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  ةــــمقدم
اكتسب النظام التربوي أھمية بالغة في حياة المجتمع المعاصر، وذلك لما يلعبه من 

، فاBنسان من حيث ھو كائن فاعل في دور بارز في حياة ا#فراد والمجتمعات على السواء
محيطه ا�جتماعي يتعلم العديد من القيم والمھارات والقدرات  التي بواسطتھا يستطيع أن 

  .يلعب دورا في واقعه ا�جتماعي
كما يعد النظام التربوي أداة للتنمية لما يتضمنه من أسس ومعايير ووظائف، كما ھو 

لتلميذ داخل أسرته بمختلف أنماطھا ا�جتماعية نتاج وانعكاس للظروف التي يعيشھا ا
وا�قتصادية والثقافية ، والنظام التربوي يحتوي على العديد من المؤسسات التي يتفاعل 
داخلھا التلميذ ويتأثر بھا، من بينھا  المؤسسات الرسمية ا#سرة والمدرسة وغير الرسمية ، 

  .جماعة الرفاق
القائمين على وضع المخططات التربوية  ورجال ولعل ما يھم الكثير من ا#ولياء و

التعليم بشكل أساسي، ھو الوصول إلى تحسين المردود العلمي والزيادة من كم و جودة 
التحصيل الدراسي، الذي يعكس التفوق الدراسي وا�متياز في التحصيل وفھم البرامج 

في النفوس، ما يمكن الدراسية، وتجاوز المراحل التعليمية على نحو يبعث ا#مل والثقة 
  .المتفوقين من تقديم مختلف المجا�ت التي يقرھا المجتمع ويستفيد منھا

وموضوع التفوق ھو موضوع البحث الحالي في ع(قته بالمؤثرات والمتغيرات 
ا�جتماعية الخاصة با#وساط ا�جتماعية التي يعيش فيھا التلميذ وتؤثر فيه، والتي نجدھا من 

ية التي يمكن أن تربي التفوق الدراسي وترعاه، وقلة ا�ھتمام بھذه الفئة ھو العوامل ا�جتماع
ما دفعنا لدراسة الموضوع ، والسعي نحو فھمھا والتعرف على أعداد المتفوقين، ومن ثم 
مساعدة المعنيين برعايتھم والتوجه بشكل جدي نحو اBحاطة العلمية بھذا الموضوع بإجراء 

  .وف على النتائج الواقعيةالدراسة الميدانية والوق
ولقد ركزنا في ھذه الدراسة على دراسة التأثيرات التي تمارسھا كل من ا#سرة 

) المراھقة(والمدرسة وجماعة الرفاق على المتفوق دراسيا وخاصة في فترة التعليم المتوسط 
�نفعالي ، نظرا #ن ھذه المرحلة يكون فيھا المراھق شديد التأثير لتطوير نشاطه العقلي وا

  :وتكيفه  ا�جتماعي ، ولقد قسمت الدراسة إلى خمسة فصول 
اBطار المنھجي للموضوع ، وفي ه تم تحديد مشكلة الدراسة وصياغتھا : الفصل ا9ول

وأھمية البحث وعوامل اختياره وكذلك تحديد أھداف ھذه الدراسة بعد ذلك عرض الدراسات 
  .السابقة 

، حيث يشتمل ھذا الفصل على ث(ثة مباحث ، ا#ول خاص  الدراسي التفوق :الفصل الثاني
بالتفوق الدراسي في تعريفه وتحديده ، ثم التعرض إلى أھم المفاھيم المرتبطة بالتفوق 



الدراسي ، وأخيرا عوامل التفوق ، أما المبحث الثاني فيخص المتفوق دراسيا من تعريفه 
السوسيولوجية والسيكولوجية التي فسرت  يتعلق بالنظريات: وتحديد صفاته، والمبحث الثالث

  .التفوق الدراسي ، والوقوف على آراء العلماء في ضوء ظاھرة التفوق
، حيث يشتمل ھذا  (ميذتالمؤثرة على التفوق الدراسي لل العوامل ا�جتماعية :الفصل الثالث

