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  : متهيد

يعد التحصيل الدراسي املدخل الرئيسي الذي ميكن من خالله التعرف على مشكالت رسوب أو إخفاق بعض 
التالميذ يف املدارس ،و الذين ال يستطيعوا أن يكونوا مثل أقرام من التالميـذ اآلخـرين يف قـدرة الـتعلم     

املدرسني و اإلدارة املدرسية و األولياء من هـؤالء  واكتساب املعلومات املختلفة ،مما يؤدي إىل كثرة شكاوي 
التالميذ ال فائدة ترجى من تعليمهم ،والسبب يف ذلك يعود إىل كوم غري مدركني لألسباب احلقيقية هلـذا  
اإلخفاق أو االخنفاض يف درجات هؤالء التالميذ وبالتايل اخنفاض حتصيلهم الدراسي املتواصل و املسـتمر ،و  

ئية هي الرسوب و البقاء يف الفصول نفسها لعدة سنني دون وجود معاجلات قطعيـة و حقيقيـة   النتيجة النها
للمشكلة و أسباا ،من هنا جاء اهتمام الباحثني التربويني و االجتماعيني ،لدراسته دراسة شاملة مـن مجيـع   

  .ه اجلوانب للوقوف على حقيقت
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  :تعريف التحصيل الدراسي -1

م التحصيل واحد من أكثر املفاهيم تناوال و تداوال يف األوساط اإلنتاجية و املعرفية و الصـناعية و  يعترب مفهو
الزراعية ،ولعل أهم الدوائر العلمية و العملية األكثر استخداما هلذا املفهوم هي الدائرة التربوية التعليمية ،فهـو  

،وهو ما يعكس بالتأكيد األمهية الـيت حيتلـها يف   مادة للحوار و النقاش وميدانا للبحث و الدراسات املعمقة 
احلاجة امللحة إىل إعداد األجيال الناشئة نشاط املسؤولني التربويني و اإلداريني و املعلمني و األهل ،و اليت متليها 

  .لتكون قادرة على العطاء و اإلسهام وحتقيق األهداف االجتماعية 

  يعرفه بأنه حصل الشيء ،حيصل حصوال ،وقد حصلت الشيء حتصيال أي جتمع و ثبت :تعريف التحصيل لغويا 

وتربويا يعرف التحصيل الدراسي بأنه اجناز تعليمي أو حتصيل دراسي للمادة ،ويعين بلوغ مستوى معني من -
ات مقننة أو تقارير املعلمني أو االثنني الكفاية يف الدراسة سواء أكان يف املدرسة أو اجلامعة ،وحيدد ذلك اختبار

  .معا 

اكتساب و هو احلصول على املعارف و املهارات ،و حيدد "كلمة التحصيل أنه فاخر عاقل ويعرف الدكتور -
  attaittmement  (1(و باإلجنليزية )  Acquuisition(   باللغة الفرنسية 

املهارات اليت يستطيع التلميذ أن يستوعبها و حيفظها و التحصيل الدراسي هو جمموعة اخلربات املعرفية و "أن -
يتذكرها عند الضرورة ،مستخدما يف ذلك عوامل متعددة كالفهم و االنتباه و التكرار املوزع على فترات زمنية 

  .طونه أيضا بالنتائج احملصل عليه ،و القدرة على فهم الدروس و استيعاا يرب"2معينة 

اآلخرين باإلضافة إىل أن التحصيل هو القدرة على فهم الـدروس و اسـتيعاا    يف حني يرى بعض الباحثني
  يربطونه أيضا بالنتائج املتحصل عليها 

مستوى حمدد من اآلراء و الكفاءة يف العمل املدرسي ،كما يقيم مـن قبـل   "يعرفه على أنه  فجابلنويعرفه -
  3"املعلمني أو عن طريق االختبارات املقننة أو كليهما 

                                                             
  .106،ص 1971،بيروت دار الماليين،2نط) عربي-رنسيف–انجليزي ( فاخر عاقل،معجم علم النفس  1
  .46الطهر سعد اهللا ،المرجع السابق،ص 2
  .48،ص1972أحمد كمال،وعدلي سليمان،المدرسة والمجتمع، مصر مكتبة االنجلو مصرية، 3
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ومن هنا نستنتج أن التحصيل الدراسي هو مقدار ما يستوعبه الطالب من املادة الدراسية و مستواه التعليمي يف 
االختبارات التحصيلية "هذه املادة الذي يسمح له إما باالنتقال إىل القسم األعلى أو الرسوب و هذا بعد إجراء 

وع العام لدرجات التلميذ يف مجيع املواد الدراسـية  اليت جتري يف األقسام يف آخر السنة وهو ما يعرب عنه با
و الله قياس مستوى التلميذ أيف مجيع املراحل التعليمية من املدرسة إىل اجلامعة ،فهو إذن مقياس ميكن من خ1"

  .الطالب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  .76،ص1981هضة العربية،سيد خير اهللا، بحوث نفسية وتربوية ،لبنان ،دار الن 1
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  :قياس التحصيل الدراسي -2

إحداث تغريات مرغوبة يف األفراد و يف سلوكهم سواء كان تعرف التربية بأا عملية بناء و حترر الغرض منها 
،وعلى هـذا تلجـأ   1معرفيا يرتبط باملواد الدراسية اليت يتعلموا باملدرسة أو سلوكا وجدانيا أو نفسيا حركيا

املدرسة إىل قياس مدى حدوث التغريات يف جوانب التحصيل الدراسي من خالل االختبارات التحصيلية اليت 
ا إىل قياس نتائج التعليم كلها كالقدرة على الفهم و االستيعاب و االنتفاع باملعلومـات يف حـل   ترمي أساس

املشكالت و تطبع آثار التعلم يف أسلوب تفكري التلميذ و اجتاهاته وطريقته يف معاجلة األمور وقدرته على النقد 
  2.البناء و التمحيص وإنفاق ما اكتسبه من مهارات و خربات مفيدة 

  :3را ألمهية هذا القياس جلأت املدارس إىل استخدام طرق خمتلفة يف هذا الغرض نذكرها فيما يلي ونظ

