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شكروتقدير
 بسم هللا الرمحان الرحيم

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُُتَدُّوَن ِإََل َعاِلِِ اْلَغْيِب َوالشهَهادَ  ﴿ ُتْم تَ ْعَمُلونَ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسََيَى اَّلله  .﴾ ِة فَ يُ نَ بِ ُئُكْم ِبَا ُكن ْ

 صدق هللا العظيم
احلمد هلل الذي وفقين  طريق العلم ووفقين إلجناز هذا العمل رغم كل الصعاب احلمد هللا الذي اانر يل 

 جنادور    دكت             الإلجناز هذا العمل املتواضع  وعليه أتقدم أبمسى عبارات الشكر والتقدير املوصولة إىل  
كاره آبفاق العامل  لتفضله ابإلشراف على هذا العمل، والذي مل يبخل عليا إبرشاداته وأبف  الوهاب عبد

 وصرب املعلم.

 مستغامن*جامعة    –كما أتوجه ابلشكر إىل إدارة شعبة علم النفس وعلوم الرتبية بكلية العلوم االجتماعية  
 لنا من مساعدة أثناء الدراسة.  تقدميهمعلى  *

دراسة خاصة  ال هو ال يفوتين أن أقدم شكري اخلالص إىل مجيع من ساعدين من بعيد أو قريب إلمتام هذ
بلدية سريات على التسهيالت  عدة بن عطية حممد شريف مديرة اثنوية عبد احلق بن محودة السيد:

 . العملية اليت قدمها لنا

    "مهدي قلوعة بن "
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إهـــــداء
 إَل ريب *** قراب ... 

 إَل النيب صالة هللا وسالمه عليه *** حبا... 

 إَل أسريت الغالية 

 احلبيبيني *** أسأل هللا تعاَل أن يشفيهما ويطيل يف عمرمها إَل أيب وأمي 

 إَل إخويت وأخوايت وأوالدي حفظهم هللا ورعاهم 

 إَل مجيع أصدقائي 
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الدراسددددددة هددددددو التعددددددرف علددددددى املعددددددااي النفسددددددا للتالميددددددذ ا ددددددروم  اقتصدددددداد  واملتفددددددوق  دراسدددددديا    هدددددددف   
دراسددددددة وصددددددفية حليليددددددة لدددددداالث لدددددداالت مددددددن تالميددددددذ السددددددنة الاالاددددددة مددددددن التعلدددددديم الاددددددانوي، كمددددددا هدددددددفنا إىل إ دددددداد  

االجتمددددددداعا املتددددددددين والتفدددددددوق الدراسدددددددا والكشددددددد  عدددددددن مسدددددددات التالميدددددددذ    –العالقدددددددة بددددددد  املسدددددددتو  االقتصدددددددادي  
ا ددددددروم  مدددددداد  واملتفددددددوق  دراسددددددياذ. واسددددددتخدمنا   دراسددددددتنا هددددددذا املددددددنه  الوصددددددفا الت ليلددددددا ملالءمتدددددده موضددددددوعنا  

( ثدددددالث لددددداالت  دددددن هددددددم  03وأهدددددداف دراسدددددتنا. كمدددددا قمندددددا ابنتقددددداء عيندددددة دراسددددددتنا ابل ريقدددددة القصددددددية و لددددد   
م  اقتصدددددددداد  ومتفددددددددوق  دراسددددددددديا مددددددددن تالميددددددددذ مرللدددددددددة التعلدددددددديم الاددددددددانوي. و مدددددددددع بيدددددددداانت دراسددددددددتنا قمندددددددددا  حمددددددددرو 

ابسددددددددتخدام اسددددددددتمارة االسددددددددتبيان الدددددددديت لددددددددددان كددددددددا املكانددددددددة القتصددددددددادية واالجتماعيددددددددة للتلميددددددددذ، كمددددددددا اسددددددددتخدمنا  
ا التلميددددددذ ا ددددددروم  كشددددددوف النقدددددداس لل دددددداالت. وأسددددددفرت نتدددددداي  دراسددددددتنا إىل: أن هنددددددا  مسددددددات شخصددددددية يتميدددددد  كدددددد

 ماد  جتعله يتمكن من التفوق   مساره الدراسا.

Abstract: 

The research aimed to know the psychological pension of   economically 

disadvantaged students whom are academically  excelling . Descriptive 

and analytical study of three students cases of third year secondary 

education as sample. The research aimed  also to find the relationship 

between low socio-economic level and academic excellence by 

revealing the characteristics of students whom are financially 

disadvantaged and with excel scholars. Descriptive analytical approach 

depended for it suits our topic and  objectives of the research. Asample 

selected intentionally that included three cases of economically 

disadvantaged and excelling scholars secondary school students. A 

questionnaire used depending on data collection to determine the 

student's economic and social position. Score lists cases also depended. 

Research findings referred that there are personal characteristics 

distinguishing deprived student financially , which he can excel in 

his/her study path. 
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 :ة  مقدم

يتندددددددداود موضددددددددوع دراسددددددددتنا املعددددددددااي النفسددددددددا للتالميددددددددذ ا ددددددددروم  اقتصدددددددداد  و املتفددددددددوق  دراسدددددددديا ونقصددددددددد   
، ليددددددددددىل ت رقندددددددددا إىل هدددددددددذا احلرمدددددددددان لددددددددددد  تالميدددددددددذ األسدددددددددر املتدنيدددددددددة املسددددددددددتو   احلرم          ان امل          ادي"ابحلرمدددددددددان  

، وظدددددروف معيشدددددتهم    التالميدددددذ االقتصدددددادي، ولاولندددددا التعدددددرف علدددددى مسدددددات الشخصدددددية الددددديت يتميددددد  كدددددا مادددددل هددددد الء  
    إطار بيئتهم األسرية، وتفاعالت تلك والظروف بعملية تفوقهم الدراسا.

ندددددب نظدددددري وجاندددددب ت بيقدددددا، فدددددألتو  ا اندددددب النظدددددري علدددددى  سدددددة  دراسدددددتنا  اىل جدددددانب : جا  وقسدددددمنا 
فصددددددود، ليددددددىل كدددددددان  الفصددددددل االود عبددددددارة عدددددددن مقدمددددددة للدددددددخود اىل الدراسدددددددة    ت رقنددددددا   الفصددددددل الاددددددداين إىل  

ا دددددددددروم  اقتصددددددددداد  بتعريددددددددد  احلرمدددددددددان االقتصدددددددددادي و أسدددددددددبابه، و كدددددددددذا أثدددددددددر املشدددددددددكالت االقتصدددددددددادية    التالميدددددددددذ 
ا دددددروم اقتصدددددداد ، أمددددددا    تلميددددددذ ، أمهيددددددة العامددددددل االقتصدددددادي األسددددددري و املميددددد ات الشخصددددددية للاألسدددددرية علددددددى األبنددددداء

الفصدددددل الاالدددددىل فكدددددان بعندددددوان التفدددددوق الدراسدددددا، ليدددددىل ت رقندددددا إىل مفهدددددوم التفدددددوق الدراسدددددا و أسدددددبابه و نظر تددددده  
حلرمددددددان االقتصددددددادي،  وبعددددددض املفدددددداهيم املرتب ددددددة بدددددده، و   الفصددددددل الرابددددددع تعرضددددددنا اىل التفددددددوق الدراسددددددا   ضددددددوء ا

ليدددددددىل بيندددددددا دور األسدددددددرة الفقدددددددرية   عمليدددددددة التفدددددددوق الدراسدددددددا لدددددددد  أبنايهدددددددا،   دور املدرسدددددددة   عمليدددددددة التكيددددددد   
، و  الفصددددددل اخلدددددددامس مددددددن هددددددذا ا انددددددب خصصددددددناه للدراسددددددات السدددددددابقة    التالميددددددذ املدرسددددددا لددددددد  ماددددددل هدددددد الء  

 راسا.اليت اهتم  اب انب االقتصادي وعالقته بعملية التفوق الد 

 أما ا انب الت بيقا بدوره قسمناه إىل فصل : 

ليددددددىل حدددددددثنا    الفصددددددل السددددددادد عددددددن االجددددددراءات املنهجيددددددة للدراسددددددة، بتعريدددددد  مبكددددددان وزمددددددان إجددددددراء  
الدراسددددددددددة، عينددددددددددة الدراسددددددددددة وخصايصددددددددددها، االدوات املسددددددددددتخدمة    دراسددددددددددتنا ، أمددددددددددا الفصددددددددددل السددددددددددابع واألخددددددددددري  

 أخدددددددرياذ  فخصصدددددددناه ملناقشدددددددة النتددددددداي  والتوصددددددديات، ليدددددددىل عرضدددددددنا النتددددددداي  مدددددددع حليلهدددددددا، ومناقشدددددددة الفرضددددددديات   
ا ددددددددروم     التالميددددددددذ قدددددددددمنا التوصدددددددديات إىل البددددددددالا    امليدددددددددان مسددددددددتقبال، وهددددددددا توصدددددددديات مددددددددن شددددددددأ ا خدمددددددددة  

 اقتصاد    عملية التفوق الدراسا. 

 

 

 



2 
 

 مدخل الدراسةالفصل األول: 
 الدراسات السابقة -1
 اإلشكالية -2
 الفرضيات -3
 األهداف -4
 دراسةأمهية ال -5
 اختيار املوضوع  دواعي -6
 وتعريفها إجرائيا. صطلحات حتديد امل -7

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 الدراسات السابقة  -1
 متهيد:

األسددددددددري وعالقتدددددددده ابلت صدددددددديل الدراسددددددددا لددددددددد     يكاددددددددري مددددددددن الدراسددددددددات ابملسددددددددتو  اإلقتصدددددددداد  اهتمدددددددد 
 .التالميذ 

املسددددددددتو   فهنددددددددا  مددددددددن الدراسددددددددات مددددددددن أكدددددددددت علددددددددى أمهيددددددددة العامددددددددل اإلقتصددددددددادي األسددددددددري   حقيددددددددق  
و    الت صدددددديلا لددددددد  التلميددددددذ،  يددددددىل أندددددده كلمددددددا ارتفددددددع املسددددددتو  املددددددادي ل سددددددرة بتددددددوفري ألفرادهددددددا الغددددددذاء املناسددددددب

و ا ددددددو السددددددكين املاليددددددم للمراجعددددددة و اإلسددددددتذكار و إىل غددددددري  لددددددك مددددددن الشددددددروس املاديددددددة ا يدددددددة ،    حاملسددددددكن املددددددري
 .الدراسا التفوقكلما ساعد التلميذ   حس  مستواه الت صيلا و  

و هنددددددددا  مددددددددن الدراسددددددددات الدددددددديت أقيمدددددددد  أن نثددددددددري العامددددددددل اإلقتصددددددددادي علددددددددى األداء الدراسددددددددا يتندددددددداقص  
بددددد  دة معددددددد الدددددذكاء و القددددددرات العقليدددددة كعامدددددل ودددددص التلميدددددذ نفسددددده ، و بددددد  دة املسدددددتو  الاقدددددا  للوالددددددين أي  

  .لنجاح الدراساأ ا دراسات أثبت  أن العامل اإلقتصادي ولده ال يعترب عامال حمددا ل
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( كدددددددددان غدددددددددرض هدددددددددذه    1940/    1930سدددددددددنوات      10دراسدددددددددة تتبعيدددددددددة دامددددددددد     دراس          ة              وت   :  -1
الدراسددددددة هددددددو الكشدددددد  عددددددن عالقددددددة التفددددددوق الدراسددددددا ابملسددددددتو  اإلقتصددددددادي اإلجتمدددددداعا، علددددددى فئددددددة مددددددن طلبددددددة  

األسدددددددري ، فتوصدددددددل   املرللدددددددة الاانويدددددددة ، مدددددددن خدددددددالد تتبدددددددع النتددددددداي  الدراسدددددددية و إسدددددددتمارة لقيددددددداد معددددددددد الددددددددخل  
% مدددددددن  20% مدددددددن ال دددددددالب املمتدددددددارين دراسددددددديا ينتمدددددددون إىل أسدددددددر ميسدددددددورة ، و ان اقدددددددل مدددددددن    90البالادددددددة إىل أن  

 .ال الب املمتارين ينتمون إىل أسر  ات دخل منخفض

العالقدددددددة الددددددديت تدددددددرب  التخلددددددد   دراسدددددددة  بلنددددددددن : هددددددددف هدددددددذه الدراسدددددددة هدددددددو    1951  دراس        ة   ب        َيت   :  -2
ابملسدددددددتو  اإلقتصدددددددادي ل سدددددددرة، علدددددددى عيندددددددة تالميدددددددذ املددددددددارد بلنددددددددن، و طبدددددددق البالدددددددىل إختيدددددددار بينيددددددده  الدراسدددددددا  

% مدددددددن التالميدددددددذ املتخلفددددددد  دراسددددددديا    50للدددددددذكاء و إسدددددددتمارة املكاندددددددة اإلقتصدددددددادية، و أسدددددددفرت النتددددددداي  أن لدددددددوايل  
 .%10ينتمون إىل أسر فقرية ، و ال ينتما منهم إىل أسر ميسورة إال  

: دراسددددددة  دددددددف إىل معرفددددددة عالقددددددة املرتددددددب الشددددددهري للت صدددددديل الدراسددددددا    1961  س      تني   :دراس      ة   س   -3
طالبدددددددا انج دددددددا دراسددددددديا ، و طبدددددددق إسدددددددتمارة قيددددددداد معددددددددد الددددددددخل    436ل بنددددددداء ، و أجدددددددر  دراسدددددددته علدددددددى عيندددددددة  

طالدددددب انجدددددح دراسددددديا مل يكدددددن    436دراسددددديا ، فتوصدددددل البالدددددىل إىل أن مدددددن بددددد     املتفدددددوق الشدددددهري ألسدددددر هددددد الء  
طالددددددب انجددددددح دراسدددددديا ينتمددددددون إىل    148دوالر ، وأن    5000م ألددددددد ينتمددددددا إىل أسددددددرة  ددددددا دخددددددل اقددددددل مددددددن  مددددددنه

 .دوالر  9000أسر ي يد دخلها عن 

، ملعرفددددددددة مددددددددا إ ا كاندددددددد  هنددددددددا  فروقددددددددا دالددددددددة إلصدددددددداييا بدددددددد  تالميددددددددذ مددددددددن    1962  وری   :ك          دراس         ة      -4
لدراسدددددددددا ،  إجتماعيدددددددددة وتلفدددددددددة و  وي قددددددددددرات عقليدددددددددة وتلفدددددددددة ، مدددددددددن ليدددددددددىل اإلجنددددددددداز ا  -مسدددددددددتو ت إقتصدددددددددادية  

مدرسددددددة ابتداييددددددة،    33تلميددددددذا ينتمددددددون إىل    2623عشددددددواييا مددددددن بدددددد     اختددددددريوايددددددذا  ملت  3600و لدددددد  الدراسددددددية  
راسدددددددته إىل ثالثدددددددة مسدددددددتو ت تبعدددددددا ملتغدددددددري القددددددددرات العقليدددددددة ،   صدددددددن  كدددددددل مسدددددددتوي إىل ثالثدددددددة  وصدددددددن  عيندددددددة د

املكاندددددددددة    اختبدددددددداراإلجتماعيدددددددددة . طبددددددددق البالدددددددددىل اختبددددددددار الدددددددددذكاء، و    -فنددددددددات تبعدددددددددا ملتغددددددددري املكاندددددددددة اإلقتصددددددددادية  
  :اإلجتماعية ، و حصل على النتاي  التالية -اإلقتصادية 

اإلجتمدددددددددداعا ال يدددددددددد ثر علددددددددددى اإلجندددددددددداز    -ملسددددددددددتو  اإلقتصددددددددددادي    لالددددددددددة معدددددددددددد  كدددددددددداء عددددددددددايل ، فا-أ
 .الدراسا لد  التالميذ 

اإلجتماعيدددددة العليدددددا واملتوسددددد ة    -  لالدددددة معددددددد  كددددداء متوسددددد  ، فتجنددددداز تالميدددددذ الفئدددددة اإلقتصدددددادية    -ب
 اإلجتماعية الدنيا  -يفوق إجناز تالميذ الفئة اإلقتصادية 
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اإلجتماعيدددددددة العليدددددددا يفدددددددوق    -  لالدددددددة معددددددددد  كددددددداء ضدددددددعي  ، فتجنددددددداز تالميدددددددذ الفئدددددددة اإلقتصدددددددادية    -ت
 و ه الء بدورهم يفوق إجنازهم إجناز تالميذ الفنة الدنياإجناز تالميذ الفتة املتوس ة ،  

 ددددددددف هدددددددذه الدراسدددددددة إىل حماولدددددددة معرفدددددددة مدددددددد   ثدددددددري املسدددددددتو     :  1965دراس       ة  س       وف  و ج       َيرار      -5
فرنسددددددي  يبلغددددددون  تالميددددددذ  الدراسددددددا ، و  لدددددد  الدراسددددددة علددددددى عينددددددة    التفددددددوقاإلقتصددددددادي و الاقددددددا  ل سددددددرة علددددددى  

إسدددددددددتمارة املكاندددددددددة اإلقتصدددددددددادية و الاقافيدددددددددة ، و إختبدددددددددار الت صددددددددديل الدراسدددددددددا ،  سدددددددددنة ، إسدددددددددتعمل البالدددددددددىل    11
فتوصدددددل إىل أنددددده عنددددددما يكدددددون املسدددددتو  الاقدددددا  للوالدددددددين عدددددايل ، فهندددددا ال يوجدددددد ارتبددددداس بددددد  الددددددخل األسددددددري و  

 .الدراسا لل فل التفوق

، كدددددددف معرفددددددة اثددددددر    1971حدددددد  إشددددددراف املكتددددددب الدددددددويل للرتبيددددددة سددددددنة    دراس      ة   منظم      ة اليونس      كو :  -6
فكانددددد  النتيجدددددة أن الدددددذين    تلميدددددذ   1000العوامدددددل اإلقتصدددددادية املتدنيدددددة علدددددى التسدددددرب الدراسدددددا ، و لددددد  العيندددددة  

غدددددادروا املدرسدددددة أكادددددر مدددددن الدددددذين كدددددرروا السدددددنة نتيجدددددة الفقدددددر ، و أشدددددار التقريدددددر إىل وجدددددود عوامدددددل إقتصدددددادية ابرزة  
  .ق  وراء التسرب الدراسات

، الدددددديت كاندددددد   دددددددف إىل دراسددددددة مشدددددداكل ال الددددددب الدددددديت تدددددد دي  1976  دراس      ة   ولارة الُتبي      ة املص      رية :  -7
مدرسددددددة ، و خلصدددددد  فيمددددددا عامدددددد  الدددددددخل اإلقتصددددددادي السددددددري و    182بدددددده الفشددددددل الدراسددددددا، و لدددددد  الدراسددددددة  

، الددددددذي يعيددددددق  املشددددددكل اإلقتصددددددادي  لالددددددة تعدددددداين مددددددن عددددددي  746ينددددددت  عندددددده مددددددن لرمددددددان مددددددادي ، أن هنددددددا     مددددددا
 .الت صيلية   التلميذ عن الدراسة و ابلتايل الغياب املتكرر وسوء النتاي

، دراسددددددة لددددددود املسددددددتوي الدددددددخل السددددددري وعالقتدددددده ابلت صدددددديل    1981  دراس      ة   ولارة التعل      يم األدرني      ة :  -8
  -أ  :الدراسدددا للتلميدددذ و خلصددد  الدراسدددة إىل أن هندددا  ثالثدددة مسدددتو ت للددددخل وثالثدددة مسدددتو ت الت صددديل

أسدددر  ات دخدددل متوسددد : يددد دي إىل    -  ب  .أسدددر  ات دخدددل عدددايل : يددد دي إىل تالميدددذ  وي حصددديل مرتفدددع 
 أسر  ات دخل ضعي  : ي دي إىل تالميذ  وي حصيل منخفض  -تالميذ  وي حصيل متوس  ج

، هددددددف هدددددذه الدراسدددددة هدددددو الكشددددد  عدددددن    1982  دراس     ة : عب     د احلل      يم مس     لى و حمم     ود  اش      ف   :  -9
تلميددددددذا    2010  اإلجتمدددددداعا ابلت صدددددديل الدراسددددددا ل بندددددداء،  لدددددد  العينددددددة علددددددى    -عالقددددددة املسددددددتو  اإلقتصددددددادي  

اإلجتماعيدددددددة    -الاالادددددددة متوسددددددد ، و طبدددددددق إختبدددددددار املكاندددددددة اإلقتصدددددددادية    إاناث ( مدددددددن السدددددددنة  100 كدددددددورا و    100   
اعا  ددددددددددددددددددداإلجتم  -ادي  ددددددددددددددددددد، فوجددددددددا البالادددددددان عندددددددد املعا دددددددة اإللصدددددددايية أن هندددددددا  إرتبددددددداس بددددددد  املسدددددددتو  اإلقتص

  .و داالددددددددو ه 5ر =   دددددددددددددددد   :دددددل اإلرتباس بددددىل قدرت قيمة معامدددديل الدراسا ، ليددددرة و الت صددددددددل س
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، دراسدددددة مقارندددددة علدددددى ثالثدددددة أوسددددداس أسدددددرية مدددددن مديندددددة تلمسدددددان    1985  دراس     ة   الط     اهر بو      الي   :  -10
:   مسددددددتو  عددددددايل ، مسدددددددتو  متوسدددددد  و مسددددددتو  ضدددددددعي  ( ، و  دددددددف هددددددذه الدراسدددددددة إىل معرفددددددة مددددددد  نثدددددددري  
ال بقدددددة اإلجتماعيدددددة و املسدددددتو  اإلقتصدددددادي علدددددى مسدددددتو  ال مدددددوح املدرسدددددا و املهدددددين الالبنددددداء ، و كانددددد  العيندددددة  

البالددددددىل    اسددددددتخدممددددددن الوسدددددد  الفقددددددري وا  مددددددن الوسدددددد   املتوسدددددد  و العددددددايل ( ، و    38ا    فددددددرد  69تتكددددددون مددددددن  
 :، و توصل إىل ما يلاالدراسة  استمارة  دراسته  

% مدددددددن أفرادهدددددددا يدددددددرون أن العامدددددددل اإلقتصدددددددادي غدددددددري    35.48ابلنسدددددددبة للفئدددددددة األسدددددددرية العاليدددددددة أن      -أ
   .ضروري أمواصلة الدراسة

% مددددددن أفرادهددددددا يددددددرون أن العامددددددل اإلقتصددددددادي    25.80  فيهددددددا أن  الفئددددددة األسددددددرية املتوسدددددد ة سددددددجل-ب
ة تدددددددر  أنددددددده عامدددددددل غدددددددري ضدددددددرور   فئددددددد% مدددددددن هدددددددذه ال  16.12ضدددددددروري ملواصدددددددلة الدراسدددددددة ، بينمدددددددا  

 .ملواصلة الدراسة
% مدددددددددن أفرادهدددددددددا يدددددددددرون أن العامدددددددددل اإلقتصدددددددددادي    44.73أمدددددددددا الفئدددددددددة األسدددددددددرية الفقدددددددددرية فوجدددددددددد أن  -ت

 % من أفرادها تر  أنه عامل غري ضروري  .1513ضروري ملواصلة الدراسة ، بينما 

معهدددددددد علدددددددم الدددددددنفس و علدددددددوم    -، جامعدددددددة وهدددددددران    1987  1986دراس        ة   منق        ور ب        ن مح        ودة   :    -11
الرتبيددددددة، دراسددددددة لددددددود عالقددددددة الدددددددخل االقتصددددددادي ل سددددددرة ابلنتدددددداي  الت صدددددديلية ل لبددددددة املدددددددارد الاانويددددددة و لدددددد   

تلميدددددددددذا ، بت يدددددددددق إسدددددددددتمارة قيددددددددداد معددددددددددد الددددددددددخل األسدددددددددري و اإلعتمددددددددداد علدددددددددى النقددددددددداس    59عيندددددددددة الدراسدددددددددة و
  عالقددددددددة إ ابيددددددددة بدددددددد  الدددددددددخل األسددددددددري و النتدددددددداي  الت صدددددددديلية التالميددددددددذ  الت صدددددددديلية، فكاندددددددد  النتيجددددددددة أن هنددددددددا

  .املستو  الاانوي

 اإلشكالية: -2

ابلاقدددددددة بنفسددددددده هدددددددا أسدددددددرته، و لدددددددك بتدددددددوفري لددددددده جدددددددو أسدددددددري متكامدددددددل    تلميدددددددذ الإن املنبدددددددع األود لشدددددددعور  
ا وانددددددب  العاطفيددددددة،  الاقافيددددددة، االجتماعيددددددة واالقتصددددددادية املاديددددددة(، إال أن هنددددددا  بعددددددض األسددددددر تعجدددددد  عددددددن تددددددوفري  

  التكيددددددد  مدددددددع ا دددددددي  املدرسدددددددا  دعمددددددده لت قيدددددددق  اتددددددده وفتفشدددددددل    ل فلهدددددددا ،    و املناسدددددددب    ا دددددددو املدددددددادي الدددددددالزم
لالددددددة ماديددددددة حمرمددددددة مددددددا يسددددددمى بددددددد  احلرمددددددان االقتصددددددادي ، لكددددددن أليدددددداان جنددددددد أن الظددددددروف    تلميددددددذ فيعدددددديل هددددددذا ل

األسددددددددرية املاديددددددددة املتدنيددددددددة الدددددددديت تعيشددددددددها بعددددددددض األسددددددددر قددددددددد يددددددددتمكن أطفا ددددددددا مددددددددن حقيددددددددق التفددددددددوق الدراسددددددددا، و  
  اقتصددددداد   ا دددددروم  التالميدددددذ اإلشدددددكالية العامدددددة الددددديت طرلناهدددددا هدددددا: هدددددل هندددددا  مسدددددات شخصدددددية يتميددددد  كدددددا هددددد الء  
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املتفوقدددددون دراسدددددياذ، كمدددددا هدددددل هندددددا  عالقدددددة دالدددددة إلصدددددايياذ بددددد  هدددددذه السدددددمات والوسددددد  اإلجتمددددداعا الدددددذي ينتمدددددون  
 إليه.