إعطاء تعريف الفصل ث(ثة مباحث ، ا#ول العوامل ا#سرية المؤثرة في التفوق الدراسي ، و
لPسرة ووظائفھا التربوية ، والدور التربوي الذي تلعبه ا#سرة مع أبنائھا المتفوقين ، 

العوامل المدرسية المؤثرة في التفوق : وطبيعة التأثير الذي تمارسه ، أما المبحث الثاني
ئة الدراسي ، ففيه تعريف للمدرسة وإبراز وظائفھا ، والدور التربوي الذي تلعبه في تنش

فخصصته لجماعة : التلميذ المتفوق دراسيا ، والتأثير الذي تمارسه عليه ، أما المبحث الثالث
  .الرفاق وفيه تم تعريفھا وإبراز الدور التربوي لھذه الجماعة وتأثيرھا على المتفوق دراسيا

مكاني  (تحديد مجا�ت الدراسة : اBطار المنھجي للدراسة والمتمثل في  :الفصل الرابع
، وبعد ذلك تحديد العينة وطريقة اختبارھا ، ثم توضيح المنھج المستخدم في ) شري ، زمانيب

الوثائق والسج(ت ، (الدراسة ، وأخيرا توضيح أدوات جمع البيانات من الميدان وھي  
  ).الم(حظة ، ا�ستمارة المقابلة

تحليلھا ومن ثم الوصول جمع وتحليل البيانات والنتائج وتم تفريغ البيانات و :الفصل الخامس
 .إلى النتائج على ضوء كل تساؤل ، وتم استخ(ص النتيجة العامة

 :تحديد مشكلة البحث -1

من المسائل التي تحتاج العناية الفائقة في الوقت الراھن ھي مسألة النظام التربوي     
لمقاصد التي السائد،لما يكتسبه من أھمية بالغة، ذلك أن التربية والتعليم  ھي السبيل لبلوغ ا

تحقق للمجتمع التقدم الحضاري في جميع الميادين،وذلك باستثمار كل ثرواتھا وعلى رأسھا 
الثروة البشرية، التي ھي المحرك ا#ساس لكل القوى ا#خرى،مما يجعل المؤسسات التربوية 

  .مدعوة #ن تستجيب با#خص إلى طموحات المتعلمين
المؤثرة في التفوق الدراسي للتلميذ،�بد من اBشارة وقبل التطرق إلى العوامل ا�جتماعية 

إلى أھمية موضوع التربية باعتبارھا نظاما اجتماعيا يؤثر ويتأثر بالنظم ا�جتماعية ا#خرى 
  .بالمجتمع ،ويتساند ويتكامل معھا وظيفيا

على أنھا وسيلة المجتمع Bعداد " في ھذا الصدد إلى التربية  "دوركايم" وينظر     
ه للحياة ا�جتماعية للقيام بأدوارھم ا�جتماعية،حسب توقعات مجتمعھم وما يوفره لھم أفراد

في ضوء طبيعة العصر،وتھدف التربية من خ(ل عملية اBعداد ا�جتماعي ھذه إلى مساعدة 
الطفل على تحقيق مطالب نموه الجسمي والعقلي وا�جتماعي وا#خ(قي لشخصية متكاملة 

توفير البيئة ا�جتماعية المناسبة التي تدعم دور القائمين بھذه العملية في  وتتطلب ھذه العملية
، وبذلك  يكون دور التربية ھو تنمية السلوك اBنساني وتطويره )1(" ضوء متطلبات العصر 

  .وتغييره لكي يتناسب مع كل ما ھو سائد في المجتمع
التعليم ،فھي النسق ا�جتماعي ولھذا القصد فقد أوجد المجتمع المدرسة كمؤسسة للتربية و

الذي يعمل على مساعدة المتعلم على تحقيق مطالب النمو الشامل المتكامل،وتكسب التلميذ 
نمطا من الشخصية التي تناسبه ،وتضم ھذه المؤسسة التربوية مختلف الفئات من الت(ميذ 