  :  االختبارات التقليدية-أ

يقوم األستاذ بإلقاء الدرس على تالميذه داخل القسم ،و أثناءه يسجل عالمات :العالمات الدراسية اليومية -أ
  .عليها فيما بعد التقييم يومية حيصل عليها التلميذ يف كل درس ،يبىن 

ححها املعلم فيمـا  ويقصد ا الوظائف و البحوث املرتلية ،اليت يكلف ا التالميذ و يص:األعمال املرتلية -2
  .بعد ،ويظهر هلم مواطن اخلطأ ويعمل على توجيههم 

تكون اإلجابة و فيما يقوم املدرس بطرح سؤال أو أكثر على كل تلميذ مباشرة ،و :االختبارات الشفوية -3
عليه شفهيا من قبل التلميذ و إذا أخطأ ينتقل إىل تلميذ آخر،وهذه االختبارات تساعد التلميذ على أن يكـون  

  .يقظا 

وهنا تتاح للتلميذ فرصة إلظهار قدرته على التعـبري و التنظـيم و    :اختبار املقال و التقارير و املناقشة -4
مجيع التالميذ و تكون اإلجابة حتريرية خالل مدة معينة و تكون  حر يطرح علىالتعميم وهي عبارة عن سؤال 

ويف هذه الطريقة يعتمد على "اإلجابة على شكل مقال أديب أو علمي أو فلسفي عند بعض املستويات املتقدمة ،
ما فهمه و حفظه لينشئ اإلجابة على شكل مقال،وميكن للمقال أن يظهر قدرة التلميذ على اختبار األفكار و 

                                                             
  95،ص1983الكویت،دار القلم،1أبو عالم رجاء محمود، نادیة محمود شریف،الفروق الفردیة وتطبیقاتھا التربویة،ط 1
  .143ص.1995،مصر،دار مصر للطباعةن2،ط2بركات خلیفة، االختبارات والمقاییس  الطلبیة، ج 2
  .370المعرفة،ص ،مصر دار 7عبد العزیز صالحي، التربیة الجدیدة، ط 3
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و التقييم 1"حلقائق املهمة وقدرته على ربطها و التنسيق بينها وهذا يعكس أثره على عادات استذكار التالميذا
يكون على أساس اللغة الواردة ،األساليب اللغوية و الكلمات املختارة، األفكار اليت يطرحها و تسلسل األفكار 

الع على نتائج االمتحان على عكس االمتحـان  و التحليل،وصحة املعلومات املقدمة،ويستطيع التالميذ االط
 . الشفهي

  :نذكر منها ما يلي : االختبارات احلديثة أو املقننة -ب

من أشهر األسئلة املوضوعية نظرا لسهولتها ،ويتكون هذا االختبار من جمموعة :اختبار اخلطأ و الصواب -1
العبارات خاطئة و النصف اآلخـر  عبارات بعضها صحيحة و البعض اآلخر خاطئ ،ويشترط أن تكون نصف 
وخيتص هذا النوع بقياس األهداف "صحيح و أن تكون خمتصرة و يتم خلطها مع بعضها دون نظام أو ترتيب ،

  2".التربوية اخلاصة مبعرفة األمساء و املصطلحات و القوانني 

ويسـتخدم  " تكميلهاو يطلب من املتمدرس يكتب يف هذا النوع عبارات ناقصة :اختبار ملء الفراغات -2
  .3"هذا النوع لقياس معرفة املصطلحات و التواريخ و التعريفات و حل املسائل احلسابية 

و هو أكثر األنواع استعماال يف معرفة معاين الكلمات و التعريفات االصطالحية :اختبار املطابقة أو املقابلة -3
ائمني من العبارات القصرية أو الرموز أو األرقام،و و التعرف على الصفات التارخيية و األدبية،وهو عبارة عن ق

وتستخدم أسئلة املقابلة لقياس حتصيل التالميذ يف احلقائق "يطلب من املتمدرس من إحلاق الشبيه بشبيهه فيها ،
ومعاين الكلمات و التواريخ و األحداث و الشخصيات ،كما تستخدم يف الرسم البياين أو اخلرائط،و ترمـز  

  4" .و يقوم التلميذ مبقابلة األجزاء بالوظائف و أمسائها  أجزاء الرسم

يف هذا النوع من االختبارات تعطى مجل متعددة عشوائية ،غري مرتبة بطريقة منتظمـة و  :اختبار الترتيب -4
منطقية،و يطلب من التلميذ بأن يضع رقما متسلسال أمام مجل وعبارات توضح ترتيبـها و بالتـايل تكـون    

  .مل ذات معىن سليم و مفهوم و بناء العبارات و اجل

                                                             
  .396،ص 1994،بیروت،الدار العربیة للعلوم،1عبد العالي  الجسماني،علم النفس وتطبیقاتھا االجتماعیة و التربویة ،ط 1
  .403عبد العالي  الجسماني،علم النفس وتطبيقاتها االجتماعية والتربوية ،المرجع السابق نص 2
  ص 408الجتماعية والتربوية ،المرجع السابق عبد العالي  الجسماني،علم النفس وتطبيقاتها ا 3
  .407عبد العالي  الجسماني،علم النفس وتطبيقاتها االجتماعية والتربوية ،المرجع السابق  4
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  :العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي  -3

تعرض العديد من الباحثني لتحديد مفهوم ضعف التحصيل الدراسي و أسبابه و على الـرغم مـن   
اتفاقهم حول الكثري من اجلوانب املتعلقة مبوضوع البحث إال أم اختلفوا يف حتديد مضمونه مما نـتج  

،وهنا ينبغي أن نشري إىل ظهور اجتاهني سيكولوجي و اآلخـر تربـوي   ود كثري من التعاريفعنه وج
ة للتلميذ،أما االجتاه الثاين التربوي ،فاالجتاه األول يرجع ضعف التحصيل الدراسي إىل القدرات العقلي

يل الدراسـي  فريبطه باالهتمام باحمليط اخلارجي للتلميذ و ميكن أن نقسم العوامل املؤثرة على التحص
  :جمموعتني ومها

