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  مقدمة

التقاليد طبيعة احلال ختتلف معه العادات و بني البشر وب ختالفااللقد جعل اهللا سبحانه وتعايل 
اللغات عب إيل أخر، وختتلف معه األلسن و من منطقة إيل أخري ومن دولة إيل أخري، ومن ش

 ىئ نئ مئ زئ ُّ  :يف اآلية قال تعاىلحيث . اإلنسان أيل التواصل مع الغريوتأيت حاجة 
 1َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ

عنه وحماولة اعتناقه هلذا االختالف لتكون الرغبة  الدائم يف البحث عن ما هو خمتلفومع فضوله 
حىت يتعرف عليهم وعلي عاملهم اجلديد عنه  اآلخرينأو شيئا أخر هي اليت تدفعه إيل تعلم لغات 

ها إيل تعلم اللغات املختلفة عنه، فمن واقع احلياة اليت نعيش باإلنسانمما قد يدفع أو املختلف عنه 
. أن يعلمها اإلنساناليت جيب علي  األساسيةأصبحت اللغة االجنليزية و الفرنسية من الضروريات 

هي ثاين  اللغة الفرنسيةملستعملة يف كثري من امليادين، و االجنليزية تعترب لغة عاملية وهي لغة ا فاللغة
.رخييةلغة بالنسبة لدول املغرب العريب الرتباطها بظروف تا وأوللغة عاملية ،   

وأصبحت كل دولة كان الرتبوية م اللغات يف املدارس التعليمية و ومن هذا الواقع انتقل تعلي
  .ألبنائها م هذه اللغاتتعلن لزاما عليها أ

وعالقتها ) الفرنسية و االجنليزية(تعلم اللغات األجنبية" وقد تناولنا هذا املوضوع بعنوان 
إلطار ا ثل الفصل األول يفميفصول  أربعةعلي حيث اشتملت خطة البحث "بالتحصيل الدراسي

ا مث لاملنهجي  و أهداف  وأمهيتهاملوضوع  اختيار أسبابلدراسة ويتضمن إشكالية الدراسة وفرضيا
املنهجي الدراسات  اإلطارالدراسة مث حتديد املفاهيم اليت تناولتها الدراسة وأخري فيما خيص 

  .السابقة

النظريات املفسرة للغة،  األجنبيةفيه وهو الفصل املتعلق بتعلم اللغات أما الفصل الثاين فقد تناولنا 
، مث تطرقنا إيل وأهدافها األجنبية، مث أمهية تعلم اللغات املهارات اللغوية و وظائف اللغة  أنواعمث 
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 وأخريايف اجلزائر،  األجنبيةمث ترقية تدريس اللغات ) الفرنسية و االجنليزية(األجنبيةواقع اللغات 
  .يف اجلزائر األجنبيةبعض الصعوبات و املشاكل اليت تواجه تعلم اللغات 

والفصل الثالث بعنوان التحصيل الدراسي، الذي تناولنا فيه مفهوم التحصيل الدراسي 
مث  حلوافز الدافعة للتعلم والتحصيلاو األهداف التعليمية و  مث حتصيل املعلومات ومبادئه و أمهيته

املدرسة يف التحصيل ؤثرة علي التحصيل ودور العائلة و عال وأهم العوامل املاملعلم والتحصيل الف
  .الدراسي مث ضعف التحصيل و قياسه وأخريا التفاعالت الصفية

يد التعريف باملؤسسة وحتد الذي تناولنا فيهالفصل الرابع خاص بالفصل امليداين للدراسة و 
اختيار العينة وأداة جماالت الدراسة واملنهج املتبع و املتمثلة يف حتديد اإلجراءات املنهجية للدراسة و 

      .خامتةو  الدراسة عرض نتائجمث حتليل ومناقشة النتائج مث . مجع البيانات
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  :إشكالية الدراسة1-1 
تنال حظها من الدراسة  بدأتمن املواضيع اهلامة واليت  األجنبيةيعترب موضوع اللغات 

منها والذي ميكن " االجنليزية و الفرنسية "خاصة   أمهيتها إىلواالهتمام من قبل الباحثني نظرا 
ا  كمع الزمان وباستمرار وذال أمهيتهاهذه اللغات تزداد  أنعليه  التأكيد راجع الستعماال
 اإلعالما العاملية وبالواقع الذي باتت تفرضه الظروف العاملية باعتبارها لغة تكنولوجيا ومداوال

تمعات احلضارية ونظرا هلذه  األممواالتصال ولغة التواصل بني   هذه تعليم وتعلم أصبح األمهيةوا
  . نهااللغات ضرورة البد م

ا الدولة اجل      زائرية يف ترقية اللغة العربية بعد االستقالل ويف اجلزائر ورغم احملاوالت اليت اعتمد
ا العاملية وخصوصا  أنغري  االت نظرا الستعماال هذه اللغات بقيت حتتل مكانة عالية يف مجيع ا

تدريس اللغة الفرنسية نظرا لظروف  إدراج إىل فلجأتم املواد العلمية ييف جمال البحث العلمي وتعل
تمع اجلزائري بدو الرتبوية تارخيية وملكانتها الثقافية واالجتماعية  من السنة الثانية من  اً ءيف ا

 األوىليف السنة جيد للغة الفرنسية  بوصفها لغة التعليم  إتقانالتعليم االبتدائي لكي حيصل 
تدريس الرياضيات والفيزياء باعتماد رموز بالفرنسية  أصبحوبذلك يف التخصصات العلمية اجلامعية 

  .يف الطور املتوسط والثانوي 
 أساسمتوسط على  األوىلتدريس اللغة االجنليزية بدا من السنة  إدراج إىلكذلك   وجلأت
الني العلمي والتكنولوجي  مكانتها العاملية   . املتميزة يف ا

ال الباحثني إنورغم كل ذلك إال  حتصيل التالميذ  يف ضعفهناك  إنحلظوا  يف هذا ا
فالبعض . باعتبارها تدرس بالفرنسية و املواد العلمية " ليزيةجناال الفرنسية و"خصوصاملواد هلذه ا

والبعض اآلخر أرجعه لعوامل " لغة  ،الوسائل ،األستاذ"منهم ارجع هذا الضعف لعوامل مدرسية 
أن احمليط هو الذي يكون " اإلصالح املدرسة و"خدوسي يف كتابه تتعلق باحمليط كما يرى رابح 

   1"ويعترب عامال مهما يف ذلك  الرغبة لدى التالميذ

                                                             
  االصالحاملدرسة و : رابح خدوسي - 1
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  :التايل  ومن هذا املنطلق ميكن طرح التساؤل
  هل لتعلم اللغات األجنبية عالقة بالتحصيل الدراسي ؟

  :الت الجزئية التساو 
تمع , سرةاأل"هل للمحيط العائلي -  "ليزيةالفرنسية واالجن" األجنبيةعالقة بتعلم اللغات " ا

  ؟وبتايل على التحصيل الدراسي
  ؟ وبتايل على التحصيل الدراسي سي عالقة بتعلم اللغات األجنبيةر للمحيط املد هل-
  :فرضيات الدراسة  -1-2

  .األقسام النهائية  هناك عالقة بني تعلم اللغات األجنبية وحتصيل تالميذ:الفرضية العامة 
  :زئية الفرضيات اجل

  .الدراسي لدى التالميذ  هناك عالقة بني استعمال اللغات األجنبية يف احمليط العائلي والتحصيل-
  .سي والتحصيل الدراسي لدى التلميذ هناك عالقة بني استعمال اللغات األجنبية يف احمليط املدر -
  :الموضوع اختيار أسباب -1-3

  :أسباب ذاتية
  .الرغبة وامليول للبحث يف مثل هذه املواضيع واليت هلا عالقة مبجال التخصص -

  أهم أسباب االختياراحد تعد  أمهية املوضوع 
خصوصا اللغة الفرنسية واالجنليزية بالتحصل  األجنبيةتعلم اللغات  تأثرسعيا منا ملعرفة مدى  -

  .الدراسي للتلميذ 
  :أسباب موضوعية 

  .هذا املوضوعلقلة الدراسات يف -
  .يا و حملياعامل األجنبيةالكربى اليت حتتلها اللغات  األمهية -
عند التالميذ املرحلة الثانوية ، وكيف تساهم العائلة و  األجنبيةتعلم اللغات  أمهيةملعرفة مدى -

  . األجنبيةاملدرسة بتوفري اجلو املالئم لتعليم وتعلم اللغات 
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  :أهمية الدراسة  -1-4
من املسائل  تعد األجنبيةعلم اللغات ملوضوع املدروس فالتا بأمهيةالدراسة هذه  أمهيةترتبط 

ي و التعرف علي نفتاح علي العامل اخلارجاال إيلو الذي يسعي  ،املثقفاهلامة يف حياة الفرد 
و  هلا مميزات كبرية علي متعليميها فهي لغة التكنولوجياهذه اللغات  إن اخصوص الثقافات املختلفة

ولذالك ال توجد دولة ال . و االتصال، و اللغة املستعملة يف الكثري من جماالت العمل اإلعالم
يف هذه الدراسة  سنسعى ومن هذه الزاوية .، و خاصة يف الدول الناميةأجنبيةلغات  أبنائهاتدرس 

العوامل  ووالتحصيل الدراسي  األجنبيةما إذا كانت هناك عالقة بني تعلم اللغات   إيل معرفة
   .  فيها  املؤثرة

  :الدراسة أهداف-1-5
املشاكل والصعوبات اليت تواجه وحتد من كفاءة التالميذ والعمل  إبراز إىلدف هذه الدراسة -

مع االجتاهات الرتبوية احلديثة وما يتماشى مع الواقع  يتالءم على حتديد وتدارك النقص مبا
  واالجتماعيةاالجتماعي ومتطلبات التنمية االقتصادية 

  واالستفادة من نتائج هذا البحث األجنبيةنقاط الضعف يف ميدان تعلم اللغات  إظهار-
ا بتعليمها للتلميذ   . واستعماهلا لرتقية تعليم هذه اللغات من حيث كفاءة املعلم وعالقا

  .تربوية سليمة بأساليبمعهم  تعامللي األجنبيةالتعرف على مشاكل التالميذ فيما خيص اللغات -
   . على املستوى احمللي والعاملي األجنبيةاللغات  أمهيةمبدى  التحسيس-
  .خاطئ بشكل  إليهااليت قد ينظر  األجنبيةالسعي تقدمي معرفة معمقة باللغات -
  .فهم وبشكل أفضل أسباب فشل أو جناح تعلم اللغات األجنبية -
علم اللغات األجنبية وبتايل تأثري كل هذا علي معرفة هل للمحيط املدرسي و العائلي عالقة بت -

      .حتصيل التالميذ
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  :تحديد مفاهيم الدراسة  -1-6
بة االجتماعية لتغري يف االستجايشري مفهوم التعلم يف معجم مصطلحات العلوم  :تعريف التعلم

  . 1أو السلوك ناتج عن اخلربة
التعلم هو عملية شبه دائم يف سلوك الفرد يالحظ  أن:للتعلم يقول آخرهناك تعريف 

وينشا نتيجة املمارسة كما , من الفرد الذي يصدر السلوكأو  األداءمباشرة ولكن يستدل عليه من 
  . 2الفرد أداءيظهر يف تعبري 

  :اإلجرائيالتعريف 
التعلم هو عملية االستعداد ذهنيا الكتساب معارف  أننقول  أنمن هذه التعاريف ميكن 

  حظتها يف نتائج املتعلم وأدائهوهذه املعارف ميكن مال,ومعلومات جديدة 
  :اللغةتعريف 

 أو األلفاظاللغة هي وسيلة اتصال املباشر بني البشر عن طريق :"يعرفها امحد بدوي ذكي
  . 3العصور والشعوب تلف باختالفالوضعية اليت تدل على معاين وخت األصوات

هي الشكل املنطوق واملكتوب لنظام لغوي موجود يف مكان و زمان :ها مصطفى عشوى يعرف-
ندرك أمهية اللغة كنظام  أنوعلى هذا األساس فان اللغة نظام اجتماعي ثابت وال ميكن ,بني الناس

  .4األساسية اليت تؤديها اجتماعي إال مبعرفة الوظائف
ا كل قوم عن أغراضهم: "حممود تعريف ياقوت سليماين-   .5"هي عبارة عن أصوات يعرب 

ا  :اإلجرائيالتعريف    .ومشاعره  أفكارهعن  للتعبري اإلنسانهي مجيع وسائل االتصال اليت يرمز 
  "6ليست لغة رمسية وال وطنيةو  من اخلارج تأيتهي كل لغة " :األجنبيةاللغة  اإلجرائيتعريف ال
  

                                                             
  .146ص، 2000، الرياض، 1ط، مكتبة العبيكان، معجم مصطلحات العلوم الرتبوية :شوقي السيد الشريفي-1
  .17ص، 1990، 1والتعليم الصفي، دار الثقافة ،طالتعلم امحد حسني اللقاش، : واد أبو سنينةعبد اجل-2
  24،ص1999ط، بريوت ،-معجم املصطلحات العلوم االجتماعية ،ب :امحد بدوي زكي- 3
  84، ص1991املدرسة اجلزائرية إيل أين؟ دار االمة ،اجلزائر،: مصطفي عشوي - 4
  10،ص1985اجلامعية، مصر، فقه اللغة وعلم اللغة ، دار املعرفة : حممود ياقوت سليمان- 5
  40،ص 2008دار مهة اجلزائر ، ،.....  أخريئاء ييف املواطنة اللغوية و اش: صاحل بلعيد- 6
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طا وثيقا إال أن مفهوم التعلم أكثر مفهوم التحصيل مبفهوم التعلم ارتبا يرتبط :تعريف التحصيل
حتت ظروف املمارسة  والتدريب يف املدرسة  فهو يشري إىل كافة التعبريات يف األداء، مشوال واتساعا

والقيم وتعديل  وطرق التفكري وتغري االجتاهات فهو يتمثل يف اكتساب املهارات واملعلومات
بينما التحصيل هو أكثر ارتباطا بالنتائج ,ويشمل النتائج املرغوبة وغري املرغوبة  أساليب التكيف

  .1املرغوبة للتعليم
يرتبط مفهوم التحصيل الدراسي بعدة مصطلحات أمهها التحصيل  :تعريف التحصيل الدراسي 

ملواد األكادميي الذي يعين املعرفة اليت مت احلصول عليها واملهارات اليت اكتسبت يف إحدى ا
  2الدراسية واليت مت حتديدها بواسطة درجات االختبار من قبل املدرس

ميكن تعريف التحصيل الدراسي بأنه ناتج العملية التعليمية ويتعرف عليه من  :اإلجرائي التعريف 
  .خالل النتائج احملصل عليها
األبناء يربطهم رابط هي جمموعة من األفراد تتكون من األب واألم و :تعريف اإلجرائي لألسرة

  . 3جتماعية و تربويةل دورها يف تنشئة األبناء تنشئة االدم وتتمث
هو البيئة احمليطة بالتلميذ يف الوسط املدرسي الذي يتكون  :التعريف اإلجرائي للمحيط المدرسي

  .وإداريون وطالب  أساتذةمن معلمون أو 
  :الدراسات السابقة_7_1

ا الباحثة محار فتيحة عام  :الدراسة األولى تناولت الدراسة الثانوية و .2007/2008قامت 
  .دورها يف تعلم اللغات األجنبية للتلميذ وهي دراسة لنيل شهادة املاجستري يف جامعة اجلزائر

هل تداول استعمال اللغات األجنبية يف احمليط العائلي يعترب عامال حامسا يف  :إشكالية الدراسية
  اللغات األجنبية لدى املراهق؟عملية تعلم 

  وهل إدراك التلميذ لفوائد اللغات األجنبية ينمي فيه رغبة حتصيلها؟ 
  وهل الكفاءة البيداغوجية للمعلم هلا دور فعال يف تعلم اللغات األجنبية لدى التلميذ؟

                                                             
  65 ص 1987 ، االجنلو، 2ط , التعلم نظريات وتطبيقات:نور حممد الشرقاوي - 1
 67نفس املرجع ص  - 2
  10دراسة ميدانية بثانويات البويرة وتيزي وزو بدون سنة ص املناخ األسري وعالقته بالتفوق الدراسي لدي املراهق املتمدرس: ملحة  عليوات- 3
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  : فرضيات الدراسة
ا إىلدي ؤ من طرف الوالدين ي األجنبيةاستعمال اللغات  إن- 1   . اهتمام الطفل 
  . ينمي فيه رغبة حتصيلها األجنبية اللغاتالتلميذ لفائدة  إدراك- 2
  . للتلميذاألجنبية الكفاءة البيداغوجية للمعلم هلا دور يف تعلم اللغات - 3

  :هدف الدراسة
  . األجنبيةحتليل االسرتاتيجيات اليت وضعت لتعليم اللغات 

  .فاءة التلميذ والعمل على تدارك النقصاملشاكل اليت تواجه وحتد من كإظهار 
تمع يف ميدان   إذادف هذه الدراسة الختبار ما  كان التعليم الثانوي يتجاوب مع مطالب ا

  .األجنبية التالميذ فيما خيص تعلم اللغات  رف على مشاكلوكذلك التع االتصال
اعتمدت على سحب العينات من ثالثة  إذا،  القصدية استخدمت الباحثة العينة:عينة الدراسة

  .تلميذا 137قدرت العينة املقدرة ب إذثانويات 
  .استعملت الباحثة االستبيان :الدراسة  أدوات أما-

  :نتائج الدراسة
ترتبط بعوامل  األجنبيةفشل عملية التعلم وتعليم اللغات  أوجناح  أن إثبات إىلتوصلت الدراسة -

  . املتمدرسني يطة باملدرسني ومادية احمل، نفسية، اجتماعية
  .الدراسي يلعب دورا هاما وفعاال يف عملية التحصيل لألبوينالدراسي  املستوى إن-
  .للتلميذ  األجنبيةالكفاءة البيداغوجيا للمعلم هلا دورا مهما يف عملية تعليم اللغات  إن

  :تعقيب على الدراسة السابقة 
نتعرض له لكن  أنالدراسة حناول  هذه الدراسة تفيد موضوع دراستنا فجل ما عوجل يف هذه إن-

 الدراسي تحصيلال لفرنسية واالجنليزية وعالقتهاخاصة ا األجنبيةوهي تعلم اللغات  أخرىبصبغة 
  . التالميذ يف مرحلة التعليم الثانوي

ت الطلبة حنو اللغة االجنليزية وعالقتها بالتحصيل ااجتاه"دراسة سعاد معروف  : الدراسة الثانية
دراسة ميدانية على عينة من طلبة الصف "(الصفية السائدة اإلدارة أمناطلدى اجلنسني يف ضوء 

 آراءالتعرف على  إىلهدفت الدراسة )الثانوي يف ثانويات مدينة دمشق الرمسية واخلاصة األوىل
ة ذلك بالتحصيل قرق بني هذه االجتاهات لدى اجلنسني وعالالطلبة حنو مادة اللغة االجنليزية والف
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وعالقتها باالجتاه حنو ,الصفية السائدة  اإلدارةالطلبة حنو  آراءالتعرف على  إىلكما هدفت ,يها ف
تفيد يف  أنمادة اللغة االجنليزية حيث يستطيع البحث تقدمي مقرتحات وتوصيات ميكن 

  .لتحسني العملية التعليمية يف الصف  إجراؤهاالرتبوية والتعليمية الالزم  اإلصالحات
عبارة موجهة 46مؤلفة من  استبانتصممت الباحثة الدراسة  أهدافومن اجل حتقيق 

م حنو مادة اللغة االجنليزيةللطلبة لقياس اجتاه على  عبارة موزعة 38مؤلفة من  أخرى و استبانة. ا
  .الصف وتنظيم التعليم إدارةلمدرسني يف موجهة لأبعاد مثانية 

كذلك قامت الباحثة بإجراء اختبار حتصيلي لطلبة الصف األول الثانوي يف مادة اللغة 
  . وقد اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ,االجنليزية

طالبا وطالبة يف  420وإلجراء هذه الدراسة مت اختيار عينة عشوائية من الطلبة مؤلفة من 
مدرسا و مدرسة  60الثانويات الرمسية واخلاصة يف مدينة دمشق وعينة من املدرسني مؤلفة من

  .يدرسون اللغة االجنليزية يف هذه الثانويات
يوجد فرق بني االجتاه حنو مادة اللغة  ال بأنهالدراسة  إليهاالنتائج اليت توصلت  أهمومن 

ولكن يوجد فروق بني االجتاه حنو مادة اللغة االجنليزية ,االجنليزية والتحصيل لدى اجلنسني 
ولكن يوجد فروق بني االجتاه حنو مادة اللغة االجنليزية واإلدارة الصفية ,والتحصيل لدى اجلنسني 

  مل االرتباط لبريسونحيث بلغ معا
اية ال دف برمتها إىل إجراء دراسات ويف  دراسة مت التوصل إىل مجلة من املقرتحات 

أخرى تكشف عن العالقة بني اجتاهات الطلبة حنو مادة اللغة االجنليزية والتحصيل فيها ودور 
  . املدرس يف تفعيل هذه الرغبة 
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  األجنبيةتعلم اللغات : الفصل الثاني_  2
  :تمهيد_ 1_2

من  أصبحجنبية خاصة تلك اليت هلا رصيد حضاري وتراث ثقايف تعلم اللغة األإن 
االنفتاح علي العامل اخلارجي و علي ثقافات من أجل الضروري ومن متطلبات العصر تعلمها 

تمكن من اكتساب خربات جديدة وجتارب علمية ومستوي حضاري يفيد متعليمها لالعامل ، و 
تمع بصفة عام                                       . ةبصفة خاصة و ا

  :النظريات المفسرة للغة 2-2
من طرف الكائن البشري منذ والدته جداال كبريا بني  شكل موضوع كيفية اكتساب اللغة
عددا كبريا من النظريات املفسرة لكيفية  ظهور إىل أدىالنفسانيني واللغويني والرتبويني وهذا ما 

  :النظريات  ومن هذه, اكتساب اللغة
معروف زعماء املدرسة السلوكية يف  هذه املدرسة كما هو وميثل نظريات التعلم واالشتراط-1

م على نتائج "بيجو"و"سكيز","واطسون"حدة الواليات املت وغريهم من الباحثني الذين بنو نظريا
  .حبوث بافلوف االشرتاطية

 "و "لينربج"اللغوية ومن ابرز ممثليها  أوالنظريات الفطرية  أيضاوتسمى  النظريات العقلية- 2
  .وغريهم"تشومسكي

  1رائد هذه النظرية" جان بياجي"ويعترب  النظرية المعرفية- 3
  :نظريات التعلم واالشتراط_ 1