  .تفوقين دراسياالذين يتمتعون بقدرات عقلية تختلف من أحد إلى آخر ومن ھذه الفئات الم
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يتميز ھؤ�ء الت(ميذ بأن لديھم استعدادا نفسيا وعقليا Bبراز قدراتھم وتنميتھا، إذ أن     
التلميذ المتفوق ھو صاحب قدرات عقلية  عالية تظھر في نتائجه التحصيلية لمختلف المواد 

يضا سمات الدراسية أو البعض منھا،فھو يتميز بموھية التحصيل الدراسي الجيد،كما تميزه أ
وصفات تظھر في سلوكه الدراسي، فالتفوق ينطوي على موھبة يھبھا الخالق لبعض عباده و 

  .تستمر إذا وفرت له البيئة ا�جتماعية المساعدة
بمعنى أن التفوق الدراسي مرتبط بعوامل ذاتية تتكامل مع عوامل بيئية، وھناك العديد من 

راسة الظواھر التربوية، والع(قات التي تربطھا الباحثين في علم اجتماع التربية اھتموا بد
بالتنشئة ا�جتماعية وأنماط الثقافة وتخليصھا من التفسيرات السيكولوجية،وھذا ما يظھر في 

في مجال دراسة  "جون ديوي،بارسونز ،دوركايم: " إسھامات علماء ا�جتماع من أمثال
  .المشك(ت والقضايا التربوية

وع التفوق الدراسي الذي يعكسه التحصيل الدراسي الجيد غير أن النظر إلى موض    
للتلميذ،� يمكن أن ينظر إليه دائما من جانب واحد وحصره فقط في عوامل ذاتية،أو موضوع 
سيكولوجي محض،و� يمكن أن تكون المدرسة ھي المسؤولة وحدھا عن ذلك، إ� انه ھناك 

  .يجابا عوامل اجتماعية تؤثر على تفوق التلميذ سلبا أو إ
أما فيما يخص طبيعة ھذه العوامل ،فھي مؤسسات التنشئة ا�جتماعية التي يتحدد فيھا طبيعة 
النشاط الذي يقوم به الطفل وتقوم ھي على تنميته، وأول ھذه العوامل ا#سرة باعتبارھا البناء 

ه #بنائھا ا�جتماعي الذي يتواجد فيه التلميذ، والمصدر الرئيسي في تنشئته من خ(ل ما توفر
من وسائل مادية ومعنوية لتحفيزه على التفوق،كما أنھا تزوده بقيم وعادات مجتمعه،وذلك 
لطبيعة الدور التربوي الذي تقوم به في التحصيل العلمي #بنائھا، والذي  يتجلى خصوصا 
 في المستوى التعليمي والثقافي للوالدين وما توفره ا#سرة من استقرار اقتصادي، وبالتالي

يتوفر فيھا الجو ا#سري الذي له انعكاساته وتأثيره على صحة ا#بناء النفسية والجسدية و 
العقلية وا�جتماعية،ونوع الثقافة السائدة في حياة أفراد ا#سر التي تعكس طبيعة  الع(قات 
 ا#سرية فيما بينھم، وكذلك ا#ساليب ا#سرية المتبعة التي من شأنھا أن تشجع المتعلم على

  .تحسين مستواه التحصيلي
كما ھو الحال فالمدرسة ھي مؤسسة من مؤسسات التنشئة ا�جتماعية التي تقوم بتعليم     

التلميذ في إطار النظام التربوي،فھي تكسبه قيما وأصو� تربوية، تھدف إلى جعله يتفاعل 
التفاعل بشكل سليم مع محيطه ا�جتماعي وتساعده على إظھار مواھبه وتنميتھا من خ(ل 

  .الحاصل بين التلميذ والمعلم أثناء سير العملية التعليمية داخل الصف وانعكاسھا عليه
وكذلك فالبيئة ا�جتماعية التي يعيش فيھا التلميذ المتمثلة في جماعة الرفاق فإنھا تكمل     