ونقصد ا العوامل الذاتية املتعلقة بشخص التلميذ كقدراته العقليـة و صـحته   :العوامل الشخصية -3-1
  :اجلسمية وحالته االنفعالية و النفسية 

فمن العوامل اليت ترجع إىل الطفل نفسه ضعف الصحة و سوء التغذية و العاهات اخللقية :العوامل اجلسمية -أ
هي عوامل حتد من قدرة الطفل على بذل اجلهد ومسايرة زمالئه يف الفصل ،ولكن يبدو أن أكثر العوامـل  و 

انتشارا يف مدارسنا يتمثل يف ضعف حاسيت السمع و البصر وعيوب  النطق وهي وسائل التعلم األوىل يف جمتمع 
بضعف البصر فإن حتصيلهم الدراسـي  تعتمد فيه التربية على املقروء و املسموع،ففي حالة األطفال املصابني 

يتأثر خاصة يف املواد اليت تعتمد على القراءة فهم جيدون صعوبة كبرية يف استطالع األشكال البصرية املرسومة 
و اخلطوط على السبورة ،كما أن القراءة يف الكتاب تكون بالنسبة إليهم عملية شاقة تتطلب وقتا و جهدا أكثر 

مرحلـة  -يون،كما أن استعمال النظارة يف هذه املرحلة من العمربذله أقرام العادمن الوقت و اجلهد الذي ي
وإن كان يساعد التلميذ على التغلب على ضعفه البصري فإن محلها يصحب عادة بإحلـاح   -التعليم املتوسط

خرين ،وحيدث الوالدين على احلذر و احلد من النشاط التلقائي للطفل ،كما أا جتعله يشعر باالختالف عن اآل
الشيء نفسه تقريبا مع ضعاف السمع وهم عادة فئة من التالميذ يصعب اكتشافهم يف الفصـول الدراسـية   
فيتخلفون و يضعف حتصيلهم خاصة يف املواد اليت تعتمد على حاسة السمع مثل دروس احملادثة و اللغة،و من 

مالحظتـها  ملدرسي عيوب النطق اليت يسهل بني العوامل اليت ترجع للتلميذ نفسه و تؤدي إىل ضعف حتصيله ا
على التلميذ ومن أمهها التمتمة و هي اضطراب يف الصوت و عجز عن نطق بعض احلروف أو تكرار نطقهـا  
عدة مرات و تظهر عادة يف سن اخلامسة و تشتد يف احلادية عشرة ويف مستهل املراهقة ،وثانيها احلبسة و هي 

كانت أو مكتوبة فتتوقف منطوقة عاجزا عن استخدام اللغة  جتعل الشخصعبارة عن جمموعة من االضطرابات 
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الكلمات يف احلنجرة و يصعب على الطفل إخراجها يف صورة واضحة ومفهومة و عليه ميكن حصـر هـذه   
  1:احلاالت فيما يلي 

فادة بصـفة  أكثر العوامل انتشارا يف مدارسنا يتمثل يف ضعف حاسيت املع و البصر جتعله قاصرا على االست-1
  .طبيعية من التعلم خاصة يف القراءة و احملادثة و اللغة 

عيوب النطق اليت يسهل مالحظتها على التلميذ و تؤدي يف حالتها القصوى إىل عجز التلميذ متامـا عـن   -2
  .التحصيل و تؤدي به إىل سوء التوافق مع نفسه و اآلخرين 

ق يكون كثري اخلجل و احلياء و بالتايل سوف يضطر إىل ترك العاهات اخللقية و اإلعاقة حيث أن الفرد املعا-
مقاعد الدراسة ألنه حيس بالنقص دائما ،و هناك املعوقات أو احلاالت اليت تعيق التلميذ من متابعته للدروس يف 

،عما عليه لفنيترتفع نسبة وجودها عند املتخ العاهات"القسم و استيعاا من خالل شرح األستاذ فقد وجد أن 
  2"عند أقرام من املتوسطني 

ومن هنا نستنتج أن اجلانب الصحي املتدهور للطفل يكون عائقا مباشرا يف املواظبة على الدراسة عكس التلميذ 
الذي يتمتع بصحة جيدة حيث يكون مستواه املطلوب أحسن بكثري من التلميذ املريض جسـديا،و النتيجـة   

سمية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتحصيل الدراسي للتلميذ سواء كان املستخلصة من هذا خالل هي أن العوامل اجل
  .هذا التحصيل جيدا أو ضعيفا 

  :العوامل العقلية -ب

تتمثل هذه العوامل يف القدرة املعرفية و الذكاء و استعدادات الطفل العقلية اخلاصة وكذا حالته املزاجية و طرق 
النفس يف حتديد مفهوم العقل و ماهيته و مكوناته،فقد تعددت اختالف الباحثون يف علم "تفكريه ،وبالرغم من 

النظريات اليت تفسر العقل ومكوناته،وقد قامت هذه النظريات على أساس قياس القدرات العقلية مبا يسـمى  
،فكل هذه العوامل 3"اليت تعددت و تنوعت باختالف النظرية اليت أشتق منها مفهوم الذكاء باختبارات الذكاء

وعدم قدرته على مسايرة زمالئه و هذا يتسبب يف تأخره الدراسي نتيجة عدم  دروسهل هلطفل إىل إمهالتؤدي با

                                                             
  .188،ص 1983محمد مصطفى زيدان ،دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام،دار الشروق ،السعودية،  1
  .451،ص 1972،دمشق المطلعة الجديدة،3دراسة سيكولوجية التخلفنطنعيم الرفاعي،الصحة النفسية  2
  .138محمود عبد الحليم منسي ،علم النفس التربي للمتعلمين،مرجع سابق نص  3
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االستيعاب وقلة الفهم ،ويعترب نقص الذكاء من أقوى العوامل اليت تؤثر يف التحصيل الدراسـي،وهو تلـك   
لعمليات العقلية اليت يقـوم ـا   القدرة العقلية الفطرية العامة أو هو العامل املشترك الذي يتدخل يف مجيع ا"