حيث نشر يف عام "1878,1858"يعترب جون واطسون رائد هذا االجتاه 
والقائمة على  آنذاكفيها على رفض املدارس النفسية السائدة  أكدنظريته السلوكية اليت 1924

املالحظة   أسلوبواقرتح  وعلى االستبطان وعلى دراسة النمو العقلي واملعريف,دراسة الالشعور
  .2كمنهج لدراسة السلوك

 , أنتاجه يتم استقباله وما يتم ولقد ركزت هذه النظرية يف معاجلتها للنمو املعريف على ما
اظرت للغة على ولذلك ن عن طريق التعلم ولذلك ذهب السلوكيون منط تعليمي يتم اكتسابه  أ

                                                             
  89عشوى مصطفى املرجع السابق ص- 1
 91، صاملرجع السابق:مصطفي  عشوي - 2
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يكتسبون  واألطفالالنماذج اللغوية السليمة عن طريق  النمذجة  يكسبون الصغار الكبار أن إىل
  1هذه النماذج عن طريق االستماع والتقليد مع استمرارية التعزيز من قبل الكبار

ة الرتكيبية ال تظهر يف فراغ وان للبيئة دورا كبريا يف تعلم اللغ أنهذه النظرية  أصحابويرى 
  :منها أوجهاللغة وان عبارات الطفل ميكن مالحظتها من عدة 

اليت يكتسبها الطفل وجيسد نظام القواعد  اللغةالذي يتصل بالطفل ينقل  اإلنسايناحمليط - 1
  .اخلاص باجلماعة اللغوية

 صلة باملنظور االجتماعيغري لغوية ذات لغوي يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل دور احمليط ال- 2
  .فظيلال تطورخالل االضطرابات للبوضوح من  أمهيتهر واالنفعايل الذي تظه

الن اللغة تعود يف مظاهرها :الطفل ينمو يف بيئة طبيعية واجتماعية ال تنفصل اللغة عنها - 3
  .ضرورة البيئة بال األساسية إىل

اللغة تكتسب من خالل التكرار والتعزيز من  أنالسلوكيون يرون  أنويتضح مما سبق 
  2.االجتماعية والبيئة اللغوية خالل البيئة

دورا كبريا  هلا )ومجاعة الرفاق األسرة(للبيئة االجتماعية والبيئة اللغوية  أنوعليه ميكن القول 
  ت األجنبية وتعليمها لألبناءيف اكتساب اللغا

  :the genctic theory3النظرية الفطرية _ 2
ا يف تركيبه الداخلي ألنه مهيئيكتسب اللغة  أن اإلنسان إىلهذه النظرية  أصحابيرى 

ا من خالل النماذج  فالقواعد النحوية والصرفية للغة ,  اللغةعلي اكتساب  ال يتم اكتسا
 تشوميسكي هذه احلقيقة عندما رأىأكد يولد الطفل وهو حيمل هذه القواعد وقد وإمنا فحسب 

 وإبداععلي استنباط  األطفالاليت تساعد )  LAD(اكتساب اللغة  أداةميتلكون  األطفال أن
  اللغة

  أنهذا االجتاه  اصطحاب ظريات العقلية أو الفطرية ويرىهذا االجتاه اسم الن ويطلق على
تسمح له بتعلم اللغة وهذه القدرة ميتلك قدرة فطرية  إنسانميكنه تعلم اللغة الن كل  إنسانكل 

                                                             
مؤسسة الوراق      عالجعالج االضطرابات اللغوية لذوي اإلعاقات التشخيص و الاستاتيجية : حممد صاحل االمام ، عبد الرؤوف حمفوظ - 1

 20ص 2009لنشر و التوزيع،
  15، ص2008،  1التحصيل اللغوي وطرق تنميته دار العلم و األميان للنشر و التوزيع ، ط: عبد املنعم أمحد بدران - 2
  12املرجع السابق ص: عبد املنعم امحد بدران- 3
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اعامة بطبيعتها مبعين  يف كل زمان ومكان واللغة عندهم شكل من  تنطبق علي مجيع البشر أ
  .ميكن تفسريه باالعتماد علي املؤثرات اخلارجية فقط السلوك املعقد ال أشكال

اليت تسمح له ) القوانني(الطفل يتعلم القواعد  إن) 1968-1975(يرى تشومسكيو 
النحو " املسماةوتقوم نظرية تشومسكي .وفهم عدد غري حمدود من التنوعات النحوية  بإنتاج

ة السطحية والبنية على التمييز بني البني)transformational grammar" (املتحول
 أما:املنطوقة واملكتوبة نفسها ) الكلمات(املفردات تشومسكي بالبنية السطحية ويقصد.العميقة 

ال وهذا املعىن ,"البنية العميقة"ما يشكل )أي املعىن(السطحية فهو املعىن الذي يعطي هلذه البنية 
 اإلنساناجلهاز العصيب لدى  أنيؤكد عليه تشومسكي هو  ومما ميكن مالحظته بصفة مباشرة،

وتبعا لذلك فان للطفل استعدادا وراثيا  .غويا موروثا مفهوما لحيتوي على بنية عقلية تتضمن 
  .لغة بشرية أيةلتعلم 

من العمر وحىت البلوغ  األوىلهو قدرة الطفل يف املراحل  الرأييدعم هذا  الذي ءوالشي
بعد البلوغ فان  أما.لغتني دون تدريب خاص أو تعلم لغة  أن إذصعوبة  أكثرفان املهمة تصبح 

وذلك ,الوسائل الرتبوية ل واستعما تعلم لغة ما يتطلب الدراسة أن إذصعوبة  أكثراملهمة تصبح 
  .      1979هيزرنغتون وبارك سنة كل من   أكدهما 

ويرى بان الفكر هو اللغة فان االجتاه األمور الذي يبسط  اجتاه املدرسة السلوكية وعكس
اتنظيما عقليا فريدا من نوعه تستمد حقيقتها من حيث "العقلي يعترب اللغة  للتعبري  أداة أ

  .التفكريو 
يدافعون عن االجتاه  نمسامهة لعلماء النفس اللساين الذي أهمفان  آخرون و وكما يؤكد وينر     

شرح لكيفية عالقة بني املعين والنمو املعريف وفيما يلي  إقامةالعقلي يف اكتساب اللغة يتمثل يف 
  . 1اكتساب اللغة حسب النظريات املعرفية

   :2النظريات المعرفية : -3
 أيهذا االجتاه الذي يقوم على اعتبار اكتساب اللغة كاكتساب  يعترب جان بياجي رائد

هو نتيجة  إمنابان منو وارتقاء الكفاءة  اللغوية  التأكيدويقوم جوهر هذه النظرية على  آخرسلوك 

                                                             
  .347ص، 2008، 1، دار الفكر ،طتدريس الطلبة ذوي مشكالت التعلم ، ترمجة ابراهيم الزريقات:مريسرسيسل مريسر، ان ر - 1
 94املرجع السابق ص :عشوي مصطفي 2
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النمو املعريف لدى الطفل من واىل جانب أعمال بياجي يف دراسة .التفاعل بني الطفل وبيئته 
فل فان العامل عند الط "اللغة والتفكري "امليالد حىت الرشد حيث خصص كتابا بأكمله لقضية 

حيث "التفكري واللغة "كتابا حتت عنوان    ألفقد  )VYGTSKY( فيكوتسكيالروسي 
بياجي وخاصة فكرته  أفكار أيضافيه  وانتقداالجتاه العقلي يف اكتساب اللغة  أراءانتقد فيه 
   )عند الطفل(املتعلقة بالتمركز حول الذات  األساسية

االجتاه العقلي يف  أصحابمن  األخريومما جاء يف نقده لنظرية شرتن باعتبار هذا 
تناول موضوعات هامة كالكالم الداخلي  إىلشرتن صراحة فلم يتطرق : " اكتساب اللغة قوله

وارتباطه بالتفكري بل استعرض نتائج حبث بياجي عن الكالم املتمركز حول الذات  ونشأته
ئف الكالم من وظا أشكالمتجاهال ما هلذا الشكل من  األطفالفحسب يف مناقشة حملادثات 

ن يربط التغريات الرتكيبية والوظيفة املعقدة أخيفق شرتن يف ،  وبصفة عامة.تطورية  وأمهيةوتركيب 
  ".الكالميف التفكري بنمو 

   :تالية النتائج ال "التفكري واللغة"يقرره فيكوتسكي يف كتابه ومما 
  . أصول خمتلفةيف تطور منومها ، للتفكري والكالم )1
حندد مرحلة ملا قبل النشاط العقلي يف النمو الكالمي للطفل ومرحلة نستطيع بكل تأكيد أن )2

  .ملا قبل اللغة يف منوه التفكريي
  . باآلخرحىت فرتة معينة يسري منو الكالم والتفكري يف خطوط خمتلفة بدون ارتباط احدمها )3
  . والكالم  تعقليا، بعدها يصري التفكري كالميا,نقطة معينة تتالقى اخلطوط  وعند )4

ومنو اللغة حسب  التفكري تشرح منو نظرية فيكوتسكي نظرية تطورية أن إذناملالحظ 
وعند شرحه لعملية تطور  .ارتباطيهتصبح العالقة بينهما يف فرتة معينة عالقة  أن إىلمراحل معينة 

تعميم فالكلمة يف البداية  ؛ يبدأ أنمنو املفاهيم العلمية يف مرحلة الطفولة يصر فيكوتسكي على 
ا,وكلما تطور منو عقل الطفل منط بدائي للغاية ذو تستبدل بواسطة تعميمات ذات منط   فإ

ويتضمن منو  .تكوين مفاهيم حقيقية إىليف النهاية  هي العملية اليت تؤدي وهذه، تقدماأكثر 
قية والذاكرة املنط اإلدراكيمعاين الكلمات منو وظائف عقلية  عديدة ؛كاالنتباه  أواملفاهيم 
خالل  املركبة هذه العمليات النفسية إتقانوال ميكن والقدرة على املقارنة والتمييز،  والتجريد
فرصة  هو-فيكوتسكي على ذالككما يؤكد –فالذي حيتاجه الطفل  .فحسباألويل التعليم 
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ذلك الن املرء ال يستطيع تعليم  ،اللغوي العام الكتساب مفاهيم وكلمات جديدة يف السياق
والتكرار كما هو احلال يف ، والتذكر القهري، املصطنعة اإليضاحاتبواسطة  األدبيةاللغة  األطفال

  .أجنبيةتعلم لغة 
 النظريات املعرفية اليت ميثلها فيكو تسكي و إطارفان عملية اكتساب اللغة يف ، وباختصار

بياجي عملية  و وتسكيت املعرفية اليت ميثلها فيكالنظريا إطاربياجي عملية اكتساب اللغة يف 
 راثيالو  االستعداد أو االشرتاطبسيطة تقوم على  وليست عملية،  إبداعيةمعقدة ذات وظيفة 

هو الذي  ولعل تداخل عوامل عديدة يف عمليات اكتساب اللغة .األخرىكما تدعي النظريات 
ال ااملوقف التكاملي يف هذ بروز إىل  أدى   .ا

 ننالحظ افإننا موقف النظريات اليت تشرح عملية اكتساب اللغة  تأملنا إذا :الموقف التكاملي
فقد ,عامل من العوامل اليت تتدخل يف عملية اكتساب اللغة وعليهأو لنظرية تركز على جانب ا

  . ةاجتاه تكاملي يف شرح عملية اكتساب اللغ األخريةظهر يف السنوات 
قد زودت بيولوجيا باستعداد خاص  بان العضوية البشرية التأكيد ويقوم هذا االجتاه على

الكتساب  أساسيباستعمال اللغة شرط  املستمرة تعداد فان التجربةلتعلم اللغة ورغم هذا االس
س كاف لعملية اكتساب اللغة لي ولكنه أساسياالستعداد البيولوجي وحده شرط أن  أي,اللغة

  .يقوم على االستعمال واملمارسة  أننبغي الذي ي
السليب  على الدور اللغة وعكس موقف السلوكيني الذين يقوم تصورهم لعملية اكتساب     

جيايب والنشيط الذي يؤديه اال الدور اغلب املنظرين احملدثني يؤكدون فان,للطفل يف هذه العملية 
اللغة وذلك كما يشرحه كل من هيذرينغتون وبارك وكما جتلى هذا الطفل يف عملية اكتساب 

هذه العالقة اليت كانت موضوع جدل كبري بني تبيان العالقة بني اللغة والفكر، يف  املوقف
ونظرا للعالقة املوجودة بني .الباحثني مل يقل عن اجلدل املثار حول كيفية اكتساب اللغة

ال    1.املوضوعني فإننا نستعرض فيما يلي وباختصار أهم االجتاهات يف هذا ا

                                                             
  96ملرجع السابق ،صا: مصطفي عشوي_  1
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  :1المهارات اللغوية أنواع _3_2 
لقد اهتمت الطرق التعليمية و الرتبوية احلديثة باجلانب امسعي عند املتكلم ،  :االستماع_1

ا و تراكيبها  ا اللغة ونطقها الصويت و ألفاظها ن هذه احلاسة تدركباعتبار أ   .وكلما
الوسائل التعليمية يف عملية التعلم بصفة عامة علي  أمهيةيف كتابه " حممد واطاسن" أكدلقد 
 إن"يقول  إذ) اللغة املكتسبة  أي(مهارة االستماع يف عملية التعلم اللغة خاصة الثانية  أمهية

  ".علي التصور اإلدراكمهارة االستماع تتماشي والقدرة علي 
 أصواتمساع  يه علىأذنيكتسب املهارات لغة ما،إال إذا مرنت  أنميكن للمتعلم  ال:مثال 

  .، املفردات ، و الكلمات األلفاظتكون هذه األلفاظ مبعزل عن  أالومتيزها بشرط 
و التميز بني  األجنبيةاللغة  إيل اإلصغاءاملتعلم ملهارة االستماع و  اكتساب إن: النطق مهارات
ا املسموعة  األصوات إعادةاملقارنة بينهما كل ذالك ينتج له جماال مقيدا ، وهو ومقاطعها و  أصوا

ا ، ولذالك تسبق مهارة االستماع علي م الرتبوية هارة النطق يف الطرق التعليمية و والتلفظ 
البد من وضع منهجية ومراحل " ، وحسب واطاسن حممد  األجنبيةاحلديثة يف تعليم اللغات 

م سبق له وان املتعل أن إذسهال و متيسرا  األمرتقع ضمن الطريقة املتبعة يف ذالك ، ويكون 
عملية  أداءالكثري من احلقائق اللغوية املتعلقة باللغة الثانية ، ومن مث يكون مستعدا علي  أدرك

وجه الشبه  األموان كانت غريبة عليه ومل يكن بينها وبني اللغة  حىت باألصواتالنطق و التلفظ 
  .صوتية أوقرابة نطقية  أو

عليه يف   تتحصلتعمال الرصيد اللغوي الذي مهارة احلديث تكتسب باس إن :مهارة الحديث
كل درس من الدروس سواء يف الفصل أو غري ذالك ،بالتدرب و املمارسة الفعلية للغة استماعا 
ونطقا ، فكلما تدرب املتعلم على النطق باللغة األجنبية انطلقت عقدة لسانه وذالك عن طريق 

إن باستطاعة املدرس إن يسجل مواقف "" حممود امحد السيد"دروس احملادثة ، فلقد بني لنا 
إن يستمعوا إليها ،مث يشري إىل األخطاء اليت وردت يف احملادثة ادثة اليت تدور بني املتعلمني و احمل

                                                             
 نقال عن وطاسن 35ص 2008-  2007،مذكرة املاجستري، جامعة اجلزائر   الثانوية ودورها يف تعليم اللغات األجنبية للتلميذ: محار فتيحة - 1

أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعلم عامة وتعلم اللغة العربية لالجانب خاصة ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، الرغاية ، اجلزائر، :حممد 
 201،ص 1988
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اليت وردت ومن مثة بقاء احملادثة املسجلة من جديد ليقارن بني األخطاء اليت أشار إليها املدرس 
  .لريي ما إذا أعادوا ارتكاب تلك األخطاء 

إن القراءة هي عبارة عن عملية معقدة تشمل على  جمموعة من  املهارات  : مهارة القراءة
ا بطريقة صحيحة، الكلمات، كالتعرف على احلروف وكما تشتمل على ، النطق 

  .1االستنتاج وحتليل النص املقروء,الربط,الفهم
يسيولوجي والقراءة حسب حممود امحد السيد و تشتمل على جانبني أوهلما نشاط ف

وثانيها نشاط عقلي يتمثل يف ثروة ,تشمل على احلروف الكلمات والنطق بطريقة صحيحة :
     .املفردات وفهم املعاين البعيدة واستخالص املغزى ويف األخري التحليل والنقد

ا تأيت كمرحلة :مهارة الكتابة - إن تعليم مهارة الكتابة من أهداف عملية تعلم اللغات غري أ
  ".احلديث والقراءة,النطق ,االستماع "بعد اكتساب مهارات سابقة  متأخرة

ذلك الن الطرق التعليمية احلديثة تركز جل اهتمامها على االستماع ألصوات اللغة خاصة 
ا يف كلمات ومجل       2.األجنبية منها والتدريب عليها مث النطق 

  :وظائف اللغة _  4_2
  :وهي  أساسيةللغة سبع وظائف إن يرى فاليدي 

  .حاجاته والتعبري عن رغباته وعن كل ما يريده إشباعمتكن اللغة الطفل من  :األداء وظيفة-1
  .مثال  األوامر ها مراقبة سلوك اآلخرين من خالل إصداروهدف :وظيفة الضبط -2
  .اآلخرينتستعمل اللغة لتحقيق تفاعل الطفل مع  :وظيفة التفاعل -3
إذ من  أحاسيسه اخلاصة واجتاهاته, يعرب الطفل بواسطة اللغة عن آرائه :وظيفة شخصية  -4

  .خالل اللغة يستطيع الطفل بلورة هويته
 بعد بدء متييز الطفل نفسه عن حميطه يأخذ يف استعمال اللغة :وظيفة االستكشاف -5

  .الستكشاف حميطه وفهمه 
  .نشاء عامل خاص به متكن اللغة الطفل من اهلروب من واقعه وإ: وظيفة التخيل-6

                                                             
 1998والنشر ،سوسة ، تونس  اللسانيات وتعليم اللغة ، دار املعارف للطاباعة: ، نقال عن محد حممود36املرجع السابق ص: محار فتيحة - 1

  167ص
   226املرجع السابق ص: فتيحةمحار  - 2
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   1األطفال تبادل املعلومات اجلديدة وتوصيلها بواسطة اللغة يستطيع: وظيفة اإلعالم-7
   :األجنبيةعوامل اكتساب اللغات  _5_2
، من هذه العوامل العمر الذي يتلقي األجنبيةب اللغة هناك عدة عوامل تفسر عملية اكتسا   

تمعي و املكانة لكل لغة و البيئة اليت تظهر فيها ال  مداخالتفيه الطفل  غة و الدعم ا
ات بني اللغتني، وعوامل فردية مثل الدافعية  االجتماعية لكل لغة و االختالفات التشا

  :ومن بني هذه العوامل مايلي. اتواالستعداد لتعلم هذه اللغ
   :2"النفسية"العوامل الذاتية 

عوامل اكتساب اللغة هو ذلك  إنتتفق ,يف جمال علم النفس السلوكي  األحباثكل   إن    
 :الداخلية ومن بني هذه العوامل هي اآلثار.التعبري الذي يصرا علي املتعلم نتيجة

صد بالنضج عملية النمو و االرتقاء النفسي مقابل عملية التعلم و االكتساب، فهو يق :النضج
 . 3اكتمالهجودة الذهن و  أوالتميز  أوالقوة املطلقة 

احلالة الصحية يف عملية النمو  تؤثركما كتمال القدرات السيكولوجية للفرد،  عرب عن ا فهو ي   
 .و النمو اللغوي بصفة خاصةعامة 

والوجداين حيث  نمو العضوي والعقلياستعداد الطفل الكتساب مهارة ما بيرتبط  :االستعداد
 فهم تصور ما يريد تعلمه ه العقلية من استيعابمتكنه قدرات
للحوافز اليت خيرجها الفرد للقيام  لإلشارة او الرغبة يستخدم مفهوم الدافعية: الدافعيةالرغبة او 

يد النشوايت علىبنشاط سلوكي و توجيهه حنو وجهة معينة  الدافعية يف  أمهية ولقد أكد عبد ا
ا  من حيث, وجهة تربوية ا هدف تربوي يف ذا الدافعية من الوجهة  أمهيةوكما تظهر ...كو

ا وسيلة ميكن استخدامها يف سبيل اجناز  تعليمية معينة علي حنو  أهدافالتعليمية من حيث كو
 .فعال

يف عملية التعلم وذالك ملا حيققه من جتانس يف النظام اللساين  أساسيايعد الفهم شرطا  :الفهم
 .املتعلمبني املعلم و 

                                                             
  84ص السابق رجع املمصطفي عشوي، - 1
  84املرجع السابق : مصطفي عشوي 2
   49، ص 2003ئر الوطنية للكتاب ،اجلزا ، املؤسسة التعلم عند الغزايل: بخاريمحانة ال 3
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هادفا وان يرتبط يكون التكرار مؤطراً خبطة بيداغوجية وتعليمية لكي يكون  أنيشرتط :التكرار
  . الدافع و الرغبات,بنوازع شخصية  للمتعلم كامليول 

  :1االجتماعيةالعوامل 
املختلفة عند الطفل بالوسط االجتماعي و االقتصادي،و  وتأديتهاتطور اللغة  يتأثر :احمليط-

ال يؤكد تشومسكي دور البيئ. الثقايف الذي يرتيب فيه  تساعده  إذة احمليطة بالطفل ويف هذا ا
   .اللغوي من حيث استيعاب اللغة اليت ميارسها و يتجنبها  اإلبداععلى 

  :وتتمثل البيئة احمليطة فيما يلي
فشل الطفل  أويف جناح  األكربالوالدين يلعبان الدور  أنحثون يؤكد الباو  :والدي الطفل

 األممن لغة  مأخوذةلغوية خاصة به كل طفل يطور لنفسه صيغ   أنيف اكتساب املفردات اللغوية 
يف البناء  األملغة  تعرف اثر إىلمن خالل دراسة هدفت ) Hegde,2001(وتؤكد مارجريت

 وأثره األطفالاء اللغوي لدي يف البن األمدور  أمهية الباحثة إىلاألطفال و توصلت اللغوي لدي 
  .الواضح يف البناء اللغوي و انعكاساته علي تعليم الطفل فيما بعد

يؤثر يف منو الطفل  الثقايف للوالدين املستوى أن وتثبت الدراسات :المستوي التعليمي للوالدين
ا الطفل وتعبري عنملا يفكر به  اللغة هي انعكاس أنكما ،  اللغوي  البيئة الثقافية اليت يعيش 