ل مع الدور الذي تؤديه المدرسة في تعليم التلميذ باعتبارھا تنظيم غير رسمي فھي كذلك تتكام
باقي المؤسسات الرسمية، فيكون انتماؤه لھا داخل المدرسة وخارجھا بحكم السن، أو الميول، 
أو قرب المكان، فيتعلم أعضاؤھا بحكم أشكالھا المتعددة وأكثرھا تأثيرا جماعة اللعب لما 
تمارسه من ألعاب مختلفة تساعد على تنمية القدرات العقلية عند التلميذ مما يجعلھا وسطا 

  .كم( لدور المدرسة م
ولھذا أصبح أمر تربية التلميذ المتفوق دراسيا من ا#مور المھمة التي �بد وأن تحظى     

باھتمام المختصين والمسؤولين، نظرا لما له من أھمية في مواجھة تحديات العصر 
وعليه فمن واجب المختصين الكشف عن أصحاب القدرات العقلية العالية أثناء .الحديث
التعليم داخل المدرسة،من خ(ل مختلف المعارف والعلوم والمھارات المتعددة التي  مرحلة



تھدف إلى تنمية قدرات المتعلم وتكوين الشخصية السليمة لديه،وذلك بھدف إعداد كوادر من 
  .المتفوقين الذين يسخرون طاقاتھم اBبداعية لدفع عجلة التقدم والتنمية

كه من ماديات، وإنما بما تملكه من ثروة بشرية متعلمة تكون فالمجتمعات إذا � تقاس بما تمل
  .مصدرا للتفوق واBبداع

وكونھا ظاھرة ايجابية ف( بد من تحقيق أفضل الوسائل البيئية �ستثمار ذلك التفوق،     
و� يتم ذلك إ� بتظافر الجھود بين مؤسسات المجتمع، ولذلك ينبغي على ھذه المؤسسات 

امل فيما بينھا في توفير الوسائل المساعدة على استمرار التلميذ في التفوق ا�جتماعية أن تتك
  .دراسيا

  :وعليه نذھب لuجابة على التساؤل الرئيس
 ).مرحلة التعليم المتوسط(ھل تؤثر العوامل ا�جتماعية على التلميذ في تفوقه الدراسي؟  •

  
 
  
  :عوامل اختيار الموضوع. 2

  :إ� با�ستناد على جملة من العوامل � يمكن أن نختار موضوع البحث
 :ذاتية .1

 .محاولة الكشف عن ا#سباب الحقيقية للظاھرة -1

 .ا�ھتمام بالموضوع من حيث ا#بعاد التربوية، و القيمة العلمية -2

 :موضوعية .2

الكشف عن نوعية التأثير الذي تمارسه ا#سرة والمدرسة وجماعة الرفاق على المتفوق   -1
 .دراسيا

امل التحصيل الدراسي المؤثرة على المتفوق المتمثلة في ا#سرة التركيز على عو  -2
 .والمدرسة وجماعة الرفاق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 :البحثأھمية  .3



تتجلى أھمية ھذه الدراسة في كونھا تتناول موضوع  التفوق الدراسي للت(ميذ في     
ھتمام من طرف مرحلة التعليم المتوسط، ھذه المرحلة التي يحتاج فيھا التلميذ إلى مزيد من ا�

الجھات التربوية المعنية قصد تحفيز التلميذ المتفوق وھذا � يتأتى إ� بإلقاء الضوء على 
العوامل ا�جتماعية المؤثرة في تنمية عملية التفوق باBضافة إلى كون موضوع البحث يمس 

  .فةكذلك قطاع التربية والتعليم الذي يعتبر المحرك ا#ساسي للقطاعات ا#خرى المختل
  :أھداف البحث.4

إن أي دراسة مھما كانت � تخلو من جملة ا#ھداف التي يسعى الباحث لتحقيقھا     
والوصول إليھا وذلك للكشف عن أبعاد الظاھرة المراد دراستھا ،ومن خ(ل ھذه الدراسة 
نسعى إلى تحقيق عدة أھداف منھا وصف وتحليل العوامل ا�جتماعية المؤثرة على التفوق 