،فالفروق واضحة بني الطلبة من ناحية الذكاء ،حيث يستدل على ذكاء التالميذ بقدرام التحصيلية "اإلنسان
ويتعلمون على يد فبالرغم من أن مجيع التالميذ يتلقون نفس اخلربات التعليمية ويدرسون نفس الكتب املدرسية 

الذكاء مبعناه "تلف يف االمتحانات املدرسية ،وهنا نتذكر من يعرف الذكاء بنفس املدرسني ،جند درجام خت
العلمي عبارة عن تكوي فرضي ، أي أن الذكاء مثله كمثل الكهرباء أو املغناطيسية فهذه تكوينات فرضية ،أي 

  1"أننا ال نالحظها مباشرة و إمنا نستدل على وجودها بآثارها و نتائجها 

ة الذين لديهم قدرات عالية مقارنة مع أقرام يف القسم وتتجسد بوضوح يف اختالف هذه الفروق لدى الطلب
النتائج و الدرجات اليت يتحصل عليها يعين هذا أنه كلما كان مستوى الذكاء مرتفعا كلما كان التحصـيل  

  .الدراسي مرتفعا و العكس صحيح 

ويتطور بعد ذلك مع تعليم اإلنسان و احتكاكه وذا فإن الذكاء الفطري يولد مع خروج اإلنسان إىل احلياة،
هذا االختالف له تـأثري  "بالعامل اخلارجي،غري أن هناك اختالفات بني األفراد من حيث درجات الذكاء و أن

على التحصيل الدراسي ،فقد ثبت علميا أن املتأخرين دراسيا يعانون من ضعف الـذكاء فـال يسـتطيعون    
  2".،و حيدث العكس عند األذكياء الذين هم يف تفوق دائم و جناح مستمراستيعاب الدروس اليت تقدم هلم 

  :العوامل النفسية-ج

يعترب متتع التلميذ بالصحة النفسية جد ضروري يف العملية،ذلك ألن قدرة التلميذ على النجاح مرتبطة أساسـا  
على التوافق مع نفسه و مع غريه،وقد أرجع العلماء أثر اجلوانب النفسية و االنفعالية يف الفشل الدراسي لسببني 

قلق و اخلوف اليت يعاين منها التلميذ،قد جتعل من التكيف الذايت و سوء التكيف النفسي نتيجة حاالت ال:أوال
االضطرابات النفسية حتول دون قدرته على االنتباه و التركيز واملتابعة للدروس مما يؤثر سلبا علـى حتصـيله   
الدراسي،مثال ذلك عدم رغبة التلميذ يف دراسة نوعية معينة من العلوم و الضغط عليه من قبل الوالدين بدراسة 

  .،وطريقة التعامل اخلاطئة من اآلباء اليت قد تقتل الطموح الشخصي لدى األبناء لتحقيق األحسن علوم أخرى
                                                             

  .139المرجع نفسه، ص  1
محمد مصطفى زيدان ،دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العالي ،الجزائر  ،ديوان المطوعات الجامعية ت ص  2
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طفال الذين يكونون عاجزين نموا منوا اجتماعيا سليما فهم األن يأ األطفال الذين ال تسمح هلم الظروف:ثانيا
ء نفسه بالنسبة لألطفال الذين يعانون مـن احلرمـان   ياحمليط االجتماعي و املدرسي و الشتكيف مع لعلى ا

،مثل ظاهرة تسرب وهروب الطالب مـن  1العاطفي اليت تتميز ا العوامل املرتلية و املؤثرة يف حتصيل التلميذ 
  .املدرسة نظرا لوجود عوامل جذب عديدة خارج  املدرسة 

  :العوامل البيئية يف التحصيل الدراسي-2

يت هلا انعكاس على حتصيله الدراسي اليذ،ومسرية و املدرسية احمليطة للتلالبيئية مجلة املؤشرات األيقصد بالعوامل 
  :وهي عوامل يتبناها أصحاب االجتاه الثاين االجتاه التربوي،وتتمثل هذه العوامل يف 

طفـل  تعترب العوامل األسرية من العوامل املـؤثرة علـى التحصـيل الدراسـي لل    :العوامل األسرية -2-1
املتمدرس،فاملشكالت األسرية اليت تنتج عن عدم التفاهم و فقدان االنسجام بني الوالدين قد تؤثر على دراسة 

اطفية اليت فاجلو العائلي الذي تسوده اخلالفات أو مشاكل عائلية كالطالق يؤدي إىل االضطرابات الع"التلميذ،
اضطرابات نفسي عند التلميذ بالشكل الذي قـد   تؤدي إىل عدم االستقرار و االطمئنان وهذا من شأنه خلق

يؤثر على إقباله واستيعابه للمواد الدراسية و بالتايل حتصيله الدراسي عكس التلميذ الذي يعيش يف جو عائلي 
يسوده االستقرار و االطمئنان و التفاهم ،فهذا اجلو يشجع التلميذ على الدراسة و حتضريه و استعداده للتعليم 

  2"االستيعاب وفهم املواد الدراسية وبالتايل يكون حتصيله الدراسي جيد وكبريوقدرته على 

السلبية اليت تعيش يف كنفها فالباحثون االجتماعيون و التربويون النفسيون أمجعوا على أنه يوجد بعض الشروط 
  و العوامل األسرية  األسرة تؤدي إىل نتائج سلبية على النجاح التربوي و املهين ألبنائها،ومن بني هذه الشروط

وهو يف مقدمة العوامل احمليطة باألسرة اليت تؤثر على نتائج نشاط أفرادهـا  :املستوى االقتصادي لألسرة -أ
بصفة عامة،و الصغار منهم بصفة خاصة،فتدين املستوى االقتصادي خيلق صعوبات تربوية متعددة و جيعل من 

عنه سوء التوجيه و الرعاية و التغذية،وظهور بعض األمراض  الصعب حتقيق ما ترغب يف الوصول إليه،ملا يترتب
اجلسمية و الوجدانية و األخالقية،إضافة إىل عدم تلبية مستلزمات النشاط املدرسي،وميكن لنا أن تستدل على 