 "جليسون"قامت  األطفاللدين يف طبيعة البناء اللغوي لدى ااثر املستوى التعليمي للو  ولتأكيد
ذوات املستوى التعليمي املرتفع خيتلفون  األمهاتمن  األطفال أن إىلبدراسة توصلت من خالهلا 

  .ذوات املستوى املتواضع األمهاتمن  األطفالعن  التعبريية طبيعة لغتهم يف
سلبا يف الطفل  وإما إجيابا إماواليت تؤثر  : باألسرةاالقتصادية واالجتماعية المحيطة  األوضاع

شك انه  أدىنفدون ,كان الوسط البيئي الذي يعيش فيه الطفل يؤثر يف املفردات اللغوية   وإذا
لرتكييب للجملة ففي دراسة ورد اليت استهدفت املقارنة بني السود من الطبقة ا يعكس على البناء

بني الرتاكيب  وجود االختالفإىل املتدنية والبيض من الطبقة املتوسطة توصل الباحث 
 األطفالذوو الدخل املنخفض يستخدمون تراكيب اقل من  فاألطفال، بني الطبقتني املستخدمة

  .2ذوي الدخل املتوسط

                                                             
  32مرجع سابق ص:إمساعيلحممد صاحل اإلمام، عبد الرؤوف حمفوظ  1
  33، صاملرجع السابق : حممد الصاحل االمام، عبد الرؤوف حمفوظ - 2



 اللغات االجنبية                                                                      :        الفصل الثاني 
 

 

21 

  :تتمثل الوسائل املادية يف:املادية  عواملال -ج
 أمهيةالرحيم على  ولقد بني بشري عبد، األشرطة ،احلاسوب ،ازمثل التلف:السمعية البصرية -

الوسائل التعليمية تثري اهتمام التالميذ حنو  أنالوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم على 
الوسائل التعليمية تساعد التالميذ على تعلم بعض املهارات اليت تسهل هلم  أنوكما ."الدرس

  .1"عملية التعليم والتعلم والتذكر
لة  أكدت :الكتاب - د املتخصصة اليت صدرت عن قسم التعليم املكثف للغات يف  األكادمييةا

ويكون حامال ,إليهاملرسل واملرسل  الكتاب املدرسي يعترب القناة املقروءة بني"... أناجلزائر على 
ا عن يكون تعبري  أنوال يكون تعبريا عن رؤى املؤلف بل جيب ,زمانا ومكانا,لربنامج كما وكيفا

مة هلذه املهمة وعارفة للمقاييس التعليمية الناجحة وسو رؤى جمموعة حكيمة مؤهلة م
  2..."باستمرار

  :تتمثل يف :الوسائل املعنوية  - ج
خيتار  و ينظمها,يقدمها ,يف العملية التعليمية فهو صاحب املعرفة  األساسيوهو احملور  :املعلم

 أهداف و التالميذ وفق معايري أعمالوكما انه هو الذي حيكم على .اليت يستعملهااألدوات  هلا
 أناملدرس جيب  إن: "نور الدين خالدي  و شارف سرسر يقول حممد ويف هذا الصدد,التدريس

 إذن التالميذ واملنشط ألدوارهم فهو إذن ليس مصدر للمعرفة؛ ألعمالنظم لطابع املا يغلب عليه
مل يتم ضبطها وفق تنظيم حمكم يقوم بتحقيق أهداف واضحة  تنفع ما ال املوهبة والكفاءات

  3."وحمددة

                                                             
, دار القصبة,1ط,اكتساب اللغة العربية عند الطفل اجلزائري:حفيظة  تازويننقال عن   ،  35ص ) املرجع السابق (محار فتيحة  - 1

 .17ص,2003,اجلزائر
 .13ص,1989,بريوت لبنان,3ط,العلوم إحياءدار ,يف عملية التعليم و التعلم األجهزةيف تقنيات الرتبية استخدام :الرحيم بشرية  عبد- 2
 14املرجع السابق :محار فتيحة- 3
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  1.اللغة اكتسابالعوامل اليت تأثر يف عملية  أهمويوضح الشكل التايل 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )30حممد الصاحل االمام، عبد الرؤف، ص(املصدر
  : تعلم اللغة  أهمية_ 6_2

 .اللغة متيز البشر عن غريهم من الكائنات احلية  - 1
هلا علي عامل  احلدودالواسع سيطرة  رتميزيالبواسطة نظامها  لإلنسانن اللغة تيسر أ - 2

 .ن ينظمها و خيضعها بل ويطورهابواسطتها يستطيع أاحمليطة به ،انه  األشياء
استئناف جتاربه وخرباته علي  اإلنساناليت تفيد  اإلنسانيةن اللغة وعاء خيزن التجارب أ - 3

تطورها احلضاري االجيايب  اإلنسانيةمدونة وحمفوظة ومعروفة وبذالك تكفل للمجتمعات  أسس
 .البعض أساسبناء اخلربات بعضها علي  بأسلوب

ن مل يكن مقتدرا أيضا ال تتاح له أيف جمتمعه ومنافع خاصة  تتيح اللغة للفرد مكانة خاصة - 4
 .اقرأنهيتفوق بواسطته علي  اعياإبدعلي التصرف باللغة 

                                                             
  30املرجع السابق ص عبد الرؤوف، حممد صاحل االمام ، - 1

  

الوالدین ، الوضع االقتصادي و االجتماعي ، وسائل 
،االستعدادات الوراثیة المعتمدة علي البیئة،نوعیة  اإلعالم
 البیئة 

 البیئة   

  

العقلي   النشاط
الخبرة و (

). الممارسة
, معارف
عادات,مھارات

 قیم,اتجاھات,

   التعلم

  العقلي       

  الجسمي     

 االنفعالي    

 النضج

  العوامل المؤثرة        

 في النمو اللغوي       

  

األمراض المزمنة لالم ,حة األم الص, أعمار الوالدین(
 عالقة الطفل بوالدیھ,األبو

 عوامل أخرى
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ا للمجتمع حول  رأياختلق اللغة  - 5  .الكبرية و الصغرية  قضاياهعاما متشا
اد وما فر أليسيا يف طب التحليل النفسي و التعرف علي مشاكل اتلعب اللغة دورا رئ - 6

راف وتساعد املريض و لسلوك تساعد القوي وتقيه من االحن ساليبيعانون منه ومن مث تقرتح أ
                 . 1مراضهأالشفاء من 

  :مميزات تعلم لغة ثانية_7_2
تكون لديهم مرونة كبرية و أصالة يف التفكري أكثر من )األجنبية(طالب اللغة الثانية نإ- 1

  .طالب اللغة الواحدة
  .2تدخل اكربيكون طالب اللغة الثانية أكثر قدرة على حل املشكالت ولديهم مهارات - 2
دراسة اللغة الثانية تعمل على حتسني الكفاءة يف اللغة األوىل من حيث املفردات مهارات - 3

  .مهارات القراءة,االتصال
االجتاهات االجتماعية و الوعي الثقايف لطب اللغة الثانية أكثر دولية وعاملية وهذه االجتاهات - 4

  .الثقافاتأصبحت ذات قيمة اكرب يف عامل متعدد القوميات و 
حيافظ طالب اللغة الثانية علي ثقافتهم وتراثهم وجذورهم من خالل دراستهم اللغة الثانية   - 5

  .إذا كانت هذه اللغة جزءا من اخللفية الثقافية للطالب 
توجد فرص توظيف متزايدة وميزات اقتصادية مرتبطة باكتساب اللغات الثانية الن - 6

فاملوظفون الذين يتحدثون اللغة األجنبية سيكون الطلب . االقتصاديات القومية أصبحت دولية
  . 3عليهم اكرب

فلقد بينت عدة دراسات أن إتقان اللغات األجنبية له نتائج واضحة بالنسبة للدخل 
بالنسبة ملتكلم االجنليزية إىل جانب  %6يرتفع األجر حبوايل ) كندا(ففي كبيك .وفرص الشغل 

أن ) 2010( Prieto and Ginsburgh ويف االحتاد األورويب بينت دراسة ) . الفرنسية(
    4%15إىل  %5ترفع الدخل ب) االجنليزية(اللغة الثانية خاصة 

                                                             
  191ص  2005، األردن عمان تطور اللغة عند األطفال دار االهلية: نبيل عبد اهلادي، حسني الدراويش - 1
ه  1427 -م2007, 1ط ,دار املسرية , ترمجة عزو إمساعيل عفانة," دليل اآلباء  يف مساعدة األبناء"التعليم البيين الفعال : جون جاسون - 2

 .124ص
 .125ص املرجع السابق: جون جاسون 3
  55، ص 2013،بريوت ، لبنان1،دار الكتاب اجلديد ط السياسة اللغوية يف البالد العربية:عبد القادر الفاسي الفهري- 4
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رج أسهل تعلم اللغات األخرى يفتح عوامل متعددة للطالب وجيعل و جيعل السفر للخا - 7
  . 1يسمح بفهم اكرب االجتاهات ومعتقدات املتحدثني األصليني اللغة األجنبيةتعة و وأكثر م

     :تعلم اللغة األجنبية أهداف _8_2
 :تعليم اللغات األجنبية إىل يهدف  
تأهيل املتعلم للتمكن من وسائل التعبري الكتايب والشفوي، ومعرفة األدب والثقافة، وتنمية  -

املصطلحات الفنية والعلمية واملهنية وتنمية القدرة على التحليل التفاهم الدويل، واكتساب 
 والرتكيب من خالل االتصال

 متكني الطفل من فهم احمليط االجتماعي والثقايف بسهولة أكثر -
ا -  تطوير فكر متفتح على الثقافات األخرى باختالف تقاليدها وعادا
 تيسري االتصال والتواصل مع الغري -
 قات بني األجيال والقدرة على فهم واحرتام الفروق الثقافية واالجتماعية بني اللغاتتوطيد العال -
  2.تنمية فكرة التسامح والتقارب بني الشعوب -

هو اطلع الفرد علي ثقافات  األجنبيةهداف دراسة اللغات أن من أ" بلومفيلد"ويقول      
حدما يف  إيلن اللغة هي وعاء الثقافة، فعندما يشارك املرء لغة ما فهو يشارك األجنبية وكما يقول أ

  . 3طريقة احلياة اليت تقدمها هذه اللغة
  : في الجزائر) الفرنسية و االنجليزية( األجنبيةواقع اللغات  _9_2 

نظرا للظروف التارخيية و االستعمارية اليت عاشتها اجلزائر طيلة قرن ونصف القرن من الزمن       
عن واقع بعض الدول العربية االخري حتت االستعمار الفرنسي ،ورثة اجلزائر وضعا لغويا خمتلف 

  .االجنليزية ثاين لغة اللغةو  أجنبيةالفرنسية تعترب أول لغة  فاللغة
يف اجلزائر، حىت حتتل مكانة خاصة  زمن كانت وما تزال ذ عقود من المن :اللغة الفرنسية  -1

االتميز الثقايف ، كما و تكاد تكون بنسبة لبعض املدن الكربى لغة التواصل اليومي  لغة  أ
و الصناعية وحىت  اإلنتاجيةواالقتصادية يف الكثري من القطاعات اخلدماتية و  اإلداريةالت املعام

                                                             
  . 125ص, نفس الرجع السابق ‘ جاسون  جون - 1
  -http/sites.goole.dz(vebh? Soueid=chrome_instan&ion=1&ie=uif:موقع إلكرتوين - 2
  60ص 1998الزبري سعدي، تدريس اللغات االجنبية من خالل نظرية بلوفليد،رسالة ماجستري ،اشراف: حممد الصاحل بكوش  - 3
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ين احتلت الصحافة ثمانينات وحىت بداية التسعينيات أسنوات ال إيلفمنذ االستقالل . التعليمية
 M.BEN(بالغة الفرنسية حيزا كبري من القراء ، وهو ما ذكره الباحث حممد بن رابح 

RABAH 1996 (  تمع اجلزائري يف دراسة  له حول مستوي انتشار اللغة الفرنسية قي ا
يف  بأنهوظهور جرائد عمومية و خاصة حيث سجل  اإلعالميد االنفتاح بع 1989منذ سنة 

 300.000 إىلظهرت ست جرائد حكومية وجريدتني خاصتني ونسخ تساوي  1992سنة 
 800.000نسخة يوميا مقابل جريدتني عموميتني واحدي عشرة خاصة مع نسخ تساوي 

أصبح  مستعمليها كلغة  األساسيةنسخة يوميا ،لكن بعد خترج دفعات من املتعلمني من املدرسة 
 .تواصل ومتيز اجتماعي

اللغوية  صيغ  و التعابريهذا و مازالت اللغة الفرنسية املستعملة يف كثري من املفردات و ال
هذا من . 1خاصة يف املواقف ذات العالقة مبوضوعات التكنولوجيا و الصناعة الصحة و غريها

مال الكثرية و من حجم جهة و من جهة ثانية مازالت اللغة الفرنسية تستفيد من ميادين االستع
   .ساعي معترب يف التعليم ، ابتداء من السنة الثانية ابتدائي

 ألمهيتهانظرا فرضت نفسها علي الساحة الدولية  اللغة االجنليزية اليت أما: االنجليزيةاللغة  - 2
ا لغة العلم والتكنولوجيا و االتصال  يف اجلزائر اللغة  العامل لذلك اعتربت إحناءيف مجيع و كو

  . الفرنسية اللغةالثانية بعد  األجنبية
  :األجنبية في الجزائرترقية تدريس اللغات  _10_2  
تشهد انتشارا  األجنبيةضرورة الغين عنها، خصوص وأن اللغات  األجنبيةتعلم اللغات   أصبح  

مل يسبق له مثيل يف تاريخ العامل ويستحثها يف ذالك تزايد حجم التبادالت الدولية و التطور 
ذات  إسرتاتيجية- العلمية و التكنولوجية و تكتل الدول ضمن جتمعات جيوالسريع للمعارف 

املشرتكة للعوملة ، من جهة وتطور تكنولوجيات  التأثريات إيل باإلضافةاقتصادية وسياسية  أهداف
  .االتصال من جهة أخري و  اإلعالم

                                                             
، جامعة فرحات عباس سطيف دور اللغة االم يف تعلم اللغة العربية الفصحي ،يف املرحلة االبتدائية باملدرسة اجلزائرية : خالد عبد السالم  - 1

  97ص 2012-2011مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه 



 اللغات االجنبية                                                                      :        الفصل الثاني 
 

 

26 

ن اغلب التوجهات احلالية علي املستوي العاملي تفضل خيار التعليم املبكر للغة  ثانية أ
االنتشار الواسع جنبية ذات ايف لغة أ األقلدرسي و التحكم علي خالل املسار امل من  وإتقا

اية مشوارهم الدراسي   .طرف مجيع املواطنني يف 
و اهلادفة إيل ترقية وتعزيز  2002فريل أ 30رها جملس الوزراء املنعقد يف ن التدابري اليت اقأ    

ا و تتجلي تلك التدابري فيما  تلكمنا تندرج يف سياق األجنبية إتعليم اللغات  التوجهات ذا
  :يلي
، بداء من السنة الثانية من التعليم االبتدائي  أويلغة أجنبية لدخال اللغة الفرنسية كالإ -

 .سابقا األساسيعوض السنة الرابعة من التعليم 
ثانية بداء من السنة األويل من التعليم املتوسط عوض  أجنبيةاللغة االجنليزية كلغة  إدخال -

 .سابقا األساسيالسنة الرابعة من التعليم 
دف يف إطار إعادة هيكلة التعليم الثانوي، وهي الشعبة اليت  األجنبيةشعبة اللغات  فتح -
مستوي  إيلشرع يف دراستهما قبل انتقاله ،  1اليت األجنبيتنيتعزيز مستوي التلميذ يف اللغتني  إيل

  .ثالثة أجنبيةالتعليم الثانوي مما يتيح له إمكانية تعلم لغة 
  المبكر لتدريس اللغة الفرنسية في التعليم االبتدائي اإلدراج   

  :املبكر للغة الفرنسية يف التعليم االبتدائي مبرحلتني اثنتني مها اإلدراجمرت عملية 
دخال اللغة الفرنسية بداء من إ 2005- 2004شهد العام الدراسي :األوليالمرحلة  - 1

ادة وإعادة شاملة لربامج تدريس هذه املعادة صياغة نة الثانية االبتدائية مما تطلب إمستوي الس
عرب مستويات املسار الدراسي للتالميذ وكذا ختصيص  تنظيم مضامينها املعرفية وإعادة توزيعها

 .يم بيداغوجي جديد يف املدارس االبتدائيةتنظ قرارإيل إبدوره  أديحجم ساعي جديد 
كان   يظهر تأثريها مستقبليا أهدافهي بلوغ  من هذا املستوي الغاية من تدريس هذه اللغة إن

  اإلنسانيةن مل نقل معقدة للتعامل مع الفكر و املعارف إ.أداة للتواصل يف وضعيات مبنية  تكون
داة الكتساب املعارف و الكفاءات ذات العالقة ببعض املواد و الشعب و كذالك قد تكون أ

  .التخصصات يف مرحلة التعليم العايل

                                                             
 96ص 2009الرتبية يف اجلزائر رهانات و اجنازات، دار القصبة اجلزائر، اصالح: بوبكر بن بوزيد- 1
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تأجيل إدخال اللغة  تقرر 2006-2005 دراسيالعام ال إثناءيف : المرحلة الثانية  - 2
 2007- 2006العام الدراسي  إيلمستوي السنة الثالثة من التعليم االبتدائي  إيلالفرنسية 

توزيع مضامني هذه املادة علي  أعيدكما   اإللزاميالنظر يف ملمح خترج التالميذ من التعليم  وأعيد
  .و التعليم املتوسط بقية مستويات التعليم االبتدائي

  :من التعليم المتوسط األوليإدخال تدريس اللغة االنجليزية في السنة    
  :اآلتية األهدافحتقيق  إيل اإلجراءيرمي هذا 

استعماال  األكثراللغة االجنليزية هي "ثانية واسعة االنتشار  أجنبيةتزويد التالميذ بلغة  -
 "انتشارا يف العامل األوسعو 
 و املسامهة يف احلوار بني الثقافات  أخريذ من التفتح علي ثقافات التالميمتكني  -
والسيما  مصادر املعرفة و التوثيق العلمي و التقين املتوفرة بتلك اللغة إيلتيسري الوصول  -

 . 1يلاملعلومات املتعلقة باإلعالم اآل
  الجزائرة في يجنبمشاكل التي تواجه تعلم اللغات األبعض الصعوبات وال_ 11_2
ا تعاين من  أتدابريرغم كل     ا املنظومة الرتبوية لتحسني تدريس هذه اللغات إال ا اليت وفر

 :عدة عراقيل من بينها مايلي
 عدم توفر العدد الكايف من معلمي هذه اللغات وضعف مستواهم خاصة اللغة الفرنسية إذ -

فقط ممن يزاولون  %6ن نسبة أ( "رالرتبية يف اجلزائ إصالح"يقول بوبكر بن بوزيد يف كتابه 
مستوي  إي اإلصالحيف مرحلة التعليم االبتدائي ميلكون مستوي التأهيل الذي يشرتطه  تدريسها

 .)شهادة الليسانس علي اقل تقدير
 ضعف الربامج و املضامني  -
 2رداءة الكتاب املدرسي -

                                                             
 99ص السابق،املرجع  ،بوزيدبن بوبكر  - 1
  138ص ، 2002، 1، دار احلضارة ، اجلزائر طاإلصالحمذكرات شاهد املدرسة و : رابح خدوسي - 2



 اللغات االجنبية                                                                      :        الفصل الثاني 
 

 

28 

  :خالصة
عدة متغريات تتمثل من نستنتج مما سبق أن اللغات األجنبية عملية متشابكة تدخل فيها 

االعوامل املؤثرة يف اللغة و  اكتسابمرحلة       اكتسا



                                                    التحصيل الدراسي-: الفصل الثالث
 متهيد    

مفهوم التحصيل الدراسي- : 1-3 
مبادئ التحصيل الدراسي وأمهيته  - : 2-3 

التعليمية األهداف حتصيل املعلومات و - :3-3 
احلوافز الدافعة للتعلم والتحصيل من خالل التدريس  - : 4-3 
املعلم والتحصيل الفعال واجلودة الشاملة يف التعلم الصفي  -:  5-3 
أهم العوامل املؤثرة على التحصيل الدراسي  - : 6-3 
دور العائلة واملدرسة يف التحصيل العلمي للطلبة  - :7 -3 

 3-8: ضعف التحصيل 
قياس التحصيل الدراسي - : 9-3 

التفاعالت الصفية الناجحة  - : 10-3 
   خالصة 



التحصيل الدراسي                                                               :           الفصل الثالث   
 

 31 

  :دــتمهي
يعد التحصيل الدراسي من املواضيع اهلامة اليت نالت حظها من الدراسة واالهتمام من قبل   

 .للعملية التعليم األساسيباعتبارها اهلدف  اخلصوصني على وجه سيولوجيني والرتبويو الس الباحثني
ً من اجلميع  أنظارالبحث يف ميدان التحصيل الدراسي حمط  أصبح األخرية اآلونة ففي   ابتداء
تمع واملعلم والطالب نفسه األسرة ملعرفة نسبة ه الذي نعتمد علي األساسيهو املقياس  وأصبح ،وا

لنجاح الطالب يف املدرسة واحلياة االجتماعية  اً مؤشر  أصبح،كما انه ذكاء ونبوغ  وتفوق الطالب 
اجلامعات واملعاهد  إنومما جيدر ذكره  ،يف املستقبل اآلخرينوالقدرة على التفاعل والتعايش مع 

 مقياساب وخترج الطلبة تعترب املعدل الذي حيصل عليه الطالب العليا اليت تعمل على تعليم وتدري
                                 .ورة عامة ويف بعض التخصصات بصورة خاصةلقدراته  و مث لقبوله يف اجلامعة بص

  1مفهوم التحصيل الدراسي-:1-3
عينة نتيجة مرورهم تعليمة يف مادة دراسية م أهدافحققه الطالب من  مقدار ما بأنهيعرف       

كما يعترب التحصيل الدراسي من النشاط العقلي الذي يقوم به الطالب   2خبربات ومواقف تعليمة 
  . ،والذي يظهر فيه اثر التفوق الدراسي

ال الطبيعي اويعترب3   .      لذي يستخدم فيه التلميذ ذكاءه التحصيل الدراسي ا
اليت تعرب عن التفوق  األمور أهم جمال التحصيل الدراسي  يعترب من إنويتضح مما سبق    