 الفرضيات: -3

 يتمي  تالميذ ا روم  اقتصاد  واجتماعيا ببعض مسات شخصية خاصة.  الفرضية األوَل:
ا دددددددروم  اقتصدددددددداد     التالميددددددددذ صدددددددية  هندددددددا  عالقددددددددة دالدددددددة إلصددددددددايياذ بددددددديم مسددددددددات شخ  :لثاني        ةالفرض        ية ا

 الوس  االجتماعا الذي ينتمون إليه.  املتفوق  دراسياذ و

 : الدراسةاهلدف من  -4

املتواضدددددع الكشددددد  عدددددن اخلفدددددا  احلقيقيدددددة لل فولدددددة ا رومدددددة مددددداد ذ، و لددددددك    دراسدددددتناكدددددان هددددددفنا مدددددن وراء  
  إطددددددار وسدددددد هم املعيشا األسددددددرة واملدرسددددددة(، كدددددددف التعددددددرف علددددددى لدددددداال م ومسددددددا م الشخصددددددية قصددددددد حماولددددددة  

 إبداء اقرتالات وتوصيات ملعا ة بعض النقايص املوجودة   ملدرسة.

 دراسةأمهية ال -5

  ليدددددددىل تكمدددددددن هدددددددذه االمهيدددددددة    ا دددددددروم  مددددددداد     لتالميدددددددذ ابع وخاصدددددددة أنددددددده يتعلدددددددق  نظدددددددرا ألمهيدددددددة هدددددددذا املوضدددددددو 
، وظدددددددروف معيشدددددددتهم   إطدددددددار بيئدددددددتهم    التالميدددددددذ التعدددددددرف علدددددددى مسدددددددات الشخصدددددددية الددددددديت يتميددددددد  كدددددددا مادددددددل هددددددد الء  

   بعملية تفوقهم الدراسا.ورب ها ظروف  مع هذه   التالميذ وكيفية تفاعل ه الء ، املتدنية  األسرية

 املوضوع: اختياردواعي  -6

دوافدددددع علميدددددة وأخدددددر   اتيدددددة، هندددددا     دراسدددددةمدددددن املعدددددروف   وتلددددد  الب دددددوث ولدددددد  مجيدددددع البدددددالا  أن لكدددددل  
مددددن بدددد  األسددددباب    أخددددر  غددددري مباشددددرة جتعددددل البالددددىل يفضددددل موضددددوعاذ عددددن ابقددددا املواضدددديع، و  أسددددباب مباشددددرة و

 اليت دفعتنا إىل تناود خذا املوضوع نلخصها فيما يلا: 

حمدددددددروم  متفوقدددددددون دراسدددددددياذ، وابلتدددددددايل كانددددددد  رغبتندددددددا وفضدددددددولنا شدددددددديدين   التعدددددددرف  تالميدددددددذ  ود  وجددددددد-أ
 .  التالميذ أكار على مال ه الء  

نكيددددددد معظددددددم الدراسددددددات السددددددابقة الدددددديت تناولدددددد  عالقددددددة املسددددددتو  االقتصددددددادي ابلت صدددددديل الدراسددددددا  -ب
علددددددى أن كلمددددددا ارتفددددددع املسددددددتو  االقتصددددددادي كلمددددددا زاد الت صدددددديل الدراسددددددا، وكلمددددددا ا فددددددض ا فدددددداض  
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فقددددددددري لديدددددددده    تلميددددددددذ الت صدددددددديل الدراسددددددددا، وابلتددددددددايل متالدددددددد  رغبتنددددددددا   حماولددددددددة إثبددددددددات أن لدددددددديس كددددددددل  
 حمرومون ماد  يست عون حقيق التفوق الدراسا.تالميذ ضعي ، فهنا   مستو  حصيلا 

ا ددددددددروم  مدددددددداد ذ   إطددددددددار حمددددددددي هم    التالميددددددددذ حماولددددددددة التعددددددددرف علددددددددى العالقددددددددات االجتماعيددددددددة لددددددددد   -ت
 املدرسا.

والدددددديت متيدددددد هم عددددددن غددددددريهم مددددددن    التالميددددددذ كشدددددد  عددددددن السددددددمات الشخصددددددية  دددددد الء   لجددددددحماولددددددة ا-ث
    من ليىل املستو  املاديالعادي  أو املتوس التالميذ 

 :وتعريفها إجرائياصطلحات  حتديد امل -7

سدددددددوف نت دددددددرق إىل حديدددددددد املفددددددداهيم األساسدددددددية الددددددديت ارتكددددددد ان عليهدددددددا   موضدددددددوع دراسدددددددتنا، و لدددددددك لددددددد   
 يتسىن لنا توضيح وضب  املص ل ات مبا يتمشى وموضوع الدراسة:

نقصدددددددددد ابحلرمدددددددددان   دراسدددددددددتنا  هدددددددددم التالميدددددددددذ ا دددددددددروم  مددددددددداد  واقتصددددددددداد ،  احملروم         ون:    التالمي         ذ -1
املتمدرسدددددددد  ا ددددددددروم  مدددددددداد ذ، أو الفقددددددددر لددددددددد     التالميددددددددذ  احلرمددددددددان املددددددددادي  وابلتددددددددايل ميكددددددددن القددددددددود  

، فكلمدددددددة ا دددددددروم تعدددددددين أن الشددددددديل موجدددددددود ولدددددددرم منددددددده أو مدددددددن إسدددددددتغالله كدددددددأن  املتمدرسددددددد   التالميدددددددذ 
 بنه منه.لالب ميلك ماد وحيرم ا

 .هو تدين املستو  املادي والفقر احلرمان االقتصادي:  -
هدددددددم التالميددددددددذ املتمدرسدددددددد    السددددددددنة الاالاددددددددة اثنددددددددوي مسددددددددتواهم املددددددددادي  تالمي        ذ احمل        رومني إقتص        اداي:   -

مددددددنخفض، ي هددددددر مددددددن خددددددالد الدرجددددددة الدددددديت يت صددددددلون عليهددددددا مددددددن خددددددالد اسددددددتمارة املكانددددددة االقتصددددددادية  
   واالجتماعية.         

كمعيددددددار ميكددددددن احلكددددددم بدددددده علددددددى ا ابيددددددة الت صدددددديل الدراسددددددا، ونقصددددددد ابلتفددددددوق  التف      وق الدراس      ي: -2
املتمددددددرد مدددددن حقيدددددق نتددددداي  دارسدددددية مدددددن االنتقددددداد مدددددن صددددد  دراسدددددا    تلميدددددذ التمكن  الدراسدددددا أن يددددد

 فأكار.  20/13إىل آخر، وقد لددان التفوق الدراسا مبعدد حصيلا  
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 الفص     ل الثان                ي:

 احملرومني ماداي التالميذ
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 :متهيد

ع النددددددوالا  يدددددمندددددواذ سدددددليما مدددددن مج  تلميدددددذ الإن ا دددددو األسدددددري ال ميكدددددن تعويضددددده أبي جدددددو آخدددددر لدددددد  ينمدددددو    
وحيقدددددق لاجاتددددده ورغباتددددده، لدددددذلك  دددددب أن تكدددددون األسدددددرة، ونقصدددددد هندددددا الوالددددددين، رعايدددددة طفلهمدددددا ومحايتهدددددد وحقيدددددق  

 استنا.له قدرة املست اع  من إشباع احلاجات السيما احلاجات املادية اليت ها موضوع در 

نفسدددددده حمرومدددددددا مددددددن تلدددددددك احلاجددددددات املاديددددددة فدددددددال يتلددددددق مدددددددن    تلميددددددذ اللكددددددن   بعددددددض احلددددددداالت قددددددد  دددددددد    
 .القليل أو املنعدم،  ا يقتضا األمر أبن يتعرض لل رمان املادي  إال الشلإشباعها 

و  ا ددددددروم مدددددداد  يعدددددديل   وسدددددد  لدددددده أوجدددددده متعددددددددة متغددددددايرة، وال بددددددد مددددددن أن نشددددددري إىل أن ا دددددد  تلميددددددذ الف  
 األسري  و املستو  املادي املرتفع هو ا و السن.

وندددددددذكر   هدددددددذا العصدددددددر مدددددددا  كرتددددددده  مارجريددددددد  ريبدددددددل :  إن العنايدددددددة النفسدددددددية للصدددددددغري ال تقدددددددل أمهيدددددددة مدددددددن العنايدددددددة   
 أبمور التغذية املناسبة .

نددددددداء  فدددددددت ا كانددددددد  األسدددددددرة املرتاب دددددددة والفعالدددددددة هدددددددا العامدددددددل الرييسدددددددا املسددددددد ود عدددددددن الصددددددد ة النفسدددددددية ل ب  
 فاألسرة املفككة اليت تفتقر إىل اإلمكانيات املادية الالزمة ها منب  الشعور ابلنقص املادي لد  طفلها.

و  هددددددددددذه الدراسددددددددددة ركدددددددددد ان إهتمامنددددددددددا لددددددددددود ا انددددددددددب اإلقتصددددددددددادي ل سددددددددددرة ودوره   حديددددددددددد املسددددددددددتو     
الددددذي تكددددون فيدددده األسددددرة مرتفعدددددة  الت صدددديلا للتلميددددذ، فهنددددا  ددددب اإلشددددارة إىل أن ا ددددو األسددددري احلسددددن لدددديس هددددو  

املسدددددتوال املدددددادي ف سددددددب، بدددددل هنددددددا  معدددددايري أخدددددر  تفعددددددل فعلهدددددا    يئددددددة التليمدددددذ ملردوديدددددة دراسددددددية جيددددددة ماددددددل  
تددددددوفري البيئددددددة الصدددددداحلة، مل هددددددا التعدددددداون وا بددددددة، وهددددددذا يعددددددين طبعدددددداذ أن املددددددادة ال تلعددددددب دوراذ   الت صدددددديل الدراسددددددا  

 ن   رفع املستو  الت صيلا.بل مفعو ا كبري   بعض األليا

فدددددددتن ا دددددددو األسدددددددري ال بيعدددددددا للتلميدددددددذ النددددددداجح دراسدددددددياذ هدددددددو ا دددددددو ولدددددددق ندددددددوع مددددددد  التكامدددددددل بددددددد  كدددددددل    
ا واندددددب، أي  يئدددددة األرضدددددية الصددددداحلة أببعادهدددددا العاطفيدددددة واخللقيدددددة وتكوينهدددددا املدددددادي مدددددن تددددددعيم ووسدددددايل الرالدددددة،  

 النمو السليم. تلميذ الوابلتايل منح 

املسددددددددتو  االقتصددددددددادي يعددددددددين لرمددددددددان مددددددددادي لل فددددددددل، و لددددددددك بعدددددددددم تددددددددوفري ا ددددددددو الصددددددددا  واملناسددددددددب    فت فدددددددداض 
للمراجعددددددة، وعدددددددم تددددددوفري املصدددددداري  الالزمددددددة للدراسددددددة والعددددددالج واللبدددددداد، وأن سددددددوء الظددددددروف اإلقتصددددددادية ل سددددددرة  

 تتلخص   ضع  دخلها وسوء مسكنها.
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 مفهوم احلرمان:

لعددددددم، سدددددواء كدددددان هدددددذا الشددددداء مددددداد ذ أو معندددددو ذ، ويدددددر  اريسددددد و    لدددددرم الشدددددل معنددددداه منعددددده إ ه ويعدددددين ا  
احلرمددددددان احلقيقددددددا لدددددده معددددددىن من قددددددا ومعددددددىن وجددددددودي، فدددددداملعىن الوجددددددودي هددددددو فقداندددددده مددددددا كددددددان ميلددددددك سددددددابقا، أو  

 (.456، ص GOOD  : 1945قامود جود فقدانه ما كان يرغب فيه، أو على األمل الناشل عن هذا الفقدان.  

 :اإلقتصاديعريف احلرمان ت -1

هددددددو عدددددددم اإلكتفدددددداء الددددددذاإ أو إنعدامدددددده، فددددددتن احلاجددددددة إىل املددددددادة تعتددددددرب ضددددددرورة هامددددددة لل فددددددل، فكلمددددددة أو  
عددددددن احلصددددددود علددددددى كددددددل أو بعددددددض مددددددا حيتاجدددددده مددددددن األشددددددياء    تلميددددددذ التعبددددددري  احلرمددددددان اإلقتصددددددادي   معندددددداه كدددددد   

ل األكدددددددل، اللبددددددداد والسدددددددكن أو أشدددددددياء مكملدددددددة  املاديدددددددة، وقدددددددد تكدددددددون  دددددددذه األشدددددددياء قيمدددددددة هامدددددددة   لياتددددددده، ماددددددد
تشدددددجيعية وحفي يدددددة مادددددل اإلسدددددتقالد بغرفدددددة خاصدددددة، وسدددددايل ترفيددددده وتسدددددلية، وابلتدددددايل يندددددت  عدددددن هدددددذا الكددددد  شدددددعور  

 ابلنقص والعج  املادي ما يسمى  ابحلرمان اإلقتصادي . تلميذ ال

 لل رمددددددان املددددددادي يعددددددين أن  ، فتعددددددرض هددددددذا األخددددددري  تلميددددددذ الومددددددادام أن األسددددددرة هددددددا الوسدددددد  األود لنشددددددأة    
 أسرته فقرية، أي ليس لديها من الدخل، أو ان دخلها يصرف   أمور ال ختدم أفرادها.

 :اإلقتصاديأسباب احلرمان  -2

إىل شددددددددعوره ابحلرمددددددددان املددددددددادي هددددددددا أساسددددددددا تتعلددددددددق اب ددددددددو    تلميددددددددذ لاب  مددددددددن بدددددددد  األسددددددددباب الدددددددديت تدددددددد دي  
 اإلقتصادي السايد   أسرته، لذلك لاولنا أن نت رق إىل جوانب هذا ا و اإلقتصادي السيل.

إن ضددددددع  الددددددخل األسددددددري يددددد دي ابلضددددددرورة إىل أسددددددرة فقدددددرية، ليددددددىل عدددددددم    ض      عف ال      دخل األس      ري:-أ
املدرسدددددددية إال الشددددددداء    تلميدددددددذ وابلتدددددددايل يتعدددددددرض    توفرهدددددددا علدددددددى املددددددداد الكدددددددا  لتلبيدددددددة إلتياجدددددددات أفرادهدددددددا،

القليددددددل، نتيجددددددة األجددددددرة ال هيدددددددة الدددددديت يتقضدددددداها رب األسددددددرة العامددددددل   مسددددددتو  إقتصددددددادي متدددددددين، كددددددأن  
أو لارسددددداذ أو عامدددددل نظافدددددة أو عامدددددل يدددددوما، أو يتقاضدددددى أجدددددراذ ضدددددمن الشدددددبكة    بسدددددي ا يكدددددون موظفدددددا

 اإلجتماعية، أو رمبا يكون ب اال.
يددددر   أمحددددد كمدددداد أمحددددد أن:  كاددددرة عدددددد أفددددراد األسددددرة يدددد دي إىل درجددددة فددددرد    أف    راد األس    رة:كث    رة ع    دد  -ب

معيندددددة مدددددن احلرمدددددان املدددددادي، رغدددددم أن دخدددددل هدددددذه األسدددددرة متوسددددد ،  يدددددىل تدددددنخفض لصدددددة كدددددل فدددددرد مدددددن  
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إشدددددباع احلاجيدددددات املاديدددددة  فقدددددد تكدددددون األسدددددرة  ات دخدددددل أقدددددل ولكدددددن مسدددددتواها اإلقتصدددددادي أفضدددددل مدددددن  
 (32،ب د ص أمحد كماد أمحد   .  وس ، نظراذ لكارة عدد أفراد هذه األسرة األخرةأسرة  ات دخل مت

وكددددددرب أو صدددددددغر    تلميددددددذ كمددددددا جنددددددد   بعددددددض الدراسددددددات أن هنددددددا  عالقدددددددة بدددددد  الصدددددد ة العامددددددة لل
لجدددددم األسدددددرة، مادددددل دراسدددددة أسدددددعد األسددددد واين املنشدددددورة    لدددددة  تنظددددديم األسدددددرة والسدددددكان ليىل يدددددر  أن  

الناشددددد ون   أسدددددر كادددددرية العددددددد أقدددددل مندددددواذ مدددددن تالميدددددذ األسدددددر قليلدددددة العددددددد، ففدددددا إلصددددداييات    التالميدددددذ   : 
أجريدددددددد    بري انيددددددددا تبدددددددد  أن ال ددددددددود الوسدددددددد ا والددددددددوزن الوسدددددددد ا يتناقصددددددددان تدددددددددر ياذ كلمددددددددا زاد لجددددددددم  

 (119، ص1984 ،أسعد األس واين  األسرة .

يددددىل ضدددديق السددددكن، موقعدددده السدددديل،  ونقصددددد بدددده ا ددددو السددددكين غددددري الاليددددق، و لددددك مددددن لس    وء الس    كن:   -ت
 يدددددىل ال يتعددددددرض ألشددددددعة الشدددددمس، إنعدددددددام التهويددددددة فيددددده، أو عدددددددم تددددددوفره علدددددى الكهددددددرابء، والغدددددداز واملدددددداء،  
واملراقددددددد  الضدددددددرورية، فدددددددال وجدددددددود ألمددددددداكن اللعدددددددب واملسدددددددالات اخلضدددددددراء، و لدددددددك مدددددددا يرتتدددددددب عنددددددده مدددددددن  

    ه  ضددددددروب اإلخفدددددداق املدرسددددددا، وهددددددذا مددددددا أكددددددده  أندريدددددده لوجدددددداد    كتابدددددد  تلميددددددذ الأمددددددراض قددددددد تصدددددديب  
 :  ... إن سدددددوء السدددددكن يندددددت  شدددددعوراذ ابلدددددنقص املدددددادي ... وهدددددذا العدددددايق املدددددادي يدددددرت  آاثراذ صدددددعبة لدددددد   

 (32،ص   1928،لرجاد  اندريه.   أوالد األسر الفقرية 

إن الشدددددل املاللدددددل   األسدددددر الفقدددددرية هدددددو ضددددديق السدددددكن الدددددذي يددددد دي اىل مشددددداكل عديددددددة، كدددددأن يكدددددون  
أفدددددراد األسدددددرة ال يتناسدددددب ومدددددا يتدددددوفر لدددددديهم مدددددن الغدددددرف املوجدددددودة ابملنددددد د، وهدددددذا مدددددا يسدددددبب عددددددم  عددددددد  

تددددددددوفري لجددددددددرة خاصددددددددة ملراجعددددددددة الدددددددددرود وامل العددددددددة، وأمدددددددداكن خاصددددددددة لوضددددددددع أدوا ددددددددم املدرسددددددددية فضدددددددديق  
 السكن يعين غياب هذه احلجرة   بيوت األسر الفقرية.

قدددددددد يددددددددفع إىل خلدددددددق تدددددددوتر عصدددددددي متكدددددددرر ل بنددددددداء وللتالميدددددددذ   ويدددددددر    نعددددددديم الرفددددددداعا أن:  ضددددددديق البيددددددد           
 (416، ص 1979  نعيم الرفاعا،

يعتددددددددرب غيدددددددداب األب ليبددددددددب مددددددددن األسددددددددباب كددددددددال الق أو ا جددددددددرة أو الوفددددددددات مددددددددن اهددددددددم   ي        اب األب:  -ث
، إبعتبدددددداره املصدددددددر األساسددددددا لتددددددوفري الرعايددددددة املاديددددددة    تلميددددددذ الاألسددددددباب امل ديددددددة اىل احلرمددددددان املددددددادي لددددددد   

ألسدددددددرته، فددددددداألم ولددددددددها ال تسدددددددت يع القيدددددددام ابألعبددددددداء األقتصدددددددادية للبيددددددد  ولدددددددو كانددددددد  عاملدددددددة، ألن هدددددددذا  
الددددددددور عدددددددادة مدددددددا يتكفدددددددل بددددددده األب، فغيابددددددده يعدددددددين فقددددددددان الظدددددددب  األسدددددددري   الددددددددعم املدددددددادي، وابلتدددددددايل  
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وف مدددددن مصدددددريه املسدددددتقبلا، ليدددددىل يصدددددبح مشدددددغوال أبلدددددواد  يعددددداين مدددددن الشدددددعور ابخلددددد  تلميدددددذ ال يصدددددبح
 أسرته األقتصادية أو رمبا يفكر   العمل   سن مبكرة لت س  املستو  املادي ألسرته.

عددددددم مبدددددداالة اسدددددرته ونقصدددددد والديددددده،   تلبيدددددة بعدددددض مت لباتدددددده    تلميدددددذ الليدددددىل يتلقدددددى    إمه      ال الوال      دين:-ج
مددددن إقتبدددداد مالبددددس تليددددق بذوقدددده،    تلميددددذ الكددددأن حيددددرم هددددذا    املاديددددة، بسددددبب اعتقادمهددددا اب مددددا غددددري ضددددرورية،

أو عدددددددددم تددددددددوفره علددددددددى مبلدددددددد  جيددددددددي لشددددددددراء بعددددددددض الكتددددددددب أو ا ددددددددالت أو القصددددددددص، مبعددددددددىن ان إشددددددددباع  
لاجياتدددددددده املاديددددددددة حمدددددددددودة جددددددددداذ و  يددددددددد والديدددددددده،  يددددددددىل لدددددددديس لدددددددده احلددددددددق   تددددددددوفري ولددددددددو بعددددددددض تلددددددددك  

 ملادي.احلاجات، وابلتايل ينشىء لديه الشعور ابحلرمان ا
نقصدددددد اب اندددددب االقتصدددددادي األسدددددري،  تلدددددك األمكانيدددددات املاديدددددة  دددددا  املس     توى األقتص     ادي األس     ري:   -3

 كاري   عملية الت صيل الدراسا لد  التلميذ.
فهنددددددا  مددددددن األسددددددر مددددددن متلددددددك مسددددددتو  إقتصددددددادي مرتفعددددددا، بتددددددوفري ل فلهددددددا أكددددددرب مددددددا ميكددددددن مددددددن الدددددددعم  

دراسدددددية جيددددددة،   لددددد  أن هندددددا  أسدددددر تفتقدددددر إىل تلدددددك  املدددددادي قصدددددد دفعدددددة وحفيددددد ه علدددددى حقيدددددق نتددددداي   
 نيات املادية، فمستواها االقتصادي متدين، وإن العامل اإلقتصادي يت دد مب ك : ااإلمك

سددددواء    بددددل ا هددددد املبددددذود إلجندددداز عمددددل مددددا  يعددددين تلددددك القيمددددة املاليددددة الدددديت يتلقدددداه موظدددد  مقاال    دخل:  -أ
   اليوم أو األسبوع أو الشهر.

ويدددددر   داود إبدددددراهيم أمحدددددد   أمهيدددددة عامدددددل الددددددخل أن : إرتفددددداع الددددددخل يعدددددين تدددددوفري مدددددا يلددددد م األسدددددرة مدددددن  
 داود  احلاجيددددددددات املاديددددددددة، وا فاضدددددددده يعددددددددين تدددددددددهور وضددددددددعية العايلددددددددة املاديددددددددة والعدددددددديل   مشدددددددداكل عايليددددددددة .  

 (82، ص1984  إبراهيم أمحد،

ال ميكددددددددن القددددددددود أندددددددده مددددددددنخفض أو مرتفددددددددع إال بت ديددددددددد احلددددددددد األد  املضددددددددمون ل جددددددددور    والدددددددددخل األسددددددددري
 SMIG  وعنددددددددما ندددددددتكلم  2000دج  مبوجدددددددب مرسدددددددوم الر سدددددددا    8000  ففدددددددا ا  ايدددددددر مددددددداال يسددددددداوي ،)

 عن الدخل األسري  ب مراعاة عدد األفراد  يىل: 

لدددددك احلاجدددددات املدرسدددددية لل فدددددل، كمدددددا  ضدددددع  الددددددخل يددددد دي إىل عوايدددددق   تلبيدددددة احلاجدددددات املاديدددددة، مبدددددا    
 أن ضعفه ي ثر على الص ة ا سمية ول  النفسية، و لك ابلتهاون   االستشفاء.

كم دددددك لل كدددددم علدددددى املسدددددتو  اإلقتصدددددادي ل سدددددرة، فدددددا و السدددددكين مهدددددم، ويشدددددمل هدددددذا    :الس     كن -ب
  ا ددددددو كددددددل مددددددا يتعلددددددق ابلبيدددددد ، بدددددددء بنددددددوع السددددددكن كددددددأن يكددددددون فدددددديال أو بيدددددد  مسددددددتقل أو بيدددددد   
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عمدددددارة أو بيددددد    لدددددواي، وكدددددذلك لجدددددم السدددددكن ونقصدددددد بددددده عددددددد الغدددددرف، واملرافدددددق األخدددددر  مادددددل  
امل ددددددب ، بيدددددد  االسددددددتقباد، املرلدددددداض، احلمددددددام، املسددددددتودع، الفندددددداء، وكددددددذا لجددددددم السددددددكن مددددددن ليددددددىل  

 الضيق أو الوسع.

درسدددددة،  كمدددددا عخدددددذ بعددددد  اإلعتبدددددار وضدددددع السدددددكن ومكانددددده، مدددددن ليدددددىل بعددددددة أو قربددددده مدددددن مركددددد  املديندددددة أو امل
ومدددددن ليدددددىل شدددددكله أو موضدددددعه ا غدددددرا . فاملسدددددكن ا يدددددد هدددددو الدددددذي يتعدددددرض ألشدددددعة الشدددددمس وللتهويدددددة ويسدددددوده  

 .التالميذ ا دوء واإلتساع وفضاء للعب  

ف جدددددم السدددددكن ووضدددددعيته حمكددددد  مهمددددد  لل كدددددم علدددددى السدددددكن أنددددده مدددددريح أو غدددددري مدددددريح، وابلتدددددايل فللسدددددكن  
يلتقددددددون مددددددع زماليهددددددم سددددددواء   املدرسددددددة أو   الشددددددارع أو   النددددددادي،  ونوعيتدددددده وحمتو تدددددده أثددددددر علددددددى األبندددددداء، فهددددددم  

وكددددل والددددد مددددنهم حيكددددا عددددن بيئتدددده املن ليددددة، سددددواء مددددن يتبدددداهى ابلوسددددايل املاديددددة الدددديت تددددوفر لدددده الرالددددة واإلطمئنددددان،  
 وابملقابل جند من يت سر على وضعيته السكنية امل رية اليت تولد فيه شعور النقص املادي.

 :األسرية على األبناءاإلقتصادية أثر املشكالت   -4

  تلميدددددددذ الالفقدددددددري، وال يشدددددددعر بددددددده    تلميدددددددذ الإن سدددددددوء ظدددددددروف األسدددددددرة اإلقتصدددددددادية مشدددددددكل يقددددددد    طريدددددددق  
 الغين. 