فاألب يكد لتوفري األرزاق و الصرف على ("الدخل األسري  مؤشراتستوى االقتصادي لألسرة من خالل امل

                                                             
1 Cuy A vanzin . L’échec scolaire .Toulouse puf. Paris.1976.P41méme  référence P 132. 

  .355ص.1979، الكويت ،3، ط 1محمد بركا خلية، علم النفس التربوي ،ج 2
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ياة األسرية،و األم قد تشاركه العمل اخلارجي لتدعيم احلياة املعيشية فضال عن قيامها بتدبري شؤون واجبات احل
  ")املرتل و تربية األوالد

إليه الفرد ليجد الدفء و العاطفة و تتيح له القدرة على التعبري عن شخصـيته و   مأوى يلجأ"ومؤشر السكن 
  1"ترتيبها وفق أسلوب خاصميوله بإجياد أشياء وتشكيلها داخل البيت مث 

تعترب األسرة مرجع الطفل فيما يكتسبه من خربات و معارف جديدة،فهذا احمليط :املستوى الثقايف لألسرة-ب
حيدد رغبة التلميذ و طموحاته بسيطة جدا ،وهذا ما يعود بالسلب على حتصيله و العكس صحيح أن يكـون  

  .السعي للمواصلة و االستمرار فيه حتصيله الدراسي إجيابيا و يؤدي إىل حب التعلم و

فاملستوى الثقايف لألسرة يؤثر يف التكوين اللغوي و الفكري لألبناء ويدخل يف ذلك ما يتوفر يف البيـت مـن   
فإذا كانت األسرة ذات مستوى "كتب و صحف و جمالت ومن وسائل إعالم خمتلفة منها السمعية و البصرية،

و التعليم،فسوف حيصل التلميذ على نتائج مرضية يف الدراسة،أما إذا كانت بسيط و تعطي أمهية و قيمة للثقافة 
األسرة ذات مستوى تعليمي ضعيف أو منعدم و ال تعطي أمهية و قيمة للثقافة و التعليم،وبالتايل يؤثر ذلك سلبا 

قافة،فهذا يـؤثر  سرة مرتفع و يعطي قيمة للثعلى التحصيل املدرسي للتلميذ ،أما إذا كان املستوى التعليمي لأل
توفري ظروف ثقافيـة  (إجيابا على التحصيل املدرسي للتلميذ،ومينحه خالل مؤشرات املستوى التعليمي للوالدين

،و تـوفري  )مناسبة،ترغيب األبناء يف حب التعلم و العلم ،ومساعدة األبناء يف املراجعة و اجناز الواجبات املرتلية
ئل إعالم خمتلفة منها السمعية و البصرية،جو ثقايف يف البيت حر و ومن وسا....كتب و صحف(املادة الثقافية 

  )غين مع التدخل من أجل النصح و التوجيه و النقاش

إن جو األسرة يعد من أهم أسباب التخلف الدراسي فقد يؤدي العراك ":اجلو األسري أو العالقات األسرية-
ضد الطرف اآلخر،و اإلمهال و التدليل و القمع طرف األم أو األب بني األبوين و حتريض بعض األطفال من 

املستمر لرغبات الطفل إىل تأثري على حتصيله الدراسـي بـل يلقـي بـه ذلـك يف أحضـان اجلنـاح و        
،وعالقة األبناء بوالديهم أو الكبار الذين حييطون م قد تبدو متعارضة و متناقضة ألنه من ناحيـة  2"االحنراف

تخلصوا من سيطرة آبائهم و أمهام،ومن ناحية أخرى جندهم يعـربون عـن   يذكر األطفال أم يودون أن ي
  أو من مربيهم،ويف الواقع أم يريدون األمرين معا يف نفس الوقت حاجام إىل التوجيه و اإلرشاد من أوليائهم 

                                                             
  .46مصطفى الخشاب ،دراسات ي علم االجتماع العائلي،المرجع السابق، ص  1
  .48ص . السابق  محمد العربي ، ولد خليفة ، المرجع 2
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 األسـرة و  ترجع لسوء العالقات املوجهة يف"الطفل املراهق يف حياته املدرسية  فأغلب املشاكل اليت يواجهها
مدى صالحية معاملة الوالدين ألبنائهم،وكما نعلم للروابط العائلية أمهية خاصة يف تنشئة األبنـاء ،فتعـاون   
الوالدين و اتفاقهما و االحتفاظ بالكيان األسري و خلق جو هادئ يف تنشئة األبناء نشأة متزنة يترتب عليه متتع 

يعرض األبناء ملشكالت متعددة أبرزها ق أو اهلجر أو االنفصال األبناء بالثقة بأنفسهم،و تعرض األسرة للطال
  "عدم االستقرار يف الدراسة و كثرة الغياب و اهلروب بكافة ألوانه

فالظروف املرتلية هلا عالقة طردية بالتكيف االجتماعي املدرسي يف مجيع مراحله،كما يتعدى تأثريها إىل مظاهر 
إىل جعلها سببا مباشرا يف ظهور الصعوبات و املشكالت على صعيد  النمو املختلفة للشخصية،وميضي البعض

الصحة النفسية،كعيوب الكالم و النطق و العجز يف التعبري عن النفس بسـهولة وغريهـا مـن االحنرافـات     
  كله النعدام االستقرار األسري  النفسية،وهذا

تعليمي ما هي إال وسطا منظما دف إىل إن املدرسة و م فيها من أساتذة و تالميذ و مناهج و طرق لألداء ال
حتقيق الوظيفة التعليمية،و املؤسسة املدرسية ليست وحدة منعزلة عن اهليكل االجتماعي العام ،فهي املرآة اليت 
تعكس الوجه احلقيقي للمجتمع و حياته النقية،وزيادة على ما مت شرحه فيما خيص املدرسة فيمكن القول هنا 

ا يف تكوين شخصية الطفل من خالل احتكاكه بالوسط املدرسي الذي يقصد به املنظومة أن املدرسة مبسامهته
جمتمعـه   أفـراد هم،وتكوين عالقات اجتماعيـة بـني   التربوية،ككل من األساتذة والعمال و اإلداريني وغري