ويعرف التحصيل 4 النواتج املرغوبة  للتعليم أكثرالتحصيل الدراسي  إنكما العقلي للطالب ،
مية املعرفة واملهارات املكتسبة نتيجة لدراسة الطلب موضوع ما او وحدة تعلي  بأنه أيضاالدراسي 

  .معينة
 :مبادئ التحصيل الدراسي وأهميته 3- 2 

وأصول توصل إليها علماء الرتبية وعلماء النفس جتعل من التعليم فائدة للتعلم قوانني   
 :لصاحبه ،ومن هذه الشروط واملبادئ اليت تساعد على عملية التعلم نذكر منها 

                                                             
16، ص1989مبادئ القياس والتقومي يف الرتبية ، دار الفكر للنشر و التوزيع ، عمان، االردن، :عزيز مسارة، واخرون 1  

46سكولوجية التأخر الدراسي ،دار اإلصالح للطباعة والنشر ،الدمام ،سوريا ،صعتد الرحيم طلعت ،  2  
109عبد الغفار عبد السالم ، التفوق العقلي واإلبتكار ،دار النهضة العربية ، 3  

24،صالصاحل مصلح ،عوامل التحصيل الدراسي يف املرحلة اجلامعية ،دراسة عن آثار اجلامعني ،دار الوراق للنشر ،األردن  4  
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  ر قانون التكرا-
التلميذ لكي يتعلم شيئًا ما أو خربة معينة ،عليه أن يقوم بتكراره حىت يصبح  إنمعناها   

عىنراسخًا وثابتًا يف  وإمنا يكون موجهًا ، ذهنه وهذا ليس معناه أن يكون التكرار أليًا ليس له مً
يؤدي  إىل التعلم اجليد والقائم على الفهم والرتكيز واالنتباه وأن يعي التلميذ ما يدرسه ،وبالتايل 

  .يؤدي عمله بطريقة سريعة ودقيقة  ميكن أن
   :توزيع التمرين-

تتم عملية التعلم على فرتات زمنية يتخللها فرتات من الراحة فالدروس  أنويقصد بذالك   
بد ل     اليت يتطلب حفظها ساعات يكون حفظها أسهل إذا قُسمت هذه الدروس على  أسهل

 حدة من حفظها يف جلسة وا
   التسميع الذاتي-

ا الطالب أو   التلميذ ًحماوالً  للتسميع الذايت أثر بليغ يف تسهيل التحصيل ،وهو عملية يقوم 
قصرية ،ولعملية  1بعده مبدة وذالك أثناء احلفظ  أوما حصله من معلومات وخربات،  اسرتجاع

من مواطن الضعف يف        التسميع فائدة إذ تبني للمتعلم ما أحرزه من جناح وعالج ما يبدو
 .احلفظ والفهم التحصيل وللتأكد من

  :والتوجيه  اإلرشاد-
يف اجلهد الالزم لعملية التعلم وعن طريقة يتعلم الفرد احلقائق  لالقتصاديؤدي أرشاد املتعلم 

اخلاطئة  املعلوماتالصحيحة منذ البداية بدالً من تعلم أساليب خاطئة مث يضطر لبذل اجلهد حملو 
 مث تعلم املعلومات الصحيحة بعد ذالك فيكون جهده مضاعف 

إىل أن التحصيل الدراسي "مصطفى فهيم " فقد أشار :الدراسي أما بالنسبة ألهمية التحصيل
يف حياة التالميذ ومن   من الظواهر اليت شغلت فكر الكثري من الرتبويون عامة ملا له من أمهية

م من آباء ومعلمني  ،كما أن التحصيل الدراسي حيظى  املتزايد من ذوي  باالهتمامحيطون 
ملعاير املهمة يف تقومي تعليم الطالب والتالميذ يف املستويات الصلة بالنظام الرتبوي ألنه من ا

بدراسة موضوع التحصيل الدراسي من  أيضايهتم علماء النفس الرتبوي  .  ملختلفةا التعليمة
حصيل الدراسي ومكونات الشخصية م من يسعى لتوضيح العالقة بني التجوانب متعددة فمنه

                                                             
103ص 2012-2011تقدير الذات و عالقته  بالتحصيل الدراسي، مذكرة ماجستري ،جامعة تيزي وزو و اجلزائر العاصمة،: يونسي يونسية -1  
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ئية املدرسية وغري املدرسية املؤثرة على التحصيل يالعوامل البعن  والعوامل املعرفية ،ومنهم من يبحث
ئية والعوامل الوراثية لتحديد يالدراسي للتالميذ ومنهم من يدرس التفاعل والتداخل بني العوامل الب

  .ما يظهره الفرد من حتصيل دراسي 
واملعريف  مؤشر للتطور والرقي الدراسي باعتبارهفيهتمون بالتحصيل الدراسي  اإلباءأما   

وميكن القول ان أي جمتمع يسعى للنمو والتطور .ألبنائهم أثناء تقدمهم من صف دراسي ألخر 
استعان عناصر هذا النمو البد ألبنائه من مواصلة التحصيل الدراسي لكي يكونوا قادرين على 

  .1والتطور
استخدام  أو العاملون قادرون على املتمرسونفلكي أي بلد تنمية جيب أن يكون سكانه   

وهذا يرتبط إىل حد كبري اإلعداد  االبتكار التكنولوجيا املعقدة وأن يتمتعوا بالقدرة على اإلبداع و
الذي يتلقاه األفراد ،ومن مث فإن االستثمار يف جمال التعليم شرط البد منه للتنمية االقتصادية 

            .دى البعيد واالجتماعية على امل
   واألهداف التعليمية  تحصيل المعلومات-3-4

اواحلقائق على حتصيل املعلومات  إىلينظر املدرسون  كثريا ما      األساسيةوظيفة املدرسة  أ
 مهية حتصيل احلقائق العلمية والدراسية أنكار إ ميكن يف احلقيقة ال من التعلم ، و الرئيسيوالغرض 

ا جيب أ اليت ،هو كن السؤال الذي يطرح هنا  ،ول جبانب اغراض التعلم االخرى التلميذن يلم 
فليست كل املعلومات ضرورية والزمة  أي نوع من املعلومات واحلقائق جيب ان يكتسبها التلميذ ،

ئق واملعلومات ، جمرد املام التلميذ بقدر من احلقايذ، وليس الغرض من التعلم  هو موحيتاجها التل
 إالميذ عمره يف حتصيل العلم دون ان يتمكن ولو كانت كل املعلومات ضرورية والزمة لقضى التل

متثل حصيلة ضخمة يصعب على من حتصيل القليل ،فاملادة العلمية اصبحت يف ايامنا 
 .كال يف جمال ختصصه صني ان ينمو جبوانب منها  املتخص

وترتبط التلميذ او حتقق حاجة اساسية هلا قيمتها  انت هذه املعلومات  هلا امهية عندفكلما ك   
كلما كانت ادعى للبقاء او حبياته وتساعده على فهم هذه احلياة او فهم مظاهر الكون من حوله ،

باي هدف خاص عنده  ترتبطيشعر التلميذ بقيمتها وال  احلفظ ،اما املادة اليت املادة اليت ال

                                                             
   104يونسي يونسية املرجع السابق ص  -1



التحصيل الدراسي                                                               :           الفصل الثالث   
 

 34 

 . 1علمهان توتفرض عليه فرضًا وجيرب على تعلمها سرعان ما تنتهي وحدها بعد انتهاء الغرض م
من   السبب جند كثرياً  يف حفظها حىت وقت االمتحان وهلذاالذي يتمثل يف اغلب االحوال 

اية التعلم يف الوقت نفسه اية االمتحان هي    .  التالميذ يعتربون 
رتبط بأي نوع من املقومات االساسية ت فاملادة اليت تعلموها ليس هلا قيمة حقيقية عندهم وال  

 . 2مهلت وتركت لعوامل النسيانغري اجراء االمتحان فيها ومىت حتقق ذالك اي غرض وظيفي بأ وأ
فهي حتتل مكانًا بارزاً يف  ةوتلعب االهداف التعلمية  دوراً هامًا يف العملية التعليمية الرتبوي

ملية التعليمية اليت متثل منظومة متكاملة ومتناسقة ومتثل التخطيط والتنظيم والتنفيذ لكل مراحل الع
االهداف اوىل حلقات تلك املنظومة فهي نقطة البداية لعمليات املنهج الدراسي ،وهناك 

اخرى لكل مرحلة تعلمية  وأهدافالعملية الرتبوية بصفة عامة ، ألهدافمتعددة مستويات 
اسية اهدافها اخلاصة اليت تسعى اىل اهداف لكل صف دراسي وبذالك يكون لكل مادة در و 

اخلاصة بكل مستوى  باألهداف ،ت  حتدث تداخل هذه االهداف ،وبتعدد هذه املستوياحتققها 
 .من الغموض  بشيءمما حييط االهداف 

قرتحًا نريد ان حندثه غاية او قصد نعرب عنه بعبارة تصف تغرياً م"بانه اهلدف  ويعرف فيكرز  
       . 3تتم خربة التعلم بنجاحعبارة تبني ما سوف يكون عليه التلميذ حني  هو اويف التلميذ 

  .يراد من املعلم اظهاره  واألداءكما انه وصف لنمط من السلوك 
على الفكر  وتلعب االهداف التعليمية دوراً هامًا يف عملية التعليم والتعلم وانه ليس جديداً     

التعلمية  وصياغتها صياغة واضحة وحمددة حبيث تصبح يف ة االهداف على امهي تأكيدهالرتبوي 
مية  ختتل مكان يالتعل األهداف أصبحتبرامج التعليم الذايت  ومع تطور وانتشار  إجرائيةصورة 

واضحة وحمددة  وانه عندما تكون أألهداف أساليبهالصدارة يف عملية تصميم التعليم وتطور 
 :لك حيقق ما يلي فان ذ )علم والتلميذامل(بالنسبة لطريف العملية التعليمية 

األهداف املقصودة بدال من فضل الن جهود كالً من املعلم واملتعلم ستكثف حنو حتقيق تعلم أ-
 توجه حنو لتحقيق نواتج غري مرغوب فيها  وأن تبدد أ

                                                             
  1   240،ص   2002، 1إبراهيم وجيه حممود ،التعلمُ أسسه ونظرياته وتطبيقاته ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،ط -
105صنفس املرجع ،   -2  

13أبوسنينة عبد اجلواد، امحد حسني اللقايت ،  املرجع السابق  ، ص-2  
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هداف لنجاح يتوقف على مدى ماحتققه من أكثر دقة وموضوعية ،ذالك الن معيار اتقومي أ-
متثل منطًا حيكم به على مدى  فاألهداففضل يصبح التعلم مقومًا لنفسه بدرجة أحتديدها سبق 

 . أهدافمن  أجنزهتقدمه ومدى ما 
ً بالنسبة ملصمم الربامج  األهدافولكي تكون    بالنسبة للمدرس  أو التعليمية مفيدة سواء

تكون واضحة الصياغة حبيث تنقل نفس املعىن لكل  إنللمتعلم جيب  أوالذي يقوم بتنفيذها   
  1شخص يقرؤها

فاهلدف اجليد يصاغ  األهدافاختالفات حول ما تعنيه  ينبغي ان تكون هناك ه المبعىن ان  
              .ذهن املتلقي  إىل مقاصد إيصالوينجح يف  صياغة ذات مغزى ،

  -:اجليدة على مايلي  األهدافوتعمل 
من نتائج تعليم مرغوب فيها ،فهي توجيه العمل التعليمي والرتبوي حنوى ما تسعى لتحققه -

ة وتنظيم حمتويات ونشاط التعليم واألدواتالتدريس  وأساليبهام يف حتديد واختيار طرق  أساس
 .التدريس والتعليم تنظيمًا سليمًا 

  .التقدير والتقومي   أدواتاختيار وبناء  بأسستزويدنا  -
 سليمة  لتقومي خمتلف مكونات النشاط التعليمي ونواجته التعليمية ريبناء معاي بأسستزودنا  - 

 .ات فيما بينها ية العالقات وطبيعة ونوعية العالقوطبيعة ونوع
م   ذميول التالمي  بإثارةيسمح له  مما زيادة مرونة املعلم ، - احملددة الواضحة  فاألهدافواهتماما

واستخدامها  تتيح للمعلم السيطرة على مجيع عناصر املوقف التعليمي  مما فيها من تلقائية ، 
 كبدائل لتحقيق املرامي التعليمية 

،حيث يتطلب ذالك التعرف على اخلصائص الفردية لكل  إنسانية أكثرتفريد املعلم وجعله -
كلما سهل حتديدها كلما سهل حتديد مدى حتقيق  ها  وحتديد  األهدافتلميذ ،فكلما زاد وضوح  

 .كل متعلم هلا 
،ويف تنظيم  األهدافالتعليمية اليت تتحقق من خالهلا  واألنشطةتساعد يف حتديد اخلربات -

ويف وضع معايري يف تقيم  وكذلك يف اختيار اسرتاتيجيات التعلم والتعليم ، التتابع الذي تدرس به ،
   التعليميةالعملية 

                                                             
14أبوسنينة عبد اجلواد وامحد اللقاش، املرجع ،ص - 1  
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  لتحصيل من خالل التدريسلالحوافز الدافعة _4_3
ا التلميذ  األحاسيسوتعين جمموعة من -:حوافز اجتماعية -1  واالنطباعات والسلوك اليت يقوم 

ايب من خالل التعاون جياال واإلنتاجواالستئناس بوجودهم  لآلخرينحاجته لالنتماء  إىلوتشري 
 .معهم 
الفصل لفرقة الدراسية  جو ا (احلوافز االجتماعية عند التالميذ من خالل عامالن مها   وتتأثر

 ن يكونذ اجتماعيا مما يتطلب من املعلم أع التالميوتفاعل املعلم م )الدراسي 
  ومهتم مبصاحل التالميذ غري ممل  وأسلوبهمرنًا *
  حسب حاجة التالميذ  متسمًا بفعالية القيادة*
م الذاتية  أهدافهميساعد التالميذ على ختطيط وحتقيق *  واجلماعيةمن خالل استثمار طاقا
  . األخرتنمية القبول االجتماعي لدى التالميذ بعضهم البعض *
اوتتميز -:حتصيلية  حوافز- 2 والتخطيط  األحاسيسصفات شخصية تتكون من مزيج من  بأ

ا الفرد املكاف من اجل  اإلتقانح للحصول على مستوى عال من واملثابرة والسلوك العملي يتميز 
 .الرضا الذايت 

حداث تغري يف سلوكهم العام ز التحصيل لدى التالميذ من خالل أن ينمي حافوميكن للمعلم أ
طبيعة مستقرة وواثقة تتميز بالتخطيط  إىلوخاملة ومرتددة وحتويله من سلوك ذو طبيعة غري هادفة 

 - :واحليوية واملبادرة من خالل 
احلياتية العامة واخلاصة ليقوم التالميذ  املشاكلخالل عرض عدد من  جذب انتباه التالميذ من-

 . 1أكراهمبعاجلتها دون 
واالستعانة تزويد التالميذ خبربات مفيدة تتعلق حبوافز حتصيلهم ومراعاة الفروق الفردية بينهم  -

التخصصات املختلفة من اجل توفري اخلربة املناسبة واليت تساعد التلميذ يف جانب معني  مبدرسيي
 .لكي يتزايد معدل حتصيله

م  إدراكمساعدة التالميذ على  - مقدرا ودوافعهم التحصيلية وعالقة ذالك بسعيهم  واستعدادا
 معينة  أهدافحنو 

 مبظاهر احلياة اخلاصة بالتالميذ لضمان جدية الدافع حنو التحصيل ربط حوافز التحصيل -
                                                             

186، ص 2005تعليم وتعلم مهارات التدريس يف عصر املعلومات ،عامل الكتب ،القاهرة الطبعة األوىل ،  : صالح الني عرفة حممود -1  
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وقيمهم الثقافية عند سعيهم لتحقيق هدف  أفكارهم توافق الدوافع التحصيلية مع قيم التالميذ و-
 .معني 

  :ومن االسرتاتيجيات الدافعية خالل املوقف التدريسي 
من خالل  )  حوافز خارجية أمذاتية  حوافز(دراسة خصائص التالميذ ونوع حافزهم املناسب - 1

مية والتعليمية يف املدرسة يالتعل لألنشطةومدى متابعتهم . للتالميذاملتابعة  مة واملالحظة املنظ
 . ك احلادث لدى التالميذ يف جانب معنيوكمية السلو 

من خالل  األداءساليب مالئمة لزيادة الدافعية لدى التالميذ وحتفيزهم حنو استخدام أ - 2
 لتعزيز واملكافآت املادية واملعنوية   ملاديةا أساليب

و وما يسوده من تعاون ومناخ التعلم السائد يف الفصل الدراسي  طبيعة بيئة التعلم مراعاة- 3
  .أخريعلم والتالميذ من ناحية و التالميذ بعضهم البعض من ناحية امل اهتمام متبادل بني

تنمية الوعي لديهم  التعلم  وحنو املادة الدراسية من خاللحنو مليول التالميذ  االستجابة - 4
إىل تقدير آرائهم بصرف  باإلضافة ،يع ومشا إعماليقومون به من  ومشاركتهم ما التعلم بأهداف

مع رصد  النظر عن مستواها وإعطاء التلميذ قيمة اجتماعية ومشاركته صياغة حلول هلا،
ا اهتمامات ومشاعر التالميذ حنو املادة و   .1وأنشطتهامعلوما

التالميذ على  التصدي للميول السلبية لدى التالميذ وتوجيه خربات املادة الدراسية مبا يشجع- 5
 .التعامل معها بتشوق

املستمرة واليت حتفز التالميذ على تعديل سلوكهم غري املرغوب الفاعل والتغذية الراجعة  التوجيه - 6
       .باستمرار

م على إشباعها بصورة ختفض حاالت التوتر لديهم االستجابة  - 7 حلاجات التالميذ ومساعد
لذلك فاملدرس الذي يتمتع خبصائص القيادة .وتوفر هلم مناخا مثاليا للتعلم دون ملل وضيق وتوتر

 :والثقة بالنفس هو املدرس الذي يتبع املمارسات التالية
 .واقف التعليمية وختطيط املواقف الصفيةيثري دافعية التعلم لدى الطلبة ومشاركتهم يف امل -
 .عندما يكون التالميذ مدفوعني بدوافع داخليةجيعل تعلم الطلبة تعلما تلقائيا إجيابيا وذلك  -
  .تدريب الطلبة على حتمل مسؤوليات تعلمهم -

                                                             
188صالح  الدين عرفة حممود املرجع السابق ص   -189 1  
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م يف التعلم أقصىمساعدة الطلبة على استغالل  -   .1قدرا
يكون قائدا ذا كفاية ،ال بد من تدريبه وإعداده لكي وعليه ميكن القول أن املدرس حىت   

 .إمكانياته يف ممارساته التدريسية يستغل أقصى طاقاته و
ألن ( على ضرورة ربط التعليم بالدوافع كد الغزايل كما يفعل علماء الرتبية والنفس اليوم ،ويؤ   
هو القصد املنوي،  وهو الباعث والغرض الباعث ، املطلوبهو الغرض  )للسلوك األولاحملرك 

  .2رى الميكن إخرتاعه بل يرتبط  بالنضج او احلاجةامليل من جهة أخ أووالدافع 
وتعلم املهارات  واكتسابًا أساسي من شروط توجيه السلوك وعليه فإن الدافعية شرط  

  .التعلم املدرسي املختلفة يف جماالت السلوك املتباينة  وخاصة يف جمال
 :تنشيط الدافعية حنو التعلم نذكر ومن أهم عوامل      

  :تركيز االنتباه حول املوضوعات املطلوب تعلمها - 1
اليت تدور حول األهداف اليت تدور حوهلا  االهتماماتعادة ما ينشأ لدى التالميذ بعض   

جيه هذا املوضوع ليعمل على تو املوضوعات اليت يتعلمها يف املدرسة وبذالك يقوم املعلم بشرح 
لكي  األهدافحيققها وذالك يتطلب من املعلم حتديد هذه   اليت األهدافانتباه الطالب خنو 

 األساليبولكي يستطيع املعلم توجيه انتباه الطالب يلجأ إىل الكثري من  حيققها مع الطالب ،
  .اليت ترتبط بإثارة احلواس 

  :حتقيق احلاجة إىل اإلجناز - 2
سية اليت ترتبط بأهداف العمل للمدرس ومساعدة ياحلاجات الرئاحلاجة إىل االجناز من   

ذه احلاجة يعمل على تنشيط مستوى أدائهم وحتقيق أهم جوانب الدافعية الطالب على حتقيق ه
حتقيق النجاح وامليل  احلاجة إىل االجناز باحلاجة إىل النجاح وامليل إىليف العمل املدرسي وترتبط 

 األفراد وبني الفرد ونفسه ولذا جيب مساعدة الكالب على حتقيق إىل حتقيق النجاح خيتلف بني
   .حلاجة هذه ا

                                                             
54مرجع سبق ذكره ،ص : محانة البخاري -1   
61،ص2،2012املسرية،طالتعلم النشط، دار : كرميان حممد بدير  -2   
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  :حتديد األهداف ووضوحها3-
يتطلب أن تكون هناك أهداف عامة ُأخرى خاصة فاألهداف ووضوحها  األهدافحتديد   

ا ُحتدد املهارات  العامة تكون مبثابة اإلطار العام الذي حيدد عملية النمو واألهداف اخلاصة فإ
 وأساليب السلوك وطرق التفكري املطلوب تنميتها 

أن يتوقف مستوى التعلم الذي ميكن للمدرسة وعلى درجة حتديد األهداف ووضوحها   
حتققه للتالميذ وحتقيق األهداف يعتمد على الكثري من املتغريات أمهها نوع العمل ومستواه ونوع 
اهلدف املطلوب بلوغه واخلصائص السلوكية واجلسمية لألفراد من العوامل اليت تساعد على حتديد 

تساعد  تكون األهداف بعيدة عن إمكانية التحقق ومن الوسائل اليت ووضوحه وجيب أن الاهلدف 
على وضوح األهداف معرفة املوضوع املراد تعلمه ومعرفة عامة باملوضوع قبل دراسة تفاصيله 

 . 1وأجزائه
     الجودة الشاملة في التعلم الصفيالمعلم والتحصيل الفعال و -:3-5

عرف املعلمون الفاعلون على    ُ مي     بتجارب اإلتيانو  دروسهمالقادرون على تصميم  أ
 .بناءة مع الطالب  أهدافُميكنهم من حتقيق  مما قصود ،حية للتعلم امل أمثلةو 

ويف دراسة كبرية  أخالقيايكون صديقًا للطلبة مستقيمًا  إنفالبعض عندهم املعلم جيب   
لية والتفهم و واملسؤ قراطية ميالد مجعت صفات املعلم الفعال يف العدل و )ديفيد راينر( أجراها