فالتلميددددددددذ الفقددددددددري الددددددددذي ال يتددددددددوفر علددددددددى اإلمكانيددددددددات املاديددددددددة الالزمددددددددة، قددددددددد يضدددددددد ر إىل القيددددددددام بددددددددبعض  
ظروفهدددددا االقتصدددددادية املتدنيدددددة، فدددددا و االقتصدددددادي السددددديل يدددددرت  آاثرا صدددددعبة  األعمددددداد مدددددن أجدددددل مسددددداعدة أسدددددرته    

 لد  األسر الفقرية.

وإن الواقدددددع املددددددر الددددددذي يعدددددديل فيدددددده تلميددددددذ األسددددددرة الفقددددددرية قددددددد يهيددددددل ا ددددددو خللددددددق تددددددوتر عصددددددي لدددددده نتيجددددددة  
ال علدددددى بيددددد   ( أفدددددراد   أسدددددرة والددددددة ال تتدددددوفر إ10الدددددذي يعددددديل مدددددع عشدددددرة    تلميدددددذ الشدددددعوره ابلعجددددد  املدددددادي، ف

وم دددددب ،  يدددددىل ال ميلدددددك غرفدددددة خاصدددددة أو علدددددى األقدددددل مكددددداان هددددداد  ملراجعدددددة دروسددددده، فهدددددو حيدددددرم مدددددن أشدددددياء كادددددرية  
تضددددداف إىل معاانتددددده مدددددن نقدددددص التغذيدددددة سدددددواء امللدددددبس وعددددددم التجدددددواد،  دددددا يدفعددددده إىل الدراسدددددة سدددددبل متكنددددده مدددددن  

 حقيق لاجاته املادية.
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  تلميدددددددذ الوان    كتابددددددده  تربيدددددددة األوالد   اإلسدددددددالم  أن :   و  هدددددددذا الصددددددددد يقدددددددود  عبدددددددد هللا انصدددددددح علددددددد
  عبدددددد  لددددد  ال  دددددد   البيددددد  مدددددا يكفيددددده مدددددن غدددددذاء وكسددددداء سددددديلجأ إىل مغدددددادرة البيددددد   ادددددا عدددددن أسدددددباب الدددددرزق .

 (112، ص1974 ، هللا انصح علوان 

فاألسددددددرة الدددددديت لددددددديها إمكانيددددددات إقتصددددددادية جيدددددددة، ليددددددىل تددددددوفر لالبنايهددددددا الغددددددذاء ا يددددددد وامللددددددبس الددددددذي  
يليددددددق أ ولقهددددددم، ووسددددددايل الرالددددددة ووسددددددايل التاقيدددددد  والسددددددكن املددددددريح عكددددددس األسددددددرة الدددددديت إمكانيا ددددددا األقتصددددددادية  

ابحلرمددددددان    تلميددددددذ اليشددددددعر هددددددذا    حمدددددددودة، ليددددددىل ال تسددددددت يع تددددددوفري ل بنايهددددددا لاجبددددددا م املاديددددددة الضددددددرورية، وابلتددددددايل
 املادي والفقر والضع ، فيدر  أنه ليس مال تالميذ األسر األخر .

فاألسددددرة الفقددددرية الدددديت مسددددكنها ضدددديق مددددن كاددددرة عدددددد أفرادهددددا، ف فلهددددا حمددددروم مددددن احليدددد  املكدددداين الددددالزم أو  
يدددد  املكدددداين، هددددذا مددددا  املناسددددب لنمددددوه عددددن طريددددق اللعددددب داخددددل املسددددكن، و لددددك كبددددوس نصدددديبه املعقددددود م  لددددك احل

 يدفعه إىل قضاء وق  كبري خارج البي  للب ىل عن ألوان النشاس والرتويح.

كمددددددددا يددددددددر   جددددددددابر عبددددددددد احلميددددددددد جددددددددابر    األسددددددددر  ات الدددددددددخل املددددددددنخفض : كمددددددددا أن األسددددددددرة  ات  
  الددددددددخل املدددددددنخفض ال يتلقدددددددى أطفا دددددددا الرعايدددددددة الصددددددد ية املناسدددددددبة، ونتيجدددددددة لدددددددذلك فدددددددتن العيدددددددوب الدددددددوالدة ومعددددددددد

  1994جدددددابر عبدددددد احلميدددددد جدددددابر ،   الوفيدددددات أكادددددر شددددديوعا بينهم، دددددا هدددددو عليددددده   األسدددددرة املتوسددددد ة أو الغنيدددددة .  
       (447ص 

 أمهية العامل االقتصادي األسري: -5

يشددددددمل العامددددددل االقتصددددددادي تلددددددك الشددددددروس الدددددديت تسدددددداهم   رفددددددع أو خفددددددض املسددددددتو  املعيشددددددا ل سددددددرة،  
الدددددددذي رإ للمدرسدددددددة مدددددددن أسدددددددرة مسدددددددتواها االقتصدددددددادي    تلميدددددددذ ال، ف  ميدددددددذ التالوأن هدددددددذه الشدددددددروس تدددددددرت  آاثرا لدددددددد   

الددددددذي رإ للمدرسددددددة مددددددن أسددددددرة ال تتددددددوفر علددددددى نفددددددس الظددددددروف    تلميددددددذ الرفيددددددع يكددددددون مسددددددتواه العددددددام أفضددددددل مددددددن  
االقتصدددددددادية ا  فدددددددة تسددددددداهم بصددددددددفة مباشدددددددرة   خفدددددددض النتددددددداي  املدرسددددددددية، بينمدددددددا تلعدددددددب الشدددددددروس االقتصددددددددادية  

 (.F. HOTYAT  ,  1956 Paris   , P110 ا يدة دورها   حسينها ورفعها  

لدددددددددددددددددددددددددددددددددود مدينددددددة    1978 فدددددداروق بددددددن ع يددددددة   و  أمهيددددددة العامددددددل االقتصددددددادي أقيمدددددد  دراسددددددة ميدانيددددددة  
ا  ايدددددددر، وابألخدددددددص األليددددددداء  ات البيدددددددوت القصدددددددديرية ك دددددددا احلدددددددرااي ود ر السدددددددعادة، فكانددددددد  عيندددددددة الدراسدددددددة  

فدددددرداذ، يعملدددددون   البنددددداء، احلراسدددددة، التنظيددددد  ونسدددددبة كبدددددرية مدددددنهم بددددددون عمدددددل، فتوصدددددل    900تشدددددمل أكادددددر مدددددن  
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الددددددددذين بلغددددددددوا السددددددددن القددددددددانوين للدراسددددددددة ال يددددددددذهبون إىل الدددددددددراد نتيجددددددددة ضددددددددع     التالميددددددددذ (  1/3إىل أن ثلددددددددىل  
 .(FROUK BEN ATIA  , 1978 S.N.E.D Algerie,  P82الدخل الشهري ل سرة  

كمدددددا بيندددددد  الدراسددددددات التجريبيددددددة  أن البيئددددددة ملاديددددددة ل سددددددرة مبددددددا تتضددددددمنه مددددددن الفددددددرا  املسددددددموح بدددددده بلعددددددب  
حممدددددد طلعددددد  عيسددددد  و    .  ، أو ندددددوع األدوات الرتوحييدددددة املوجدددددودة تددددد ثر نثدددددرياذ كبدددددرياذ علدددددى بندددددار ا ماعدددددة    التالميدددددذ 
 .(158طبع ،ص  د دآخرون،  

ويعتددددددددرب ا تمددددددددع أن أهددددددددم واجبددددددددات األب هددددددددو إعالددددددددة أوالده وقضدددددددداء لاجيددددددددا م االقتصددددددددادية وتددددددددوفري  ددددددددم  
 األخر . املسك واملأكل وامللبس ، لدرجة أ ا طغ  على واجباته

 :اقتصاداياحملروم    تلميذاملميزات الشخصية لل  -6

الدددددددذي تتدددددددوفر لديددددددده اإلمكانيدددددددات املاديدددددددة   إطدددددددار حمدددددددي     تلميدددددددذ الا دددددددروم مددددددداد ،  لدددددددك    تلميدددددددذ ليقصدددددددد اب
فقددددد يوجددددد بدددد  املتفددددوق  عقليددددا، كمددددا يوجددددد بددددد     التالميددددذ أسددددرته، وال يقتصددددر هددددذا احلرمددددان علددددى فئددددة معينددددة مددددن  
 املتخلف  أو ب  العادي  من ليىل القدرات العقلية.  

يدددددراذ، فنجدددددده دايمدددددا   صدددددراع مدددددع  الفقدددددري بصدددددفات متبايندددددة، فقدددددد يكدددددون سدددددلوكه اث  تلميدددددذ الويتضدددددمن سدددددلو   
والديدددددده نتيجددددددة شددددددعوره ابلددددددنقص املددددددادي، ويعدددددديل الع لددددددة النفسددددددية، ليددددددىل ألددددددالم اليقظددددددة و األوهددددددام الدددددديت يددددددنغمس  
فيهددددا، حمدددداوال حقيددددق مددددا لددددرم مندددده، كمددددا يتميدددد  سددددلوكه ابلنشدددداس احلركددددا ال ايددددد، كمددددا قددددد يددددر  أليدددداان أندددده ال سددددبيل  

 دية، بل يتخذها عذراذ فيما يقوم به من أفعاد.له للتغلب ما يعانيه من مشكالت ما

 األعراض:  -أ-6

املتمددددددددرد إىل    تلميدددددددذ التشدددددددري بعدددددددض الدراسدددددددات واملاللظدددددددات اإلكلينيدددددددة حلددددددداالت احلرمدددددددان املدددددددادي لدددددددد    
الفقدددددراء    التالميددددذ أن العددددرض الوالددددد قددددد ينشدددددأ عددددن عوامددددل وتلفددددة، فدددددت ا متعنددددا السددددلو  الادددداير الدددددذي يوجهدددده بعددددض  
إلىل هدددددذا    التالميدددددذ إىل معلمددددديهم   املدرسدددددة، لوجددددددان أن هندددددا  تبايندددددا كبدددددرياذ بددددد  العوامدددددل الددددديت تددددددفع مادددددل هددددد الء  

 االستقالد ها اليت تدفعه إىل  لك املستو . شديدة   تلميذ السلو ، فقد تكون رغبة هذا ل

  سددددددلوكه هددددددذا حنددددددو معلمدددددده حمدددددداوال أن يابدددددد  لدددددده أندددددده ال يكرهدددددده بينمددددددا    تلميددددددذ الوقددددددد يسددددددتمر ماددددددل هددددددذا   
يدددددرفض وضددددددعه االقتصددددددادي ولالتدددددده املاديدددددة ا رمددددددة،   كمددددددا ميكددددددن  لددددددك ألنددددده يعدددددداين شددددددعورا ابلددددددنقص، في دددددداود أن  
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هدددددو سددددديد نفسددددده، ولددددديس هندددددا  مدددددن يسدددددت يع أن رمدددددره أو يدددددت كم فيددددده،    يابددددد  مدددددا حيدددددس بعجددددد ه عدددددن إثباتددددده، وأنددددده
 (213،ص   1985  يوس  حممد الشي   .فال يسمح ملدرسه أن ي لب منه عمل شاء ال يريده 

الفقددددددري قدددددد تعددددددود احلصدددددود علددددددى مددددددا يريدددددده عندددددددما يشدددددعر برغبتدددددده    لددددددك      تلميددددددذ الوكادددددريا مددددددا جندددددد أن   
فقددددد يتسددددم سددددلوكه ابلددددرفض، فعلددددى    تلميددددذ الإطددددار إمكانياتدددده املاديددددة ا دددددودة، فددددت ا تدددددخل املدددددرد فيمددددا يريددددده هددددذا  

الشددددددخص الددددددذي يضدددددد لع مبهمددددددة الرتبيددددددة العالجيددددددة إدرا  هددددددذه العوامددددددل لدددددد  يسددددددت يع التغلددددددب علددددددى املشددددددكالت  
الفقدددددري، ومدددددا يندددددت  عنهدددددا مدددددن صدددددعوابت، وتقددددددت لددددده مدددددا يناسدددددبه مهدددددن رعايدددددة تسددددداعده   التغلدددددب    تلميدددددذ اديدددددة للامل

 على تلك الصعوابت و  جناله الدراسا.

إن ا ددددددوع أو سددددددوء السددددددكن ينددددددت  شددددددعورا ابلددددددنقص املددددددادي، لكندددددده ينددددددت  كددددددذلك    ":"أنريدددددده لوجدددددداديقددددددود   
 (.47، ص1928 أنريه لوجاد،  بة لد  أوالد األسر الفقرية   الاورة واليقظة، وهذا العايق يرت  آاثرا صع

فالشدددددددعور ابحلرمدددددددان املدددددددادي يندددددددت  عدددددددن عددددددددم قددددددددرة األسدددددددرة  ات الددددددددخل االقتصدددددددادي الضدددددددعي  بتدددددددوفري   
لاجيدددددددات طفلهدددددددا املاديةدددددددد، الشددددددداء الدددددددذي يولدددددددد لديددددددده الشدددددددعور ابلضدددددددع  نتيجدددددددة مقارندددددددة نفسددددددده ولاالتددددددده املاديدددددددة  

املتددددددين ألسدددددرته، مبسدددددتو  ا خدددددرين مدددددن زماليددددده، خاصدددددة عنددددددما يقسدددددوا عليددددده املعلدددددم ألنددددده مل  واملسدددددتو  االقتصدددددادي  
حيضددددددر مبلغدددددددا طلبددددددده منددددددده للتبعدددددددات أو للمشددددددداركة   احلفدددددددالت، أو عددددددددم إلضدددددددار كتدددددددااب أل مددددددده إبلضددددددداره، دون أن  

 يهتم هذا املعلم مبعاانة هذا التلميذ االقتصادية.

الفقدددددددري  إن    تلميدددددددذ لاملاديدددددددة واألعدددددددراض الددددددديت قدددددددد تل دددددددق ابويقدددددددود ع ن لجددددددداري    نقدددددددص اإلمكانيدددددددات   
نقدددددص هدددددذه األساسددددديات تددددددفع بدددددبعض أفدددددراد األسدددددرة إىل التفكدددددري   عددددددم متابعدددددة الدراسدددددة عدددددن العمدددددل   السدددددن  

 (86ص  1985ع ن لجاري،  املبكر .  

مددددددور  ا ددددددروم مدددددداد :  مددددددن أخ ددددددر األ  تلميددددددذ لكمددددددا يددددددر   نعدددددديم الرفدددددداعا    األعددددددراض الدددددديت قددددددد تل ددددددق اب 
فددددددل الفقدددددددري هدددددددو أن يلجددددددأ األب إىل مقارندددددددة طفلدددددده أخدددددددر متفوقددددددا دراسددددددديا وتعيدددددددريه    تلميدددددددذ علددددددى الصددددددد ة النفسددددددية لل

 .  (416، ص   1979نعيم الرفاعا ،  ابلنقص، كما حيدث كارياذ   حمي  األسرة العربية   
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 :احلاجات -ب-6

إىل الشدددددعور    تلميدددددذ لوسدددددايل الرالدددددة، يددددد دي ابميكدددددن اعتبدددددار أن الفقدددددر ومدددددا يتبعددددده مدددددن نقدددددص التغذيدددددة وقلدددددة   
ابحلاجدددددة إىل الددددددعم املدددددادي،  دددددا يضددددد ر أليددددداان إىل القيدددددام بدددددبعض األعمددددداد قصدددددد تدددددوفري شددددداء مدددددن املددددداد إلعاندددددة  
أسددددددددرته، واملسددددددددامهة   تعددددددددويض الددددددددنقص املددددددددادي، فالتلميددددددددذ الفقددددددددري هددددددددو  اجددددددددة إىل تغذيددددددددة مناسددددددددبة واىل وسددددددددايل  

قدددددل إىل مكدددددان هددددداد  ملراجعدددددة دروسددددده، واىل مبلددددد  جيدددددي لشدددددراء بعدددددض ا دددددالت  ترفيهيدددددة واىل لجدددددرة خاصدددددة أو األ
 أو القصص، أو الذهاب إىل السينما، أو السماع غاىل الراديو، واىل غري  لك من احلاجات.

الفقدددددري، بسدددددبب تفكدددددك العالقددددة بينددددده وبددددد  أبيددددده :  فقدددددد    تلميدددددذ وكاددددريا مدددددا تكدددددون الصدددددعوابت االقتصددددادية لل 
 أنددددده  اجدددددة إىل م يدددددد مدددددن النقدددددود أو  اجدددددة إىل مالبدددددس تليدددددق بذوقددددده، كمدددددا يفعدددددل زميلددددده إبدددددن  مددددداال  تلميدددددذ اليشدددددعر  

األسدددددددرة امليسدددددددورة، فدددددددت ا عجددددددد  األب عدددددددن إشدددددددباع لاجدددددددات ابنددددددده    لدددددددك، الغددددددد  أن والدددددددده يقددددددد  لدددددددايال دون  
 . (86، ص 1979 ،رم ية الغريب حقيق لاجاته   

احليددددددداة القاسدددددددية والصدددددددعبة الددددددديت يعيشدددددددها وسددددددد  أسدددددددرته  فالتلميدددددددذ الفقدددددددري يعقدددددددد مقدددددددارانت مسدددددددتمرة بددددددد   
ا رومددددة، وبدددد  ليدددداة زماليدددده مددددن أبندددداء األسددددر املتوسددددد ة أو الغنيددددة مددددن ليددددىل الظددددروف االقتصددددادية وابلتددددايل يشدددددعر  
ابلعجدددددد  املددددددادين وهددددددذا الشددددددعور  علدددددده يفددددددرض  اتدددددده إمددددددا ابلسددددددلب  لددددددق الشددددددغب داخددددددل القسددددددم،  ددددددا يدددددد دي اىل  

سددددددددية، أو إمددددددددا ابإل دددددددداب، أي العمددددددددل علددددددددى التفددددددددوق الدراسددددددددا، حمدددددددداوال تغ يددددددددة الددددددددنقص  ا فدددددددداض مردوديتدددددددده الدرا
املددددددادي الددددددذي يعانيدددددده، فددددددالفقري ال يدددددد دي ابلضددددددرورة إىل خفددددددض الت صدددددديل الدراسددددددا، بددددددل ميكددددددن أن يكددددددون كدددددددفع  

      حنو حقيق التفوق الدراسا.   تلميذ حمر  لل
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 متهيد:

يعتدددددددرب التفدددددددوق الدراسدددددددا معيدددددددارا ميكدددددددن علدددددددى ضدددددددويه حديدددددددد املسدددددددتو  الت صددددددديلا للتالميدددددددذ، و لدددددددك مدددددددن   
 خالد العمليات الرتبوية اليت تستهدف بناء شخصيات التالميذ.

وال ميكنندددددددا االعتمددددددداد علدددددددى صددددددددق الددددددددرجات الت صددددددديلية الددددددديت حيصدددددددل عليهدددددددا التالميدددددددذ، و لدددددددك لوجدددددددود   
رجات، فمنهددددددددددا مددددددددددا يددددددددددرتب  ابلتلميددددددددددذ نفسدددددددددده كالقدددددددددددرات العقليددددددددددة وامليددددددددددوالت  عوامددددددددددل قددددددددددد تدددددددددد ثر   تلددددددددددك الددددددددددد 

  –واالسدددددددتعدادات وألوالددددددده الصددددددد ية وامل اجيدددددددة، ومنهدددددددا مدددددددا يدددددددرتب  ببيئتددددددده مدددددددن ليدددددددىل مركددددددد  أسدددددددرته االجتماعيدددددددة  
االقتصدددددددادية، والدددددددذي يدددددددنعكس بددددددددوره علدددددددى اجتاهدددددددات والددددددددي التلميدددددددذ، ولاهمدددددددا لددددددده وتشدددددددجيعه علدددددددى الت صددددددديل  

، وهندددددا  عوامدددددل أخدددددر   دددددا صدددددلة ابملدددددواد الدراسدددددية مدددددن ليدددددىل سدددددهولتها أو صدددددعوبتها أو ال ريقدددددة  والتفدددددوق الدراسدددددا
 اليت تتبع   تدريسها.

فمبددددددداد  الرتبيدددددددة احلديادددددددة ضدددددددرورة إسدددددددناد التعلددددددديم إىل علدددددددم الدددددددنفس، أبخدددددددذ بعددددددد  االعتبدددددددار أثدددددددر البيئدددددددة ،   
ا ابلفدددددددروق الفرديدددددددة بددددددد  املدددددددتعلم، وابلددددددددوافع  املكدددددددوانت الذاتيدددددددة للتلميدددددددذ وقدراتددددددده و ي اتددددددده واهتماماتددددددده، واهتمامهددددددد

لينمددددددو   سددددددعادة واطمئنددددددان، والاقددددددة بدددددد  املددددددتعلم واملعلددددددم، وبدددددد     تلميددددددذ الوامليددددددوالت، وتددددددوفري الاقددددددة والتفددددددا د لددددددود  
 املتعلم  فيما بينهم، وابلتايل التنشئة االجتماعية واالستجابة لل ياة االجتماعية.
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 الدراسي:    لتفوقتعريف ا -1
  يعدددددين مفهددددددوم التفددددددوق الدراسددددددا لغددددددة القدددددددرة أو الدددددتمكن مددددددن حقيددددددق نتدددددداي  دراسددددددية مرضددددددية    لغ      واي:-أ

 يددددددىل متكددددددن هددددددذه النتدددددداي  التلميددددددذ مددددددن االنتقدددددداد مددددددن مسددددددتو  دراسددددددا إىل مسددددددتو  دراسددددددا آخددددددر   
 .(275، صطاهر سعد هللا 

الددددديت تدددددنجح فيهدددددا الفدددددرد نتيجدددددة  يعرفددددده  عبدددددد الدددددرمحن عيسدددددوي : مقدار املعرفدددددة أو املهدددددارة    اص     طالحا:-ب
 (.440، ص 1984عبد الرمحان عيسوي،   التدريب أو املرور ابخلربات السابقة .

مددددن خددددالد بدددددرانم     تلميددددذ الويددددر   لدددددفون    تعريدددد  التفددددوق الدراسددددا:  هددددو املعرفدددددة الدددديت حيصددددل عليهددددا  
 .مدرسا عند نكيفه مع الوس  والت صيل الدراسا 

 :  هددددددددو املسددددددددتو  الت صدددددددديلا الددددددددذي تصددددددددل إليدددددددده فئددددددددة مددددددددن  GOODأمددددددددا تعريدددددددد   قددددددددامود جددددددددود   
ال دددددددالب، ويكدددددددون أعلدددددددى مدددددددن املتوقدددددددع، ويقددددددداد بواسددددددد ة اختبدددددددارات االسدددددددتعداد أو بواسددددددد ة مسدددددددتو  األداء  

 (28، ص  GOOD:  ،1945قامود جود املدرسا . 

ولسددددددب  شدددددداكر قنددددددديل وآخددددددرون :  أم مصدددددد لح التفددددددوق الدراسددددددا يسددددددتخدم مبعددددددىن خدددددداص ل شددددددارة إىل   
الت صددددديل األكدددددادميا، وهدددددو   هدددددذه احلالدددددة اخلاصدددددة يسدددددتخدم ليشدددددري إىل القددددددرة علدددددى أداء مت لبدددددات التفدددددوق  

، ص  ون شدددددددداكر قنيددددددددديل و آخددددددددر      الدراسددددددددا، سددددددددواء   الت صدددددددديل مبعندددددددداه العددددددددام، أو ملددددددددادة دراسددددددددية معينددددددددة 
201). 

 الدراسي:    التفوقبعض املفاهيم املرتبطة ِبفهوم  -2

الدراسدددددا مادددددل    التفدددددوقسدددددوف نت دددددرق إىل حديدددددد وحليدددددل  موعدددددة مدددددن املفددددداهيم كادددددرياذ مدددددا تددددددخل  مدددددع مفهدددددوم  
الدراسدددددا، الفشدددددل الدراسدددددا، فرأيندددددا مدددددن الضدددددروري التعدددددرض     مفهدددددوم التفدددددوق الدراسدددددا، التدددددأخر الدراسدددددا، التخلددددد

بدددددداره  فدددددداهيم ومفهددددددوم التفددددددوق الدراسددددددا ابعتلكددددددل مفهددددددوم، لدددددد  يتسددددددىن لنددددددا التفريددددددق بدددددد  كددددددل والددددددد مددددددن هددددددذه امل
 املتغري التابع   دراستنا، و لك قصد توضي ه مبا يتماشى مع املوضوع.

للتلميدددددددذ مرتفعدددددددا،  يدددددددىل يظهدددددددر قددددددددرة ابرعدددددددة     هدددددددو أن يكدددددددون الت صددددددديل الدراسدددددددا:  التف       وق الدراس       ي  -2-1
الدراسدددددا، فينتقدددددل مدددددن مسدددددتو  دراسدددددا إىل أخدددددر دون تكدددددرار السدددددنوات الدراسدددددية، بدددددل ميكدددددن    التفدددددوقعلدددددى حقيدددددق  

أن يسددددددمح لدددددده أن يدددددددرد املددددددادة الدراسددددددية املخصصددددددة لصدددددد  معدددددد    فددددددرتة زمنيددددددة أقددددددل مددددددن املعتدددددداد، أو نقلدددددده اىل  
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    د  د  ،مددددددددل  عبدددددددد احلميدددددددد عبدددددددد الل يددددددد  لتعجيدددددددل الدراسدددددددا   صدددددددفوف أعلدددددددى   زمدددددددن أقدددددددل، مدددددددا يسدددددددمى  ا
 .(122ص

دو أجوفيددددددداغورا  التفدددددددوق الدراسدددددددا: املتفوق دراسددددددديا هدددددددو الدددددددذي ميلدددددددك القددددددددرات العاليدددددددة،    -ويعدددددددرف  ج 
متفوقدددددددا إ ا لصددددددل علدددددددى    تلميددددددذ الونعتدددددددرب ان    الدددددددذين مياثلوندددددده السددددددن،  التالميددددددذ والدددددديت تفددددددوق متامدددددددا معدددددددد قددددددددرات  

،  1965،  يمفت ددددددا السدددددديد عبددددددد الددددددرل   ، ومسددددددات شخصددددددية اندرة ومبدددددددع   عدددددددة  دددددداالت °140معدددددددد  كدددددداء  
 .(456ص 

أمدددددا تعريددددد   بدددددود ويددددديت  للتفدددددوق الدراسدددددا:  املتفوقدددددون دراسددددديا هدددددم الدددددذين يكدددددون أدا هدددددم الدراسدددددا عاليدددددا  
بدرجدددددددة مل وظدددددددة وبصدددددددفة دايمدددددددة   ا ددددددداالت التاليدددددددة : الر ضددددددديات، العلدددددددوم ... ، وهدددددددذا التعريددددددد  تبنتددددددده الراب دددددددة  

 األمريكية ل طفاد.