املدرسي،فإن كان جو هذا اتمع املدرسي يسوده الود و احملبة و روح التعاون كان لذلك أثر كبري على نتائج 
التحصيل الدراسي للتلميذ وعكس ذلك جيعلنا أمام أشكال من اإلخفاق يف املردود و املستوى الدراسي،مبعىن 

ألسرية فقط بل للمدرسة أيضا نصيب ولعل أهم أن ضعف التحصيل الدراسي ال يرجع للعوامل الشخصية و ا
  :هذه العوامل ما يلي 

جمموعة من األنشطة املخططة من أجل تكـوين املعلـم و   "املنهاج عبارة عن :املناهج و الربامج الدراسية -أ
يمية حتقق املناهج التعل،ولكي "1يتضمن األهداف و األدوات و االستعدادات املتعلقة بالتكوين املالئم للمدرسني

و الربامج املدرسية وظائفها يراعى أن تنمو منو يقابل قدرات و رغبات التالميذ مع احتياجات اتمع كلمـا  
  .حقق التعليم  وظائفه االجتماعية

                                                             
  .28،ص1998ة ،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية عالجام التكوينية ،في لحسن عبد اهللا نحمد قاد نقوم العملية 1
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  1:وهذا من أجل انتهاج األسلوب الصحيح يف العليمة التربوية وذلك يأخذ باالعتبار عند إعداده األمور اآلتية 

ويات اليت تقوم على املنظومة التربوية وذلك بتحديد األسس اليت يعتمد عليها التكـوين و  حتديد قائمة األول-
  .القيم املراد غرسها يف التالميذ

املعرفة الشاملة بالوسط االجتماعي الذي يوجد فيه التلميذ،و أن حيلل الوسط االجتماعي الذي سوف يعمل -
  .فيه هؤالء

  .شاكل املادية و البشرية و التشريعية حىت يتمكن ختطيطها بسهولة تصور املشاكل اليت تعيق التكوين كامل-

مع العلم أن للمناهج امتداد يف مجيع املراحل التعليمية،ألن رسم األهداف بني املراحل التعليمية ضروري جـدا  
ومـة  البالد املتقدمة على ربط املنظجعل حلقة مستمرة ومتواصلة،و هذا ما  يف عملية التحصيل الدراسي فهو

التعليمية يف خمتلف مراحلها بطريقة ديناميكية مرنة حبيث ال حيدث أي إصالح أو تغيري يف مرحلة إال و تـردد  
  .صداه يف املراحل الالحقة حبيث أي فراغ تفكك بني األطوار املتتالية للتعليم 

  :املعلم وطريقة التدريس -ب

اجلو املدرسي تشكل احللقة املفقودة بني التلميذ و العيوب يف طرق التدريس و سيادة الفوضى أو التسليط يف 
املعلم و عدم وجود القدوة للتلميذ تلك اليت تدفعه لالهتمام بدراسته،فقد ترتبط املـادة الدراسـية بشـخص    
األستاذ،و من مث يكون لشخصية األستاذ و طريقة تدريسه أثرا كبريا على القدرات الذهنية للتلميذ و نشـاطه  

و 2"ن تأثري شخصيته على الطالب يكون هلا أقوى و أكثر تـأثري من الكتب الدراسية املقررةأل"داخل املدرسة
وظيفة املعلم مل تعد مقصورة على التعليم،أي توصيل العلم إىل املتعلم،كما يظن بعض الناس،و لكن وظيفتـه  "

و التعليم مبعناه احملدود جزء من تعدت هذه الدائرة احملدودة إىل دائرة التربية،فاملعلم مرب أوال و قبل كل شيء،
  3".عملية التربية 

طيع أن ميلك قلوب تالميذه و جيعلهم أكثر جتاوبا و استعداد فهـو خيلـق   فاألستاذ ذو الشخصية القوية يست
الدافعية للدراسة،يف حني قد يكون األستاذ غري متجاوب ألخطاء تالميذه بطريقة موضوعية فيستعمل خشونته 

                                                             
  .26نفسه ، ص الرجع  1
  .98ناجح مخلوف ،المعلم في قاعة التدريس ، مكتبة احد ربيع،الزهرة،ص 2
  .159وطرق التدريس ،مرجع السابق ،ص صالح عبد العزيز ،عبد العزيز عبد المجيد، التربية 3
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ية إلقاء الدروس فإنه خيلق نوع من اخلوف و القلق،أو قد يكون أسلوبه يف نقل املعلومات و و صرامته يف عمل
لمني و املعطيات العلمية أو العملية خاليا من كل إثارة أو تشويق ،أو ال يأخذ بعني االعتبار إمكانيـات املـتع  

و جمموعها عامال يعرقل السري قدرام و الفروق الفردية،و غري ذلك من الظواهر األخرى اليت يشكل بعضها أ
املشاركة يف الدروس الطبيعي للنشاط املدرسي عند التالميذ و حيد من مبادرم،بل و من رغبتهم يف املسامهة و 

مث كره املدرسة و النفور منها وهذا بدوره سوف يكون عائقا إضافيا يساهم يف تدين هم امللل سوو يبعث يف نف
ن التجارب و البحوث امليدانية أثبتت أن التدريس القائم على الشرح و اإلفهام ذلك أ"مستوى حتصيل التالميذ،

و إشراك التالميذ يف املناقشة و احلوار ميكن التلميذ من فهم موضوعات املادة،وبالتايل يسهل عليه حتصـيلها و  
سرية فقط، بل تساهم فيهـا  ،فشخصية التلميذ ال تتأثر بالعوامل الوراثية و األ"االستفادة منها يف حياته الواقعية

العوامل التكوينية املدرسية أيضا ومن بينها طريقة التدريس اليت يتعلم ا فهي الوسيلة اليت يتعلم ـا و يعيـد   
ضرورة تـدرج  "جتمع على إنتاجها،هلذا جند الكثري من الدراسات احلديثة و املعاصرة يف علوم النفس و التربية 

