت 

 دإفع   قطب تمثل فه   إلسإبقة، إلمحددإت عن أهمية تقل إل للنجإح إإلجتمإعية إلتمثالت فؤن أخرى من جهة . إلتلميذ

إت تلعب كمإ .للتلميذ إلجيد إألدإء لتحفي   نشإط قوي  إلدرإسة نحو إألوليإء وإتجإهإت كإلقيم أخرى وسيطية متغي 

   وإلتعليم إلمعلم وصورة وإلمدرسة،
  إلشعتر   إلمخيإل و إلثقإفة ف 

 
  دورإ

 
   محوريإ
 .إلدرإس   إلنجإح تعزيز ف 

  
  يبف   إلدرإس   إلنجإح لدرإسة إلمنظوىم   إلمدخل ؤن نؤكد نأ بف 

 
إت جميع عىل مفتوحإ    إلمتغي 

 من حي    تطرأ إلت 

   إلقيم نسق وتغي   إإلجتمإعية إلتحوإلت نتيجة آلخر
 إلمرإهق بي    يعيشه إلذي إلرصإع من ذلك عىل أدل وإل إلمجتمع ف 

  أكير  آخر قطب نحو وإإلنجذإب إلدرإس   إلنجإح تحقيق عير  إلمثإلية إلذإت تأكيد عن إلبحث
 
 وهو للمرإهق بريقإ

.  إلنجإح  إإلجتمإع 
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