الدددددذين يتمتعددددددون بقددددددرات عقليددددددة    التالميددددددذ للتالميدددددذ املتفددددددوق :  هدددددم  أمدددددا  فليجدددددر و بدددددديل  فقددددددما تعريفددددددا  
متفوقددددددددددة، ولددددددددددديهم قدددددددددددرات عاليددددددددددة   الت صدددددددددديل الدراسددددددددددا، أو الددددددددددذين يظهددددددددددرون تفوقددددددددددا   ا دددددددددداالت التاليددددددددددة:  
الر ضدددددددديات، العلددددددددوم، األدب، املوسدددددددديقى والقيددددددددادة االجتماعيددددددددة   مددددددددا يظهددددددددر   هددددددددذا التعريدددددددد  هددددددددو أن التفددددددددوق  

  دس احلصددددددود علددددددى نسددددددبة  كدددددداء عاليددددددة، بددددددل االبتكددددددار   وتلدددددد  ا دددددداالت  ات القيمددددددة االجتماعيددددددةالدراسددددددا ليددددددددد
 .(457ص ،  1978،فاخر عاقل 

هدددددددو نخدددددددر التلميدددددددذ   الت صددددددديل الدراسدددددددا،  يدددددددىل تدددددددنخفض نسدددددددبة حصددددددديله دون    الت       أخر الدراس       ي:  -2-2
املسدددددتو  العدددددادي، مقارندددددة مدددددع أقرانددددده الدددددذين يتبعدددددون نفدددددس املسدددددتو  التعليمدددددا، أي أن املتدددددأخر دراسددددديا هدددددو  لدددددك  

ك مددددن  التلميددددذ الددددذي يتددددأخر   مجيددددع املددددواد الدراسددددية املقددددررة مقارنددددة أبقراندددده   نفددددس القسددددم ونفددددس املدرسددددة، و لدددد
 خالد نتاي  االمت اانت الت صيلية، ابإلضافة إىل تالميذ معيدين لنفس الربانم  الذي سبق وان درسوه.

  تلميددددددذ ال فددددددت ا وجدددددددان مدددددداال تلميددددددذا عمددددددره الدددددد مين عشددددددر سددددددنوات، وعمددددددره العقلددددددا سددددددبع سددددددنوات، فهددددددذا   
 يبدو أنه متأخرا دراسيا باالث سنوات   حصيله الدراسا .

ويددددددددة تواجدددددددده املدرسددددددددة احلدياددددددددة   حقيددددددددق  بيعتددددددددرب التخلدددددددد  الدراسددددددددا مشددددددددكلة تر   س         ي:التخل         ف الدرا  -2-3
 .أهدافها، وترت  آاثرا سلبية لد  التالميذ 
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املتخلدددددددد  دراسددددددددياذ هددددددددو الددددددددذي ال    تلميددددددددذ ال  يددددددددر   أمحددددددددد زكددددددددا بدددددددددوي    تعريفددددددددة للتخلدددددددد  الدراسددددددددا:  
،  1980 أمحدددددد زكدددددا بددددددوي،  يسدددددت يع أن يتماشدددددى مدددددع منهددددداج الددددددرود الدددددذي وضدددددع ألغلبيدددددة التالميدددددذ   سدددددنة   

 .(60ص 

ميدددددذ  ددددد صدددددعوبة    لطلق علددددى التخلددددد  الدراسددددا:  ب ددددل الدددددتعلم علددددى كددددل تفددددأ  "مص     طفى فهم     ي"أمددددا   
 (.65، ص  1965   مص فى فهما ايمة املناه  الدراسية، بسبب قصور بسي     كايهو م

املتددددددأخر دراسددددددياذ ميلددددددك قدددددددرات فددددددوق املتوسدددددد ، إ  إبمكاندددددده رفددددددع مسددددددتواه ألت صدددددديلا، ومتابعددددددة دروسدددددده    مالحظ      ة:
بنجددددداح، إ ا أزيدددددل العامدددددل املعيدددددق الدددددذي كدددددان سدددددببا   تددددددأخره، أمدددددا املتخلددددد  دراسددددديا فدددددال يسدددددت يع متابعدددددة دروسددددده  

 بنجاح، ومن حس  مستواه ألت صيلا الت قدراته العقلية حمدودة.

: يعتدددددرب الفشددددددل الدراسدددددا مشددددددكلة تربويدددددة يتميدددددد  كدددددا بعددددددد التالميدددددذ دون غددددددريهم، رغددددددم  الفش      ل الدراس      ي  -2-4
أ دددددم يدرسددددددون   نفدددددس السددددددنة و   صدددددد  دراسدددددا والددددددد ومدرسدددددة والدددددددة، ويكددددددون الفشدددددل الدراسددددددا   اغلددددددب  

    تعريدددد   ي"ب     ول ف     ولكاحلدددداالت انتدددد  عددددن صدددددمة أو عجدددد  التلميددددذ عددددن اإلجابددددة   وقدددد  االمت دددداانت يددددر   
ت  و الفشدددددل الدراسدددددا:  الفشدددددل الدراسدددددا هدددددو عددددددم قددددددرة التلميدددددذ علدددددى حقيدددددق مسدددددتو  حصددددديلا، ويندددددت  عدددددن تفدددددا

 .( , P7 ed.POUL FOULIOUE, 1971 Paris   طمولات  اتية وعايلية  

الفشدددددل الدراسدددددا هدددددو إبدددددداء القددددددرة علدددددى عددددددم فهدددددم العديدددددد مدددددن املعدددددارف الددددديت تقددددددم للتلميدددددذ، وال يصدددددل   
 إىل متابعة الدراسة والتجاوب مع ا و املدرسا، فالفشل الدراسا يفرض است الة متابعة الدراسة.

فاشدددددل  اييدددددا،  يدددددىل ال يسدددددت يعه أن يتددددددار  مدددددا فاتددددده، أمدددددا املتدددددأخر    تلميدددددذ ال  الفشدددددل الدراسدددددا يعدددددين أن   مالحظ     ة:
لدراسدددددددا، والرسدددددددوب املتكدددددددرر  دراسددددددديا فيسدددددددت يع تددددددددار  مدددددددا فاتددددددده، أمدددددددا إدا كدددددددان التدددددددأخر عامدددددددا، فمصدددددددريه الفشدددددددل ا
 للسنوات الدراسية، أو النق اع النهايا عن املدرسة، وهذا ما يعرف ابلتسرب املدرسا.  

 الدراسي: التفوقنظرايت   -3

 الدراسا نذكر منها ما يلا:  التفوقهنا  العديد من النظر ت لاول  تفسري أبوتولوجية  

تعتددددددرب مددددددن أقدددددددم النظددددددر ت الدددددديت لاولدددددد  تفسددددددري ظدددددداهرة التفددددددوق الدراسددددددا، وتقددددددوم  النظري       ة املرض       ية:    -3-1
هددددددذه النظريددددددة علددددددى الددددددرب  بددددددد  التفددددددوق أبشددددددكاله  خاصددددددة ا انددددددب اإلبتكددددددداري( وبدددددد  ا نددددددون، إىل احلددددددد الدددددددذي  
أصدددددبح مدددددن املشدددددهور لدددددديها أن بددددد  التفدددددوق وا ندددددون رابس وثيدددددق، ونظدددددرت إىل العبقريدددددة أ دددددا أسدددددلوب شدددددا  يصدددددعب  
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ى اإلنسدددددددان العددددددادي فهمددددددده، ومدددددددن بدددددد   الدددددددا هدددددددذه النظريددددددة جندددددددد  لدددددددومربوزو ، الددددددذي خلصدددددددوا اىل أن املدددددددرض  علدددددد
 .  (110، ص 1965، مدل  عبد احلميد عبد الل ي  العقلا أكار انتشارا ب  العباقرة عن العادي 

، الددددددذي ميكددددددن أن   ددددددتم هددددددذه النظريددددددة ابلنخدددددداع الددددددذي يفددددددرز هرمددددددون األدرينددددددال   النظري       ة الفيزيولوجي       ة:  -3-2
ينبدددددأ عدددددن النشددددداس العقلدددددا، الندددددات  عدددددن عمليدددددة إمدددددداد الدددددذهن ابل اقدددددة للعمدددددل، وتفدددددرتض هدددددذه النظريدددددة أن األ كيددددداء  
وأرابب القدددددددرة الفايقددددددة علددددددى الت صدددددديل الدراسددددددا يكددددددون لددددددديهم نشدددددداس  دددددداعا أدريندددددداليين أكاددددددر مددددددن العدددددددادي ،  

:   تبددددد  أن  وي التفدددددوق الدراسدددددا لدددددديهم  1979  سدددددنه  بَيمج      ان وماجنوس      ونوي كدددددد هدددددذه الدراسدددددة كدددددل مدددددن  
 .(نفس املرجع   إفراز أدريناليين أكار من  وي التأخر الدراسا 

تعتمددددددد هددددددذه النظريددددددة علددددددى الددددددداليل الدددددديت تشددددددري غلددددددى أن : التكددددددوين العقلددددددا للتلميددددددذ    النظري      ة الوارثي      ة:  -3-3
ابلعوامدددددل الوراثيدددددة أكادددددر  دددددا يت ددددددد ابلعوامدددددل البيئيدددددة  وت كدددددد هدددددذه النظريدددددة دراسدددددات كدددددل مدددددن  جدددددال ون ، كدددددونراد  

 .(111، ص نفس املرجع    وجون  

الدددددددذي فسدددددددر ظددددددداهرة التفدددددددوق   ضدددددددوء  ترجدددددددع هدددددددذه النظريدددددددة إىل  فرويدددددددد     نظري        ة التحلي        ل النفس        ي:  -3-4
ميكدددددداني م التسدددددداما أو اإلعددددددالء، الددددددذي يعددددددين تقبددددددل األان للدددددددافع الغريدددددد ي، وحويددددددل طاقتدددددده مددددددن موضددددددوعه األصددددددلا  

 إىل موضوع بديل  ا قيمة ثقافية واجتماعية.

 وهذه العملية الالشعورية تفسر لنا العبقرية وعمليات التفوق واإلبداع عند  فرويد  

الدراسدددددا      التفدددددوقتعدددددود هدددددذه النظريدددددة إىل  أدلدددددر ، الدددددذي فسدددددر ظددددداهرة    :عل     م ال     نفس الف     ردينظري     ة    -3-5
  تفددددوقضددددوء عقدددددة الددددنقص أو القصددددور، الدددديت تسددددتوجب مددددن التلميددددذ القيددددام بعمليددددة التعددددويض،  لددددك  لددددق لدددداف  لل
بيعتددددده أن  فالقصدددددور ولدددددق علدددددى الوصدددددالت العصدددددبية املرتب دددددة بددددده، وعلدددددى مدددددا يتبعهدددددا مدددددن نظدددددام نفسدددددا جهددددددا مدددددن ط 

يادددددري   هدددددذا النظدددددام تعويضدددددا قدددددو ، ليدددددىل أن التلميدددددذ يسدددددعى إىل احلصدددددود علدددددى تغيدددددري ا خدددددرين، وقبدددددو م لددددده مدددددن  
الدراسدددددا، وعنددددددما يت قدددددق  لدددددك يكدددددون مقبدددددوال، ومدددددن أمالدددددة  لدددددك: نبدددددوع  دميوسدددددت   اإلفريقدددددا      تفوقدددددهخدددددالد  

األب رغدددددددم كددددددد  بصدددددددرها، و  بتهدددددددوفن      أيب العدددددددالء املعدددددددري و   وطددددددده لسددددددد      خ ابددددددده رغدددددددم لاغتددددددده ، نبدددددددوع
 األصم   املوسيقى.

ترجدددددع إىل  هندددددري مدددددواري  تركددددد  هدددددذه النظريدددددة علدددددى  حقيدددددق األشدددددياء الددددديت يراهدددددا    نظري     ة دافعي     ة اإل      ال:  -3-6
ا خدددددددرون صدددددددعبة، والسدددددددي رة علدددددددى البيئدددددددة، وسدددددددرعة األداء والتغلدددددددب علدددددددى العقبدددددددات، ومنافسدددددددة ا خدددددددرين والتفدددددددوق  
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   الناج دددددة ،  أن الدافعيدددددة ل جنددددداز تنددددددرج حددددد  لاجدددددة كدددددرب ، وهدددددا احلاجدددددة إىل التفدددددوق  .  علددددديهم ابملمارسدددددات  
 .(113، ص 31965،  مدل  عبد احلميد عبد الل ي 

فددددددافع التفدددددوق م دددددروح منددددده دافدددددع جتندددددب الفشدددددل، ليدددددىل يكدددددون التلميدددددذ متفددددداعال مدددددع التمددددداالت التفدددددوق   
 خالد دافعية التلميذ ولاجته إىل إجناز التفوق.الدراسا، وابلتايل ميكن تفسري ظاهرة التفوق من 

تعددددددد هددددددذه النظريددددددة مناقضددددددة للنظريددددددة الوراثيددددددة، تقددددددوم علددددددى أسدددددداد أن التفددددددوق الدراسددددددا    النظري      ة البيئي      ة:  -3-7
يتددددددأثر ابلبيئددددددة مددددددن الوراثددددددة، مبعددددددىن أن العوامددددددل البيئيددددددة املواتيددددددة ميكنهددددددا أن تسدددددداعد التلميددددددذ علددددددى التفددددددوق الدراسددددددا،  

 اليت أكدت هذه النظرية جند دراسة  نيومان .  ومن الدراسات

، هددددددو  وغددددددري املتفددددددوق دراسدددددديا    املتفددددددوق تقددددددرر أن الفددددددرق بدددددد   الوص      فية :  -وعي      ة  ني      ة  الفالنظري      ة الكي  -3-8
فددددددارق النددددددوع أو الكيدددددد  ، أكاددددددر مندددددده اخددددددتالف   الدرجدددددددة، أي أن هنددددددا  قدددددددرات ومواهددددددب يتميدددددد  كددددددا التلميدددددددذ  

 الناجح.الناجح ال توجد عند غري  

، هدددددو  املتفدددددوق دراسددددديا وغدددددري    املتفدددددوق (: تقدددددرر أن الفدددددرق بددددد   اإلحص     ائية  -النظري     ة الكمي     ة  القياس     ية  -3-9
 .فارق   الكم، أساسه التفاوت   الدرجات الت صيلية ومتاي  نسبة الذكاء

 الدراسا   ضوء ما يلا: التفوقفس هذه النظرية ظاهرة  نالنظرية التكاملية:    -3-10

 .أن ظاهرة التفوق الدراسا ختضع لبعض العمليات واألنش  الفي يولوجية-أ
حيتددددددداج التفدددددددوق دراسددددددديا إىل قددددددددر مدددددددن الدددددددذكاء والدافعيدددددددة ل جنددددددداز والتسددددددداما، وبعدددددددض القددددددددرات  -ب

 املساعدة على التفوق.
درتدددددده علددددددى مواصددددددلة  وق  تلميددددددذ التددددددوفر الظددددددروف البيئيددددددة املناسددددددبة الدددددديت مددددددن شددددددا ا تنميددددددة اسددددددتعداد  -ت

 دراسته بنجاح.
 االستعانة ابملقاييس النفسية اإللصايية   إ اد الفروق الفردية   التفوق الدراسا.-ث

 الدراسي:  لتفوقاحمكات  -4

الدراسددددددا ، وهددددددذا يعكددددددس مددددددد  لددددددرية    التفددددددوق  أشددددددار  إبراهددددددام  إىل التضددددددارب املتعدددددددد  كددددددات مصدددددد لح  
املتخصصدددددد    الرتبيددددددة والتعلدددددديم   حديددددددد هددددددذا املصدددددد لح، ومددددددن أهددددددم ا كددددددات الدددددديت اتبعهددددددا البددددددالاون    دددددداد  

 الدراسا ما يلا: التفوق
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لقدددددد رأ  كدددددل مدددددن  تريمدددددان، هولنجدددددورث وبيكدددددر  تعريددددد  التفدددددوق الدراسدددددا علدددددى أسددددداد  حم     ك ال     ذكاء:    -4-1
 .تلميذ النسبة  كاء 

رأ  كددددددل مددددددن  ابسددددددو، كوانندددددد ، حممددددددد نسدددددديم رأفدددددد  وعبددددددد السددددددالم عبددددددد الغفدددددددار   حم       ك التحص       يل:    -4-2
 تعري  التفوق الدراسا على أساد حصيل التلميذ الدراسا وإجنازه.

ليددددددىل رأ  بعددددددض البددددددالا  ضددددددرورة عدددددددم االكتفدددددداء مب ددددددك معدددددد  لتعريدددددد  التفددددددوق    حمك       ات متع       ددة:  -4-3
كاددددددددر مددددددددن حمددددددددك: ماددددددددل الددددددددذكاء، الت صدددددددديل الدراسيددددددددد آراء املدرسدددددددد ،  الدراسددددددددا، بددددددددل وجددددددددوب االعتمدددددددداد علددددددددى أ

السدددددجالت املدرسدددددية واختبدددددارات القددددددرات اخلاصدددددة والقدرا البتماريدددددة، ةمدددددن أشدددددهر هددددد الء البدددددالا  جندددددد كدددددل مدددددن  
:  فليجدددددددر، بدددددددديل، ديهددددددددن وثورنددددددددديك ، فهددددددددم يددددددددرون أن أفضددددددددل السددددددددبل إلمكددددددددان تعريدددددددد  التفددددددددوق وتقددددددددديره هددددددددو  

 ليت ترسم لنا صورة أو  بروفيل  للناجح راسياذ، و لك بتفوق  كايه وحصيله الدراسا.ا كات املتعددة، ا

 الدراسي:  التفوقمعايَي  -5

الدراسددددددا لددددددد  التلميددددددذ، ومددددددن بدددددد  هاتددددددده    التفددددددوقهنددددددا  عدددددددة معددددددايري الدددددديت ميكددددددن بواسدددددد تها احلكددددددم علددددددى  
 املعايري نذكر ما يلا:

يدددددددرتب  الدددددددذكاء ابلتفدددددددوق الدراسدددددددا ارتباطدددددددا وثيقدددددددا إىل احلدددددددد الدددددددذي دفدددددددع بدددددددبعض البدددددددالا  اىل    ال        ذكاء:  -5-1
التفدددددوق الدراسدددددا، مادددددل    اعتبددددداره حمكدددددا مهمدددددا للتفدددددوق، فكادددددريا مدددددن الدراسدددددات أثبتددددد  تلدددددك العالقدددددة بددددد  الدددددذكاء و

،   دراسددددددته للددددددذكاء واإلبددددددداع وعالقتهمددددددا ابلت صدددددديل األكددددددادميا، ليددددددىل أسددددددفرت نتايجدددددده  1979   دراسددددددة  ر ز
أن الدددددددذكاء مسدددددددتقل عدددددددن اإلبدددددددداع ، و أن هندددددددا  ارتبددددددداس موجدددددددب و داد إلصددددددداييا بددددددد  نسدددددددبة الدددددددذكاء و  عدددددددن:   

 .(107، ص1979دراسة ر ز،    الت صيل الدراسا

السدددددددابقة أثنددددددداء    الدراسدددددددا، و هدددددددو قددددددددرة التلميدددددددذ علدددددددى اسدددددددتعماد املعلومدددددددات  تفدددددددوقكمعيدددددددار لل  التع       رف:  -5-2
   .عملية التعلم

  التابيدددددد ،قددددددوة احلفددددددل و    فانعدددددددام   اكرتدددددده،هددددددو عمليددددددة يقددددددوم كددددددا التلميددددددذ لتابيدددددد  املعلومددددددات      احلف       :  -5-3
  االعتمدددددداد، فمددددددر ورد مددددددن رصدددددديد معددددددر  أويل إىل رصدددددديد معددددددر   ددددددايا بت لددددددب مندددددده  التلميددددددذ أن يددددددتعلم  فددددددال ميكددددددن

 .على املعلومات السابقة
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، و هددددددو عمليددددددة إليدددددداء اخلددددددربات  االمت ددددددان كمعيددددددار أساسددددددا ل جابددددددة بنجدددددداح عددددددن أسددددددئلة    اإلس       ُتجاع:  -5-4 
 .السابقة دون وجود مصادرها مايلة

ظددددديم املدددددادة الدراسددددددية ورب هدددددا بغريهددددددا  نالدراسددددددا ، فت  التفدددددوقكمعيدددددار مهدددددم   عمليددددددة    ط و التنظ      يم:بال      ر   -5-5
مددددددن املددددددواد ، يعددددددين فهددددددم املددددددادة الدراسددددددية، و ابلتددددددايل يسددددددهل علددددددى التلميددددددذ الت صدددددديل فيهددددددا واإلكتسدددددداب  ليددددددىل  

يسددددمى    يددددتمكن مددددن الددددرب  بدددد  املعلومددددات، و إسددددتعماد مددددا إكتسددددبه مددددن خددددربات   لياتدددده اليوميددددة، و هددددذا مددددا  
 . انتقاد أثر التدريب دعلم النفس الرتبوي ب

يعددددددين أن تكددددددون لددددددد  التلميددددددذ مسددددددتو ت حصدددددديلية مرتفعددددددة عددددددن املتوقددددددع  يددددددىل    اإلف      راط يف التحص      يل:  -5-6
 . د سهولة   اإلنتقاد من مستو  تعليما إىل مستو  تعليما آخر

إن الكفدددددداءة الداخليددددددة للنظددددددام الرتبددددددوي تشددددددمل مددددددد  قابليددددددة هددددددذا النظددددددام علددددددى    :الدراس      ي  لتف      وقاأس      باب    -6
مدددددن مرللدددددة دراسدددددية إىل أخدددددر  ، بعدددددد إجندددددازهم املت لبدددددات كدددددل مرللدددددة علدددددى الوجددددده األكمدددددل ،    لتالميدددددذ اب  االنتقددددداد

و      وق املتفددددددمبعددددددىن أن النظددددددام الرتبددددددوي يعتددددددرب كفئددددددا إ ا ا فددددددض عدددددددد الراسددددددب  و املتددددددأخرين دراسدددددديا ، و زاد عدددددددد  
  التفدددددوق  أسدددددبابو لقدددددد تعدددددددت    مدددددواهبهم،حسدددددن حصددددديلهم الدراسدددددا، و حسدددددن مهدددددارا م و عدددددادا م و ان لقددددد   

 .عوامل  اتية و أخر  موضوعية عامل :و مت تقسيمها بصفة عامة إىل   الدراسا،

  :: العوامل الذاتية أوال

املتوسددددد  أو ا يدددددد، النضددددد  العقلدددددا  تتعلدددددق هدددددذه العوامدددددل ابلتلميدددددذ نفسددددده، ليدددددىل جتمدددددع  : الدددددذكاء فدددددوق  
السدددددليم لدددددد  التلميدددددذ الدددددذي يتناسددددددب و املسدددددتو  امل لدددددوب للدراسدددددة، إىل جانددددددب سدددددالمة لالتددددده الصددددد ية العامددددددة  
، خاصددددددة لاسدددددديت السددددددمع و البصددددددر ، و عدددددددم وجددددددود عيددددددوب   الن ددددددق ، فكددددددل هاتدددددده ا وانددددددب الصدددددد ية جتعلدددددده  

  .ح تلميذا انج ا دراسيابة املدرسية ، فيصيبذد  هودات إضافية ، متكنه من التكي  مع البيئ

مددددددن خددددددالد العوامددددددل الشخصددددددية الدددددديت نثددددددر    الدراسددددددا،ه  تفوقددددددفدددددددور التلميددددددذ لدددددده نثددددددري كبددددددري   عمليددددددة     
 (.135ص ، د د، قدري لنفا   ، و سوف نت رق إىل كل عامل على لدة على مساره التعليما 

الدراسدددددددددا، و إدرا     التفدددددددددوقمدددددددددن خرباتددددددددده   عمليدددددددددة    االسدددددددددتفادةفالتلميدددددددددذ الدددددددددذكا أقددددددددددر علدددددددددى    ال          ذكاء:  -1
 .العالقات و املعاين ب  األشياء و األفكار

  .اإلجنلي يةفتملام التلميذ ابللغة الفرنسية ماال من املمكن أن يعينه لك على تعلم اللغة  السابقة:اخلربة   -2
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الع دددددل أو ضدددددع     أوو  لدددددك أن احلالدددددة الددددديت يكدددددون عليهدددددا التلميدددددذ مادددددل ا دددددوع    الص     حية:احلال     ة اجلس     مية    -3
 .نثر سلبا على حصيله الدراسا امل منة،احلواد أو األمراض 

دراسددددديا هدددددر ميلددددده حندددددو املدددددادة الدراسدددددية و حندددددو    تفدددددوقامدددددل النفسدددددية الددددديت جتعدددددل التلميدددددذ يلعدددددل مدددددن العو   املي     ل:  -4
، أن :   كلمددددددددددددا زاد ميددددددددددددل  1962و   جونددددددددددددداد      1957املدددددددددددددرد ، فقددددددددددددد بيندددددددددددد  دراسددددددددددددات   جومددددددددددددان    

التمليددددددة حنددددددو املددددددادة الدراسددددددية و حنددددددو مدددددددرد املددددددادة ، كلمددددددا زاد حصدددددديله فيهددددددا ، وكلمددددددا قددددددل ميلدددددده نقددددددص حصدددددديله    
  التفدددددددوق، أمدددددددا دراسدددددددة   بييددددددد    أكددددددددت علدددددددى وجدددددددود عالقدددددددة ارتباطيدددددددة بددددددد   (136  ص،  د د،    دري لنفدددددددا قددددددد

، إال أ دددددددم ال    التفدددددددوقاأل كيددددددداء  وي القددددددددرات الالزمدددددددة الت قيدددددددق    التالميدددددددذ الدراسدددددددا و ال مدددددددوح :   فكادددددددري مدددددددن  
  أل دددددددمنظدددددددرا لدددددددنقص امليدددددددل و لددددددددوث ال مدددددددوح  . فغالبدددددددا مدددددددا يشدددددددكوا التالميدددددددذ مدددددددن حقيدددددددق طمولدددددددا م    يتفوقدددددددون 