سي للت(ميذ من خ(ل أخذ نموذج من ت(ميذ مدارس مرحلة التعليم المتوسط لمدينة الدرا
  :باتنة

التي تساعد التلميذ على ا�ط(ع على الدور التربوي لمؤسسات التنشئة ا�جتماعية  -1
 .ا�ستمرار في التفوق دراسيا

 .التحصيل الدراسي علىا�ط(ع على ھذه التأثيرات ومدى انعكاسھا  -2

 .ى المؤشر التحصيلي للتلميذ في المواد الدراسيةالوقوف عل -3

 .إثراء المكتبة الجامعية بنتائج ھذه الدراسة -4

  :تساؤ�ت الدراسة.5
  .ا؟ـيذ دراسيـري في تفوق التلمـھل يؤثر الوسط ا9س -1
  .ا؟ـيذ دراسيـي في تفوق التلمـھل يؤثر الوسط المدرس-2
  .دراسيا؟اعة الرفاق في تفوق التلميذ ـھل يؤثر وسط جم-3
  
  :ا@جرائية البحثتحديد مفاھيم . 6
ھي الوسط ا�جتماعي التي يعيش فيھا المتفوق،فھي تؤثر فيه،  :العوامل ا�جتماعية -6-1

ويتأثر بھا، من خ(ل طبيعة المؤثرات والوسائل والع(قات التربوية المتوفرة في ھذا الوسط 
  ).ا#سرة،المدرسة،جماعة الرفاق(المتمثل في 

ھو السلوك الذھني الظاھر على التلميذ والمتجسد في قدراته العقلية : التفوق الدراسي -6-2
  .التي يتميز بھا عن اvخرين، ا#مر الذي يمكنه من تحقيق نتائج عالية) الذكاء(
ھو الذي يتميز بصفات التفوق الدراسي ويتحصل على نتائج دراسية  :التلميذ المتفوق -6-3

  .14/20في العمر والفصل الدراسي، ويكون معدله أعلى من عالية مقارنة بأقرانه 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 :الدراسات السابقة -1

تعد الدراسات السابقة أو المشابھة منطلقا ھاما في البحوث ا�جتماعية،ميدانية كانت     
أو نظرية ،#نھا بمثابة حجر ا#ساس الذي ترتكز عليه أي دراسة في بدايتھا،وأساس التحليل 

به الدراسة في خاتمة المطاف،ذلك أن البحث � ينطلق من فراغ،وفي نفس الوقت  الذي تنتھي
ليس ھو آخر ما كتب في الموضوع، وبناء عليه فإن معرفة الباحث لمجھودات من سبقوه 
يجعله يبدأ من نقطة النھاية التي وضعوھا ،و� يكون ھناك داع Bعادة ما قبل وما كتب عن 

  .ذلك الموضوع
ھم الدراسات السابقة التي تخدم موضوعنا، ونتطرق إلى أھم النتائج التي لذلك سنعرض أ

  :توصلت إليھا وھي
لنيل شھادة الماجستير تحت  عادل زرمان: تقدم بھذه الدراسة الطالب:الدراسة ا9ولى/1

  )2("الوسط ا9سري والتفوق الدراسي" عنوان 
في الطور الثاني من التعليم  وھي دراسة ميدانية أجريت على أسر الت(ميذ المتفوقين    

  :، وتشتمل ھذه الدراسة على سبعة فصول2004/2005ا#ساسي، وانتھى منھا سنة 
خصص الفصل التمھيدي للمداخل وا�تجاھات السوسيولوجية التي فسرت التفوق 
الدراسي،أما الفصل ا#ول يتمثل في اBطار المنھجي للدراسة ،والفصل الثاني فقد تطرق فيه 

التنشئة ا�جتماعية : إلى التنشئة ا�جتماعية ا#سرية وضمنه مبحثين أو�ھما الباحث
التنشئة ا#سرية من خ(ل العوامل التي تتوفر فيھا والتي تؤثر في التفوق الدراسي، : ،والثاني