  .هو مبتكر وحذر ثابت ومتزن واثق من نفسه،و  اإلثارة التحفيز و العطف و واللطف و
تدريب وقد رآى بان ال وقدرات املعلم الفعال ، لكفاءاتاملالمح العامة  إىل أشار مسيث إما  

  2هو السبب الرئيسي للتحصيل اجليدلمني العايل والتأهيل اجليد للمع
ن يبتعد عن الدور التعليمية الرتبوية وجيب أعليمية وحيوي يف العملية الت أساسيفدور املعلم   

وان ال يكون وعاء ناقل ومرسل للمعلومات فحسب بل جيب ان يكون دوره  ، اإللقائيالتقليدي 
هو تيسري وتسهيل عملية تعلم الطالب وتوجيههم عند احلاجة دون التدخل الكبري ، وعليه فان 

م على اكتشاف حقائق العلمالطالب ومسا ألنشطةيكمن يف التخطيط  األساسيدوره    3عد

                                                             
  62كرميان حممد بدر، املرجع السابق ،ص  - 1
   55، لبنان، ص5،2012تصميم التعليم، دار املسرية ، ط: حممد حممود احليلة- 2
  25،ص 2007 2اساسيات التدريس و التطوير املهين للمعلم ، ط : عبد السالم مصطفي - 3
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 ف والقياس غري مناسب فالتدريس اجليد صعب الوصف وصعب التحقيق فمعيار الوص  
ري القياس خمتلفة عند االثنني يآخر ألن معاد يكون جيد عند معلم  وسيئ عند فالتدريس ق

دير الصف بطريقة منظمة و فم والطريقة ، األسلوبوكذالك فهما خيتلفان يف  ُ قواعد عالية علم ي
ؤكداً على احملتويات ومعلم آخر قد  ام الفكرية يف ضبط السلوك وفرض النظ الفعالية واألسلوب مُ

دير صفه بقواعد قليلة الفعالية  ُ مه شخصيًا وتبعًا للمعايي ختلفة قد حيُكم  الشخصية املريلكنها 
 .ناجح وجيد والثاين غري ذالك  بأنه األولعلى املعلم 

ُدرك يد ُميكن أاجلحتصيل  إىلوعليه فإن التدريس الفعال املؤدي    والتجارب  باألمثلةن ي
  1مالحظة التعلم املقصود ،واملعلم الفعال هو القادر على

كخاصية من خصائص   التعليميةمهية االسرتاتيجيات وتشري الكثري من أدبيات البحث إىل أ  
عزى  األولغري مباشر ،  وأيضالفعال وهي تتضمن تعليم مباشر التعليم ا ُ املباشر تدريس املعلم  إىلي

 . 2و نشاطين عندما يعمل الدارسون يف مهمة أللدارسني والثا
من اجل التفاعل والتعامل بكفاءة صبح تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم مطلبًا ملحًا وقد أ  

 األفرادمحى الصراع واملناقشة بني  مع متغريات عصر يتسم بالتسارع املعريف والتكنولوجي وتزداد فيه
 .واملؤسسات واجلماعات 

التنمية  أداةباجلودة الشاملة يف التعليم ُميكننا من حتقيق جودة التعليم الذي هو  أن أألخذ
تمع من اإل مهاريًا ووجدانيًا ومن مث وتكامله معرفيًا ووالتقدم  ات ر طاالوفاء باحتياجات ا

 خصصة القادرة علي املنافسة امل
ا يف العملية التعليموشو  باملالئمة للغرض وقد حدد كالً من ريدمرتبطة  إذناجلودة  ية صفا

 :مبا يلي 
م 1-    وأهدافهماملنهاج الدراسي يكون مناسب حلاجات لكل واهتماما
  مدى اكتساب الطلبة للمعلومات نظام تقومي يقيس بدقة 2
  رب منخفضة ونسبة تس نسبة احتفاظ عالية3 -

                                                             
   22، ص 2007دار املسرية، عمان  2طمهارات التدريس الصفي،: حممد حممود احليلة - 1
، غزة ،فلسطني،  1ترمجة موسى فايز ابو طه ،حممد امني عبد اجلواد ،دار الكتاب اجلامعي ، ط املدرسة الزكية :جون ريد، كات ماري -2

151، ص 2006   
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  من تلك اليت حترزها مقررات مرادفة بنوعية اقل جودة  أكثرنسبة جناح عالية 
 العملية التعليمية  إبعادلباقي وليس يف ذالك إغفال بالطبع 

واصفات  االكتفاءان التوجه خنو احلرص على اجلودة الشاملة يعين يف احلقيقة عدم    بتوفري مُ
حل إعداده كمنتج تشمل كافة ظروف ومرا أخرىجودة املنتج وإمنا يقتضي ضرورة توفري مقومات 

 وهذا هو املقصود بالشمولية  استخدامهلضمان كفاءته وعائده عند 
ا مسؤ و فإن اجلودة ليست مسؤ الشمولية  ويف إطار   لية و لية فردية تلقى على عاتق فرد واحد إ

  . 1ورفع مستواه إىل أقصى درجة يستطيع هأدائلية حتسني و كل فرد مسؤ   علىمجاعية تفرض 
  الدراسي العوامل المؤثرة على التحصيل  أهم:-6-3

 على النتائج اليت إن التحصيل الدراسي ليس نتاج عامل واحد بل هو عدة عوامل خمتلفة   
ال على انه حصيلة جممل البحوث اليتُ أأسفرت عليها  تفاعل عدد غري قليل من جريت يف هذا ا

من اته املميزة العوامل الداخلية منها واخلارجية والعوامل الداخلية هي قدرات الشخص املختلفة ومس
من مواقف وما ة اليت يعيش فيها الشخص وما حتتويه يئيفهي البالعوامل اخلارجية  إماذكاء وحتفيز 

ا تعين املدرسة والبيت ومجاعة التتضمنه من أوضاع  حال  رفاق وكل ما يتفاعل معه التلميذ إ
  .و اخلربات التعليمية اجتيازه للخربة أ

  :منهاوهذه العوامل تؤثر فيها عوامل أخرى 
 أثري هذه القدرة على التحصيل الدراسي ونعين بذالك قياس نسبة الذكاء ملعرفة مدى ت:الذاتية - أ
يس املتخصصة ميتلك قدرة عالية يف جمال التنبؤ باإلجناز الرتبوي يكما تقيسه املقان حاصل الذكاء  أ

دراسات عديدة قد أثبتت ان اختبارات  حني يقوالن  أن   "ومادج راتر" الك هو ما صرح به وذ
 ،أي الكشف عن كيفية     الذكاء اجليدة تستطيع ذالك 

 معقول من الدقة بالنسبة للعادينلنماذج معينة من التعليم والتنبؤ بإجنازهم املدرسي بقدر   
الذين ال يكادون خيتلفون حول مسألة هو مايدين به جل علماء النفس ذهب وهذا امل.واملتخلفني 

يشري إليه فاخر عاقل وجود ارتباط قوي ما بني الذكاء والتحصيل الدراسي وهو االرتباط الذي 
ويصرح   بالقدرة على التعلموثيقًا  وايًا من كان فإن مفهوم الذكاء يتصل  اتصاالً :عندما يقول 

                                                             
14،ص2008عمان  2اجلودة الشاملة يف التعليم، دار املسرية، ط: واخرون... حسن حسني البيالوي -1  



التحصيل الدراسي                                                               :           الفصل الثالث   
 

 42 

املدرسي يف ماديت االجنليزية واحلساب  .1فيما خيص العالقة ما بني التحصيل 1959فرنان 
  .بالنسبة ملستوى عمر واحد باملئة 0.8واختبارات الذكاء تصل إىل

لقد أكد الكثري من الباحثني على أن التأخر الدراسي يرجع يف أغلب األحيان : أسريةعوامل -ب
ال  أثبتتمل اجتماعية وثقافية وهذا ما إىل عوا الدراسات الدراسات  اليتُ أجريت يف هذا ا

مباشر على تأثريا  حيت اتضح انه من املعروف واملؤكد ان الظروف اليت  حتيط بالطلب تؤثر
جة اضطراب العالقة بني الوالدين الذي حيدث نتي األسريسوء التوافق  ي ـفمثالً التحصيله  الدراس

ع متوتر وغري مالئم للعمل املنتج ألنه جيعل الطالب يعيش الوض األسريو انفصاهلما جتعل اجلو أ
السليب على قدرة  أثرهاخلاطئ  االجتماعيةألسلوب التنشئة   نالصعب بني االهل واملنزل ،كما أ

اإلباء على لى التحصيل الدراسي املرتفع واملتفوق ،فمثالً القلق الذي يبديه بعض الطالب ع
 األحيانح الذي يفوق يف اغلب سيؤثر على ارتفاع مستوى الطمو سي ألبنائهم التحصيل الدرا

إشرافهم ومتابعتهم لتحصيل  ومدى  ميحنو التعل اإلباء الجتاهاتوكذالك بالنسبة  أبنائهمقدرات 
ً الطالب  واتصاهلم باملدرسة والتعاون معها ونوعية العالقات االجتماعية للتلميذ واخليطي نبه سواء

          و التسلط وإثارة األمل النفسي أو اإلمهال أمثل اجتاه التفرقة  األصدقاءو إلخوة او املدرسني أا
 .اخل  ...

 الة األسرة  االقتصاديةلى توفريه وحويلعب املناخ الثقايف الذي توفره األسرة أو حترص ع  
ثريات اليت ورغباته واجتاهاته ومدى تنوع امل مليوله وإشباعها املتمرسدى توفرها حلاجات االبن  وم

فعال يف قدرة  وجسميًا كلها عوامل هلا دور وانفعالياً ،  تماعياجوا تساعد الطفل على التميز عقلياً 
 . 2الطفل على التحصيل املدرسي التعليمي االجيايب

م خنو العليم ومعرفتهم  واألمهات اإلباءملستوى تعلم  إنكما  م وميوهلم ورغبا واجتاها
حنو  األبناءيف توجيه  أثره النشءألمهيته ومدى تدعيم هذه االجتاهات وامليول والرغبات يف 

ي يهتمون به يؤد للتعليم وال أمهية أوالذي ال يعرفون أي قيمة  اإلباءالتحصيل الدراسي ،فمثالً 
للتعلم واالهتمام مبستوى التحصيل  األبناءعدم خلق الدافعية القوية والكافية لتوجيه ذالك إىل 

                                                             
331(،  ص 2004موالي بو دخيلي حممد، نقط التحفيز املختلفة وعالقتها بالتحصيل املدرسي ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ، - 1 
لثانية عمر عبد الرحيم نصر اهللا ،تدين مستوى التحصيل واالجناز املدرسي  اسبابه  وعالجه ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،الطبعة ا-2
  63(،ص 2010،
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الدراسي ألنه ال قيمة له لدى الطالب ،هذا باإلضافة إىل انتشار بعض العادات السيئة والقيم 
تمعات  خصوصاً  واإلفراد األسرالبالية اليت مازالت حىت اليوم تلعب دورها يف حياة  لدى ا

من  أصبحو املدنية وذالك فيما خيص تعليم البنات الذي وبالرغم من انتشاره التقليدية الريفية 
تمعات ال تعريه أمهية وال تعطيه   املشاكل اليت تتطلب التوقف والتفكري وإعادة النظر الن هذه ا

م على مساعدة األسرة اقتصاديًا  وعمله اإللزاميأي قيمة مبا يف ذالك عدم االلتزام بقانون التعليم 
األمر الذي يؤدي إىل عدم املقدرة على التحصيل التعليمي بسبب عدم متابعة الدراسة بشكل 

 منتظم 
الوضع االقتصادي واالجتماعي للطالب  أمهيةإن علماء الرتبية وعلماء النفس يؤكدون على   

 لعالقات املتبادلة بني املدرسة وويعملون على حتليله والوقوف على مدى انعكاسه على نوعية ا
تمعات احلضرية  األسرة وتعددت يف الوقت احلاضر كما هو احلال بالنسبة لألزمات اليت تواجه ا

وطبيعة  األسرة إفراديعترب الوسط العائلي واجلو الذي يسوده وعدد  األمرويف حقيقة .املتقدمة 
 االقتصاديواملستوى التعليمي والثقايف و  السكن الذي تعيش فيه واملستويات التعليمية لألفراد

ا والعمل على الكشف عن املشاكل اليت  أولياء و لألب األُمور من املتغريات اليت جيب االهتمام 
اية  األساسيةتواجه الطالب يف مراحل التعليم  املستوى إىل التأثري على  األمرواليت تؤدي يف 

   1لهمالتحصيليالتعليمي و 
املستوى االجتماعي من اجلوانب اليت هلا أمهية خاصة يف حياة األسر :املستوى االجتماعي :ج

 حتدد واألبناء معًا ويف الكثري من األحيان 
ال وضع االبناء مستقبالً    بصورة عامة ومن اجلوانب اليت نالخظ بصورة واضحة يف هذا ا

فراد ميوجد هلؤالء إخوة يف خمتلف املراحل ان الطالب الذين يعيشون يف اطار اسر كبرية وكثرية اال
م نسبيُا ،األمر الذي يؤدي بشعورهم بعدم اإلهتمام ويف  التعليمية يكون اهتمام األسرة قليل 

أىل إمهال الدراسة والتعلم وهذا بدوره يؤدي إىل اخنفاض مستوى التحصيل معظم األحيان 
اما الطالب الذين يعيشون يف أسر ,تعلمهم  الدراسي ويؤثر بصفة مباشرة على مستقبلهم واستمرار

ؤثر تأثرياً إجابياً  ُ على شخصيتهم وتطورهم العام يف معظم احلاالت عدد أفرادها قليل فإن ذالك ي
ف عاملة إىل الدالل الزائد أو التطر ويف بعض احلاالت يكون له األثر السليب خصوصًا إذا كانت امل
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ثر املستوى التحصيلي والدراسي ملثل هؤالء ويكون أفضل يتأيف املعاملة السلبية ويف مجيع احلاالت 
م جيدون االهتمام املناسب من مستوى الفئة االوىل من االسرة ألن عددهم قليل حىت انه يف   أل

بعض األحيان يزيد عن احلد املطلوب وعندما جيد الطالب هذا االهتمام اخلاص واملتميز به  
حل املشاكل اليت تواجهه يف املدرسة فإنه يف غالب األمر سوف  اعدة علىواملتابعة لدراسته واملس

جيتهد لكي حيصل على مستوى مرتفع يف التحصيل املدرسي او عكس ذالك متامًا حيث تؤدي 
درسة ألنه يرى  وخصوصًا امل ،كل شيءلعناية الزائدة او االهتمام الزائد إىل نوع من الالمباالة وترك  ا

ا غري جمدية ولن تعطيه توفر مجيع مطالبه فلماذا الدراسة والتعب  األسرةجديد ألن  شيءأي  ا
  .1صول على مستوى تعليمي مرتفعواحل

 :املستوى االقتصادي ألسر الطالب - د
تؤكد الدراسات الرتبوية والنفسية على وجود عالقة كبرية بني املستوى االقتصادي ألسر   
ه كل طالب حيث تلعب املتغريات إلي الذي يصل  ب واملستوى التعليمي التحصيلي الطال

ال األ  م ونوعية الدخل الشهري األب وطبيعة عمل األمهنة  : دور هام جداً وهيساسية يف هذا ا
وغري ذالك من املتغريات اليت تؤثر على توجهات الطالب وشخصيته ووضعه سري ومصادره األ

ؤدي إىل االستقرار النفسي لديه وهذا  ُ ء والقدرة على التعلم دون تأثري يعين اهلدو النفسي الذي قد ي
عاين الطالب من عدمو تشويش وعأ ُ اإلستقرار الذي الميكن للطالب الذي  كس ذالك حيث ي

ن يقوم بتعلم أي شيئ ألن افكاره وقواه النفسية تكون مشغولة ومنصبة على وضع فيه أيقع 
وهل يستطيع له كل متطلباته األسرة االقتصادي وكيف ان االسرة تعاين والتستطيع ان توفر 

تمع  ا وكيف ؟او انه حاقد على االسرة وعلى مجيع افراد ا  من حوله وتتحول مجيع  مساعد
           مجيع الناس من حوله        اإلنتقام من  نية منحرفة تسعى إىلالطاقات عدوا

ُسهم إىل حهامًا  يلعب دوراً  تصادي القا عليه فإن العاملو  داً بعيد يف تكامل شخصية الفرد وي
ؤثر  االقتصاديفالوضع االقتصادي السيئ والفقر واالضطراب  ً وعدم الشعور باألمن من ُشأنه ان ي

عرض التالميذ والطالب إىل خم ُ تلف اخلربات والتجارب يف متاسك االسرة وتكاملها وبالتايل ي
عانونه من نقص من إلحبا ط املتواصل القاسية ا ُ ؤدي يف املدرسة بسبب ما ي ُ ؤثر عليهم مما ي ُ الذي ي
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التحصيل املدرسي الذي يصلون توفري مجيع احلاجات األساسية والضرورية وبالتايل إىل اخنفاض 
 .اليه

ويف بعض االحيان يؤدي اخنفاض دخل األسرة ووضعها االقتصادي الصعب إىل إحساس   
ا اجتاه اسرتهالطفل  مبسؤليته    فيعمل كل ما يستطيع ملساعد

   1مرار تعلمه واستقراره املستقبليلسد احتياجتها كل ذالك على حساب حتصيله الدراسي واست
 دور العائلة والمدرسة في التحصيل العلمي للطلبة 3_7_  

هناك العديد من املؤسسات الرتبوية تكون مهمتها الرئيسية هي تربية وإعداد الفرد اإلعداد   
تمع الذي يعيش فيه ومن هذه املؤسسات األسرة واملدرسة ،وهناك بعض  املناسب لعضوية ا
املؤسسات الثقافية تقوم بدور تربوي معني بطريقة غري مباشرة ،كما قد يكون لبعض هذه 

دم اهليئات املسئولة عنها بتحديد دورها وتوجيهها التوجيه رياً ضاراً ايضًا إذا ملُ تقاملؤسسات تأث
ُسهم يف تربية الناشئة كالتلفاز واالنرتنت ال   .  ذي ي

  :فالدور الرتبوي بالنسبة لألسرة يتمثل يف 
 _إكساب الفرد أوىل مقومات النمو اجلسمي والصحي 

ا الكالمية واملقومات –والتعبري –يتعلم الفرد يف األسرة اللغة - وطريقة الكالم ولكل أسرة عاد
ا   .اللغوية اخلاصة 

وطباعه وذالك تبعًا ملا يسود األسرة من مستويات –وأخالقه –عادته –يستقي الفرد من األسرة -
  .ثقافية –واجتماعية –إقتصادية 

  2وحتمل املسئولية- والعطاء –والصدق –يتعلم الفرد من األسرة معاين التعاون -
ا األسرة املعاصرة واليت من خالهلا تستطيع ضمان  وميكن حتديد املهام واملسئوليات اليت تضطلع 

 :وتأهلهم العلمي والتكنولوجي مبا يلي  أبنائهاجناح 
 االنقطاعفيها وعدم  املواظبةمباشرة األسرة بتسجيل أبنائها يف املدرسة وحثهم على _ 1    

 .والتأخر عن الدوام 

                                                             
66عبد الرحيم  املرجعالسابق، ص -1  
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ص غرفة يف قيام األسرة بتوفري األجواء الدراسية املالئمة داخل البيت كتوفري اهلدوء وختصي _2
الت   اخل ...البيت للدراسة وتامني املنبهات الرتبوية والعلمية اإلجيابية كالكتب والصحف وا

حث األبناء على الدراسة اليومية والسعي واإلجتهاد ومواصلة الدراسة العلمية إىل أعلى _ 3 
 املستويات والدرجات 

باملدرسني للتعرف على مسرية أبنائهم الدراسية أو العلمية  ضرورة اتصال اآلباء و االمهات_4
   واإلحاطة باملشكلة الرتبوية والتعليمية اليت تُالزمهم 

التنسيق بني اُألسرة واملدرسة حبيث تكون الرسالة الرتبوية واالجتماعية والقيمية لألسرة مكملة  _5
درسة ،وتكون هذه األخرية متجاوبة مع لتلك اليت تتبناها املدرسة وهنا تكون األسرة إمتداد للم

ا ا وغايا  العائلة ومنسجمة مع فلسفتها وتوجها
  دور األسرة يف تزويد أبناؤها باملستلزمات الضرورية الرتبوية والتعلمية 6 _
  اعتماد األسرة األساليب الرتبوية اإلجيابية اليت تدفع األبناء إىل الدراسة والتحصيل العلمي ــــــ 7
واجهها األبناء أثناء مب_ 8  ُ اشرة األسرة حبل مجيع املشكالت الرتبوية واملعوقات االجتماعية اليت ي

 .دراستهم وحتصيلهم العلمي 
اذا حتملت األسرة هذه املسئولية اجتاه أبنائها تكون قد سامهت يف حتصيلهم اجليد وبالتايل قد 

 . 1أمنت جناحهم الدراسي ومستقبلهم املهين والوظيفي
ملدرسة فتئودي دورها الكبري يف التحصيل العلمي للطلبة خاصة اذا تعاونت املدرسة مع األسرة اما ا

  .اإلعالم  وسائلوبقية اجلماعات احمللية و 
  ومن المهام التي تضطلع بها المدرسة والتي تساعد على مواصلة الدراسة 

م الدراسية والرتبوية _1  تعليم الطلبة خمتلف العلوم والفنون اليت تنطبق مع مستويا
صقل قدرات ومهارات الطلبة العلمية والرتبوية حبيث يكونوا قادرين على اجتياز املراحل _ 2 

 العلمية املستقبلية بنجاح 
فيها لكي نكون  بيةاإلجياعي حمكم مع أروع القيم ء شخصية الطالب بناء تربوي واجتمابنا_ 3 

 .امللقات علي عاتقها مستقبالقادرة على أداء األدوار الوظيفية 
   األخرىضرورة مباشرة املدرسة بالتنسيق مع األسرة واجلماعات املرجعية _4
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العمل وأنشطة  أنشطةمنه عن طريق املوازنة بني  واالستفادةتعويد الطالب على احرتام الزمن _ 5 
 الفراغ والرتويح 

تعويد الطالب على القراءة واملطالعة والدراسات املنهجية مع تشجعه على الطالعة اخلارجية  _6 
 التفكريية  وأفاقةاليت معلوماته 

التفكري    تدريب الطالب على الوصف والتحليل واإلستنباط واالستنتاج وتزويده مبهارات _ 7 
   العلمي والعقالين 

االهتمام باملشكالت الرتبوية والعلمية واالجتماعية والنفسية اليت تواجه الطالب اثناء الدراسة _ 8 
 واملسامهة يف حلها وتطويق أثارها السلبية 