فامليدددددل و ال مدددددوح  عدددددالن التلميدددددذ يهدددددتم ابلدراسدددددة ، و    و ميدددددو م، مكرهدددددون علدددددى دراسدددددة مواضددددديع ال تنسدددددجم
وه الشخصدددددا و اإلجتمددددداعا و بددددد   ابلتدددددايل يدددددتمكن مدددددن تكييددددد  لياتددددده   املدرسدددددة ، يكدددددون لديددددده توافدددددق بددددد  منددددد

 ..(نفس املرجع    دراسيا يتفوققدراته و مواهبه و استعداداته ، و من   يست يع أن  

  أسدددددرته ،   ا دددددو    تلميدددددذ تلخدددددص هدددددذه العوامدددددل   ا دددددو األسدددددري الدددددذي يتلقددددداه ال  :اثني     ا : العوام     ل املوض     وعية  
 .الرتبوي واإلجتماعا الذي يسود املدرسة

و إعدددددداده مدددددن مجيدددددع الندددددوالا    تلميدددددذ يلعدددددب ا دددددي  األسدددددري دورا كبدددددريا   بنددددداء شخصدددددية ال  األس     ري :اجل     و    -1
:   العقليدددددة ، ا سدددددمية ، النفسدددددية و اإلجتماعيدددددة( ،  دددددا  علددددده قدددددادرا علدددددى التوافدددددق و اإلنسدددددجام مدددددع نفسددددده و مدددددع  

 .الدراسا التفوقكنه من حمي ه اخلارجا مبا    لك املدرسة ، و لك إبشباع لاجاته األساسية اليت مت

مدددددا يسدددددبب جدددددذب التلميدددددذ و إهتمامددددده بدروسددددده هدددددو ا دددددو اإلجتمددددداعا ا يدددددد    اجل     و اإلجتم     اعي املدرس     ي :  -2 
الددددددذي  ددددددده   مدرسدددددددته ، كاملعاملددددددة احلسددددددنة مدددددددن طددددددرف املعلدددددددم و الدددددد مالء، ليددددددىل يشدددددددعر ابألمددددددن و اإلطمئندددددددان  

 .داخل املدرسة ،  دوث توافق بينه و ب  السل ة املدرسية الضاب ة

 

 

  :يلا الذي يشمل ما  اجلو الُتبوي املدرسي:  -3
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لقددددد أكدددددت كاددددري مددددن الدراسددددات أن املددددنه  الدراسددددا يتصددددل  يدددداة التلميددددذ داخدددددل    أس     باب متعلق     ة ابمل     نهج:  -أ
و الدددددذي          و الفنيدددددة و من دددددق الصدددددغار لاجدددددا م الفكدددددري  األدبيدددددةاملدرسدددددة :   فددددداملنه  الدددددذي يسدددددتند إىل املدددددواد  

قدددددواهم العقليدددددة ، فهدددددذا املدددددنه  يددددد دي إىل رفدددددع حصددددديلهم الدراسدددددا  فينبغدددددا أن رخدددددذ    ابسدددددتخدامتالميدددددذ  لليسدددددمح  
مبدددددا هدددددو معدددددروف    يبددددددأ  تلميدددددذ ال  ، ألن تلميدددددذ املدددددنه  الدراسدددددا بعددددد  اإلعتبدددددار خصوصددددديات البيندددددة الددددديت يعددددديل فيهدددددا ال

 .  ينتقل إىل غري املعروف

، لدددددذلك  دددددب أن    تلميدددددذ عدددددالج و إصدددددالح الان الرتبيدددددة تعدددددين تربيدددددة و  أس      باب متعلق      ة ِب      درس امل      نهج :    -ب  
وتددددددار الشدددددددخص املناسدددددددب  ددددددذا امليددددددددان ، و الدددددددذي عليددددددده معرفددددددة كدددددددل األبعددددددداد مددددددن البيددددددد  ، املدرسدددددددة والددددددد مالء ،  

الدراسددددددا ، فددددددتن أراد املدددددددرد أن ي ددددددور    التفددددددوقليددددددىل مل يكددددددن الكتدددددداب املدرسددددددا ولددددددده هددددددو السددددددبب   عمليددددددة  
ات و اإلجتاهددددددات إىل مسددددددتو  أفضددددددل ، عليدددددده أن يكددددددون مربيددددددا و يبددددددذد  تالمذتدددددده   القدددددددرات و املواهددددددب و املهددددددار 

التدددددددريس ،  فدددددد  النشدددددداس التلقددددددايا للتالميددددددذ ، و    مددددددا ميكندددددده مددددددن إمكانيددددددات ، ومراعدددددداة الناليددددددة السدددددديكولوجية  
 لدددددددك بتهيئدددددددة األرضدددددددية اخلريويدددددددة الددددددديت  دددددددا عالقدددددددة مبيدددددددوال م، و تركيددددددد  إنتبددددددداههم لدددددددود ف دددددددو  املوضدددددددوع ،  عدددددددل  

 .الدرد مشوقا ، وله عالقة ابحلوادث ا اريةمدخل  

املواقددددددددد  العداييدددددددددة الددددددددديت    إىلويشدددددددددريا   إنكلدددددددددل  و  بدددددددددري سدددددددددرن  إىل أن :   التدددددددددأخر الدراسدددددددددا يعدددددددددود  
 .يتخذها املدرسون اجتاه ال الب  

خاصددة    790  لددود أسددباب تفضدديل التالميددذ املددادة معينددة أن:   نسددبة    الدد  دراسددة   هندددام   و  ز دددو  
ابملدددرد الددذي يقددوم بتدددريب تلددك املددادة   لددذلك كددان مددن الضددروري العنايددة مبدددرد املددنه  الدراسددا بتدريبدده ، و إملامدده  

 .(55، ص 1980، أمحد زكا بدري  التدريسيةأبلدث ال رق و األساليب 

الدراسددددددا ليددددددىل دندددددد  بعددددددض    التفددددددوقإن أسددددددلوب التدددددددريس لدددددده أثددددددر كبددددددري   عمليددددددة    امل       درس :  أس      لوب  -ج  
الدراسددددددددات أن :   التالميددددددددذ الددددددددذين يشددددددددعرون أبن مدرسددددددددهم دميقراطددددددددا األسددددددددلوب كاندددددددد  إجتاهددددددددا م و تفددددددددوقهم  

  أسدددددددلوبالدراسددددددا أفضدددددددل مدددددددن التالميدددددددذ الددددددذين كدددددددانوا يشدددددددعرون ابن مدرسدددددددهم تسددددددل ا  . كمدددددددا جندددددددد أن سدددددددهولة  
ري التدددددددريس الفعدددددداد و التعلدددددديم  يعددددددامفيهددددددا ف  التفددددددوق  رد قددددددد تدددددددفع التالميددددددذ إىل امليددددددل إ ابيددددددا حنددددددو الدراسددددددة واملددددددد 

ا يددددددد يت قددددددق مددددددن خددددددالد التفاعددددددل املسددددددتمر بدددددد  التلميددددددذ واملعلددددددم، و ال يددددددتم هددددددذا التفاعددددددل إال بواسدددددد ة أسددددددلوب  
 .مرن و جذاب
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لمددددددداء   تفضددددددديل إلدددددددد  ال دددددددريقت  علدددددددى  و هندددددددا  ال ريقدددددددة الكليدددددددة و ال ريقدددددددة ا  ييدددددددة، و إختلددددددد  الع
األخدددددر  ، و لكدددددن علدددددى املددددددرد أن يكدددددون مدددددران ،  يدددددىل تفضدددددل ال ريقدددددة الكليدددددة إ ا كانددددد  املدددددادة الدراسدددددية غدددددري  

 .  أة ، أما ال ريقة ا  يية فيفضل إستخدامها إ ا تعددت أج اء املادة الدراسية أو عند صعوبتها
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 :رابعالفصل ال

التفوق الدراسي يف ضوء 
 احلرمان املادي
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 :متهيد

األسددددددرة و العالقددددددات الكاينددددددة فيهددددددا ، و مسددددددتواها اإلقتصددددددادي، علددددددى شخصددددددية    نثددددددرياحلرمددددددان املددددددادي يبدددددد   
، و مددددددن   تسددددددليمه إىل املدرسددددددة الدددددديت تتددددددوىل الرتبيددددددة الفعليددددددة و املقصددددددودة ، فهنددددددا تقددددددوم عالقددددددة  ددددددا نثددددددري    تلميددددددذ ال

 .ابلسلب أو ابإل اب  ماإمباشر أو غري مباشر على حصيل التلميذ الدراسا ، 

يب  ا دددددروم ، فنفدددددرتض أن هندددددا  نثدددددري إ دددددا  تلميدددددذ الالدراسدددددا لدددددد     تفدددددوقالوملدددددا كدددددان موضدددددوع در اسدددددتنا هدددددو  
  .ي دي به إىل رفع مستواه الت صيلا

،   دور املدرسددددددددة    تلميددددددددذ الو سددددددددوف نت ددددددددرق   هددددددددذا الفصددددددددل إىل أمهيددددددددة دور األسددددددددرة   بندددددددداء شخصددددددددية   
 .الدراسا تفوقالالفقري من حقيق  تلميذ الاليت يتمكن فيها هذا 
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I- األسرة: 

ظدددددددديم إجتمدددددددداعا،  معدددددددده معيددددددددار أخالقددددددددا، و هددددددددا اللبنددددددددة األساسددددددددية لتكددددددددوين شخصددددددددية  نألسددددددددرة هددددددددا تا  
 تلميذ.ال

عقدددددددد شدددددددرعا ، فهندددددددا  عالقدددددددة مقدسدددددددة تسدددددددودها املدددددددودة    أسدددددددادعلدددددددى  تالميدددددددذ  تتكدددددددون مدددددددن أب وأم و    
، فينشدددددل متكيفدددددا مدددددع نفسددددده ومدددددع حمي ددددده، وعليددددده    تلميدددددذ األمدددددن و اإلطمئندددددان ، و هدددددذا مدددددا حيقدددددق النمدددددو السدددددليم لل

 تلميذ.فالسرة تعد ا دد األود للنمو النفسا ، ا سما ، العقلا و اإلجتماعا لل

   تلميذ:الدور األسرة يف بناء شخصية   -1

، و تسددددددتمر معدددددده مدددددددة قددددددد ت ددددددود أو تقصددددددر     تلميددددددذ التعتددددددرب األسددددددرة البينددددددة اإلجتماعيددددددة األوىل الدددددديت تسددددددتقبل  
أهدددددددددم السدددددددددنوات   إكتسدددددددددابه الصدددددددددفات واخلصدددددددددايص    تلميدددددددددذ الو تشدددددددددكل السدددددددددنوات اخلمدددددددددس األوىل مدددددددددن ليددددددددداة  

تكيفدددددددددده،  كما ددددددددددا دور   تع يدددددددددد  شددددددددددعوره    أسدددددددددداليباإلجتماعيددددددددددة األساسددددددددددية ، و الدددددددددددعايم األوىل لشخصدددددددددديته و  
  عبددددداد حممدددددود     .االقتصددددداديسدددددا  دراعدددددن مسدددددتواها الحمبدددددوب و مقبدددددود ، وهدددددذا بغدددددض النظدددددر    أبندددددهابألمدددددن ، و  

 (126، ص1990  ،عوض

مدددددددن    تلميدددددددذ ال:   األسدددددددرة متكدددددددن    تلميدددددددذ أمدددددددا  فددددددداخر عاقدددددددل   فدددددددريي   دور األسدددددددرة   البنددددددداء العقلدددددددا لل 
إسدددددتعماد املفهدددددوم املدددددتعلم   املواقددددد  و املناسدددددبات ا ديددددددة عدددددن طريدددددق الدددددرب  بددددد  املفددددداهيم املختلفدددددة وعرضدددددها    
أطدددددددر جديدددددددددة ، ف ددددددددل املشدددددددكالت معندددددددداه إسددددددددتعماد املفدددددددداهيم و املعلومدددددددات السددددددددابقة   مناسددددددددبات جديدددددددددة ، و  

 (114، ص 7819 ، فاخر عاقلهذا ما يستدعا منه لسن التعلم و احلفل و التذكر . 

مرللددددددة لددددددب اإلسددددددت الع ، فتوضددددددح لدددددده كددددددل مددددددا    تلميددددددذ الكمددددددا تلعددددددب األسددددددرة دور ا يددددددب لدددددد  يصددددددل   
يتسدددددايل عندددددده . و اددددددر    نعدددددديم الرفددددداعا  :   معاملددددددة الوالدددددددين ألبنددددددايهم حدددددل مكانددددددة هامددددددة   تكددددددوين شخصددددددية  

 . ( نفس املرجع السابقاألبناء و أساليب تكيفهم  

  األسددددددر ، ماددددددل دراسددددددة   رم يددددددة الغريددددددب      التالميددددددذ الدددددديت تناولدددددد  تربيددددددة  ولقددددددد بيندددددد  بعددددددض الدراسددددددات   
كلمددددددا قددددددل تعرضدددددده إىل الضددددددغوس اخلارجيددددددة و الداخليددددددة فكلمددددددا    تلميددددددذ الآن :   كلمددددددا قددددددل اإلشددددددراف املباشددددددر علددددددى  

كلمدددددا كدددددان أكادددددر    كانددددد  مراقبتندددددا لددددده غدددددري مباشدددددرة ، و من نددددداه الاقدددددة و احلريدددددة التصدددددرف علدددددى مسددددد وليته اخلاصدددددة ،
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ص  ،  1979،  رم يدددددددة الغريدددددددب   .حصددددددديله الدراسدددددددا    أكادددددددر كفايدددددددة    هددددددديال، كمدددددددا سددددددديكون كفددددددداءة و قددددددددرة و ن
55) 

 :الدراسي  تفوقلالثقايف اب  -إلجتماعي  عالقة املستوى ا -2

يقصددددددد ابملسددددددتو  اإلجتمدددددداعا ل سددددددرة بعددددددد مهنددددددة الوالدددددددين ،  يددددددىل إ ا كددددددان األب عددددددامال ففددددددا أي سددددددلم  
   .إجتماعا يندرج عمله ، أو إ ا كان ب اال ، و نفس الشيل ابلنسبة ل م إن كان  عاملة أو ربة بي 

املسدددددتو  التعليمدددددا للوالددددددين ، فدددددت ا كدددددان لددددد ب مسدددددتو  تعليميدددددا  أمدددددا املسدددددتو  الاقدددددا  ل سدددددرة فيتمادددددل    
مقبددددددوال فيمكندددددده مسدددددداعدة إيندددددده   مراجعددددددة دروسدددددده و متابعتدددددده ، و ابلتددددددايل يكددددددون لدددددده مباابددددددة لدددددداف  علددددددى مواصددددددلة  

 .الدراسة

     تلميدددددددذ لل ابيدددددددة حندددددددو املدرسدددددددة ، عامدددددددل مهدددددددم  والبدددددددد أن نشدددددددري هندددددددا إىل أن عامدددددددل إجتاهدددددددات الوالددددددددين اإل
تكيفدددددددده الدراسددددددددا ، فتهتمددددددددام األسددددددددرة ابلرتبيددددددددة و التعلدددددددديم بتددددددددوفري الكتددددددددب و ا ددددددددالت و القصددددددددص و لددددددددو بصددددددددفة  

   دددددداالت الرتبيددددددة و التعلدددددديم والاقافددددددة العامددددددة ، و مسدددددداعدته    وابنددددددهمتواضددددددعة ، و النقددددددااي الددددددذي يدددددددور بدددددد  األب  
علددددددى    املواظبددددددةإىل    تلميددددددذ لامددددددل تدددددددفع ابعلددددددى تنظدددددديم أوقاتدددددده للمراجعددددددة و أوقددددددات أخددددددر  للرالددددددة ، فكددددددل هاتدددددده العو 

 .الدراسا تفوقالالدراسة ، و إلراز أكرب قدر  كن من 

و   هدددددددذا املوضدددددددوع يقدددددددود   حممدددددددد مصددددددد ف  زيددددددددان  :   إن التلميدددددددذ الدددددددذي ينشدددددددل   أسدددددددرة جاهلدددددددة ال  
د ، يكددددددون لدددددده نثددددددري  علددددددى املدرسددددددة ، و ال تعتددددددين أبداء واجباتدددددده ، و ال  يددددددل لدددددده جددددددوا ثقافيددددددا ابملندددددد    ابملواظبددددددة ددددددتم  

.(3ص    ،1985  ، حممددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ف  زيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى حصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديله الدراسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا    
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 :خالصة

الدراسدددددا ، فمهمتددددده األوىل هدددددا تربيتددددده مدددددن    تفدددددوقالالفقدددددري مدددددن حقيدددددق    تلميدددددذ الاألسدددددرة دور كبدددددري   متكددددد    
خددددددالد من ددددددده اللغددددددة ، العدددددددادات و التقاليدددددددد ، القدددددديم و املبددددددداد  و الاقافددددددة الددددددديت مدددددددن خال ددددددا تتكدددددددون شخصددددددديته و  
يت ددددددددد طبعددددددده ، و تصدددددددبح هدددددددذه املهمدددددددة مل دددددددة خاصدددددددة إ ا كانددددددد  هدددددددذه األسدددددددرة تعددددددداين مدددددددن ظدددددددروف إقتصدددددددادية  

مددددددة مدددددداد  و مل يلدددددق احلددددددب و اإلهتمددددددام مددددددن طددددددرف الوالدددددددين ، و عدددددددم  إ ا نشددددددأ   أسددددددرة حمرو   تلميددددددذ القاسدددددية، ألن  
. لدددددذلك وجدددددب  تلميدددددذ التشدددددجيعه علدددددى الدراسدددددة ، فقدددددد يكدددددون مدددددن الصدددددعب عليندددددا الدددددتكهن مبسدددددتقبل دراسدددددا  دددددذا  

علددددددى األسددددددرة الدددددديت تعدددددداين متاعددددددب إقتصددددددادية إسددددددتدرا  هددددددذا الددددددنقص املددددددادي بتددددددوفري الراعيددددددة ا سددددددمية ، الاقافيددددددة ،  
  يضهاإلجتماعية ألبنايها ، قصد تغ ية النقص املادي و تعو العاطفية و  
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II- املدرسة: 

  :د              متهي 

جددددد ء مدددددن اليدددددوم لتلقدددددا الرتبيدددددة و التعلددددديم ،  دددددا    التالميدددددذ ،  تمدددددع فيهدددددا  ملدرسدددددة هدددددا م سسدددددة تربويدددددة تعليميدددددةا
تدددددده ، وهنددددددا  الددددددربانم  ،  ذ علددددددى حقيددددددق أهددددددداف املدرسددددددة مددددددع تالمقوانينهددددددا اخلاصددددددة ، فهنددددددا  املعلددددددم الددددددذي يسددددددهر  

املدددددددواد الدراسدددددددية ، النشدددددددداس املدرسدددددددا و اإلدارة املدرسددددددددية ، وهدددددددا  دددددددددف إىل بنددددددداء إطددددددددارات املسدددددددتقبل و تكددددددددوين  
 .د بصفة عامةاملس ول  الش ون البال

يتخيلهددددددا    يتخيلهددددددا لسددددددب رغبتدددددده، فهنددددددا  مددددددن  تلميددددددذ فاملدرسددددددة صددددددورة أخددددددر  لل يدددددداة اإلجتماعيددددددة، و كددددددل  
كادددددريون يلعبدددددون ، و معلمدددددة حدددددبهم ، و هندددددا  مدددددن يراهدددددا  ات جددددددران عاليدددددة ، كدددددا مدرسدددددة  تالميدددددذ  منددددد د كبدددددري بددددده  

ا دددددروم مددددداد     تلميدددددذ للقيقتهدددددا فبالنسدددددبة  إىل املدرسدددددة ليكشددددد  ل  تلميدددددذ ال، فيصدددددل    التالميدددددذ قاسدددددية ، تقدددددوم بضدددددرب  
قددددد تكددددون صددددورة املدرسددددة لديدددده هددددا املكددددان الددددذي  علدددده ينسددددى ولددددو م قتددددا ظددددروف أسددددرته اإلقتصددددادية الصددددعبة ، و  
 لدددددددك مدددددددن خدددددددالد مشددددددداركة أقرانددددددده اللعدددددددب و النشددددددداطات الاقافيدددددددة املختلفدددددددة، كمدددددددا قدددددددد تكدددددددون املدرسدددددددة وسدددددددديلة  

خددددددددل  د، و ابلتددددددددايل شددددددددغل منصددددددددب عمددددددددل  و    تفوقالالدراسددددددددة فدددددددد  للددددددددتخلص مددددددددن الفقددددددددر عددددددددن طريددددددددق املاددددددددابرة  
 اقتصادي معترب  

 :احملروم  تلميذلل  مطالب العالقات املدرسية -1

سدددددن السادسدددددة أو السدددددابعة ودددددرج مدددددن الوسددددد  األسدددددري حندددددو الوسددددد  املدرسدددددا ، ابلادددددا    تلميدددددذ العنددددددما يصدددددل  
وة  د ألسدددددن قدددددهندددددا يتخدددددذ    تلميدددددذ العدددددن مدددددا لدددددرم منددددده داخدددددل األسدددددرة ، و املدرسدددددة ب بيعدددددة احلددددداد يرتأسدددددها معلدددددم ، ف
العالقدددددات املدرسدددددية مهمدددددة لدددددد   فلددددد  ال يكدددددون أقدددددل جددددددارة   احلصددددددود علدددددى مسددددداعدة املعلدددددم و إهتمامددددده بدددددده،  

  .دراسته بنجاح  تلميذ اليواصل  

الددددددددذي يعدددددددداين مددددددددن مشدددددددداكل ماديددددددددة أسددددددددرية قددددددددد  ددددددددد   املدرسددددددددة متنفسددددددددا لتلددددددددك    تلميددددددددذ ال  :    فنجددددددددد أن 
و املسدددددداعدة، لسددددددبب مددددددا تلقدددددداه مددددددن    االطمئنددددددان املشدددددداكل فهددددددو يلددددددتمس مددددددن هددددددذه العالقددددددات املدرسددددددية األمددددددن و  

 .(34ص  ،  8991،  شاي  ف اماأسرته من تدهور   ظروف املعيشة  

ا دددددددروم مددددددداد  مرللدددددددة هامدددددددة ، ليدددددددىل يقبدددددددل علدددددددى عالقددددددددات    تلميدددددددذ لل  فمرللدددددددة دخدددددددود املدرسدددددددة ابلنسدددددددبة
ود عالقدددددة يكو دددددا داخدددددل املدرسدددددة عالقتددددده ابملعلدددددم ،   ب ماليددددده، فهدددددو حيددددداود الب دددددىل عدددددن  أإجتماعيدددددة جديددددددة ، فددددد
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عالقدددددة صددددددداقة و توطيددددددد ا بددددددة ، و رمبددددددا يت قددددددق لدددددده  لددددددك أو ال يت قددددددق، لددددددذا  ددددددب معاملددددددة كددددددل تلميددددددذ لسددددددب  
يفضدددددددل التعامدددددددل مدددددددع ا ماعدددددددات الصدددددددغرية، و مدددددددنهم مدددددددن يفضدددددددل التعامدددددددل مدددددددع ا ماعدددددددات  سدددددددلوكه ، فمدددددددنهم مدددددددن  

الكبددددددرية ، فدددددداملعلم م الددددددب مبراقبددددددة العالقددددددات املدرسددددددية اإلجتماعيددددددة و اإلنفعاليددددددة بدددددد  التالميددددددذ ، مددددددن أجددددددل تقدددددددت  
ة العالقدددددات  الكبدددددرية ، فددددداملعلم م الدددددب مبراقبددددد  املسددددداعدة إىل كدددددل مدددددن يعدددددان  سدددددوء التكيددددد  داخدددددل الوسددددد  املدرسدددددا

املدرسدددددية اإلجتماعيدددددة و اإلنفعاليدددددة بددددد  التالميدددددذ ، مدددددن أجدددددل تقددددددت املسددددداعدة إىل كدددددل مدددددن يعددددداين سدددددوء التكيددددد   
   .داخل الوس  املدرسا

كمدددددددددا تت لدددددددددب العالقدددددددددات املدرسدددددددددية إختيدددددددددار الدددددددددربام  و طدددددددددرق تددددددددددريس انج دددددددددة ، و   كيفيدددددددددة إيصددددددددداد  
الفقددددددراء ، ليددددددىل ب ددددددرق مناسددددددبة لظروفدددددده اإلقتصددددددادية ، مددددددع معا ددددددة املشدددددداكل الدددددديت    التالميددددددذ املعلومددددددات إىل هدددددد الء  

لددددددك مددددددن أجددددددل بعددددددىل  تعرتضددددددهم ، سددددددواء كاندددددد  نفسددددددية كاخلجددددددل ، القلددددددق و امليددددددل إىل الع لددددددة ، أو إجتماعيددددددة ، و 
كددددذلك تت لددددب تلددددك العالقددددات املدرسددددية إشددددباع احلاجددددات قدددددر املسددددت اع   .روح التعدددداون و التقبددددل اإلجتمدددداعا

، ومدددددا يدددددرتب  كدددددا مدددددن ميدددددود و رغبدددددات ، كرفدددددع الدددددروح املعنويدددددة ، و حسددددد  ظدددددروف الدراسدددددة بتهيئدددددة ا دددددو املسددددداعد  
ريدددددة ، فكدددددل  لدددددك لددددده دور   حسددددد  و رفدددددع املسدددددتو   علدددددى التعلددددديم ، و بتدددددوفري األمدددددن و اإلطمئندددددان و املدددددرح و احل

   .ا روم   التالميذ الت صيلا لد   

ا دددددروم خلدددددق جدددددو مدددددن احلدددددب و التعددددداون ، فهدددددو يقدددددوم مقدددددام الوالددددددين،    تلميدددددذ الفمدددددن واجدددددب املددددددرد حندددددو  
سدددددتمر  ميدددددل كدددددل تلميدددددذ، و تشدددددجيعه علدددددى النشددددداس امل  الدددددرتامفعليددددده جتندددددب القسدددددوة و مراعددددداة الفدددددروق الفرديدددددة ، و  

ا روم مدددداد  داخدددددل ا دددددو املدرسددددا أكادددددر  دددددا حقددددق لددددده داخدددددل ا دددددو  تلميدددددذ داخددددل القسدددددم ، فمدددددن امل لددددوب حقيدددددق لل
  تفددددددوقالإىل ا تمددددددع املدرسددددددا ، بصددددددورة تدفعدددددده ماددددددابرا حنددددددو حقيددددددق    ابنتمايدددددده  تلميددددددذ الاألسددددددري ، لدددددد  يشددددددعر هددددددذا  