و النفسي و اجلسمي للطفل و إخضاع عملية التحصيل للواقع االجتماعي و الثقايف النمو العقلي سلم املعلم مع 
 جون ديـوي  الذي يعيشه خارج املدرسة ،أي تطبيق مبدأ التعليم بالعمل الذي مل يعرف يف الغرب حىت نشر

اجتماعية  ،وهذا املبدأ يتطلب من املعلم مسات أخالقية و1902كتابيه املوقف التربوي و الطفل و املنهج سنة 
  1"يتحلى ا و يتردد صداها يف كل املؤسسات االجتماعية

  :ولتحسني مستوى التالميذ الدراسي وجب أن يتوفر يف املعلم مجلة من الشروط وهي 

املستوى الثقايف للمعلم أي مستوى إيصال املعلومات و الفهم و الشرح للتلميذ،فكلما كان املستوى الثقايف -
  .بصورة سهلة و صحيحة للمعلم عاليا،القدرة على توصيل املعلومات 

  ستمرة املواظبة على احلضور باستمرار ختلق يف نفسية التالميذ املواظبة على احلضور للدراسة بصورة دائمة و م-

عدم إمهاله ملبدأ النشاط التلقائي يف التعلم،فمهمته ترغيبهم يف الدراسة و إرشادهم إىل أقوم سبله ال الـتعلم  -
  .بالنيابة عنهم 

  

      
                                                             

  .104ص .1982،القاهرة در المعارف ، 3طه فرج عبد القادر علم النفس وقضايا اعصرنط 1
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  :املتعلم أو التلميذ -ج

التلميذ نفسه يؤثر على حتصيله الدراسي،وهذا يف حاالت عديدة نذكر منها على سبيل املثال التلميـذ الـذي   
حضوره للدرس مضطربا فسوف جيد صعوبات يف استيعاب دروسـه،و يكـون حتصـيله الدراسـي      يكون

ضعيفا،إضافة إىل أن كثرة تنقل التلميذ من مدرسة ألخرى بسبب تنقل األسرة يكون عائقا أمام تتبعه للدروس 
   .بسبب تغيري الوسط الدراسي من أساتذة و تالميذ

اته املدرسية من عوامل التحصيل الدراسي اجليد،ذلك أن الوصول إىل وكذلك يعترب اهتمام التلميذ بأداء واجب
  .مواصلة اجلهد و املثابرة يف الدراسة و العكس صحيحمستوى عال من التحصيل حيتاج 

ازدحام اليوم املدرسي بالدروس النظرية،و انعدام أوجه النشاط العملي املدرسي،وغياب األنشطة املدرسـية  "
  1".للتالميذ التعبري عن ذوام و اكتشاف مواهبهم بعيدا عن روتني الصف الدراسياهلادفة اليت تتيح 

عامل آخر هو أن ينظر للمتعلم ال كأداة استقبال املعلومات،و إمنا كطاقة إنسانية هلا احتياجاا و مشـاكلها  
ه و أن لديه القدرة لتتم عملية التعليم بالصورة الصحيحة،لذلك حيب أن ينظر إليه من جانب رغباته ومشكالت،

  .على التفكري و التغيري،كما له ذاتيته و إمكانيته الفردية 

حيث نستخلص أن التلميذ املستقر مكانيا مع األسرة و املبتعد عن التغيب و إمهال الـدروس، يـتمكن مـن    
هذا بصـرف  استيعاب الربامج الدراسية اليت يقدمها األستاذ ويف الوقت نفسه يكون حتصيله الدراسي مقبوال،و

  .النظر عن العوامل األخرى اليت تؤثر يف حتصيله الدراسي 

  

 

 

 

  

                                                             
  .115سلطان بلغيث نفس المرجع السابق ،ص  1
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  :مظاهر التحصيل السليب -4

إن عملية التحصيل الدراسي حتدد مبقدار استيعاب التلميذ للمادة الدراسية املقررة يف مستوى تعليمي معـني و  
إما إجيايب أو سليب فاألول يكون عندما  اليت تقاس عادة باالمتحانات اليت جتري يف آخر السنة، فيكون حتصيله

يستوعب التلميذ كل ما يقدم له من معلومات تكون يف دراسته قادرة على حتقيق املستوى املطلوب، أما الثاين 
فهو عند العكس أي تلميذ ال يستطيع فهم ما يقدم له من طرف األستاذ و بالتايل سوف يعاين هذا التلميذ من 

  :و هو كاآليت مظاهر التحصيل السليب 

،أي عجز 1" ستيعاب مضامني املقررات الدراسيةالتأخر الدراسي هو عدم القدرة على ا":التأخر الدراسي :أوال
بأنـه مشـكلة تربويـة    "حممد مصطفى زيدان  التلميذ على فهم ما يقدم من دروس داخل القسم كما يعرفه

وقد يكـون فيهـا سـببا      لنجاح يف املواد الدراسيةاجتماعية يقع فيها التلميذ فال يستطيع متابعة الدراسة و ا
  2" .لرسوب هذا التلميذ ملرات عديدة

كما جيب أن نشري أن الكثري من املختصني باال التربوي ال يفصلون بني التخلف و التأخر املدرسي ،علـى  
خر دراسيا هو أن املتخلف الفرق بني خمتلف و املتأ"اعتبار النتيجة النهائية لكل منهما نفسها ، وهناك من يقول 

ال يستطيع يف أغلب األحيان حتسني مستواه و متابعة دراسته بصفة عادية إال إذ ما أزيل العامل املعوق الـذي  
يف وهو يف الغالب يكون نتيجة ضعف القدرة العقلية وجند هـذه احلـاالت   3" كان السبب يف ختلفه الدراسي

نما التأخر الدراسي فإنه ميكن استدراكه و حتسني املستوى وهذا مـا  السنوات األوىل من املراحل التعليمية ،بي
  .جنده يف املستوى اجلامعي ،ففي املتأخر يوجه إىل الدورة الشاملة أو االستدراكية لاللتحاق بأقرانه 

ظاهرة التسرب املدرسي ليست ظاهرة وطنية تعاين منها اجلزائر فقط و إمنا هـي  " :الرسوب الدراسي :ثانيا
حسب ، و التسرب املدرسي 4"ظاهرة عاملية تكاد تتشابه مسبباته لكن االختالف يف درجة حدا و انعكاساا