موعة ذات املستوى التعليمي - 9 موعة هي ا على املدرس تصنيف الطلبة إىل ثالثة جماميع ا
موعة ذات املستوى التعليمي امل موعة ذات املستوى التعليمي الضعيف وبعد العايل وا توسط وا

موعة األخرية إىل بذل املزيد من اجلهود العلمية لإلرتقاء  1هذا التصنيف ينبغي عليه دفع ا
 مبستواها العلمي والرتبوي مع تشجيع األوىل باحلفاظ على مستواها 

 اآلخريناملدرسون بني طلبتهم فإن على املدرسني عدم التميز بني طالب وأخر فإذا ما سوى  ــــ10ـ
  . سينشدون للدراسة واملدرسة ويتعلمون من مدرسيهم مبادئ العدالة واملساواة 
ذه املهام واملسؤ  ليات سيكفل حتقيق و ومن اجلدير بالذكر إن التزام املدرسة مهما يكن مستواها 

فإن نسبة النجاح فيها  ياتا أمهلت املدرسة هلذه املهام واملسؤولنسبة عالية من النجاح أما إذ
استكون ضعيفة ،زد على ذالك أن  بناء إزاء األالرتبوية واالجتماعية  قيام األسرة واملدرسة بالتزاما

البد أن حيقق درجة عالية من النجاح والتفوق الدراسي الذين ينتج عنها استقرار العائلة وقوة 
ا يف بناه وتقومي األجيال الصاعدة   .2املدرسة وكفاء

 :ضعف التحصيل8_3
انواع تُقسم النتائج اليت يتحصل عليها التالميذ عادًة يف مادة دراسية معينة إىل ثالثة اقسام   

التالميذ على الرغم من ذكائهم او معلم ان بعض مرتفعة او متدنية و ضعيفة وقد يلفت نظر 
اقل مما هو متوقع منهم  ماتقد يتحصلوا على عال.امة املناسبة إستعدادهم العادي وصحتهم الع
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جيث يستعيد يف امرهم املالحظة اجلادة والتعرف على مسببات سلوكهم وتعديله وعليه سيغطي 
يف العادة مهما بلغ  عما يستطيعون هذه الفرتة التالميذ الذين يتدىن اجنازهم مفهوم التحصيل يف 

                                                  ف ط او ضعياز سواء  كان مرتفع بعض الشيئ او مستوى متوسمستوى االجن
 أو اهم مظاهر مشكلة ضعف التحصيل هو تدين اجناز بعض التالميذ كتابيًا او شفوياً  ومن  

م وظروفهم املادية واالجتماعية املختلفة    علميًا عما ميكن  حتصيله يف األحوال العادية الستعدادا
 :املختلفة لضعف التحصيل مايلي هم العوامل وقد تكون أ

   وأسريةالتالميذ ملشاكل شخصية تعرض -
               عدم حافزية التعليم املدرسي -
  إختالف االسلوب اإلدراكي للتالميذ ملا يستعمله املعلم من اسرتاتيجيات تدريسية ومنهجية -
   1ظروف الفصل الدراسية واالجتماعية-

آخر وقد جيتمع اكثر من عامل يف حالة وقد ختتلف عوامل فشل الطالب دراسيًا من طالب إىل 
 :طالب واحد ومن هذه العوامل ما يلي 

وفت بعض الطالب يدرسون كثرياً وبشكل مالحظ ولكنهم ال ينظمون : تنظيم الوقت سوء-
ىل ختطيط وتنظيم زماين الدراسة نشاط خمطط وموجه ميارسه الطالب ملتابعة دروسه وهي عملية إ

ستفادة ومكاين مما ميكن الطالب يف النهاية من حتقيق اعلى الدرجات يف التحصيل العلمي واال
 وبالتايل يصل إىل النجاح والتفوق 

بعض الطالب ال يهتمون بأماكن الدراسة بل خيتارون مكان مليئ :سوء اختيار اماكن الدراسة -
قلل تركيزه بالضجيج وهذا خطأ  ُ وال حيقق بالدراسة الغرض ألنه يسبب تشتيت انتباه الطالب وي

 املطلوب منه 
طيعون التميز بني املهم يست بعض الطالب ال جيدون هذه املهارة وال:ضعف مهارة اإلصغاء -

مما جيعلهم غري قادرين على اختيار املعلومات املهمة ،االمر الذي جيعلهم غري قادرين وغري املهم 
 ى الرتكيز على كل شيئ فيشعرون بصعوبة املهمة اليت ال يستطعون حفظها مجيعها عل
 تدوين بعض الطالب نتيجة لضعف مهارات اإلنصات ال يستطيعون:سوء تدوين املالحظات -

 املالحظات بالشكل املطلوب فتجدهم يكتبون املالحظات كلها او ال يكتبون شيئ 
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شل الطالب يف االستعداد لالمتحانات سببب غرورهم يف قد يف:سوء اإلستعدادات لالختبارات -
م العقلية  فقد يؤجلون كل شيء إىل موعد االمتحان  والدراسة ا بعض املواد الدراسية وقدرا

  1ذا مل تكن مسبوقة بالدراسة اليومية وبالشكل املنتظمملتأخرة  التنفع إ
  قياس التحصيل: 9-3
ا نظراً ألمهيته يف  يهتم الرتبويون وغريهم من املعنني   ً بالتعليم والتحصيل الدراسي اهتمامًا كبري

  بوية حامسة حياة الفرد ، ملا يرتتب على نتائجه من قرارات تر 
ا قياس التحصيل الدراسي من اهم وسائل تقومي وتعترب    االختبارات التحصيلية اليت يراد 

موعة من املقررات الدراسية ،وهي يف مقرر معني او جم ديد مستوى التحصيل للطلبة التحصيل وحت
ومعلوم ان التحصيل   ،حيث ارتبطت دومًا بالتعليم ومعرفة نتائجهاقدم املعارف والعلوم املختلفة

عدها االستاذ نفسه  ُ ا الختالف االهداف اخلاصة الدراسي يقاس  باختبارات حتصيلية ي ،وذالك نظرً
تالميذه إىل أستاذ ،ألنه مطالب مبعرفة ما إذا كان  املباشرة للتعلم من قسم إىل قسم ،او من استاذ

 .م ال أ  قد اتقنوا املفاهيم واخلربات اليت قدمت هلم يف حجرة الدراسة
  ة والعلمية املعارفية التحريرية والشفهية ،املوضوعي:ولالختبارات التحصيلية عدة أنواع هي   

 حصيل الدراسي هذه االختبارات التحصيلية بأنواعها تستخدم يف قياس الت
وترمي االختبارات التحصلية باالساس إىل قياس بعض أشكال القدرات العقلية أي ما تعلمه   

دف هذه االختبارات إىل قياس مقدار ما الفرد من اجل املعرفة او العمل ويف جمال الدراسة ،
 للتلميذ حصله الطالب من حمتويات مادة معينة وهي تقوم أساسًا على حتديد املستوى املعريف

بالنسبة لفرقته الدراسية أي تنسب درجة كل طالب يف االختبارات التحصلية إىل مستوى كل 
  . 2وتنبؤيةطالب يف فرقته الدراسية وهذا ما يعطي التحصيل قيمة تشخصية 

ومن خصائص االختبارات املدرسية على أنواعها حتديد املستوى العلمي للطالب حتديد   
حيث تستخدم الدرجات يف التميز بينهم يف تقديرات النجاح هذا وختتلف اختبارات موضوعي 

واختبارات الذكاء تقيس القدرة على التعلم ،اما التحصيل الدراسي على اختبارات القدرات العقلية 
لذي تعلمه الفرد وحصله كما أن مستوى االختبارات التحصيلية  اختبارات التحصيل فهي ختربنا ما
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لية تسهم ايضا بالعمليات العقلية ين يؤخد من مناهج املدرسة رغم ان االختبارات التحصالبد أ
خالل قدرات التلميذ يف املواد الدراسية املختلفة وينبغي التنويه بان التميز بني ولكن كما تربز من 

االختبارات التحصيلية واختبارات الذكاء هو فقط لتسهيل الدراسة عند استعمال املقايس 
 ختالفهما يف النوع  إل

والنوع االختبارات الشفوية :وهناك نوعان رئسيان من االختبارات من حيث طريقة ادائهما   
الثاين االختبارات التحريرية املكتوبة وهي ايضًا نوعان اختبارات املقالة من انشاء املمتحن 

ُطلب من املمتحن أن خيتار إجابة واحدة من عد ة إجابات مقرتحة واالختبار املوضوعي ،بأن ي
 . 1للسؤال

  :التفاعالت الصفية الناجحة - 10-3
ؤثر على حياة الطالب اكثر مما نتصور ،لعل هذا اهم عنصر    ُ ان التفاعل بني املعلم والطالب ي

يف وظيقة املعلم وهو اجلانب الذي يتلقي فيه املعلم اقل قدر من التدريب وحيدث التفاعل عندما 
م املصريية اليت توصلوا  يطرح الطالب أسألة اثناء احلوار واملناقشة فالعديد من الطلبة يبنون قرارا

إليها من التفاعل مع املدرس ،إن كل تفاعل له امهية كما أن لكل مواجهة قيمة فكل تفاعل ببدأ 
بنية حتقيق نتيجة او إجناز فالنتيجة مهمة ولكن سبيل حتقيق هذه النتيجة أيضًا من  األمور املهمة 

   .2ا يطرح التلميذ سؤاالً فإنه يف جيدة لطرح السؤال أو العكسفعندم
بال هلا فاملفروض ان قعندما يكون التلميذ يف حالة إست حتدث العملية التعليمية بأكمل ها  

يشعر أنه يف حالة جيد ة وإذا تشوشت حالة التلميذ بالسلبية أو ارفض او احلرج فيعين انه سوف 
ألرجح لذا تكتسب العملية نفسها نفس أمهية النتيجة على ا يعاباالستيفقد هذه القدرة على 

  ) إن مل تكن أكثر امهية (النهائية 
  :الناجح يتميز بثالث مسات  التفاعلإن 
  يشعر كل شخص يف التفاعل بأنه حيظى باالحرتام والتقدير والتعامل الالئق -:أوالً -

 حيصل كل طرف على النتائج املرجوة :ثانياً 
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إن التفاعل الناجح ال حيدث مصادفة وإمنا هو نتيجة لتوقري و خلق ظروف مواتية داخل -:ثالثاً 
الصف الدراسي حبيث يكون أمنًا و مشجعًا على  التفاعل بشكل ناجح ومتفتح بني التالميذ 

 .واألساتذة 
 من التفاعل أمهها  أنواعوتشري الدراسات إىل 

املعلم متفاعال مع الصف ،لكن الطلبة غري متفاعلني  يف هذا النمط يكون:النموذج األول -ا
عزى ذالك إىل عدم تقبلهم للمعلم او عدم تقبلهم للموضوع  ُ   .   وي

  :وميكن جتاوز هذا من خالل 
  تغري اسرتاتيجيات التدريس ،حبيث تتناسب مع املستوى املعريف لدى الطالب -
  . 1الضعف عند املعلمنياستخدام التقومي التشخيصي يف الكشف عن نقاط القوة و -
 :النموذج الثاين -

يف هذا النوع قد يكون الطلبة متفاعلني ولكن ال يكون املعلم متفاعل معهم وال يستطيع ضبطهم 
وهذا يرجع إىل ضعف يف شخصية املعلم أو عدم قدرته على إيصال املعلومة وميكن معاجلة ذالك 

  :من خالل نقطتني 
  تقومي املعلم حبيث يصل إىل مرحلة يكون فيها قادراً على استثارة دافعية الطلبة 1
 متابعة املعلم من حالل التقومي املستمر 2
 :النموذج الثالث -

 ميثل هذا النموذج طلبة الصف غري متفاعلني واملعلم ايضًا ،بعبارة ُأخرى الطلبة ضعفاء حتصيلياً 
واملعلم ضعيف لذالك يصبح الصف نسق من الفوضى وعدم الضبط وتشري الدراسات يف هذا 

ال بأن التفا عل ميكن إحداثه بإتباع عدة خطوات    ا
  توزيع طلبة الصف على بقية الصفوف األخرى -
         .الصف حتصيليااستخدام برامج تعويضية لتطوير -

راعى يف ذالك قوة  وتلقني العلوم إمنا يكون مفيد إذا كان ُ على التدرج شيئًا فشيئًا وقليالً قليالً وي
لقن إليه وعند ذالك حتصل له ملكة يف ذالك العلم  ُ  العقل واالستعداد ملا ي
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ومن الطرق اجلميلة يف التعليم ان ال ُخيلط على املتعلم علمان فإنه قلما يظفر بواحد منهما   
احد منهما لتفهم االخر وإذا تفرغ لتعليم علم واحد ملا فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل و 

  1فيكون ذالك أجدر على حتصيله
  

                                                             
185ص ،2004 عمان االردن، 2مناذج تربوية تعليمية معاصرة، دار وائل، ط:نبيل عبد اهلادي  -1  



التحصيل الدراسي                                                               :           الفصل الثالث   
 

 53 

 خالصة 
سبق أن التحصيل الدراسي يعين مقدار املعرفة اليت يكتسبها التلميذ يف  نستخلص مما

العملية الرتبوية ،فالتحصيل إذن مصطلح تربوي يطلق على حمصلة النتائج اليت املستوعبة من طرف 
التلميذ خالل تعلمه قي املدرسة ،إال أن هناك عدة عوامل تؤثر على القدرة التحصيلية للتلميذ 

سرية واملدرسية وغريها ،ولكي تنمى قدرة التلميذ على حتصيله الدراسي فإن على منها العوامل األ
الوالدين واملعلمني احملاولة يف تقوية العالقة بني املدرسة والبيت وبني التلميذ ومعلمه باإلضافة إىل 

 .تشجيع التلميذ على الرتكيز أكثر والعمل املتواصل واملثابرة 
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  :متهيد
جراءات املنهجية لدراسة و اإل، سنتناول يف هذا القسم امليداين التعريف مبجتمع الدراسة   

، )منهج الدراسة، وأدوات مجع البيانات و عينة الدراسة ختيارا جماالت الدراسة، و (من اليت تتضو 
  .مناقشة النتائج مث خامتةحتليل  و مث

  :اإلجراءات المنهجية لدراسة _ 1_4
ال اجلغرايف  قسام جماالت هذه الدراسة إيل ثالثة أ وتنقسم :مجاالت الدراسة _ 1_1_4 ا
ال البشري و  ال الزمين و ا   .ا

ال اجلغرا: أوأل   يفا
أجريت هذه الدراسة يف ثانوية الشيخ بن عبد الكرمي املغيلي اليت تقع يف وسط مدينة أدرار   

مربع، حتتوي علي  مرت 50.000تقدر مساحتها ب  1980حبي عيسات إيدير أنشأت سنة 
توضيح  يف املالحق) وثيقة رمسية من ثانوية املغيلي:املصدر(، خمابر ومكتبة ومالعب 4قسم و 19

    .لذالك
ال الزمين: ثانيا   ا

وخذ املوافقة عليه مع التعديل قمنا بدراسة  موضوع الدراسة علي اجلنة العلمية بعد عرض
  ويف. استطالعية أولية الختيار العينة املالئمة لدراسة و كان هذا يف منتصف فيفري

 قمنا بأخذ الرتخيص من قسم علم االجتماع إلجراء الدراسة حيث قامت 2016مارس  6يوم 
 14إيل غاية  2016مارس  12 مدرية الرتبية لوالية أدرار بإعطاءنا ترخيص حدد من تاريخ

  . الكرمي املغيليإلجراء هذه الدراسة يف ثانوية الشيخ عبد  2016مارس 
ال البشري: ثالثاً    ا

ُدرس فيها    أما عدد التالميذ فقد . عامل منهم إداريني و مهنيني  35أستاذ و أستاذة  38ي
من تصريح (.تلميذا وتلميذة موزعني علي أقسام العلمية، و األدبية 549عددهم باإلمجال قدر 

  )كرمي املغيلي بأدرارالسيد مدير ثانوية بن عبد ال
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ال البشر و    ي للدراسة شعبة العلوم للسنة الثالثة ثانوي من ثانوية الشيخ بن عبد تضمن ا
جذع املشرتك من التعليم الثانوي (أقسام من حيث اعتمدنا علي ثالثة  الكرمي املغيلي بأدرار

وهي قسم علوم جتريبية، وقسم هندسة  ))قسم هندسة مدنية ( التعليم التقين(قسم من ،)العام_
  .مدنية، وقسم الرياضيات 

  :اختيار عينة الدراسة_ 2_1_4
تمع املدروسلكل حبث ميداين     لبحث، حىت يكتمل ا  طريقة جلمع البيانات امليدانية من ا

وكذالك تلميذا وتلميذة  192بالوقت احملدد ولكرب جمتمع البحث الذي يتضمن  الرتباطناونظرا 
طريقة  تمدينتلميذا وتلميذة مع 60فقد حددنا عدد العينة ب ألخرلغياب التالميذ من حني 
وهي اختيار عدد معني من أفراد   Simple Random Samplaeالعينة العشوائية البسيطة

تمع  الفرصة نفسها للظهور يف هذه العينة وتستخدم للمجتمع  حبيث يكون ألي فرد من األفرادا
  .1الذي يتكون من عناصر متجانسة

  :منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات _3_1_4
  : منهج الدراسة: أوال
التحليلي القائم علي والوصف والتحليل و  اعتمدت الدراسة احلالية علي املنهج الوصفي   
رقمية أ إليها علي شكل سري من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج اليت مت التوصلالتف

  :وهي ساليب وطرق فرعية معروفة للمنهج الوصفيسريها، واستعانت الدراسة بثالثة أميكن تف
موعة أو نسبة من املبحوثني ممثلة املسح االجتماعي بالعينة عن طريق االختيار و االنتقاء  _أ

  .تمع البحث وفق أساليب علمية و موضوعية 
ختيارنا عينة اخلاصة بتعداد التالميذ يف ا فقد استفدنا من الوثائق: الوثائق والسجالت_ ب

  .و كذالك البطاقة الوصفية يف التعريف باملؤسسة  الدراسة
   

  
                                                             

  22ص 2012،  2،دار وائل لنشر و التوزيع ط  spssالنظام  اإلحصائي : حممد بالل الزغيب و عباس الطالفحة 1
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  أدوات جمع البيانات: ثانيا
طرائق نة أو االستمارة وهي من أهم البيانات علي االستبااعتمدت الدراسة يف عملية مجع   

مجع البيانات و أكثرها انتشارا،ً وهي جمموعة من االسئلة حول موضوع البحث، ويتم االستجابة 
  .2عليها من قبل املستجيب بشكل فردي

و التحليل اليدوي يف   spssواعتمد يف حتليل حمتوي االستمارة علي النظام اإلحصائي   
                 .اجلداول املركبة

  تحليل و مناقشة نتائج الدراسة_2_4
  يوضح جنس المبحوثين) 1( الجدول رقم

 %النسبة املئوية  التكرار  اجلنس
  %30  18  ذكر
  %70  42  أنثى

موع   %100  60  ا
نالحظ من اجلدول املبني أعاله إن أكرب نسبة من املبحوثني هم من جنس اإلناث إذ قدرة       

، هذه الظاهرة متواجدة يف أغلب  %30ة الذكور فقد قدرة بأما نسب %70هذه النسبة ب
  .املؤسسات الرتبوية

  يوضح سن المبحوثين: ) 2(الجدول رقم
 %النسبة املئوية  التكرار  الفئات

16 -19  39  65%  
20 -23  21  35%  

موع  %100  60  ا
  

                                                             
   25صاملرجع السابق،  حممد بالل الزغيب و عباس الطالفحة_  2
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إذ  19-16ارهم بني ترتاوح أعمن اكرب نسبة من املبحوثني نالحظ من اجلدول املبني أعاله أ     
مبعين أن اغلب فئة من املبحوثني هم يف السن القانوين هلذه املرحلة التعليمية  %65قدرة النسبة ب

  فهي متثل نسبة قليلة من املبحوثني %35أما النسبة اليت أدناها أي نسبة " السنة ثالثة ثانوي"
  نيوضح المستوي التعليمي آلباء المبحوثي :)3(الجدول رقم 

  %النسبة املئوية  التكرار  وي التعليمياملست
  %1.7  1  أمي

  %18.3  11  ابتدائي
  %10.0  6  متوسط
  %36.7  22  ثانوي

  %33.3  20  جامعي
موع   %100.0  60  ا

  
تعليمي يتضح لنا من خالل أن اجلدول أن اكرب نسبة من أباء املبحوثني لديهم مستوي   

 نسبة اآلباءتليها  %36.7ة قدرة نسبتهم بالذين لديهم مستوي الثانوي لآلباءعايل فبنسبة 
فقد قدرة  أما املستويات أآلخري %33.3الذين لديهم مستوي جامعي قدرة نسبتهم ب

ما نسبة أ %10.0ممن لديهم مستوي ابتدائي، مث املستوي املتوسط قدرة نسبتهم ب %18.3ب
  . %1.7اآلباء األميني قدرة نسبتهم ب

تبني أن أغلب أباء املبحوثني هلم مستوي تعليمي جيد ملا  ومن خالل حتليلنا لنتائج دراسة  
  ينعكس ذالك علي البناء اللغوي لتلميذ 
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  توزيع أفراد الدراسة وفق متغير مهنة األبيوضح  :)4(جدول رقم 
 %النسبة املئوية  التكرار  املهن

  %18.3  11  التعليم
  %8.3  5  التجارة

  %35.0  21  مهن خمتلفة
  %20.0  12  عاطل عن العمل

  %8.3  5  متقاعد
  %10.0  6  متوىف

موع   %100.0  60  ا
   

نالحظ من خالل اجلدول املبني أعاله الذي يوضح مهن آباء املبحوثني أن اكرب نسبة من   
وهناك نسبة من آباء ،  %35قدرة نسبتهم ب وقد  آباء املبحوثني يعملون يف مهن خمتلفة 

، وهناك نسبة من آباء املبحوثني يعملون يف  %20املبحوثني عاطلني عن العمل وقدرة نسبتهم ب
نسبة من املبحوثني آبائهم متوفني قدرة نسبتهم  مث تليها %18.3قطاع الرتبية قدرة نسبتهم ب

بنسبة آلباء املبحوثني الذين يعملون يف قطاع التجارة و نفس النسبة  %5تليها نسبة  %10.0ب
  .بنسبة آلباء املبحوثني متقاعدين

أن األسر  يشغلون مناصب عمل مما يفسر أن جل أباء أفراد العينةلك نستنتج ذ ومن خالل  
  .لديها استقرار مادي 
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يوضح توزيع أفراد الدراسة وفق متغير المستوي التعليمي ألمهات :) 5(لجدول رقما
  المبحوثين