ب بعددددددده مييدددددددل إىل    تلميدددددددذ الالدراسدددددددا ، لدددددددذلك ينبغدددددددا أن تتددددددديح لددددددده تلدددددددك العالقدددددددات املدرسدددددددية الفدددددددرص الكافيدددددددة ، ف
   ددداد يتكدددرر    تلميدددذ الال  دددوز وضدددع   : و يت لدددع إليددده ، و هدددذا مدددا أشدددار إليددده   حممدددد مصددد ف  زيددددان   تفدددوقال

لكفايدددددة ، و الشدددددعور ابلكفايدددددة يعدددددىن لددددده  جتعلددددده يشدددددعر اب  تفدددددوقال  شدددددعوره بفشدددددل حماوالتددددده فيددددده ، و إشدددددباع احلاجدددددة إىل
 .(155، ص1965،   مص فى فهما   اباللرتامأنه جدير 

   :احملروم  تلميذالاجلو املدرسي على   أتثَي -2

تعدددددد املدرسدددددة امل سسدددددة اإلجتماعيدددددة الرتبويدددددة الددددديت تغ دددددا مرللدددددة ال فولدددددة و املراهقدددددة ، فهدددددا مهددددد ة وصدددددل بددددد   
حيقدددددق فيهدددددا  لدددددك    تلميدددددذ الالبيئدددددة املن ليدددددة و ا تمدددددع الواسدددددع ، ابعتبارهدددددا موقددددد  ليددددداة و موقددددد  توافدددددق ، فنجدددددد أن  
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خدددددر  لل يددددداة اإلجتماعيدددددة  دددددا قدددددوان   التكيددددد  ابإلسدددددتجابة لشدددددروس حمي ددددده املدرسدددددا فاملدرسدددددة عبدددددارة عدددددن صدددددورة أ
الفقري فقدددددد تكدددددون هدددددذه املدرسدددددة منيدددددع للدددددود للمشددددداكل الددددديت يعانيهدددددا ،  تلميدددددذ و مبدددددادالت خاصدددددة كدددددا، فبالنسدددددبة لل

و يصدددددبح املعلدددددم أو امللعبدددددة الشدددددخص الدددددذي طاملدددددا  دددددىل عنددددده ، خاصدددددة إ ا مت اإلنسدددددجام معددددده فدددددا و املدرسدددددا قدددددد  
الدراسدددددددددا ، فمددددددددداال إ ا إهدددددددددتم املعلدددددددددم بددددددددده ، و  التددددددددده    تفدددددددددوقالروم إىل  ا ددددددددد  تلميدددددددددذ اليكدددددددددون احلددددددددداف  الدددددددددذي يددددددددددفع  

الدراسددددددا ، و    تفددددددوقالاإلقتصددددددادية املاديددددددة ، فقددددددد يسددددددت يع حسدددددد  مسددددددتواه الت صدددددديلا بصددددددورة حقددددددق لاجاتدددددده إىل  
كددددددد   حممددددددد مصدددددد ف  زيدددددددان     هددددددذا الصدددددددد :  ينبغددددددا علددددددى املدرسددددددة أن تتدددددديح لدددددده الفرصددددددة الكافيددددددة ، و  ر

 .نفس املرجع( نوالا   تتيح له النمو   مجيع ال

، ويقددددددود    (  سددددددة اإلبتداييددددددة و هددددددو حيمددددددل إن باعددددددات بيئتدددددده األوىل   األسددددددرةر ابملد   تلميددددددذ الولينمددددددا يلت ددددددق   
املدرسددددددة اإلبتداييددددددة إختالفددددددات واضدددددد ة   البدايددددددة،   تبدددددددأ  تالميددددددذ  حممددددددد مصدددددد ف  زيدددددددان   :   جنددددددد أن لددددددد   

هدددددددذه اإلختالفدددددددات تضدددددددع  تددددددددر يا لينمدددددددا يددددددد ثر بعضدددددددهم   بعدددددددض ، ليدددددددىل يتعرضدددددددون تدددددددنفس مددددددد ثرات ا دددددددو  
األسدددددر الفقدددددرية لينمدددددا يلتقدددددون    تالميدددددذ  األسدددددر الغنيدددددة و  تالميدددددذ  املدرسدددددا  . و ابلتدددددايل ميكدددددن القدددددود أن كدددددل مدددددن  

،  1965،   مصدددددد فى فهمددددددا  مددددددن جددددددو مدرسددددددا مولددددددد ليددددددىل تكدددددداف  الفددددددرص بيددددددنهم  املدرسددددددة سددددددوف ين لقددددددون 
  .(.125ص

  املدرسدددددددة لتدددددددأثري بيئتددددددد  وتلفتددددددد  األوىل    تلميدددددددذ الكمدددددددا يدددددددر    حممدددددددد مصددددددد ف  زيددددددددان   : ال يتعدددددددرض  
بينتددددده املن ليدددددة ، و الاانيدددددة بيئدددددة املدرسدددددة املولددددددة ، و كادددددريا مدددددا تتعدددددارض مددددد ثرات كدددددل مدددددن هدددددات  البينتددددد  ،  يدددددىل  

 (127 نفس املرجع، ص تضع  أو تالشا إلدامها األخر  . 

يضددددددع  نثددددددريه السددددددلي علددددددى    مبعددددددىن أن مدددددد ثرات البيدددددد  ، و نقصددددددد هنددددددا ا ددددددو اإلقتصددددددادي املددددددنخفض قددددددد 
ولسددددددن  فيمددددددا وددددددص حصدددددديله الدراسددددددا أو يدددددد ود ، بفعددددددل مدددددد ثرات ا ددددددو املدرسددددددا مبددددددا يتددددددوفر مددددددن كفايددددددة    تلميددددددذ ال

 .، لذا  ب على املدرسة احلدياة أن  تم ببيئة التلميذ األسرية كتهتمامها ابلتلميذ نفسهاإلختيار

 :مجاعة الرفاق  -2-1

داخدددددددل املدرسدددددددة عالقتددددددده ابملعلدددددددم، و بعددددددددها عالقتددددددده ب ماليددددددده  ماعدددددددة    تلميدددددددذ الجندددددددد أن أود عالقدددددددة يكو دددددددا  
ا ددددددروم مدددددداد  الب ددددددىل عددددددن عالقددددددات صددددددداقة و لددددددب   هددددددذا الوسدددددد  ، فتصددددددرفات    تلميددددددذ الالرفدددددداق ( ، في دددددداود  

غدددددددري الواعيدددددددة كاإلسدددددددته اء و السدددددددخرية مدددددددن لباسددددددده أو مدددددددازره أو مدددددددن أدواتددددددده املدرسدددددددية ح دددددددم آمددددددداد هدددددددذا    التالميددددددذ 
، في دددددددداود اإلبتعددددددداد عددددددددن ا ماعدددددددة لدددددددد    اللعدددددددب ، و اإلعتدددددددد اد   هدددددددذا السددددددددن يشدددددددكل إضدددددددد راابت    تلميدددددددذ ال
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ه رثدددددة أو   قدددددة،  الفقدددددري يعددددداين مدددددن مشددددداكل ماديدددددة صدددددعبة ، مادددددل أن تكدددددون مالبسددددد  تلميدددددذ الخ دددددرية خاصدددددة إ ا كدددددان  
أو أدوات مدرسدددددية قدميدددددة مكسدددددرة ، فنجددددددده حيددددداود اإلبتعددددداد عدددددن مجاعددددددة الرفددددداق ، و يدددددرفض ا ماعدددددات الكبددددددرية ،  
و يكدددددره الت ددددددث مدددددع األصددددددقاء بكادددددرة خوفدددددا مدددددن لددددددوث مشددددداكل فيمدددددا بينددددده و بيدددددنهم ، و هدددددذا اخلدددددوف يعرقدددددل  

   .عملية التعلم ، ألنه يع له عن حمي ه اإلجتماعا

ر دور املعلددددددم ، ليددددددىل ينبغددددددا أن يكددددددون  ا معرفددددددة جيدددددددة بعلددددددم الددددددنفس الت ددددددوري ، ليددددددتمكن مددددددن  وهنددددددا يظهدددددد
و مسددددداعد م علدددددى جتددددداوز كدددددل الصدددددعوابت التكيفيدددددة داخدددددل املدرسدددددة ، فيكدددددون مباابدددددة الشدددددخص    متابعدددددة متمدرسددددد 

   .املساعدة لالندماج ضمن مجاعة الرفاق داخل املدرسة و ل  خارجهاتلميذ الذي يقدم لل

  ا ماعدددددددددة بقولددددددددده :   تشدددددددددتد لاجدددددددددة    لالنددددددددددماج  تلميدددددددددذ الكدددددددددد   أديدددددددددىل بوكسدددددددددبوم  علدددددددددى لاجدددددددددة  و ي  
لال دددددددراس   ا ماعدددددددة فيمدددددددا بددددددد  السادسدددددددة و الاامندددددددة ، و حلسدددددددن احلدددددددل تبددددددددأ الدراسدددددددة اإلجباريدددددددة ف ي    تلميددددددذ ال

هدددددددذه ا ماعدددددددة ، فيشدددددددكلون مجاعدددددددات خاصدددددددة تلقاييدددددددا ، فدددددددي س ابالرتيددددددداح ،  تلميدددددددذ  هدددددددذه املرللدددددددة،  دددددددا يتددددددديح لل
الدددددذين مل ينخرطدددددوا   مجاعدددددة الرفددددداق      التالميدددددذ مندددددو    يتدددددأخروتسددددداعده تددددددر يا علدددددى اإلسدددددتقالد عدددددن البيددددد  ، كمدددددا  

 .(189ص ،  1963،  أدي  بوكسيوم

ت كدددددد بعدددددض الدراسدددددات مادددددل دراسدددددة   مددددددل  عبدددددد احلميدددددد عبدددددد الل يددددد      س     لوكه داخ     ل القس     م :  -2-2
: إسدددددتجابية التالميدددددذ ا دددددروم  للمعلمددددد  داخدددددل القسدددددم تكدددددون أكادددددر إ ابيدددددة   الفصدددددود املتمركددددد ة لدددددود لدددددالتهم  

   .ا رومة

تالميدددددذ  لل  لدددددذلك غددددددا ا دددددو الدراسدددددا السدددددايد   قاعدددددات الددددددرد مدددددن العوامدددددل املددددد ثرة علدددددى اإلسدددددتجاابت السدددددلوكية
يسدددددهل العمليدددددة اإلجتماعيدددددة داخدددددل القسدددددم لددددد  يكسدددددر احلددددداج  ولدددددو كدددددان ومهدددددا لدددددد     أن الفقدددددراء ، فددددداملعلم عليددددده  

التالميدددددددذ فيمدددددددا ودددددددص فكدددددددر م عنددددددده، وهدددددددذا مدددددددا يسدددددددهل عمليدددددددة الت صددددددديل الدراسدددددددا ، وفدددددددتح لدددددددوار بينددددددده و بددددددد   
مددددداعا داخدددددل القسدددددم هدددددو الشدددددعور املنتشدددددر  التالميدددددذ لددددد  يدددددد هم   املشددددداركة والبدددددد أن نشدددددري هندددددا إىل أن ا دددددو ا 

الدددددذي    السددددديلبددددد  أعضددددداء ا ماعدددددة داخدددددل القسدددددم ، فدددددا و النشدددددي  يددددد دي ايل جدددددو جيدددددد و مدددددريح، عكدددددس ا دددددو  
الفقددددددري ، كمددددددا نشددددددري إىل عنصددددددر املشدددددداركة داخددددددل  تلميددددددذ  جددددددو سددددددلي و غددددددري مددددددريح ، خاصددددددة ابلنسددددددبة لل  إىليدددددد دي  

  ليدددددداة مجاعدددددددة قسددددددمه ، فعلدددددددى    تلميدددددددذ اليعدددددددين أيضددددددا إندددددددماج  القسددددددم ، والددددددذي لددددددده عالقددددددة مبسدددددددتو  اإللت ددددددام، و 
املعلددددددم مراعدددددداة مشدددددداركة مجيددددددع أعضدددددداء القسددددددم ، واسددددددتعماد تقنيددددددات العمددددددل ا مدددددداعا ، وتسددددددهيل عمليددددددة التفاعددددددل  

ا ددددددددروم جتربددددددددة  تلميددددددددذ  ا مددددددداعا بدددددددد  أعضدددددددداء قسددددددددمه ومتاددددددددل النشدددددددداطات ا ماعيددددددددة   مواقدددددددد  الددددددددتعلم ابلنسددددددددبة لل
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ي  املدرسدددددا ، فيجدددددب علدددددى املعلدددددم السدددددهر علدددددى مادددددل هدددددذه النشددددداطات وتفعيلهدددددا و تدددددوفري  مدرسدددددية يعيشدددددها   ا ددددد
 .الوسايل  ا مال الكتب و ا الت

           :أساسدددد   عددددامل الفقددددري نثددددريا كبددددريا بفضددددل تعدددداون    تلميددددذ اليدددد ثر املعلددددم   تعلددددم  عالقت     ه ابملعل     م :    -2-3
 كاري من وقته خالد سنواته األوىل   التعليم ضمن إطار املدرسة واملعلم  تلميذ ال  قضاء  -أ

ه األوىل خاصددددددددة   ملكاتدددددددده العقليددددددددة، وهددددددددذا مددددددددا  دددددددددددددددددددة خددددددددالد سنواتددددددددددددددددددديتشددددددددكل بسرع  تلميددددددددذ الو  دددددددددددددددددددمن    -ب      
مددددددو ضددددددمن  تنالعقليددددددة املعرفيددددددة خاصددددددة تكددددددون و ده:  رفيجوتسددددددكا  :  الظددددددواهر النفسددددددية عامددددددة و العمليددددددات  ددددددددددأك

    تلميذ الالشروس اإلجتماعية و املدرسية اليت يعيل فيها  

ا ددددددروم مدددددداد  ، فدددددداملعلم    تلميددددددذ الوهددددددذا مددددددا يبدددددد  لنددددددا دور املعلددددددم الفعدددددداد   النمددددددو النفسددددددا و املعددددددر  عنددددددد  
ه مددددددا حيتاجدددددده مددددددن معرفددددددة ، فهددددددو  فرصددددددة إبددددددداء الددددددرأي و التعبددددددري عددددددن ألاسيسدددددده ، و تددددددوفري لدددددد  تلميددددددذ الددددددذي ميددددددنح لل

يسددددددداعده علدددددددى النمدددددددو السدددددددليم ، فالتالميدددددددذ الفقدددددددراء الدددددددذين يشدددددددعرون ابإللدددددددرتام والتقددددددددير مدددددددن معلمددددددديهم ، فدددددددذلك  
يسددددداعدهم علدددددى اإللسددددداد ابألمدددددن و ال مأنيندددددة و ختفددددديض لدددددديهم مسدددددتو  القلدددددق ،  دددددا يسددددداعدهم علدددددى التفدددددر   

الدراسدددددددا ، و جعلددددددده أكادددددددر    تفدددددددوقالالفقدددددددري علدددددددى    تلميدددددددذ الدة  األمدددددددور الدراسدددددددة ، وهندددددددا يدددددددربز دور املعلدددددددم   مسددددددداع
قدددددرة علددددى اإل مددددا    النشدددداس العقلددددا رغددددم ظروفدددده املاديددددة الصددددعبة، وأكاددددر إعتمددددادا علددددى نفسدددده ، فعالقددددة املعلددددم  

  تلميدددددددذ الا ددددددروم مدددددداد  تدددددد ثر مباشدددددددرة علددددددى هددددددذا األخددددددري ، فددددددت ا كانددددددد  عالقددددددة مددددددودة و مسدددددداعدة كددددددان    تلميددددددذ لاب
  .معرضا للفشل تلميذ ال، وإ ا كان  عالقة توتر وإمهاد كان   تفوقالم مئنا ماابرا على 

ى  الفقدددددراء ، أو إجبدددددارهم علدددددد  التالميدددددذ فدددددال  دددددب علدددددى املعلدددددم أن يعتمددددددد علدددددى القدددددوة   التغلدددددب علدددددى متددددددرد  
املشددددداركة مببدددددال  ماليددددددة   احلفدددددالت أو التربعدددددات ، أو طلددددددب منددددده إلضددددددار كتدددددب جديددددددة بدددددددد القدميدددددة ، ومددددددا إىل  

و ال    التالميدددددذ ا دددددروم ، فعلدددددى املعلدددددم أن ال يكدددددون متشدددددددا مدددددع هددددد الء    تلميدددددذ ال لدددددك مدددددن األمدددددور الددددديت قدددددد تضدددددايق  
  .اجباته املدرسيةالفقري   إمهاله لو  تلميذ ال و لنان مبال  فيه لدرجة يستغلها 

فعلدددددى املعلدددددم مسددددداعدة تالمذتددددده الفقدددددراء علدددددى أن حيسدددددنوا التوافدددددق بددددد  بيئدددددتهم املن ليدددددة ا رومدددددة وبددددد  بيئدددددتهم  
اد ماضددددددا أبددددددو العدددددد ات   :    ددددددددددد   مجدددددددددددد ي كددددددددددذا الصددددددددددالدراسددددددا، و   ه  تفددددددوقالاملدرسددددددية الدددددديت تت لددددددب مددددددنهم  

فدددددس الوقددددد  علدددددى إلدددددراز أكدددددرب قددددددر  كدددددن مدددددن  ف ددددد  يعيدددددنهم علدددددى لدددددل مشددددداكلهم الشخصدددددية إمندددددا يعيدددددنهم   ن
 .(94ص ،  1963،  أدي  بوكسيوم  املواد الدراسية    تفوقال
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  م:احملرو   تلميذالدراسي لل   تفوقالدافعية    نشاة -3

مشددجع و    ألسددنهددو األسددرة، فهددذه األخددرية  ددا دور فعدداد   لياتدده ، فهددا    تلميددذ الإن أود وسدد  حيتددك بدده  
قد حيرم من ا انب املادي   أسرته مال عددم متتعده ابللبداد    تلميذ الالدراسا ، لكن    تفوقالحمف  على اإلجناز و حقيق 

و إىل غددري  لدك مدن األمددور    الدذي يعجبده أو علدى األقددل الاليدق بده، و كددذا عددم تدوفره علددى األدوات املدرسدية الالزمدة ،
يتمتعون بظدروف معيشدية مقبولدة ، و هندا  تالميذ  املادية األخر  ، فتتسلل إىل نفسه أفكار و مشاعر حنو من لوله من  

، و عددم الت يد  لدبعض التالميدذ    التالميدذ و حفي اتده ملادل هد الء   يظهدر دور املدرسدة خاصدة املعلدم مدن خدالد تشدجيعاته
الدراسدددا، لددد  يتمكندددوا مدددن أن يابتدددوا  دددي هم    تفدددوقالفهدددذا مدددن شدددأنه أي يددددفع كدددم إىل العمدددل و املادددابرة بغيدددة حقيدددق  

 .سوء لا م املادي إبمكا م فعل الكاري من األمور رغم فقرهم وتالميذ اإلجتماعا واملدرسا أ م 

دخددددددو م املدرسددددددة إىل اإلشددددددرتا    األلعدددددداب و املسددددددابقات والددددددرلالت،    عنددددددد   التالميددددددذ و مييددددددل ماددددددل هدددددد الء  
وزابد   أن هندددددا  ثالثدددددة مكدددددوانت أساسدددددية لددددددافع اإلجنددددداز      و يدددددر   املدرسدددددا هددددددف أمسدددددى لدددددديهم  تفدددددوقالويبقدددددى  

 :ها

الفقددددددري حيدددددداود إشددددددباع    تلميددددددذ الالددددددذي يعددددددرب عددددددن لالددددددة إنشددددددغاد ابلعمددددددل، يعددددددين أن    احل      افز املع      ريف :-أ
 لاجات املعرفة و الفهم لتعويض عج ه املادي

امل يدددددد مدددددن السدددددمعة و املكاندددددة الددددديت حيرزهدددددا عدددددن طريدددددق    تلميدددددذ البعدددددين رغبدددددة هدددددذا  تك      ريس ال      ذات :  -ب
نتدددداي  دراسددددية جيدددددة ،  دددددا  األداء املميدددد  للدراسددددة ليددددىل أندددده رغددددم فقددددره فهددددر انجددددح دراسدددديا، و حيقددددق  

 .ي دي به إىل الشعور ابلكفاءة و إلرتامه لذاته
  تلميدددددذ الو يتجلدددددى ابإلعتمددددداد علدددددى تقليدددددل األخدددددرين و حقيدددددق اإلشدددددباع ، مبعدددددىن أن    داف     ع اإلنتم     اء :  -ت

لل صددددددود علددددددى اإلعددددددرتاف و التقدددددددير مددددددن جانددددددب أولئددددددك    كددددددأداةالفقددددددري يسددددددتخدم جنالدددددده الدراسددددددا  
 .الذين يعتمد عليهم   نكد ثقته بنفسه

  :الدراسي  تفوقلاميكانيزمات دافع   -4
انتقاميددددددة إجتدددددداه مواضدددددديع ومواقدددددد     اختياريددددددةرو ن و زمددددددالءه   أن:  العضددددددوية تتميدددددد  بعالقددددددات   ر يدددددد

الوسددددد  ، ففدددددا لضدددددور عددددددد معددددد  مدددددن املواضددددديع تقبدددددل أو ختتدددددار بعضدددددها و بدددددرفض الدددددبعض األخدددددر ،  
علددددى أن النشدددداس الددددذي يصدددددر عددددن العضددددوية هددددو نتيجددددة الصددددراع بدددد  الرغبددددة   احلصددددود علددددى اللددددذة  

هددددا نتيجددددة حمصددددلة صددددراع  ويعتددددرب و اكنددددون   أن:   الدافعيددددة ل جندددداز     و الرغبددددة   جتنددددب األمل
   .و امليل لتجنب الفشل تفوقالب  امليل إلجناز  
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أبندددددده الدافعيددددددة    تفددددددوقاليعددددددرف  ار ددددددس و  ارسددددددك   املسدددددديل إلجندددددداز    :الدراس      ي    تف       وقالاملي      ل إل       ال    -أ-4
  و ها  تفوقالللدخود   املوق  اإلجنازي ، و يضع   اتكونون   ثالثة عوامل مبوجبها حيدد امليل اإلجناز  

 .تفوقالقوة أو شدة الدافع لد  الفرد إلجناز    -
 .الذي يعتقد الفرد أنه قادر على حقيقه   موق  مع  تفوقالإلتماد   -
 .اليت ميلكها  للتفوقالقيمة ا ف ة  -

إن الدددددددخود   املوقدددددد  اإلجندددددازي يددددددنجم عندددددده شدددددعور ابلقلددددددق و اخلددددددوف مددددددن    املي      ل لتجن      ب الفش      ل :  -ب  -3
الفشدددددل لدددددد  بعدددددض األشدددددخاص ، فيكدددددون لدددددديهم دافدددددع لتجندددددب هدددددذا املوقددددد  إ ا كانددددد  إمكانيدددددة إخفددددداق املوقددددد   

 :أتكتون   هذا امليل على ثالثة عوامل اإلجنازي قايمة ، و حيدد  

 .دافع الفرد لتجنب الفشل -
 .لتماد الفشلتقدير القرد الذاإ اال -
   .القيمة ا ف ة للفشل -

 يددددددىل    اإللجددددددام،الفقددددددري الددددددذي يقبددددددل علددددددى األداء الدراسددددددا بصددددددراع مددددددن نددددددوع اإلقدددددددام أو    تلميددددددذ الفددددددان  
 .الدراسا، و يدفعه دافع جتنب الفشل الدراسا تفوقاليدفعه دافع إجناز  

وق دافعهدددددددددم لتجندددددددددب الفشدددددددددل الدراسدددددددددا دافعهدددددددددم إلجنددددددددداز  فدددددددددالدددددددددذين ي  التالميدددددددددذ و يتنبدددددددددأ   أتقندددددددددون   أن  
 :الدراسا ، يظهرون أقصى تفضيل للمهمات  ات اإللتماد ال ر  تفوقال

  :الدراسي تفوقالخصائص دافعية   -5

ومدددددن  الدراسدددددا مبجموعدددددة مدددددن اخلصدددددايص متيددددد ه عدددددن غدددددريه     تفدددددوقالالفقدددددري الدددددذي ميلدددددك دافعيدددددة    تلميدددددذ اليتميددددد   
 ا:أهم هذه اخلصايص ما يل

  تلميددددددذ الالدراسددددددا، ليددددددىل أن    تفددددددوقالالفقددددددري ال مددددددوح و القدددددددرة علددددددى حقيددددددق    تلميددددددذ الينمددددددا لددددددد   -أ
يكدددددون لديددددده طمدددددوح كبدددددري   الوصدددددود إىل أهدافددددده ، و ابلتدددددايل    تفدددددوقالاملددددددفوع بدافعيدددددة قويدددددة إلجنددددداز  

الدراسدددددددا ، غدددددددري أن مسدددددددتو  ال مدددددددوح مدددددددرتب  ابييدددددددة الددددددددافع    تفدددددددوقالد مدددددددن  يصدددددددل إىل مسدددددددتو  عدددددددا
توضدددددددي ه، ليدددددددىل توصدددددددل إىل :   كلمدددددددا    1960اهون    مددددددد، وهدددددددذا مدددددددا لددددددداود    تفدددددددوقاللت قيدددددددق  
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الدراسدددددددا كانددددددد  طمولاتددددددده أكادددددددر واقعيدددددددة، و كلمدددددددا كدددددددان مددددددددفوعا    تفدددددددوقلميدددددددذ مددددددددفوعا ابتلكدددددددان ال
 .بدافع جتنب الفشل الدراسا كان  طمولاته أقل واقعية 

  تفدددددوقالالفقدددددري ، إ  أن الددددددافع لت قيدددددق    تلميدددددذ العلدددددى تنميدددددة مسدددددة املادددددابرة لدددددد     تفدددددوقاليعمدددددل دافدددددع  -ب
ابرة و خت ددددددا الصددددددعوابت  الدراسددددددا ضددددددروري لعمليددددددة الددددددتعلم وضددددددروري لدددددددفع التلميددددددذ ا ددددددروم إىل املادددددد

املاديددددددة الدددددديت تواجهدددددده ، و القيددددددام ابألعمدددددداد املنوطددددددة بدددددده علددددددى ألسددددددن وجدددددده ، ففددددددا دراسددددددة قددددددام كددددددا  
ليدددددىل توصدددددال إىل نتيجدددددة مفادهدددددا أن : يوجدددددد معامدددددل ارتبددددداس بددددد     1958و طومددددداد      فدددددراد