طعون عنها ائيا أو اليونسكو خيص التالميذ الذين ال ينهون دراستهم يف عدد السنوات احملددة هلا ،إما ألم ينق

                                                             
  .12،ص 1983محمد يحي زكرياء،علم النفس،القاهرة،دار الفكر العربي، 1
  .185محمد مصطفى زيدان ،المرجع السابق ،ص  2
  .185المرجع  نفسه ،ص  3
عائشة بلعنترة ،حبيبة بوكرتوتة سلسلة موعدك التربوي ،وزارة التربية الوطنية ،المركز الوطني لوثائق التربوية  4
  .9،ص2001ن
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لكوم يعيدون السنة أو سنوات معينة و بعبارة أدق فهو عبارة عن الفرق بني عدد التالميذ الذين يباشـرون  
  .دراستهم وعدد أولئك الذين ينهوا يف اآلجال احملددة 

  :فيما خيص اجلزائر مهاك ثالث فئات

  .سنة خاصة اإلناث يف الوسط الريفي  16قبل سن  الفئة األوىل وهم الذين ختلوا عن الدراسة مبحض إرادم

  .سنة بسبب نتائجهم الضعيفة  16وهم املرغمون على مغادرة مقاعد الدراسة قبل سن :الفئة الثانية 

  . و تشمل مجيع املستويات للذين ينقطعون ألسباب مادية :الفئة الثالثة 

ن التعليم لكل مواطن،إال أن مسـرية التعلـيم   وقد بذلت اجلزائر جهودا كبرية من أجل ضمان احلد األدىن م
بالنسبة للمتمدرسني ظلت تعترضها مجلة من العراقيل و العقبات اليت حتول دون حصوهلم على مستوى تعليمي 
يؤهلهم لالندماج الفاعل يف احلياة االجتماعية و االقتصادية،و مل تفلح السياسة التربوية الراهنة يف التخفيف من 

  .و الراسبني الذين تلفظهم املؤسسات التربوية سنويا  حجم املتسربني

و الرسوب الدراسي ميثل معضلة تربوية كبرية ،ألنه حيول دون تطور أداء املنظومة التربوية ، خصوصا يف العامل 
  .نزيفا كبريا يف املوارد املادية و البشرية ،و يؤثر سلبا على مردودتيها الداخلية  القروي ،و حيدث

االمتحانات من أهم مقاييس التحصيل الدراسي اليت جيريها األستاذ للتلميذ من أجل تقييمه و تقومي  وعليه فإن
ما أخذه من خربات و مهارات أثناء العملية التعليمية و يعتمد تدريس التالميذ يف مرحلة املتوسطة على طريقة 

وظيـف قـدرام و ملكـام    ت االمتحانات أكثر لتحديد مدى استيعاب التالميذ للدروس و قدرم علـى 
  .أكثر من غريها العقلية،
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  :جهود األسرة ملعاجلة الضعف الدراسي -5

قد تكون اجتاهات األهل سلبية حنو عملية االتصال باملدرسة و هم يرفضون مناقشة مشـكالت أبنـائهم و   
املشاركة الفعالة ميتنعون عن املساعدة العتقادهم أن مشكالم و أسباا ختص األسرة وحدها،فال يشاركون 

لك خاصة إذا توفرت العوامل املؤثرة يف العملية التعليمية، رغم أن أبنائهم قد يرون عجز األسرة الواضح يف ذ
يف التحصيل كما ذكرنا سابقا ،وهكذا ميكن أن حتول األسرة دون حتقيق ذلك و أن تكون سـببا يف عـدم   
استفادة أبنائهم من عملية التوجيه الضرورية هلم من املدرسة أو اهليئات املختصة إن وجدت و احلقيقة أن منـو  

التنشئة االجتماعية السليمة ليست مسؤولية املدرسة فحسب و إمنا هي مسؤولية األبناء النمو السليم و تنشئتهم 
تشترك فيها األسرة و املدرسة معا، حيث ميكن تقدمي املساعدة لألسرة منذ اكتشاف ضعف التحصـيل عنـد   

كـن  و التخصصي للقيام ذه املهمة وميالتلميذ وميكن أن تتقدم األسرة للمدرسة فتجد عندها الدعم املعنوي 
وضع الكثري من الربامج الداعمة اليت تعتمد على التعاون بني األسرة و املدرسة و يكون بعضها خاصا باألسرة 

  .و بعضها خاصا باملدرسة وبعضها مشتركا بني االثنني 

و ال ميكن ألي برنامج تربوي سليم أن يغفل الدور االجيايب الذي ميكن أن تقوم به األسرة يف معاجلة مشاكل 
أوال و آخرا عن تنشئة أبنائها و تربيتهم تربية سليمة، و هي اليت  بناء الدراسية،فاألسرة هي املسؤول الرئيسياأل

تؤثر بشكل أو بآخر على مستوى نتائجهم الدراسية سلبا أو إجيابا ،كما أا قد تكون سببا للمشكلة ، فمثال 
  .دة فوراععندما يكون ضعف التحصيل الدراسي واضحا ميكن البدء باملسا

  :وتتمثل اجلهود اإلجيابية اليت ميكن أن تقوم ا األسرة يف معاجلة مشاكل أبنائها فيما يلي 

الدراسي وسلوكيام و السعي لالتصال املستمر مع املدرسة و تزويدها باملعلومات الالزمة عن مستوى األبناء *
األمهية لضرورة تبادل الرأي و التنسيق معها بشأن طرق التعامل مع األبنـاء يف املواقـف     الءإيمشاكلهم و 

  .الطارئة و الصعبة 

العمل على توفري املناخ األسري املناسب و السليم لنمو أبنائها النفسي و إشباع حاجام املختلفة و جتنـب  *
  .األساليب التربوية اخلاطئة يف التعامل معهم

إلمكان للحضور و املشاركة يف جمالس أولياء التالميذ و النشاطات االجتماعية الـيت تقيمهـا   السعي قدر ا*
  .املدرسة و اليت تتعلق ذا الشأن