  %النسبة املئوية  التكرار  املستوي التعليمي
 %1.7  1  أمي

  %26.7  16  ابتدائي
  %25.0  15  متوسط
  %35.0  21  ثانوي

  %11.7  7  جامعي
موع      %100.0  60  ا

  
هلم مستوي الثانوي إذ قدرة  األمهاتنالحظ من اجلدول املبني أعاله أن اكرب نسبة من   

يليها  %26.7يليها األمهات ذات املستوي االبتدائي حيث قدرة النسبة ب %35نسبتهم 
يليها األمهات ذات املستوي  %25قدرة النسبة ب األمهات ذات املستوي التعليمي متوسط إذ

  .أمية من األمهات  %1.7وأخري هناك نسبة  %11.7التعليمي اجلامعي وقدرة نسبتهم ب
مهات مستواهم التعليمي جيد نتائج مهنة األم أن هناك نسبة من األمن خالل التحليل   

ثبته الدراسة اليت أشرنا إليها يف ت املستوي التعليمي له عالقة بتحصيل اللغوي للتلميذ وهذا ماو 
ا توصلت إيل أن األطفال من األمهات ذوات املستوي  "جليسون" الفصل النظري اليت قامت 

التعليمي املرتفع خيتلفون يف طبيعة لغتهم التعبريية عن األطفال من األمهات ذوات املستوي 
  يل التلميذ اللغوي جيد  املتواضع فإذا كان املستوي التعليمي للوالدين مرتفع كان حتص
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  يوضح توزيع أفراد العينة وفق متغير مهنة األم: ) 6(الجدول رقم
  %النسبة املئوية  التكرار  املهن

  %15.0  9  التعليم
  %10.0  6  مهن خمتلفة

  %75.0  45  عاطل عن العمل
موع   %100.0  60  ا
م %75نالحظ من خالل اجلدول أعاله إن نسبة    ال يعملون، وتليها  من املبحوثني أمها
م يعملن يف قطاع التعليم ، مث تليها نسبة %15نسبة من املبحوثني  %10 من املبحوثني أمها

م يعملن يف مهن أخري ا مربية وجل االمهات يفضلن أن ال.أمها يعملن وإن كان هلم  وذالك أل
  . أطفاهلنمستوي تعليمي جيد فيكتفني برتبة 

  ي الدخل األسري ألفراد العينةيوضح مستو : ) 7( الجدول رقم
  %النسبة املئوية  التكرار  ستوي الدخلم

  %25  15  مرتفع
  %65  39  متوسط

  %10  6  منخفض
موع   %100  60  ا

  
دول أعاله و الذي ميثل مستوي الدخل لدي أفراد العينة أن أسر نالحظ من خالل اجل  

ليها اسر ذوي الدخل املرتفع إذ ت %65إذ قدرة ب املبحوثني ذوي الدخل املتوسط هي اكرب نسبة
  .%10واصغر نسبة مثلتها اسر ذوي الدخل املنخفض إذ قدرة ب %25قدرة ب
التلميذ لديهم دخل متوسط ويف دراسة سبق وأن أشرنا إليها نستنتج مما سبق أن أغلب اسر   

ا نية والبيض اليت استهدفت املقارنة بني السود من طبقة املتد" ورد" يف الفصل النظري اليت قام 
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من الطبقة املتوسطة توصل إيل أن األطفال ذوي الدخل املنخفض يستخدمون تراكيب لغوية أقل 
  .  من األطفال ذوي الدخل املتوسط

  يوضح توزيع أفراد العينة وفق متغير اللغة المستعملة في البيت :)8(لجدول رقم ا
 %النسبة املئوية  التكرار  اللغة أو اللهجة 

  %80  48  ةعامياللهجة ال
  %8.33  5  اللغة العربية

  %11.33  7  اللغة الفرنسية
  %00  00  اللغة االجنليزية

موع   %100  60  ا
أن اكرب نسبة هي  نالحظ من خالل اجلدول أعاله الذي يوضح اللغة املستعملة يف البيت  

ة العربية ، مث اللغ%11.33تليها اللغة الفرنسية بنسبة  %80إذ قدرة النسبة باللهجة العامية 
 بنسبة للغة االجنليزية غري مستعملة بتاتا ، %00، يف حني نالحظ أن نسبة %8.33بنسبة 

ا العينة يف البيت بكثرة، وان اللغة ستعملههي اللغة اليت ت اللهجة العامية إنوهذا يدل علي .
تمع با األلفاظمثل بعض  األحيانالفرنسية ال تستعمل إال يف بعض  لفرنسية ويف اليت يستعملها ا

أما اللغة االجنليزية فهي غري  األجانبشبكات التواصل االجتماعي ، وعند التحدث مع 
  .مستعملة

  نسبة وجود المكتبية المنزلية لدي أفراد العينةيوضح : ) 9(الجدول رقم 
 %النسبة املئوية  التكرار  مكتبة وجود
  %53.3  32  نعم
  %46.66  28  ال

موع   %100  60  ا
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من خالل إجابات املبحوثني أن أغلبهم تتوفر لديهم مكتبة منزلية وقد بلغت  الحظنا  
 %46.66 ـب أما التالميذ الذين ال ميتلكون مكتبة منزلية فقد قدرت نسبتهم   %53.3نسبتهم 

  .مستوي أبنائهم من وهذا دليل على حرص األسر واهتمامهم  بتدعيم دور املدرسة للرفع
  األجنبيةعلي مراجع بالغة  المكتبة واءيوضح احت :)10(الجدول رقم

 %النسبة املئوية  التكرار  توفر كتب باللغة األجنبية
  %43.33  26  نعم
  %56.66  34  ال

موع   %100  60  ا
  

مكتبتهم املنزلية على كتب باللغات  من خالل اجلدول تبني أن معظم التالميذ ال تتوفر  
بة التالميذ الذين تتوفر مكتبتهم املنزلية على ما نسأ  %56.66األجنبية وقد قدرت نسبتهم ب  

  . %43.33مراجع باللغات األجنبية فقد بلغت نسبتهم  
تائج الدراسة تبني لنا أن جل التلميذ ال تتوفر مكتبتهم علي مراجع من خالل حتليلنا لن  

ملا  األجنبيةولياء بأمهية وجود كتب و مراجع باللغات ألباللغات األجنبية وذالك راجع لعدم دراية أ
  . رصيد التلميذ اللغوي توفر هلم من معلومات ومفردات جديدة تضاف إيل

  دة البرامج التليفزيونية باللغات األجنبيةيوضح نسبة مشاه) 11( لجدول رقما
 %النسبة املئوية  التكرار  

  %15  9  دائما
  %58.33  35  احيانا
  %13.33  8  نادرا

  %13.33  8  إطالقا
موع   %100  60  ا
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ن أغلب املبحوثني يشاهدون أحيانًا برامج تلفزيونية وقد اتضح من خالل هذا اجلدول أ  
مث تلتها نسبة املبحوثني الذين يشاهدون دائمًا  %58.33باللغات األجنبية وقدرت نسبتهم  

للذين يشاهدون الربامج نادرا قدرة  نسبةب أما %15بنسبةية باللغات األجنبية فيبرامج تعليمية تثق
ا إطالقا %13 بتهم بنس   .وبنسبة مثلها للذين ال يشاهدو

ل التالميذ يشاهدون التلفاز حيث من خالل حتليل هذه النسب املتوصل إليها نستنتج أن ج  
فدون أدين شك أنه سيزيد رصيده كاوسيلة لتعليم   استعملهيعترب من وسائل الرتفيه و التثقيف وإذا 

ذ ألن  هذه الربامج املشاهدة ستكون صوت الطفل أو التلمي اللغوي ألن هذه الوسائل تثري اهتمام
  .مما ستساعده علي التذكر وصورة

  .في تعلم اللغات االجنبية الحاسوبيوضح نسبة استعمال المبحوثين  : )12(الجدول رقم
 %النسبة املئوية  التكرار  استعمال احلاسوب

  %75  45  نعم
  %25  15  ال

موع   %100  60  ا
  

مثلها التالميذ الذين يعتمدون احلاسوب كوسيلة أعاله أن اكرب نسبة  ل اجلدولتبني من خال  
 الوأدىن نسبة مثلها التالميذ الذين  %75لتعلم اللغات األجنبية وقدرت هده النسبة ب   

احلاسوب من العوامل املساعدة أن  .%25يف تعلم اللغات األجنبية وقدرت نسبتهم ب  يعتمدونه
جنبية لدي التلميذ إذ ميكنهم من احلصول علي أكرب عدد من املعلومات يف علي تعلم اللغات األ

احلاسوب تتطلب ان يكون  استعمالكن ، إضافة إيل املميزات من مكتبة االلكرتونية أقل وقت مم
ا لغة برجمياته املستع   .مل عارف للغة األجنبية أل
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األستاذ و  لغة تواصل بينيوضح نسبة استعمال اللغات األجنبية كال :)13(الجدول رقم
  المبحوثين

 %النسبة املئوية  التكرار  
  %53.3  32  نعم
  %46.66  28  ال

موع   %100  60  ا
  

م  غلبيةالتبني من خالل هذا اجلدول أن    من التالميذ يعتمدون اللغة األجنبية مع أساتذ
مية مع وثاين نسبة مثلها الذين ال يستعملون اللغات األجنب,%46.66وبلغت نسبت     أساند

ا رئيسي يف عملية التعليم و التعلم فهو أن األستاذ أو املعلم  يلعب دور .%53.3نسبة قدرها  ب
فال شك  أناقل للمعلومة و هو املصحح فإذا كان استعمال املعلم للغات األجنبية من حني آلخر

  .ةستزيد ملكته اللغوي أن التلميذ سيكتسب بعض املصطلحات و العبارات وبتايل
  شرح الدرس إثناء أألساتذة للغة أألجنبيةيوضح نسبة استعمال  :)14(الجدول رقم 

 %النسبة املئوية  التكرار  
  %66.66  40  نعم
  %33.33  20  ال

موع   %100  60  ا
  

للغة األجنبية أن نسبة  األساتذةالذي يوضح نسبة استعمال  أعالهمن خالل اجلدول املبني   
يستعملون اللغات  ساتذة الذين الاألونسبة  %66.66جنبية قدر بألاستعمال األساتذة للغة أ

  .%33.33ثناء شرح الدرس قدر ا األجنبية
أن استعمال مصطلحات من قبل األستاذ اثناء شرح الدرس ستجعل التلميذ يستوعبها   

  .ويفهمها بطريقة أفضل
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التحدث مع يوضح نسبة استعمال المبحوثين للغة األجنبية عند : ) 15(الجدول رقم 
  زمالئهم

  %النسبة املئوية  التكرار  
  %11.6  7  دائما
  %50  30  أحيانا
  %15  9  نادرا

  %23.33  14  إطالقا
موع   %100  60  ا

  
مع زمالئهم وقد بلغت  أحيانا األجنبيةاغلب فئات املبحوثني من التالميذ يتحدثون اللغة   

إطالقا كلغة التحدث مع   األجنبيةمث نسبة التالميذ الذين ال يستعملون اللغة  %50نسبتهم   
ا نادرا مع زمالئهم و قد بلغت  %23.33الزمالء    مث تليها نسبة املبحوثني الذين يتحدثو

ا دائما مع زمالئهم وقد قدرت ب  وأخريا  %15نسبتهم نسبة التالميذ الذين يتحدثو
11.6%.  
تذكري ليف ا  العديد من املفردات و العرب وكذلك اكتسابة الرفاق دور يف وذلك ملا جلماع  
   .والتذكر

  
 يوضح نسبة توفر المراجع باللغات األجنبية في الكتبة المدرسية:) 16(لجدول رقما

 %النسبة املئوية  التكرار  
  %91.6  55  نعم
  %8.33  5  ال

موع   %100  60  ا
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جنبية يف بأنه تتوفر مراجع باللغات األ لتالميذ اقرواأن اتبني من خالل اجلدول  أعاله   
 %8.33 قليلة قدرت ب أي ما يعادهلا بنسبة %91.6 بوقدرت نسبتهم املدرسية املكتبة 

أن جل املؤسسات الرتبوية تتوفر .مراجع باللغات األجنبية  ال تتوفر املكتبة املدرسية علىقالوا أنه 
ا على وهذا ي األرجحعلي لديها مراجع مدرسية بالغة األجنبية  دل على حرص املؤسسة وإدار

يدهم بالكتب أي كان نظرا ألمهية الكتاب التحسني من مستوى التالميذ يف هذه اللغات بتزو 
  . املدرسي  يف العملية التعليمية 

  يوضح نسبة استفادة التالميذ من الكتب المدرسية :)17(الجدول رقم
 %النسبة املئوية  التكرار  

  %10  6  دائما
  %45  27  أحيانا
  %25  15  نادرا

  %20  12  إطالقا
موع   %100  60  ا

  
رة حيانا من الكتب املتوففئة من جمتمع الدراسة يستفيدون أ تبني من خالل اجلدول ان اكرب  

ين نسبة املبحوثني الذين قالوا وثا %45 جنبية وقدرت نسبتهم بعلى مستوى املكتبة باللغات األ
نسبة املبحوثني الذين   مث تليها  %25   يستفيدون من هذه الكتب بنسبة قدرة بما م نادرا بأ

مثلها التالميذ الذين يستفيدون دائما   %20دىن نسبة  أ و الكتب إطالقا هذه ال يستفيدون من
أن التلميذ هو  ، %10املتوفرة على مستوى املكتبة وبلغت نسبتهم    األجنبيةمن الكتب باللغة 

ية التعليمية و الذي ألجله توفر الدولة العديد من الوسائل وكل اإلمكانيات من أجل حمور العمل
 باألمهية التلميذ اجلهلب  يف جمتمعه مستقبالً إن هذا يفسرتعليمه وإعداده ألن يصبح عضوا فاعالً 

  .و املطالعة ودورها يف التحصيل الدراسي بصفة عامة و التحصيل اللغوي بصفة خاصةلكتاب ا
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  إعالنات في المدرسةة استخدام اللغة األجنبية كا لغة يوضح نسب : )18(دول رقمالج
  %النسبة املئوية  التكرار  
  %16  10  نعم
  %83.33  50  ال

موع   100%  60  ا
  

بأن املؤسسة ال تستخدم  جابوااجلدول أن  أغلب فئة املبحوثني أ تبني لنا من خالل هذا  
أما نسبة   %83.33 رف إدارة املدرسة وقد قدرت نسبتهت من طجنبية كلغة إعالنااللغة األ

   كلغة إعالنات وقد قدرت نسبة  املبحوثني الذين أجابوا بان املدرسة تستخدم اللغة األجنبية
  .بية ليست للغة خطاب ن اللغة األجنوهذا راجع إىل أ  16%

  يوضح نسبة تقديم الدعم ألفراد العينة في المدرسة) 19(الجدول رقم
 %النسبة املئوية  رارالتك  
  %3.33  2  نعم
  %96.66  85  ال

موع   %100  60  ا
  

م ال تقدم    اتضح من خالل نسب توزيع هذا اجلدول ان اغلب فئات املبحوثني اجابوا با
، اما نسبة  %96.66 بتهمهلم دروس تدعيمية يف اللغات االجنبية يف املدرسة و بلغت نس

ستواها فهم اقلية قدرت ة تقدم هلم دروس تدعيمية على ماملبحوثني الذين قالوا بان املؤسس
و هذا راجع لقلة االساتذة الذين يدرسون هذه اللغات يف الساعات  %3.33  نسبتهم ب 

  الرمسية فهم جيدون ضغط كبري يف تدريس ساعات اضافية 
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  يوضح المستوي الدراسي ألفراد العينة: ) 20(لجدول رقم ا
  %النسبة املئوية  التكرار  املستوي الدراسي

  %8.33  5  ممتاز
  %28.33  17  جيد

  %35  21  متوسط
  %28.33  17  ضعيف
موع   %100  60  ا

  
اتضح من خالل نتائج هذا اجلدول ان اغلب املبحوثني ذوي املستوى املتوسط يف اللغات   

 و ثاين نسبة مثلها املبحوثني ذوي املستوى اجليد  %35.33االجنبية و قد قدرت نسبتهم ب  
و ادىن نسبة كانت لذوي  28.33و الضعيف يف هذه اللغات بنسبة متساوية قدرت ب  

ذا االختالف امنا  %8.33املستوى املمتاز و بلغت   تدل علي القدراة الفردية املختلفة  و هذه 
  .بني مجيع التالميذ

  يوضح توزيع أفراد العينة وفق متغير القدرة علي األستيعاب : )21(لجدول رقما
  %النسبة املئوية  لتكرارا  

  %41.6  25  جيد
  %35  21  متوسط
  %23.33  14  ضعيف
موع   %100  60  ا

  
وقد تبني أن أعلى نسبة من التالميذ يف جمتمع الدراسة هم ذوي مستوى جيد من حيت   

مث جاءت بعدها شرحية التالميذ ذوي املستوى املتوسط   %41.6االستعاب وبلغت نسبتهم   
وهذا   %23.33 نسبة كانت لذوي املستوى الضعيف بنسبة وادىن %35بنسبة قدرة ب 
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التفاوت للبنيات العقلية املختلفة وهدا يتطلب من املدرس مراعات هذه الفروق والتعامل على 
  .أساسها

 يوضح توزيع أفراد العينة وفق متغير تأثير النتائج المتحصل عليها:  )22(لجدول رقما  
  نتائج الفصليةفي اللغات األجنبية علي ال

  %النسبة املئوية  التكرار  
  %85.33  50  نعم
  %16.66  10  ال

موع   %100  60  ا
  

ان اكرب فئة من جمتمع الدراسة اقروا بان مستواهم يف اللغات االجنبية يؤثر على نتائجهم   
و هذا راجع اىل كرب معامل املادة و هذا دليل  %85.33الدراسية و قد قدرت هذه النسبة ب 

ان مستواهم يف املواد االخرى غري كاف لتغطية هذا الضعف ، اما التالميذ الذين ال تؤثر  على
و هذا راجع اىل  %16.66اللغات االجنبية علي مستواهم فهم اقلية و قدرت نسبتهم ب 

  متكنهم منها او تعويضها مبستواهم العايل يف مواد اخرى 
  متغير اإلمكانيات التي توفرها االسرة يوضح توزيع أفراد العينة وفق: ) 23(الجدول رقم

  %النسبة املئوية  التكرار  
  %51.66  31  احلاسوب

  %26.66  16  كتب
  %5  3  قصص

  %16.66  10  أشرطة تعليمية 
موع   %100  60  ا
ني مستواهم جهاز حاسوب كوسيلة لتحس أسرهماغلب التالميذ من عينة الدراسة توفر هلم   

 أسرهم،مث تليها فئة التالميذ اللذين توفر هلم   %51.66ون نسبة   هم ميثلو  األجنبيةيف اللغات 
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م على حتسني مستواهم يف هذه اللغات  مث تليها نسبة % 26.66بنسبة  الكتب ملساعد
، ادىن نسبة مثلها  %16.66املبحوثني اللذين توفر هلم االسرة االشرطة العلمية و مثلوا نسبة  

،و  %5رة القصص كوسيلة لتعلم اللغة االجنبية و قدرت نسبتهم التالميذ اللذين توفر هلم االس
ا يف توفري الوسائل التعليمية  هذا راجع اىل اختالف ذهنيات االسر و كذالك اختالف امكانيا

  املساعدة 
  يوضح المواد التي يجد فيها صعوبة :)24(الجدول رقم

  %النسبة املئوية  التكرار  
  %30  18  الرياضيات

  %28.33  17  الفيزياء
  %11.66  7  علوم طبيعية

  %20  12  الفرنسية
  %10  6  االجنليزية
موع   %100  60  ا

  
  %30اغلب فئات التالميذ ضمن العينة جيدون صعوبة يف حتصيل مادة الرياضيات بنسبة   

نسبة     ب يف حتصيل مادة الفيزياء وقد، مث تليها نسبة التالميذ اللذين جيدون صعوبة 
ءت نسبة املبحوثني اللذين جيدون صعوبة يف حتصيل مادة الفرنسية بنسبة  ، مث جا28.33%

االجنليزية بنسب و ،مث عقبتها  نسبة التالميذ اللذين جيدون صعوبة يف حتصيل العلوم   20%
من العوامل اليت جتعل التلميذ مهتم باملادة املدروسة هو حب ،  %10متقاربة و هي على التوايل 

  .تلميذ قي دراستها وكذالك قد يرجع إيل املستوي التعليمي لتلميذورغبة الو املادة  
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  يوضح سبب تلك الصعوبة: ) 25(الجدول رقم 
  %النسبة املئوية  التكرار  

  %51.66  31  طبيعة املادة
  %43.33  26  طريقة شرح األستاذ

  %5  3  عدم تلقي الدعم من األسرة
موع   %100  60  ا
 إىلاغلب التالميذ يرجعون سبب الصعوبة يف حتصيل مادة ما  إنتبني لنا من خالل اجلدول   

ذا نسبة اللذين  إما، %51.66 ب الرأي طبيعتها فقد قدرت نسبة املبحوثني اللذين قالوا 
 ادين إما،   %43.33و قد مثلوا  و هي ثاين نسبة  األساتذةيرجعون صعوبة املادة لطريقة شرح 

وذالك راجع املستوي  . األسرةعدم تلقي الدعم من  إىليرجعون سبب هذه الصعوبة  %5نسبة 
  التعليمي و الثقايف لألسرة ودرجة اهتمامها باملستوي التعليمي ألبنائها

  يوضح توزيع افراد العينة وفق متغير المواد التي تحصيله فيها جيد:) 26(الجدول رقم 
  %النسبة املئوية  التكرار  

  %13.33  8  الرياضيات
  %15  9  الفيزياء

  %41.66  25  علوم
  15%  9  الفرنسية
  %15  9  االجنليزية
موع   %100  60  ا
اغلب التالميذ لوحظ ان حتصيلهم جيد يف مادة العلوم الطبيعية و قد مثلوا نسبة   

، مث تليها فئة املبحوثني اللذين لديهم حتصيل جيد يف الفرنسية و االجنليزية و الفيزياء  41.66%
حتصيل جيد يف نسبة مثلها املبحوثني اللذين هلم  أدىنو  %15بنسب متساوية قدرت ب 
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املواد احليوية و القليلة  إىلالتالميذ مييلون  أن إىل، و هذا راجع %13.33الرياضيات بنسبة 
ردة   الرموز ا
  يوضح سبب تحصيلهم الجيد في المادة: ) 27( الجدول رقم

 %النسبة املئوية  التكرار  
  %60  36  طبيعة املادة

  %25  15  قة شرحطري
  %15  9  مساعدة األسرة

موع   %100  60  ا
  

ن سبب حتصيلهم اجليد تري أ من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن اكرب نسبة من أفراد العينة  
، مث تليها طريقة شرح أألستاذ للمادة بنسبة  %60يف املادة هي طبيعتها إذ قدرة النسبة ب

ن مساعدة األسرة يف فهم املادة هو سبب حتصيلهم اجليد وهناك فئة من أفراد العينة قالوا أ 25%
  . %15إذ قدرة النسبة ب

مذالك طبيعي إذ أن أفراد العينة هم من شعبة العلوم وذالك يفسر حبهم للمادة     وإ
  .برغبة منهم اختاروها
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  يوضح العالقة بين اللغة المستعملة في البيت ومستوى تعلم اآلباء) : 28(الجدول رقم 

  
تبني من خالل نتائج هذا اجلدول إن أعلى نسبة مثلها املبحوثني الذين البائهم مستوى 

بنسبة متساوية قدرت ب  البيت ثانوي واملستوى اجلامعي والذين يتحدثون اللهجة العربية يف
االبتدائي والذين يستعملون اللهجة العربية وثاين نسبة مثلها االباء ذوي املستوى %  33.23

التالميذ الذين البائهم املستوى الثانوي والذين  نسبة مثلهاوثالث %.18.33بالبيت وقدرت ب

  بةالنس
 املئوية

موع  اللغة الفرنسية االجنليزية ا
 العربية

اللهجة  
 العربية

  لغة البيت 
  مستوى

 اآلباء تعلم
 امي 0 0 0 0 0 
%18 ,33 11 

 
0 0 0 11 

%18.
33 

 إبتدائي

%10 6 0 0 1 
%1.6

6  

5 
8.33
%     

 متوسط

%35 21 0 6 
%10 

1 
%1.6

6 

14 
%23.