، و    1952ة   لوبددددددددل    دددددددددددددددددافعيددددددددة اإلجندددددددداز و درجددددددددة املاددددددددابرة ، كمددددددددا ت كددددددددد نفددددددددس النتيجددددددددة دراس
الفقددددري ينمددددا فيدددده القدددددرة علددددى القيددددام بعدددددد    تلميددددذ الالدراسددددا لددددد     تفددددوقالابلتددددايل فددددتن دافددددع حقيددددق  

 .أكرب من األعماد بكفاءة عالية
الفقدددددددري الدددددددذي    تلميدددددددذ الالفقدددددددري، ف  تلميدددددددذ المدددددددن مسدددددددتو  األداء املدرسدددددددا لدددددددد     تفدددددددوقاليرفدددددددع دافدددددددع  -ت

اسدددددا يدددددتمكن مدددددن حسددددد  ورفدددددع أداءه الدراسدددددا بسدددددهولة ، و  الدر   تفدددددوقالميتلدددددك دافعدددددا قدددددو  لت قيدددددق  
، ففدددددا دراسدددددة   إبدددددراهيم قشدددددقواي   وجدددددد عالقدددددة بددددد     تفدددددوقال لدددددك بت قيدددددق املسدددددتو  مقبدددددود مدددددن  

الدددددددددافع ل جندددددددداز واألداء املدرسددددددددا ، ليددددددددىل قددددددددام  سدددددددداب متوسدددددددد  الت صدددددددديل األكددددددددادميا فوجددددددددده  
 الي يدي كرمية  (، كما توصل  األستا ة 0.78

نفددددددس النتيجددددددة   رسددددددالة املاجسددددددتري ، ليددددددىل توصددددددل  إىل وجددددددود عالقددددددة إرتباطيددددددة موجبددددددة بدددددد  الدددددددافع  إىل    
 .اإلجناز و األداء املدرسا

الفقددددددري إىل أبعددددددد لدددددددود ، و    تلميددددددذ ال  اسددددددتغالد اإلمكانيددددددات العقليددددددة لددددددد     تفددددددوقاليسدددددداهم دافددددددع  -ث
الدددددذي يكدددددون مددددددفوعا بقدددددوة حقيدددددق    تلميدددددذ ال  هدددددذه اخلاصدددددية ي كدددددد  طلعددددد  مهدددددام   علدددددى أن :    

الدراسدددددا حيقدددددق األداء ا يدددددد و الت لدددددع إىل آفددددداق مسدددددتقبلية أفضدددددل ، و هدددددذا مدددددا حيدددددتم عليددددده    تفدددددوقال
إسدددددددتغالد كدددددددل إمكانياتددددددده العقليدددددددة مدددددددن أجدددددددل للدددددددود للمشددددددداكل املاديدددددددة الددددددديت تواجهددددددده و اإلثبدددددددات  

 (54، ص 1984، ام طلع  مه  امليدان الدراسا  .   است قاقه
 احملروم للتكيف الدراسيتلميذ  الدفاعية لل  اآلليات -6

روم مددددددداد  لددددددد  يسدددددددت يع التكيددددددد  مدددددددع  ا ددددددد  تلميدددددددذ الها  للكدددددددا نعدددددددرف طبيعدددددددة هدددددددذه ا ليدددددددات الددددددديت يسدددددددتعم
ا دددددددروم مددددددد ود بعددددددددد مدددددددن    تلميدددددددذ ال  الدراسدددددددا ، عليندددددددا أوال فهدددددددم ديناميكيدددددددة سدددددددلوكه، ف  تفدددددددوقالاملدرسدددددددة وابلتدددددددايل  
 مع ، إلجناز عمل  تلميذ ال، والدافع هو ا ر  أو امل ثر الذي يدفع  اإلشباعالدوافع تب ىل عن 
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وهندددددددا  دوافددددددددع ف ريدددددددة أوليددددددددة كدددددددا موم املقلقددددددددة و املواقددددددد  النفسددددددددية اإلنفعاليدددددددة، و احلاجددددددددات الفيسدددددددديولوجة  
ا تمدددددع ، و التفاعدددددل مدددددع ا دددددي  ، مادددددل احلاجدددددة    ودوافدددددع الددددديت تكتسدددددب مدددددن خدددددالد معايشدددددة احليددددداة و معاملدددددة افدددددراد

إىل تقدددددددددير الددددددددذات ، احلاجددددددددة إىل اإللددددددددرتام و احلددددددددب ، و احلاجددددددددة إىل األمددددددددن و اإلسددددددددتقرار ،   إال ان مددددددددا يلددددددددد م  
 ا روم مانيا التكي  املدرسا هو العمل على إشباع احلاجات التالية تلميذ ال

   .اإلعتماد على النفس من خالد الفرص املتالة له -أ
   .تقديره لذاته احلاجة إىل اإللرتام و -ب
  شعوره ابحلرية و اإلنتماء-ت
   .حرره من الع لة-ث
 الدراسا تفوقالحقيق -ج

قرارا خاصدددددة  فبتشدددددباع هاتددددده احلاجدددددات يت قدددددق لددددده اإلطمئندددددان النفسدددددا ، و هدددددذا مدددددا  عدددددل لياتددددده أكادددددر أمندددددا و اسدددددت
   ا انب الدراسا   

ا دددددددروم إىل أن    تلميدددددددذ لافع خاصدددددددية الددددددددافع العددددددداطفا الوجدددددددداين قدددددددو  عامدددددددة تددددددددفع ابو و تعدددددددرب هدددددددذه الدددددددد  
يسدددددلك سدددددلوكا يهددددددف منددددده إىل إشدددددباع لاجاتددددده ، و  لدددددك مدددددن خدددددالد فدددددرض وجدددددوده   البيئدددددة الددددديت يعددددديل فيهدددددا ،  
و هددددددذا األسددددددلوب نسددددددميه ب   احليددددددل الدفاعيددددددة  ، و هددددددا وسدددددديلة يلجددددددأ إليهددددددا اإلخفدددددداء احلقددددددايق امل ملددددددة التغلددددددب  

ابلتددددايل يددددتمكن   ي ، ولى املسددددتو  الالشددددعور ددددددددددالتغلددددب عهددددذا  ذي يعيشدددده ، ولددددو كدددان  دددددى احلرمددددان الدكيا علددددددددددددددتكتي
هددددذا   انج ددددا دراسدددديا ، وتلميددددذاذ  مددددن التكيدددد  مددددع املدرسددددة ،  ددددا  علدددده يت سددددن   مسددددتواه الت صدددديلا فيصددددبح  

  .السلي عليه نثريهمن أجل تعويض احلرمان املادي الذي يعانيه أو على األقل لتخفي  

يدددددده حيددددددوالن دون حقيددددددق لاجاتدددددده املاديددددددة، فتندددددده  د ا ددددددروم عندددددددما يواجدددددده موقفددددددا يشددددددعر فيدددددده ابن وال  تلميددددددذ الف
 ددددددذا يب ددددددىل    يغضددددددب منهمددددددا، غددددددري أندددددده ال يسددددددمح لنفسدددددده أن يظهددددددر غضددددددبه إجتاههمددددددا، أل مددددددا موضددددددع لبدددددده ، و

االبتعدددددداد  عددددددن وسدددددديلة أو أسددددددلوب إلخفدددددداء هددددددذا اإلنفعدددددداد أو إبعدددددداده عددددددن تفكددددددريه ، و لددددددك بقمددددددع هددددددذا اإلنفعدددددداد و 
والديدددده و     اجتدددداهعددددن كددددل مددددا يعقددددد عالقتدددده األسددددرية بفعددددل احلالددددة املاديددددة ا رمددددة ، لدددد  ال يسددددلك سددددلوكا عدددددواين  

 . حمي ه املدرسا

وتبقدددددى احليدددددل الدفاعيدددددة وسددددديلة إلخفددددداء احلقيقدددددة ، ويعتدددددرب اسدددددتعما ا أمدددددرا غدددددري عددددداد  م ن ليدددددىل املبددددددأ أو  
ة أو ا ددددددف ، فغدددددري عاديدددددة أو شدددددا ة أل دددددا تدددددنم عدددددن وجدددددود عدددددايق أو  السدددددبب ، و عددددداد  ومقبدددددوال مدددددن ليدددددىل الغايددددد
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  تلميدددددددذ الالدراسدددددددا ، فاحلرمدددددددان املدددددددادي يعتدددددددرب عايقدددددددا أمدددددددام    تفدددددددوقالهدفددددددده      تلميدددددددذ اللايدددددددل حيدددددددود دون أن حيقدددددددق  
ك احليدددددل ، و لدددددك لت قيدددددق  لدددددإىل وسددددديلة مقبولدددددة وهدددددا ت  تلميدددددذ الذا  للتكيددددد  الدراسدددددا، واعتبارهدددددا عاديدددددة بلجدددددوء هددددد

الدراسددددددا ، واإللتفدددددداي بتكامددددددل شخصدددددديته ، لددددددذلك نعتربهددددددا عمومددددددا أسدددددداليب    تفددددددوقالهدفدددددده ا دددددداما املتماددددددل    
بدددددذلك التكاسدددددل     التفاظدددددهال يسدددددتخدمها بدرجدددددة تددددد دي بددددده إىل عددددددم    تلميدددددذ العاديدددددة للتكيددددد  الدراسدددددا ، مبدددددا أن  

 .الدراسا تفوقالومتكينه حقيق  ابلدونية، .ساسهفها تقوم على أساد إخفاء احلقايق مبا حيود دون إل

يتميدددددد ون ابلواقعيددددددة و الصددددددرامة   املواقدددددد  ،    التالميددددددذ وي كددددددد   عبدددددداد حممددددددد عددددددوض  أن : ماددددددل هدددددد الء   
الفقدددددري وتدددددار دايمدددددا    تلميدددددذ الكمدددددا أ دددددم ال يريددددددون الددددددخود   مواقددددد  ال يكدددددون فيهدددددا جندددددالهم أكيدددددد  .  أي أن  

 .(21ص ،  1990،   عباد حممود عوض العمل الذي يتمي  بفرص معقولة للنجاح
الفقدددددددري    تلميدددددددذ الو نسدددددددتنت  مدددددددن خدددددددالد مدددددددا سدددددددبق  كدددددددره أن احلرمدددددددان املدددددددادي ولدددددددق توافقدددددددا   شخصدددددددية  

 التالية:  ا ،  عله يستخدم لرمانه  نافع لت قيق طموله و أهدافه و  لك من خالد ا ليات الدفاعية

الددددديت      ر  هدددددا عمليددددة نفسدددددية جتندددددب الدددددذكر ت و األفكدددددار األليمدددددة مددددن الظهدددددور علدددددى سدددددالة الشدددددعو   الكب       :-أ
الدراسدددددددا  يدددددددىل يت اشدددددددى    تفدددددددوقالا دددددددروم    تلميدددددددذ التددددددد دي إىل جتندددددددب التدددددددوتر ، فلدددددددو و الكبددددددد  ملدددددددا لقدددددددق  

التفكدددددري   وضدددددعيته املاديدددددة الصدددددعبة وظدددددروف أسدددددرته اإلقتصدددددادية املتدنيدددددة، وي كدددددد  د يوسددددد  حممدددددد الشدددددي  ،  
رغباتدددددددده و    تلميددددددددذ الالكي  بوجدددددددده   و د. عبددددددددد السددددددددالم عبددددددددد الغفددددددددار    هددددددددذا الصدددددددددد :   بفضددددددددل عمليددددددددة

 .(53، ص1985   ،يوس  حممد الشي  الدراسا    تفوقالحيققها   صورة 
تددددددده غدددددددري املرغدددددددوب فيهدددددددا وغدددددددري  االفقدددددددري   حويدددددددل كاق  تلميدددددددذ العمليدددددددة يلجدددددددأ إليهدددددددا    التس       امي أو اإلع       الم :-ب

املقبولدددددددة   احلرمدددددددان املدددددددادي ( إىل رغبدددددددة مقبولدددددددة   ا تمدددددددع، فدددددددالفقر قدددددددد ولدددددددق شخصددددددديات إبداعيدددددددة   شددددددد   
مشددددداعره   عمليدددددة حسددددد  مسدددددتواه الت صددددديلا ، بددددددافع الدددددتخلص    تلميدددددذ الا ددددداالت ، و ابلتدددددايل  سدددددد هدددددذا  

  احلاجدددددة أم اإلخدددددرتاع   ، و إبعتبدددددار أن    مبددددددأمدددددن إسدددددتهجان ا تمدددددع لددددده ، و نظدددددرة التهمددددديل ، من لقدددددا مدددددن  
 .جل املبدع  و األدابء ين درون من أسر فقرية

ة أخدددددر  ت عجددددده وال يريدددددد  فصددددد  الفقدددددري بصدددددفة معيندددددة تليدددددق بددددده ، بغيدددددة تغ يدددددة  تلميدددددذ الهدددددو ظهدددددور    التع     ويض :-ت
إظهارهددددددددا لفخددددددددرين ، فهددددددددو يظهددددددددر بصددددددددفة التفددددددددوق الدراسددددددددا ، أو املشدددددددداركة و اإلجتهدددددددداد ، لدددددددد  يغ ددددددددا أو  

  .يعوض صفة نقصه املادي كبساطة لباسه أو أدواته املدرسية
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الفقدددددددري يبدددددددذد قصدددددددار  جهدددددددده لدددددددتقمص شخصددددددديات معروفدددددددة      تلميدددددددذ الهدددددددذه ا ليدددددددة جتعدددددددل    ال        تقمص :  -ث
الوسددددد  اإلجتمدددددداعا الدددددذي ينتمددددددا إليددددده ، ماددددددل شخصددددددية املعلدددددم الندددددداجح الدددددذي يتعامددددددل معددددده ، فهددددددو يسددددددلك  

 كل سلو  من شانه أن يرسم تلك الصورة ملعلمه  
ىل  إ ا كددددددان الددددددتقمص يقتصددددددر علددددددى شخصددددددية والدددددددة ، فددددددتن التمهددددددا يتعددددددد   لددددددك إ  التمه      ي  اإلمتث      ال :  -ج

الفقددددددري ،  يددددددىل تعدددددددد خرباتدددددده و معارفدددددده  ددددددا    تلميددددددذ المنددددددا ج متعددددددددة ، مددددددا يددددددنعكس إ ددددددااب علددددددى شخصددددددية  
يسددددددداعده علدددددددى الت بيدددددددع اإلجتمددددددداعا و اإلتددددددد ان والاكيددددددد  املدرسدددددددا، و خلدددددددق شخصدددددددية متفاعلدددددددة اجتماعيدددددددا  

   .على الرغم  ا تعانيه من لرمان مادي
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  :الفصل  الصةخ

ا ددددروم علددددى التكيدددد  الدراسددددا و التوافددددق ، بعيدددددا عددددن    تلميددددذ ال  الددددذي ختتددددرب فيدددده قدددددرةدرسددددة هددددا املكددددان  امل
  تلميددددددذ الو ميددددددارد كددددددل مددددددا كوندددددده مددددددن معددددددايري و تتفدددددداوت درجددددددة إعددددددداد    تلميددددددذ الظددددددروف البيدددددد  ، و فيهددددددا  ددددددرب  

للمدرسددددددة ، و يتوقدددددد   لددددددك علددددددى مددددددا لققدددددده مددددددن نضدددددد  و منددددددو ، و كددددددذلك ختتلدددددد  درجددددددة اسددددددتعداد املدددددددرد    
 .مساعدة التالميذ الفقراء على التوافق مع املواق  املدرسية ا ديدة

و الواقدددددددع أن املدرسدددددددة الددددددديت تسدددددددعى إىل فهدددددددم لاجدددددددات كدددددددل أطفا دددددددا دون تفريدددددددق بيدددددددنهم أغنيددددددداء كدددددددانوا أو   
فهدددددا تقددددددم أكدددددرب العدددددون و املسددددداعدة  دددددم علدددددى السدددددري احلسدددددن حندددددو النمدددددو السدددددليم    إشدددددباعها،  فقدددددراء، و تعمدددددل علدددددى

 .الدراسا تفوقالو حنو حقيق  
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 :امسالفصل اخل 
 اإلجراءات املنهجية
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I-  .املنهج املتبع يف الدراسة 

  ةيددددددعلمدراسددددددة الأهددددددم مندددددداه  اليعددددددد ألددددددد    الددددددذي  دراسددددددة لالددددددةعلددددددى املددددددنه  الوصددددددفا    دراسددددددتنااعتمدددددددان    
ويعدددددددود السدددددددبب الرييسدددددددا وراء شددددددديوع اسدددددددتخدام هدددددددذا  ،  ة املناسدددددددب ملوضدددددددوعناالعلميددددددد  دراسدددددددةوأكارهدددددددا شددددددديوعا   ال

 املنه  للمرونة الكبرية املوجودة فيه، ولشموليته الكبرية.

ىل  يسددددددت يع البالددددددىل دراسددددددة الواقددددددع بشددددددكل دقيددددددق للغايددددددة، ليدددددد  دراسددددددة لالددددددة  ومددددددن خددددددالد املددددددنه  الوصددددددفا
 يتعرف البالىل على األسباب اليت أدت إىل لدوث الظاهرة ويساهم   اكتشاف احللود  ا.

يقدددددوم البالدددددىل بت ليدددددل الظددددداهرة املدروسدددددة، وبعدددددد أن ينتهدددددا مدددددن    دراسدددددة لالدددددةومدددددن خدددددالد املدددددنه  الوصدددددفا  
 دراسة هذه الظاهرة يقوم بعقد املقارانت بينها وب  الظواهر األخر  ومن   حيللها.

II-  تمع الدراسةجم: 

واليددددددددة    "بلديددددددددة سددددددددريات         :د    الواقعددددددددة بدددددددد  هددددددددواري بومدددددددددين  ا انددددددددب الت بيقددددددددا لدراسددددددددتنا   اثنويددددددددة      أجرينددددددددا
    2020مددددددداي  19إىل غايدددددددة:    2020مددددددداي  05مسدددددددتغامن، أمدددددددا الددددددد من الدددددددذي مت فيددددددده إجدددددددراء الدراسدددددددة فكدددددددان   :  

ونظددددددرا لوضددددددع الددددددذي متددددددر بدددددده الددددددبالد بسددددددبب فددددددريود كددددددوروان وتع ددددددل التالميددددددذ عددددددن الدراسددددددة اضدددددد رران اىل قيامنددددددا  
ميددددددددذ علددددددددى تقسدددددددديم  بدراسددددددددتنا   منددددددددازد التالميددددددددذ وهددددددددذا ابلتنسدددددددديق مددددددددع مستشددددددددار الرتبيددددددددة ومسدددددددداعدة الددددددددد التال

 تلميذ.  30استمارات الدراسة على 

III- صهائو خصا عينة الدراسة:  

   بيعدددددة و احليددددداة ، مدددددوزع  علدددددى  اثندددددوي ، شدددددعبة علدددددوم ال  لادددددةطبقددددد  هدددددذه الدراسدددددة علدددددى تالميدددددذ السدددددنة الاا
  20وجدددددددددان    االسددددددددتمارات، لكددددددددن بعددددددددد مجددددددددع    تلميددددددددذا  30، و  لدددددددد  عينددددددددة الدراسددددددددة   البدايددددددددة    قسددددددددم والددددددددد 

واجريدددددددد  الدراسدددددددة علدددددددى ثالثددددددددة لددددددداالت مدددددددن التالميددددددددذ    ،( إسدددددددتمارات10   عشدددددددر  أي ضددددددداع  منددددددددا  ،  إسدددددددتمارة
 عينتنا اختريت ب رقة قصدية. و ابلتايلا روم  اقتصاد  و اجتماعيا املتفوق  دراسيا،  

( الدالدددددددددة علدددددددددى مكدددددددددانتهم    تلميدددددددددذا  30بعدددددددددد لصدددددددددر  ددددددددداميع كدددددددددل املف وصددددددددد   اتددددددددده العيندددددددددة الكليدددددددددة    
 ادية، رتبنا الدرجات ترتيبا تصاعد   اإلقتص

كدددددددددل تلميدددددددددذ    أن عدددددددددىن  ي،    االقتصدددددددددادية( درجدددددددددات األوىل لتمادددددددددل  موعدددددددددة املكاندددددددددة    03فأخدددددددددذان ثدددددددددالث    
ا دددددروم     التالميدددددذ ل ضدددددمن  يددددددخ  االقتصددددداديةعلدددددى مقيددددداد املكاندددددة    3إىل    1حيصدددددل علدددددى درجدددددة تدددددرتاوح مدددددا بددددد   

 تالميذ  و مكانة اقتصادية اجتماعا متدين  حمروم  اقتصاد (.. و  األخري نت صل على ثالث  ماد 
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  جنس العينة -1
 : يوضح تكرارات جنس العينة 1جدول رقم   :

 اجملموع رارات               التك اجلنس
 02 كر  

30 
 10 أناى

  60.70  ، أي بنسددددددددبة %20  لددددددددذكورردا  كددددددددورا وإاناث، ليددددددددىل كددددددددان عدددددددددد افدددددددد  30 لدددددددد  عينددددددددة الدراسددددددددة         
 االانث. كان يفوق عدد  لذكور%، و ابلتايل فتن عدد ا 39.28، أي بنسبة  10 إلانثعند او 

 :سن العينة -2
 العينة: يوضح تكرارات سن العينة السن 2جدول رقم 

  فئتددددد منا سدددددن العيندددددة إىل  سدددددفدددددردا مدددددن تالميدددددذ السدددددنة الاانيدددددة اثندددددوي ، و قدددددد ق  30سدددددنة  لددددد  عيندددددة الدراسدددددة  
ليدددددىل بلددددد  عددددددد أفدددددراد    سدددددنة  18، فكدددددان األمدددددن الغالدددددب بددددد  أفدددددراد العيندددددة هدددددو سدددددن    (سدددددنة    18سدددددنة ،    17:  

، أي مددددددا يعدددددادد نسددددددبة    افدددددراد10بدددددددددددد  سددددددنة  71% ،   يلدددددا مدددددن    70فددددددردا أي مدددددا يعدددددادد نسددددددبة    20هدددددذا السدددددن  
 (.سنة  81و ابلتايل نستنت  أن السن املناسب ألفراد عينتا هو السن الغالب   سن   ،% 30

 

 
  

 اجملموع التك              رارات اجلنس
 10 سنة  71

30 
 20 سنة  81
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IV- الدراسةاملستخدمة يف   األدوات  

III-1-  االجتماعية  -  االقتصاديةاملكانة   استمارة:  

  إطدددددددار حضدددددددريها لشدددددددهادة املاجسدددددددتري ، و قدددددددد    "اليزي        دي كر         ة"هدددددددا عبدددددددارة عدددددددن اسدددددددتبيان وضدددددددعته  
 دددددىل  |علدددددى مسدددددتو  عددددداد مدددددن الصددددددق والابدددددات ، و أصدددددب   بدددددذلك مقبولدددددة كوسددددديلة  االسدددددتمارةحصدددددل  هدددددذه  

  :ل ماععلى  االستمارة: وتشمل هذه   االجتماعية - االقتصادية   اد حديد املكانة  

  : و يضم هذا العامل مخسة أبعاداالجتماعيالعامل    -أ
 ة األب ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبعد مهن  -1
 ة األمددددددددددددددددددددد مهندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بع  -2
  .بعد مستو  تعليم األب  -3
 م األم  دددددددبعد مستو  تعلي -4
 .نددددددددددددددددددددددددد السكدددددددددددددددددددد عددددددددددددددددددددب  -5
  :ودن: يضم هذا العامل بعدا والدا يستنت  من أربعة ب  االقتصاديالعامل   -ب
 مرتبة األب.  -1
 .مرتب األم  -2
 القيمة اإلمجالية ملصادر أخر  للدخل -3
 عدد أفراد األسرة املقيم  -4
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   :صدق اإلستمارة  -أ -1
     تددددددهلألباالدددددديت طبقناهددددددا قددددددد طبقتهددددددا مددددددن قبلنددددددا    االجتماعيددددددة  -املكانددددددة اإلقتصددددددادية    اسددددددتمارةأشددددددري إىل أن  

علددددددددى سددددددددبعة أسدددددددداتذة حمكمدددددددد  مددددددددن    االسددددددددتمارةدق  صدددددددد  طريقددددددددة تقدددددددددير    اعتمدددددددددت، و الدددددددديت     الي يدددددددددي كرميددددددددة
 امعدددددة وهدددددران ، و لرصددددد  علدددددى إشدددددرا  علدددددم اجتمددددداع   عمليدددددة قيددددداد    االجتمددددداعمعهددددددي علدددددم الدددددنفس و علدددددم  

، فعرضددددد  علدددددى كدددددل أسدددددتا  مدددددن    االجتمددددداعامدددددن جواندددددب  ات صدددددلة اب دددددان    االسدددددتمارةظدددددرا ملدددددا حتويددددده  ق ند الصددددد
  -  االقتصدددددداديةاألوليددددددة مرفقددددددة بورقددددددة حمددددددل التعليمددددددات و أبعدددددداد املكانددددددة    االسددددددتمارةع نسددددددخة مددددددن  باألسدددددداتذة السدددددد

األبعددددداد املشدددددار    كمددددد  لصددددددقامل لدددددوب تقددددددير صددددددقها ، و فيمدددددا يلدددددا جددددددود يلخدددددص تقدددددديرات ا   االجتماعيدددددة
 إليها

 االستمارة.  إبعاداحملكمني املقدرة لصدق    استجاابت  : بوضع 5جدول رقم   :

 األبعاد
 نسبة املسامهة

ل              يس ل              ه 
 عالقة إطالقا

ل           ه عالق           ة 
25% 

ل           ه عالق           ة 
50% 

ل           ه عالق           ة 
75% 

ل       ه عالق       ة 
100% 

 5 1 1 - - وظيفة األب -1
 1 1 2  - وظيفة األم -2
 4 2 1 - - مستوى تعليم األب -3
 1 4 2 - - مستوى تعليم األم -4
إخ      وة لال      وا   يزاول      ون  -5

 2 1 3 1 - التعليم العايل

 3 2 2 - - معامل السكن -6
 2 4 -  - متوسط دخل الفرد -7
أك        امن قض        اء وق           -8