33 

 ثانوي

%36 ,33
  

22 0 5 
8.33% 

3 
5% 

  14 
23.33

% 

 جامعي

موع  44 5 11 00 60 100%  ا
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ب وتلتها فئة التالميذ الذين ألباءهم مستوى % 10يستعملون الفرنسية بالبيت وقدرت نسبتهم
وذوي املستوى اجلامعي والذين يستخدمون ) اللغة الدراجة اللهجة العربية(متوسط وهم يستعملون 

مث تلتها نسبة التالميذ الذين البائهم % 8. 33اللغة الفرنسية بالبيت بنسب متساوية قدرت ب  
وتلتها نسبة التالميذ الذين البائهم مستوى جامعي وهم يستعملون اللغة العربية بالبيت قدرت ب 

ائهم مستوى متوسط وثانوي وهم يتحدثون وادىن نسبة كانت للمبحوثني الذين كان الب% 5
ويرجع سبب هذه النسب الضئيلة يف %  1.  66اللغة العربية الفصحى وقدرت هذه النسبة ب 

استعمال اللغة األجنبية بالبيت أىل الفرق الكبري بينها وبني اللغة األم وكذالك اىل عادات جمتمعنا 
  .سنُا فهذا تقليل من اإلحرتام  فهم يرون انه عندما تستعمل لغة اجنبية مع الكبار

يوضح العالقة بين اللغة المستعملة في البيت والقدرة على استعاب دروس :  29جدول
  اللغة األجنبية 

موع  النسبة املؤية   لغة ابيت  جيد  متوسط ضعيف ا
  

 االستعاب
%55 33 12 

20% 
13 

%21.66 
  8 

13.33% 
 اللهجة العربية

26 ,66% 16 2 
3.33% 

7 
11.66 

7 
11.66% 

العربية 
 الفصحى

18.33% 11  2 
3.33% 

9 
15%  

 الفرنسية 

 االجنليزية 0 0 0 0  %0
موع 24 22 14 60 %100  ا
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مجنبية كما دو القدرة متوسطة  يف اللغات األ من اجلدول يتبني ان اغلب التالميذ    أ
تها نسبة التالميذ ذو مث تل% 21. 66يستعملون اللهجة العربية يف البيت وبلغت نسبتهم  

وهم يتداولون اللهجة العربية يف  األجنبيةعاب قي اللغات يمستوى ضعيف يف القدرة على االست
مت تلتها نسبة التالميذ الذين هلم قدرة  جيدة يف اللغات وهم يستعملون %  20البيت ب 

ة جيدة ومتوسطة وعقبتها نسبة التالميذ الذين هلم قدر % 15الفرنسية بالبيت قدرت نسبتهم ب  
عاب  وهم يستعملون اللهجة العربية يف البيت مث جاءت نسبة التالميذ الدين هلم قدرة يعلى االست

وآخر نسبة مثلها املبحوثني الذين  % 11.66عاب جيدة ومتوسطة بنسبة متساوية مثلت ب ياست
درة متوسطة عاب وهم يتحدثون الفصحى والتلميذ الذين هلم قيلديهم قدرة ضعيفة على االست

كلغة   األجنبية اللغةعاب وهم يستعملون الفرنسية بالبيت وهذه النتائج تربز ان اعتبار يعلى االست
يعتها العربية عنا  البيت امنا تنمي اإلمكانات االستعابية هلا والتمكن من التعامل مع طبيفتداول 

  .بسالسة
 قدير الدراسيوالت االستيعابيوضح العالقة بين القدرة على ): 30( جدول 

موع النسبة     قدرة االستعاب  جيد متوسط ضعيف ا
 التقدير الدراسي

%8.3.3 5 0 0 5 
8.33% 

 ممتاز

%28.33 17 0 1 
%1.66 

16 
%26.66 

 جيد 

%35 21 3 
5% 

16 
26.66% 

2 
%3.66%  

 متوسط

%28.33 17 
 

15 
25% 

2 
3.66% 

 ضعيف 0

موع 23 19 18 60 100%  ا
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 استيعابان اكرب نسبة مثلها املبحوثني الذين هلم قدرة  ا اجلدول التوزيعيبني من خالل هذت  
متوسطة وتقدير دراسي متوسط  استيعابجيدة وتقدير دراسي جيد والتالميذ الذين هلم قدرة 

والنسبة الثانية للتالميذ الذين هلم قدرة ضعيفة على .%26.  66بنسب متعادلة قدرت ب  
وتليها فئة التالميذ الذين هلم % 25يف وقدرة هذه النسبة ب وتقدير دراسي ضع االستيعاب

وعقبتها فئة التالميذ %  8. 33وتقديرهم الدراسي ممتاز قدرت ب  االستيعابقدرة جيدة على 
مث تأيت نسبة % 5ضعيفة وتقدير دراسي متوسط بلغت نسبتهم  استيعابالذين هلم قدرة 

دير دراسي متوسط وكذا نسبة املبحوثني الذين وتق استيعاباملبحوثني الذين قدرة جيدة على 
وأدىن نسبة % 3. 66 ير دراسي ضعيف نسبة متوازية بلغتلديهم قدرة استعاب متوسطة وتقد

وهدا  % 1.66مثلها التالميذ الذين هلم قدرة استعاب متوسطة وتقدير دراسي جيد وعادلت 
من تلميذ اىل  االستيعابرجات يوضح االختالف يف القدرات الفردية وبالتايل االختالف يف د

لكن باإلمكان تدارك هذا فكما اشار اىل ذالك عبد الرمحان ابن خلدون يف مقدمته حيث  اخرو
وعليه فالتلميذ الذي ال يستوعب من املرة "ان التعليم املفيد إمنا حيدث على ثالثة تكرارات :" قال 

طلب من التلميذ بذل جهد وان يشتغل على االوىل ميكنه ان يتدارك يف الثانية او الثالثة وهذا يت
  .نفسه

  
  
  



 
 

  خاتمة
إيل أن تعلم اللغات األجنبية له عالقة باحمليط العائلي توصلنا من خالل هذه الدراسة 
 األسري و االجتماعي إضافة للعوامليف الوسط  املعاشةوذالك ملا له من عالقة بالظروف اليت 

،إذ تشمل الظروف األسرية جمموعة من املتغريات واملثريات  بالتلميذاليت حتيط و االقتصادية ادية امل
و مستوي الدخل املسامهة يف التكوين اللغوي والفكري لدى الطفل ،فاملستوى الدراسي لألبوين 

  . لتلميذ  يلعب دوراُ هامُا وفعال يف عملية التحصيل الدراسياألسري 
يعين توفري الظروف املالئمة وذات مستوي اقتصادي جيد متعلمة رة داخل أس فنمو التلميذ

لنمو لغوي أفضل وبالتايل مستوى دراسي أفضل ،هذا على نقيض الذي يرتىب يف حميط أسري 
ففي النظرية اليت أشرنا اليها يف الفصل النظري اليت قام  يتميز مبستوى دراسي ضعيف أو متوسط ،

  ."الغوية أمنا هو نتيجة لتفاعل الطفل ببيئته الكفاءة وارتقاءأن منو " ا جون بيجي قال 
احمليطة تتمثل الظروف  حيث عالقتها باحمليط املدرسيله  أما جمال تعلم اللغات األجنبية

تفاعالت التلميذ يف املعلم والوسائل و اإلمكانيات اليت توفرها املدرسة وكذالك بالوسط املدرسي 
عب دور رئيسي يف العملية التعليمية فالطريقة التعليمية اليت يتبعها يف بني بعضهم البعض فلمعلم يل

  . التدريس ستجعل التلميذ يهتم مبتابعة الدرس وما يقدمه له
اإلمكانيات اليت توفرها املدرسة من كتب ومراجع باللغات األجنبية كذلك الوسائل و 

  .لتالميذ وكذالك توفري حصص الدعم كل ذالك سيساهم يف التحصيل الدراسي
القة وبتايل نستنتج أن الفرضية العامة لدراسة و اليت مفادها أن تعلم اللغات األجنبية له ع

    .بالتحصيل الدراسي لتلميذ قد حتققت 



 

 :توصيات الدراسة

  :ويف األخري وبناءاً على النتائج اليت توصلنا إليها نقرتح بعض التوصيات اليت توصلنا إليها 

  أن تويل األسرة اهتمام أكرب بتعليم أبناءها اللغات األجنبية  -

  العمل على جتسيد التعاون بني األسوة واملدرسة حىت حيدث حتصيل جيد لالبن املتمدرس -

أن جنعل من املتعلم طرف أساسيًا يف عملية تعليم اللغات األجنبية وليس عضواً ثانويًا ينفعل وال -
  يتفاعل 

  حتسيس الفرد بأمهية اللغات األجنبية لكي تتولد لديه رغبة حقيقية يف تعلمها -

ية كما أن يكون تعليم اللغات األجنبية معتمداً على خربات التلميذ أي أنه يتعلم اللغات األجنب
  يتعلم أشياء آخرى 

  وضع برنامج بيداغوجية اإليقاظ يف اللغات األجنبية-

  وضع رزنامة مضبوطة لتكوين املكونني قصد تفادي النقص اهلائل يف اللغات األجنبية -

   .ضبط الربنامج بشكل مرن يسمح بالتعديل كلما تطلب األمر-

  

  

  

  



 
 

  قائمة المصادر و المراجع

 ،سورة الحجرات ،األية ،رواية ورش  القرءان الكريم -1

دار الثقافة للنشر ، التعليم والتعلم الصفي ،عودة عبد اجلواد ابو سنينة ،حسني اللقاين  دأمح- 2
  1،1990والتوزيع ،عمان ،ط

 1،طتونس، سوسة ، ،دار املعارف للطباعة والنشراللسانيات وتعلم اللغة ،أمحد حممود  - 3
،1969.  

    عوامل التحصيل الدراسي يف املرحلة اجلامعية دراسة عنأثار الصاحل مصلح ، - 4

  .1،2000،دار الوراق للنشر و التوزيع ،عمان ،ط  اجلامعني

يدعودة وأخرون، أهالوت كابور - 5 وزارة الرتبية والتعليم والشباب ،عمان  القياس والتقوميعبد ا
  2،1990،ط

 1،ط،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاته إبراهيم وجيه حممود ،-6  
،2002    

  2006ط،،دار جرير للنشر والتوزيع ، التدريس الفعالإريك جنس ،- 7

   2009 ،دار القصبة ،اجلزائر إصالح الرتبية يف اجلزائر رهانات وإجنازاتبو بكر بن بوزيد ،- 8

   موالي-،ديوان  نقط التحفيز املختلفة ،وعالقتها بالتحصيل املدرسيدخيلي ، بو- 9

  2004، 1املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ط

انة ،ترمجة عزو إمساعيل عف دليل اآلباء يف تعليم اآلبناء"التعليم البييت الفعال جون جاسون ،- 10
  1،2007،دمر امليسرة ،ط

  2005،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،علم اجتماع الرتبوي سان حممد احلمد،ح- 11

  ،عمان 1دار امليسرة ،ط  التعليم اجلودة الشاملة يفحسن حسني البالوي وآخرون ،- 12



 
 

2008  

   مصطفى- إرشادات األطفال املوهوبنيحسني قطناين ،سعد موسى املعادات ،- 13

  1،2009دار جرير ،عمان ،األردن ،ط

  2003،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،ط ، التعلم عند الغزايلالبخاري ، محانة - 14

  2002، 1رة ،اجلزائر ،طدار احلضا، مذكرات شاهداملدرسة واإلصالحرابح خدوسي ،- 15

  ،دار الفكر البحث العلمي أساسيته النظرية وممارساته العلمية رجاء وحيد دويدري ،- 16

  2002دمشق،

  ،دار الوفاءأصول الرتبية ونظم التعليم ،نوال إبراهيم شلتوت ، زكية إبراهيم كامل- 17

  1،2007ط

  يف تقنيات يف تقنيات الرتبية وإستخدام األجهزة يف عملية التعليم عبد الرحيم بشرية ،- 18

  1989، 3م ،دار إحياء العلوم ،بريوت ،لبنان ،طلتعلو ا

  ،دار اإلصالح للطتاعة والنشر سيكولوجية التأخر الدراسي عبد الرحيم طلعت ،- 19

  2000  الدمام ،سوريا ،

،دار  تدين مستوى التحصيل واإلجناز املدرسي ،أسبلبه وعالجهعمر عبد الرحيم نصر اهللا ،- 20
  2010وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،ط ،

  ،دار الثقافة مشكالت تربوية معاصرة عبد العزيز املعايطة ،حممد عبد اهللا احلفيان ،- 21

  1،2009عمان ،ط

،الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية القاهرة  التفوق العقلي واإلبتكارعبد الغفار عتد السالم ،- 22
،2004   



 
 

   ،دار العلم واإلميان للنشر والتحصيل اللغوي وطرق تنميته عبد املنعم أمحد بدران ،- 23

  1،2008والتوزيع ،ط

  ،دار الفكر ،عمان ،األردن مبادئ القياس والتقومي يف الرتبيةعزيز مسارة وآخرون ،- 24

1989  

  1،1991؟دار األمة ،اجلزائر ،ط املدرسة اجلزائرية إىل أين عشوى مصطفى ،- 25

،دار  تدين مستوى التحصيل واإلجناز املدرسي ،أسبلبه وعالجهعمر عبد الرحيم نصر اهللا ،- 26
  2010وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،ط ،

  ،عامل  تعليم وتعلم مهارات التدريس يف عصر املعلوماتصالح الدين عرفة حممود ،- 27

  2005، القاهرة ،1الكتب ،ط 

  2012، 2،دار امليسرة ،ط التعلم النشط كرميان حممد تدير ، - 28

  إسرتاتيجيات عالج اإلضطرابات اللغويةحممد الصاحل اإلمام ،عبد الرؤف حمفوظ ،- 29

  2002، 1الوراق للنشر والتوزيع ،ط  ،مؤسسة لذوي اإلعاقات التشخصية والعالج

، دار وائل للنشر و التوزيع spssالنظام االحصائي :حةحممد بالل الزغيب و عباس الطالف - 30
  . 2012 2ط

  2012، 5دار امليسرة ،لبنان ،طتصميم التعليم حممد حممود احليلة ،- 31

  مؤسسة الوراق ،عمان  صيل الدراسي يف اجلامعةعوامل التحمصلح الصاحل ،- 32

2004  

  ترمجة ،إبراهيم  تدريس الطلبة ذوي مشكالت التعلم ،ميشل مريسر،آن رمريسر ، - 33

  2008، 1الزريقات ،دار الفكر ،ط



 
 

    2004، 2،دار وائل ،عمان ،األردن ،ط ،مناذج تربوية تعليمية معاصرةنبيل عبد اهلادي - 34

  – الرسائل الجامعية

دور اللغة األم يف تعلم اللغة العربية الفصحى يف املرحلة اإلتتدائية باملدرسة خالد عبد السالم ،-
  2011-2012كتوراة ، د،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،رسالة ُ اجلزائرية 

دراسة ميدانية يف ثانويات بلدية بن ، الثانوية ودورها يف تعليم اللغات األجنبية للتلميذار فتيحة ،مح
  2008- 2007،رسالة ماجستري ، عكنون

،رسالة ماجستري  تدريس اللغات األجنبية من خالل نظرية بلومفليدحممد الصاحل بكوش ،
،1998  

،دراسة ميدانية  املناخ األسري وعالقته بالتفوق الدراسي لدى املراهقني املتمدرسنيعلوات ملحة ،-
والعلوم اإلنسانية ،قسم علم النفس وعلوم الرتبية و  كلييت اآلدببثانوييت والييت البويرة وتزي وزو،

  األرطفونية ،رسالة ماجستري ،ب ت

،جامعة تيزي وزو واجلزائر العاصمة  تقدير الذات وعالقته بالتحصيل الدراسييونسي يونسية ،
   2012ماجستري ، ،رسالة

  موقع إلكتروني

:http:/sitees.goole.dz(vebh?soueid=chrome_instan&ion 

 



 

1 

 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  دراراجامعة 

                 اإلسالمیةو االجتماعیة و  اإلنسانیةكلیة العلوم  

  علم االجتماع: قسم 

  تخصص علم االجتماع المدرسي                              السنة الثانیة ماستر

  

 بحث بعنوان استمارة

  الدراسي وعالقتها بالتحصیل األجنبیةتعلم اللغات 

   

من  األجنبیة  وعالقتها بالتحصل الدراسي نرجوابحث بعنوان تعلم اللغات  إعداد إطارفي 
في  الخانة   )×(بكل موضوعیة وذالك بوضع عالمة  أسئلةعلي  اإلجابة األعزاء تلمیذتنا

  .علمیة  إلغراض إال المعلومات المتحصل علیها لن تستخدم  أنالمناسبة ونحیطكم علما 

  :األستاذ إشراف                                    :الطالبتین إعدادمن 

  محمد رحماني                                     براكو فاصمة
  ناجمي خدیجة

  2016_2015: الدراسیة السنة 

  



 

2 

 : محور البیانات الشخصیة - 1

  ثىأن                                 ذكر:   الجنس-1

             ] 23- 20[ ،            ]19-16[- - :السن-2

  ؟ المستوى الدراسي لألب -3

  أمي -

  إبتدائي-

     متوسط-

    ثانوي - 

  جامعي -

        

   ؟ أو وضعیته  مهنة األب  -   4

  معلم -

    تاجر-

  مهن مختلفة-

  عاطل        -

  متقاعد-

  توفيم



 

3 

  :المستوى التعلیمي لألم -5

 أمي 

 إبتدائي 

 متوسط

 ثانوي

  جامعي

  :مهنة االم -6

  التعلیم-

  التجارة-

  مهن مختلفة-

  عاطلة عن العمل 

  متقاعدة-

  متوفاة -

  منخفض  3  متوسط             2  مرتفع  1 :الدخل األسري -7

  : تعلم اللغات األجنبیةبمتعلقة اسالة 

  ؟بیتكم هي اللغة التي تستعملونها في ما -8

  الفرنسیة-  العربیة الفصحى  اللهجة العربیة-
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       اإلنجلیزیة-

  األجنبیة ؟ماهي المواقف التي تضطر فیها إلستعمال اللغة  9-

  ؟  منزلیةهل تمتلكون مكتبة -10

    ال-  نعم     -

  هل تحتوي على مراجع باللغة األجنبیة ؟-11

        -2      م   نع -

  ؟ تعلیمیةتلفزیونیة برامج  هل تشاهد-12

       إطالقاً -    نادراً  -    أحیانًا      دائمًا    -

  األجنبیة ؟ هل تعتمد الحاسوب كوسیلة لتعلم اللغة-13

        ال      -    نعم 

  ها تستعمل اللغة األجنبیة كلغة تواصل مع أساتذتك ؟-14

  ال-        نعم -

  مع الزمالء ؟هل تستعمل اللغة األجنبیة في التحدث -15

  نادرًا         إطالقاً        أحیاناً  -  دائماُ -

  هل تحتوي المكتبة المدرسیة على مراجع باللغات األجنبیة ؟ -16

  ال  نعم 

  :تستفید منها  له -17
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  إطالقاً   نادراً             احیانا  دائمُا    

  هل تستخدم اللغة األجنبیة كلغة إعالنات في المدرسة ؟18-

  نعم        ال : 

  ال   نعم        : المدرسة  في إعالناتكلغة  األجنبیةهل تستخدم اللغات -19

  المؤسسةعلى مستوى األجنبیة في اللغات  تدعیمیههل تقدم لكم دروس -20

  نعم           ال              

  .متعلقة بالتحصیل الدراسي أسئلة:المحور الثالث 

               ممتاز         جید غات األجنبیة؟    في اللما هو تقدیرك الدراسي -21
  متوسط             ضعیف

   االستیعاب درس اللغات األجنبیة؟ما هي قدرتك على -22
  جید           متوسط            ضعیف

  نعم           ال: هذا المستوي یؤثر علي نتائجك الدراسیة إن ترىهل  -23
  ما هي اإلمكانیات التي توفرها لك أسرتك لتحسین تحصیلك الدراسي في اللغات -24

  "الحاسوب " حهازاألجنبیة ؟   

  كتب                

  قصص                

  أشرطة تعلیمیة               

  ما هي المواد التي تجد صعوبة في تحصیلها ؟-26
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  الریاضیات      
  الفیزیاء      
  العلوم      
  الفرنسیة      
  االنجلیزیة      

  :إلى هل هذا راجع -27
  طبیعة المادة     
  طریقة األستاذ في شرح الدرس     
  عدم تلقي الدعم من أسرتك      
  ما هي المواد التي تحصیلك فیها جید؟-28

  الریاضیات     
  الفیزیاء     
  العلوم     
  الفرنسیة     
  االنجلیزیة     
  :هل سبب هذا التحصیل الجید راجع إلى -29

  طبیعة المادة     
  طریقة شرح األستاذ للمادة     
مساعدة أسرتك في فهم المادة     



 

7 



 

8 



 

9 

  