 الفراغ
1 3 3 - - 

بكددددددددل األبعدددددددداد الدددددددديت تبدددددددد  أ ددددددددا تقدددددددديس املكانددددددددة    لالبالاددددددددة أن حددددددددتف  رأتبندددددددداء علددددددددى هددددددددذه التقددددددددديرات  
  ألغدددددد % و  لددددددك ابألغلبيددددددة ، و علددددددى هددددددذا األسدددددداد    50اإلجتماعيددددددة بنسددددددبة تسدددددداوي أو تفددددددوق    -  االقتصددددددادية

قضدددددداء وقدددددد  الفددددددرا  ( لتددددددوفره علددددددى معامددددددل صدددددددق ضددددددعي  ، و غددددددري كدددددداف األخددددددذ بدددددده    أمدددددداكنالبعددددددد الاددددددامن    
الدددددديت اسددددددتخدمتها البالاددددددة    فاالسددددددتعارةاالجتماعيددددددة، و ابلتددددددايل    -  االقتصدددددداديةكم شددددددر مسدددددداهم   تقدددددددير املكانددددددة  

بعدددددد قيددددداد   (اللدددددق  مل دددددق رقدددددمهدددددا تلدددددك املوجدددددودة   امل  االجتماعيدددددة  -  االقتصددددداديةلتقددددددير املكاندددددة    كدددددأداة
 .معامل ثبا ا
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و عندددددد عرضدددددها علدددددا ا كمدددددد     االسدددددتمارةال الددددددب الدددددذي ورد    جدددددنس  وتشدددددري انددددده فيمدددددا ودددددص بندددددد    
إبلددددددراج ، و ميددددددال      عددددددن هددددددذا البنددددددد لدددددد  ال يشددددددعر املف ددددددوص  االسددددددتغناءامددددددل صدددددددقها ، رأي بعضددددددهم  لتقدددددددير مع
ال يتعامدددددل مدددددع درجدددددات    دراسدددددتنابكدددددل لريدددددة ، إال أنددددده لددددديس   وسدددددع البالادددددة فعدددددل  لدددددك ألن موضدددددوع    االسدددددتمارة

م الدالدددددددة  فقددددددد ، بدددددددل يتعامدددددددل كدددددددذلك مدددددددع درجدددددددا   االجتماعيدددددددة  -  االقتصددددددداديةاملف وصددددددد  الدالدددددددة علدددددددى مكدددددددانتهم  
ا اال يكتفددددددددددا بدددددددددددرجات  اهدددددددددالدراسدددددددددا، كمددددددددددا أن موضددددددددددوع    أدايهددددددددددمعلدددددددددى دافعيددددددددددتهم ل جندددددددددداز و كدددددددددذا معدددددددددددد  

، بددددددل يتعامددددددل كددددددذلك مددددددع درجددددددا م الدالددددددة   مقيدددددداد  االجتماعيددددددة  االقتصدددددداديةالدالددددددة علددددددى مكددددددانتهم    املف وصدددددد 
ضددددددروري و مهددددددم للددددددرب  بدددددد  درجددددددات  الت ليددددددل اإلكلينيكددددددا، و كددددددذا معدددددددد نتددددددايجهم الدراسددددددية، و عليدددددده فا سددددددم  

 .ص    ا االت الاالثو املف 
  :االستمارةثبات  -ب-2

نتدددددداي  ت بيقهددددددا األود مددددددع نتدددددداي  ت بيقهددددددا    إتقددددددان ( عددددددن مددددددد     1  مل ددددددق رقددددددم    االسددددددتمارةيعددددددرب ثبددددددات  
قددددددد قامدددددد  صددددددالبتها إبجرايهددددددا مددددددرت  علددددددا السددددددنة    االسددددددتمارةالادددددداين علددددددى نفددددددس العينددددددة ، و نشددددددري إىل أن هددددددذه  

  االرتبددددداسالاانيدددددة اثندددددوي علمدددددا، بفاصدددددل زمدددددين قددددددره أسدددددبوع، و ابلتدددددايل فدددددتن معامدددددل ثبدددددات االسدددددتمارة هدددددو معامدددددل  
بددددددد  اإلجدددددددراء األود و الاددددددداين  ر  ابسدددددددتخدام معامدددددددل  بريسدددددددون  ملعا دددددددة املع يدددددددات إلصددددددداييا، ليدددددددىل أخددددددددذت  

، و الدددددذي يددددددد أ دددددا علدددددى مسدددددتو  مرتفدددددع مدددددن الابدددددات، فددددديمكن  االسدددددتمارة  وهدددددا معامدددددل ثبدددددات  0.65 ر  قيمدددددة  
 .اإلجتماعية ألسر املف وص -يةد  حديد املكانة اإلقتصا  ابطمئنان استخدامها 

III2-2-  النقاط  فو       درجة  ش 
مدددددددن خدددددددالد  ا دددددددروم  مددددددداد  ،    التالميدددددددذ دراسددددددديا مدددددددن بددددددد     تفوقدددددددون امل  التالميدددددددذ ملعرفدددددددة    دراسدددددددةكوسددددددديلة  

الدراسدددددا مبعددددددد أكدددددرب    تفدددددوقلدددددددان مسدددددتو  ال  كشدددددوفات النقددددداس اخلاصدددددة بتالميدددددذ خدددددالد السدددددنة الدراسدددددية ليدددددىل
   13/20يساوي   أو

III3-4-  منحة التمدرس 
دراسددددددديا مدددددددن بددددددد     تفوقدددددددون امل  التالميدددددددذ ملعرفدددددددة  إىل من دددددددة التمددددددددرد كددددددددليل  دددددددىل      دراسدددددددتنا  مت الت دددددددرق 
ليدددددىل نكددددددان مدددددن خال دددددا علدددددى ان التالميدددددذ ا رومدددددون مددددداد  املسدددددتفيدون مدددددن من دددددة  ،  ا دددددروم  مددددداد   التالميدددددذ 

   .التمدرد هم ابلفعل انج   ومتفوقون دراسيا
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 :دسالفصل السا

 عرض النتائج ومناقشتها
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 عرض النتائج وحتليلها:  –  1

 .االجتماعياملعياري اجلانب   االحنراف  : يوضح املتوسط احلسايب و 9جنون رقم  

 احنرافه املعياري املتوس  احلسايب بنود ا انب االجتماعا
4 4.20 1.97 
6 2.37 1.01 
9-10 5.71 1.47 

11 3.06 1.47 
12 2.24 1.41 

، ليدددددددددىل جندددددددددد أن املتوسددددددددد ات  االجتمددددددددداعاا اندددددددددب    احنرافددددددددداتمتوسددددددددد ات و    09بددددددددد  ا ددددددددددود رقدددددددددم  
  هندددددة األم  مو متوسددددد     4.20( د =    4، ليدددددىل أن متوسددددد  مهندددددة األب   البندددددد رقدددددم  6و  2تراولددددد  بددددد   

 .و هو أصغر من متوس  مهنة األب  2.37( م = 6البند رقم 

. و هددددددو أكددددددرب  1( م =    10و    9البيدددددد  و عنددددددد احلجددددددرات   البندددددددين رقددددددم    فددددددرادأو كددددددان متوسدددددد  عدددددددد   
 .االجتماعا  ب  متوس ات ا انب متوس

و هددددددو أكددددددرب مددددددن متوسدددددد  مسددددددتو     6.  3( م =  1و كددددددان متوسدددددد  مسددددددتو  تعلدددددديم األب   البنددددددد رقددددددم    
 .2.24( م =  12تعليم األم   البند رقم 

و هددددددو أكددددددرب مددددددن إحنددددددراف    1.97املعياريددددددة فكاندددددد  متقاريددددددة، فددددددتحنراف مهنددددددة األب ع =    االحنرافدددددداتأمددددددا  
، أمدددددددا إحندددددددراف عددددددددد أفدددددددراد البيددددددد  و عيدددددددد احلجدددددددرات فكدددددددان يسددددددداوي إحندددددددراف مسدددددددتو     1.01مهندددددددة األم ع =  
 .1.41،   ل  كان احنراف مستو  تعليم األم مع =   1.47تعليم األب ع = 

 : مناقشة الفرضيات -1
  للتالميدددددذ  تدددددنص هدددددذه الفرضدددددية علدددددى أن هندددددا  مسدددددات شخصدددددية    مناقش      ة الفرض      ية اجلزئي      ة األوَل :-أ

الدددددددذي ميادددددددل حليدددددددل التبددددددداين    11ا دددددددررم  مددددددداد  النددددددداج   دراسددددددديا ، ومدددددددن خدددددددالد ا ددددددددود رقدددددددم  
األلددددددددادي التصددددددددني  املقيدددددددداد الت ليددددددددل اإلكلينيكددددددددا و الددددددددذي كددددددددان داال إلصدددددددداييا عنددددددددد مسددددددددتو   

.(، و ابلتدددددايل حققددددد  هدددددذه الفرضدددددية ، و مدددددن الدراسدددددات الددددديت ت كدددددد الفرضدددددية  05الدولدددددة اإللصدددددايية  
، ليدددددىل أن مسيدددددة الدددددذكاء تعتدددددرب مدددددن القددددددرات العقليدددددة الددددديت قدددددد مت دددددوا    1962دراسدددددية در كدددددوري    
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  التفددددددددوقبعددددددددض النقددددددددايص الدددددددديت ترتتددددددددب عددددددددن الظددددددددروف االقتصددددددددادية املتدنيددددددددة و بددددددددذلك فددددددددتن معدددددددددد  
مانيددددددددة ي يددددددددد بدددددددد  دة معدددددددددد الددددددددذكاء، ابإلضددددددددافة إىل السددددددددمات    ا ددددددددروم   التالميددددددددذ الدراسددددددددا لددددددددد   

الشخصدددددية السددددددوية األخددددددر  كالددددددهاء ، كفايددددددة الددددددذات و التنظددددديم الددددددذاإ الدددددديت تددددددفع ابلتلميددددددذ الفقددددددري  
الدراسددددددا ، واملاددددددابرة علددددددى الدراسددددددة رغددددددم العرايددددددق املاديددددددة ، و تعددددددارض هددددددذه الفرضددددددية مددددددع    التفددددددوقإىل  

  50الددددددددديت ت كدددددددددد علدددددددددى أن    1991و دراسدددددددددة   بدددددددددريت      1976،  دراسدددددددددة  وزارة الرتبيدددددددددة املصدددددددددرية  
 .املتأخرين دراسيا ينتمون إىل أسر فقرية  التالميذ % من  

دف        إَل التع      رف عل      ى بع      ض  ه  (744،  2019 سدددددد ، عبددددددد الددددددرزاق وآخددددددرون،  و  دراسددددددة لددددددد      
مك    ولت الشخص    ية للطلب    ة املتف    وقني والطلب    ة      َي املتف    وقني يف كلي    ة الُتبي    ة البدني    ة وعل    وم الرايض    ة وكلي    ة  

واش     تمل      إذ اس     تخدم الباحث     ان امل     نهج الوص     في  الدراس     ةالُتبي     ة األساس     ية وإج     راء املقارن     ة ب     ني جم     اميع  
  طالب    ا قس    م  إَل أربع    ة جم    اميع ك    ل جمموع    ة مخس    ة م    ن املتف    وقني ومخس    ة م    ن  20عل    ى    الدراس    ةعين    ة  

      َي املتف     وقني يف ك     ل كلي     ة بواق     ع عش     رة ط     الب م     ن ك     ل كلي     ة وبع     د مج     ع البي     الت وتفريغه     ا ومعاجلته     ا  
إن الطلب       ة املتف       وقني رايض       يايف يتمتع       ون ِبس       توى أعل       ى يف بع       ض مك       ولت  -1إحص       ائيا ل التوص       ل إَل:

إن الطلب     ة املتف     وقني  تلك     ون ع     ددا  م     ن مك     ولت الشخص     ية  -2ة م     ن الطلب     ة       َي املتف     وقني.الشخص     ي
هن     اة عالق     ة ارتباطي     ة ب     ني التف     وق  -3ذات العالق     ة ابإل      ال الرايض     ي والطم     وي واالس     تقاللية والواقعي     ة.

الرايض       ي ومك       ولت الشخص       ية  وكان         العالق       ة ذات دالل       ة ا ابي       ة عن       د بع       ض املك       ولت ومنه       ا   
عص     بية  والعدواني     ة  والقابلي     ة لالس     تثارة  واالكتئابي     ة  واالجتماعي     ة  واهل     دوء  والس     يطرة  والك     ف .ول  ال

م      ن الض      روري اخ      ذ مس      ألة التف      وق الرايض      ي ومك      ولت الشخص      ية بنظ      ر  -1-التوص      ية إَل م      ا يل      ي:
َي املوج    ودة  االعتب    ار عن    د اج    راء دراس    ة مقارن    ة مث    ل ه    ذا ال    نمط وأن ال ي    تم االعتم    اد عل    ى أس    اس املع    اي

االهتم      ام بتح      ديث من      اهج الت      دريب وط      رق الت      دريب وأس      اليبه وتض      مينها م      واد  -2يف الوق        احلاض      ر.
أن تعم     ل األقس     ام الدراس     ية وم     ن خ     الل اإلرش     اد النفس     ي و  -3تس     اعد عل     ى حتقي     . التف     وق الرايض     ي.

 .لطلبةكرب لدى اأأساليب تعامل التدريسيني مع الطلبة على تنمية املكولت الشخصية بشكل  
املتف     وقني ل     ديهم أس     اليب تفك     َي خاص     ة  وع     ادات عق     ل معين     ة  فف     ي دراس     ة ل          التالميددددذ كم     ا أن  

اىل التعدددددددرف علدددددددى :    ةاحلاليددددددد  دراسدددددددةال   اسدددددددتهدف   467   2019العبي       دي  هب       ة مناض       ل عب       د احلس       ني    
وكدددددذا إ ددددداد  عقدددددل لدددددد  ال لبدددددة املتفدددددوق  عقليدددددا  عدددددادات الومعرفدددددة  ليب التفكدددددري لدددددد  ال لبدددددة املتفدددددوق  عقليدددددا  أسدددددا

(  200مدددددن  الدراسدددددة    سددددداليب التفكدددددري وعدددددادات العقدددددل لدددددد  ال لبدددددة املتفدددددوق  عقليدددددا. نلفددددد  عيندددددةألعالقدددددة بددددد   ا
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قامدددددد  البالاددددددة إبعددددددداد االدوات    ةاحلاليدددددد  الدراسددددددةطالددددددب وطالبددددددة مددددددن ال لبددددددة املتفددددددوق  عقليددددددا، وحقيقددددددا ألهددددددداف  
  Sternberg & Wagner)ىل قامدددد  بتبددددين قايمددددة سددددترينربج و واجنددددر، ليددددلدراسددددةاملناسددددبة ل

( فقدددددرة موزعدددددة علدددددى ثالثدددددة عشدددددر اسدددددلواب للتفكدددددري وهدددددا  65لقيددددداد اسددددداليب التفكدددددري املكوندددددة مدددددن   (19991
 التشددددددددريعا، التنفيددددددددذي، احلكمددددددددا، العدددددددداملا، ا لددددددددا، املت ددددددددرر، ا ددددددددافل، ا رمددددددددا، امللكددددددددا، االقلددددددددا، الفوضددددددددوي،  

يفضدددددل ال لبدددددة املتفوقدددددون عقليدددددا اسدددددلواب التفكدددددري    -1شدددددارت النتددددداي  اىل مدددددا يلدددددا :  ليدددددىل أ  .ا(الدددددداخلا، اخلدددددارج
 املت ددددددرر، احلكمددددددا( اكاددددددر مددددددن بقيددددددة اسدددددداليب التفكددددددري االخددددددر  وفقددددددا لقايمددددددة سددددددتينربرج بينمددددددا ال يفضددددددل ال لبددددددة  

ل لبدددددددة املتفوقدددددددون  يفضدددددددل ا  -2املتفدددددددوق  اسددددددداليب التفكدددددددري  التنفيدددددددذي، ا دددددددافل، األقلدددددددا، امللكدددددددا، الفوضدددددددوي( .
عقليددددددا العددددددادة العقليددددددة  ابددددددداء القيددددددادة الشخصددددددية( اكاددددددر مددددددن بقيددددددة العددددددادات ابلددددددرغم مددددددن متددددددتعهم بكافددددددة العددددددادات  

توجددددددد عالقددددددة ارتباطيددددددة ا ابيددددددة بدددددد  اسدددددداليب التفكددددددري وعددددددادات العقددددددل. و  ضددددددوء نتدددددداي     -3العقليددددددة االخددددددر  .
 .واملقرتلاتالدراسة احلالية خرج  البالاة ابلعديد من التوصيات  

ولكدددددددن   املقابدددددددل قدددددددد جندددددددد لدددددددد  التالميدددددددذ املتفدددددددوق  بعدددددددض املشدددددددكالت والضدددددددغوس النفسدددددددية، ففدددددددا دراسدددددددة لدددددددد  
( هدددددددددفا مدددددددددن خال ددددددددا إىل معرفدددددددددة  114  -  113،  2008 البدددددددداهلا، ألدددددددددالم شددددددددهيد و عبددددددددديس، عمدددددددداد محيدددددددددد،  

لددددددب وطالبددددددة   املدددددددارد  ( طا400الضدددددغوس النفسددددددية لددددددد  ال لبدددددة املتفددددددوق  عقليددددددا، نلفددددد  عينددددددة الدراسددددددة مدددددن  
الاانويددددددة ملدينددددددة بغددددددداد / الرصددددددافة اختددددددربت ب ريقددددددة قصدددددددية، و مددددددع البيدددددداانت اسددددددتخدم البالددددددىل مقياسدددددد  مهددددددا:  
مقيددددددداد الضدددددددغوس النفسدددددددية واختبدددددددار رافدددددددن للصدددددددنوفات املتتابعدددددددة، ولت ليدددددددل البيددددددداانت ا معدددددددة اسدددددددتخدم البالدددددددىل  

سددددددتقلت ، معامددددددل ارتبدددددداس  3ا لعينددددددة والدددددددة ولعينتدددددد  م موعددددددة مددددددن األسدددددداليب اإللصددددددايية هددددددا: االختبددددددار التدددددداي
بريسددددددددون، حليددددددددل التبدددددددداين الاالثددددددددا، اختبددددددددار شدددددددديفيه، وأسددددددددفرت نتدددددددداي  الدراسددددددددة إىل: متوسدددددددد  درجددددددددات ال لبددددددددة  
املتفدددددددوق  علدددددددى قيددددددداد الضدددددددغوس النفسدددددددية أعلدددددددى مدددددددن املتوسددددددد  النظدددددددري وبفدددددددرق غدددددددري داد إلصددددددداييا، كمدددددددا وجدددددددد  

 على قياد الضغوس أعلى من املتوس  وبفرق داد إلصاييا.متوس  درجات ال لبة االعتيادي   

  التالميددددذ تددددنص علددددى أن هنددددا  عالقددددة دالددددة إلصدددداييا بدددد  مسددددات    :مناقش    ة الفرض    ية اجلزئي    ة الثاني    ة -ب
حليددددددل  مددددددن خددددددالد  الددددددذي ينتمددددددون إليدددددده،    االجتمدددددداعاا ددددددروم  مدددددداد  الندددددداج   دراسدددددديا و الوسدددددد   

، و ابلتددددددددايل حققدددددددد  هددددددددذه    االجتمدددددددداعاالتبدددددددداين األلددددددددادي التصددددددددني  و عالقددددددددة املقيدددددددداد اب انددددددددب  
ليددددددىل    ،  1965،   سددددددو  و جددددددريار الفرضددددددية ، ومددددددن الدراسددددددات الدددددديت ت كددددددد هددددددذه الفرضددددددية دراسددددددية  

م  اليدددددت كدددددد علدددددى أمهيدددددة ا اندددددب االجتمددددداعا خاصدددددية دور األب واألم اللدددددذان يهيندددددان للتلميدددددذ ا دددددو امل
دور املدرسدددددة   توجيددددده    رإبددددده فمدددددن خدددددالد األسدددددرة يكتسدددددب املهدددددارات الالزمدددددة ملواجهدددددة احليددددداة ،    

 .لسب قدرا م ومسا م الشخصية التالميذ 
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االجتمددددددداعا والظدددددددروف البيئيدددددددة    -تصددددددددت الكادددددددري مدددددددن الدراسدددددددات لعمليدددددددة التوافدددددددق النفسدددددددا  ليدددددددىل  
التددددددأخر الدراسددددددا ولكددددددل املسددددددتو ت الدراسددددددية  واالجتماعيددددددة وملددددددا  ددددددا مددددددن اثددددددر   عالقتدددددده التفددددددوق أو  

ليدددددىل يعدددددد التوافدددددق النفسدددددا مدددددن أهدددددم ا ددددداور الددددديت تلعدددددب دورا جدددددوهر    التفدددددوق وعدمددددده ومل تقتصدددددر  
هددددددددذه الدراسددددددددات علددددددددى جانددددددددب ألددددددددادي وإمنددددددددا امتدددددددددت إىل ميددددددددادين علددددددددم الددددددددنفس وال ددددددددب وعلددددددددم  

االجتمدددددداعا    -ق النفسددددددا  االجتمدددددداع والفنددددددون أبشددددددكا ا وهددددددا قددددددد درسدددددد  جوانددددددب كاددددددرية مددددددن التوافدددددد
خضددددددر،  دراسددددددة لددددددد  . ففددددددا  ومالدددددده مددددددن أاثر سددددددلبية أو ا ابيددددددة وخصوصددددددا    دددددداالت الرتبيددددددة والتعلدددددديم

( هدددددددف  إىل معرفددددددة قضددددددية االنتمدددددداء للددددددذات وعالقتدددددده بقضددددددية التوافددددددق  154،  2005انجددددددح كددددددرت،  
الدراسددددددددددا بدددددددددد  ال لبددددددددددة  االجتمدددددددددداعا سددددددددددلبا أو ا دددددددددااب لدراسددددددددددة العالقددددددددددة   الت صددددددددديل    –النفسدددددددددا  

املتفدددددددددوق    الت صددددددددديل الدراسدددددددددا وال لبدددددددددة املتدددددددددأخرين   الت صددددددددديل الدراسدددددددددا، ولدددددددددنفس االسدددددددددباب  
واملدددددربرات آن  لدددددك يعدددددين إن التوافدددددق هدددددو عمليدددددة ديناميكيدددددة تتنددددداود قضدددددا  السدددددلو  والبيئدددددة والصددددد ة  

افددددددق ( نفسددددددا لغددددددرض  النفسددددددية والسددددددتعدادات وامليددددددود والرغبددددددات وصددددددوالذ إىل حديددددددد عمليددددددة تددددددوازن  تو 
احلصدددددود علدددددى التوافدددددق حلجددددد  مكدددددان متميددددد    األوسددددداس االجتماعيدددددة نتيجدددددة لدددددذلك التوافدددددق والدددددذي  
  –هددددددددو مفهددددددددوم رمدددددددد ي شددددددددامل حلاجددددددددات الفددددددددرد   كددددددددل االجتاهددددددددات إن مشددددددددكلة التوافددددددددق النفسددددددددا  

االجتمددددددداعا لدددددددد  الفددددددددرد تشدددددددكل عايقددددددداذ كبددددددددرياذ أمدددددددام تكيفددددددده   البيئددددددددة االجتماعيدددددددة وخاصدددددددة علددددددددى  
و  طلبدددددددة ا امعدددددددة للوصدددددددود إىل تفدددددددوق أو نخدددددددر دراسدددددددا وحديدددددددد ندددددددوع العالقدددددددة بددددددد  التوافدددددددق  مسدددددددت

     يددددددددةاحلالدراسدددددددة  االجتمدددددددداعا واالنتمددددددداء للددددددددذات، و  ضدددددددوء  لددددددددك تركددددددد ت مشددددددددكلة ال  –النفسدددددددا  
االجتمدددددددداعا وعالقتددددددده   توجيدددددددده التفددددددددوق والتددددددددأخر    -حديدددددددد معرفددددددددة العالقددددددددة بددددددد  التوافددددددددق النفسددددددددا  

  .للذات على لد سواء لد  ال لبة  الدراسا واالنتماء

 االقُتاحات

بعدددددض التوصددددديات الددددديت مدددددن شدددددأ ا    اقدددددرتاحعلدددددى ضدددددوء مدددددا توصدددددلنا إليددددده   هدددددذه الدراسدددددية مدددددن نتددددداي  ميكنندددددا  
   :أن حقق أهداف تربوية ل جياد املقبلة و من مجلتها ما يلا

و    االجتماعيددددددددة   دددددددداد ال فولددددددددة بتعدددددددددد  اال ددددددددا النفسددددددددية ،    دراسددددددددةدعددددددددوة البددددددددالا  إىل ضددددددددرورة ال-أ
  االقتصادية

وفدددددق  إجدددددراء دراسدددددات وصدددددفية تسدددددمح للمشدددددرف  علدددددى  ددددداد الرتبيدددددة و التعلددددديم بنددددداء بدددددرام  و منددددداه   -ب
و  لددددددك ليضددددددمن حقيددددددق أكددددددرب مسددددددتو  مددددددن    للمجتمددددددع،و الاقددددددا     االجتمدددددداعا،  االقتصدددددداديالواقددددددع  
  .الدراسا التفوق
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دعدددددددوة لدراسدددددددة  ريددددددد  املنظومدددددددة الرتبويدددددددة و لاضدددددددر كدددددددا، و تقيددددددديم النجالدددددددات و اإلخفاقدددددددات بوضدددددددع  -ت
  -خ دددددة حمكمدددددة تسدددددمح ببنددددداء  تمدددددع تتسددددداو  فيددددده الفدددددرص بددددد  مجيدددددع أطفالددددده الفقدددددراء و األغنيددددداء د

ميددددددددددذ  تلة لتفددددددددددادي أي عددددددددددايق يعيددددددددددق مسددددددددددرية الي  املشددددددددددكالت األسددددددددددرية و املدرسدددددددددد  دراسددددددددددةدعددددددددددوة لل
 .الدراسية

علددددددددى    االجتماعيددددددددةو    االقتصدددددددداديةالتغددددددددريات    انعكاسدددددددداتدعددددددددوة البددددددددالا  إلثددددددددراء الدراسددددددددات لددددددددود  -ث
 .مستو  حصيل التلميذ 
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 قائمة املالح. 
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مدددددددنكم أن جتيبدددددددوا و بكدددددددل موضدددددددوعية    االدددددددذي نقدددددددوم بددددددده لت ضدددددددري دراسدددددددة علميدددددددة نرجدددددددو   دراسدددددددة  إطدددددددار ال
 .على هذه األسئلة املسجلة أدانه
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