فقد خصصه للتفوق الدراسي والذي ينقسم بدوره إلى مبحثين ،ا#ول يتمثل  : أما الفصل الثالث
وحدد فيه ھذا المفھوم والنظريات السيكولوجية التي درست التفوق ،أما المبحث في التفوق 

الثاني فتناول فيه العوامل المؤثرة في التفوق الدراسي وحدد فيه العوامل الفردية والعوامل 
البيئية، أما الفصل الرابع تطرق فيه إلى الوسط ا#سري وع(قته بالتفوق الدراسي،أما الفصل 

كذلك عن المدرسة الجزائرية وسياسة التعليم في الجزائر قبل ا�ستق(ل الخامس خصصه 
  .وبعده
وكان الفصل السادس مخصصا لuجراءات المنھجية للدراسة،أما الفصل السابع     

فخصصه كذلك لتحليل البيانات، بعدھا انتقل إلى الفصل الثامن وا#خير الذي احتوى على 
مل محتوى البحث على أربع مدارس اختيرت عرض ومناقشة النتائج والتوصيات،ويش

أسرة ممثلة من خ(ل عينة ا#بناء  123تلميذا متفوقا و 123قصديا، وتتمثل عينة البحث في
من المبحوثين وھي %  100المتفوقين، وبالتالي فحجم العينة التي استخدمھا مسحية تقدر بـ 

إن الظروف : "سية وھيالعينة التي اعتمدھا الباحث، وانطلق الباحث من فرضية رئي
ا#سرية الحسنة التي تحيط با#سرة تؤدي إلى تفوق ا#بناء دراسيا،وتساعد على ا�ستمرارية 

                                                 
 

،رسالة الماجستير ،كلية العلوم اBنسانية والعلوم ا�جتماعية ،قسم الوسط ا9سري والتفوق الدراسي: دل زرمانعا -  -)2(
  .2005قسنطينة ،/ علم ا�جتماع والديمغرافيا،جامعة منتوري 

  



واشتقت فرضيات فرعية لقياس متغيرات الظروف ا#سرية، وجمعت بيانات الدراسة " 
  .مقابلة+ باستخدام ا�ستمارة 

ومن أھم النتائج التي توصل إليھا واستخدم الباحث المنھج الوصفي بالبيانات اBحصائية 
  .الباحث

ا�قتصادية وتفوق ا#بناء / وتوصل إلى أن ھناك ارتباطا بين ظروف ا#سرة ا�جتماعية
الدراسي، فالظروف ا�جتماعية وا�قتصادية تبدو م(ئمة إلى حد ما من حيث بعض 

  .المتغيرات التي اعتمدت عليھا ھذه الدراسة
أن العامل ا#كثر تأثيرا ووضوحا إذا ما قيس مع العامل ا#ول  كما خلص الباحث أيضا إلى

ھو المستوى التعليمي والثقافي للوالدين، فقد أظھرت النتائج أن معظم اvباء وا#مھات 
  .متعلمون ويحوزون على مستويات تعليمية أعلى من المتوسط، وھو مؤشر بالغ ا#ھمية

  
  
  
دراسة ( )3(وب الطلبة في المد ارس المتوسطةدور العائلة في رس: الدراسة الثانية/ 2

  ) ميدانية
ھدف البحث كشف وتحليل عوامل الرسوب بين الطلبة في المدارس المتوسطة     

والوقوف على طبيعة ھذه العوامل سواء ما كان متعلقا منھا با#سرة أو المدرسة، وقد اتخذت 
  . من نظرية التبادل ا�جتماعي مدخ( لدراسة ھذا الموضوع

طالبا وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية من ث(ث مدارس  160واشتملت عينة البحث على 
متوسطة،مدرستين للبنين ومدرسة للبنات،ووقع المسح الميداني على أفراد العينة، وثبت أن 
ھناك دور للعائلة والمدرسة في التحصيل العلمي للطلبة وتفادي مشكلة الرسوب، كما ثبت أن  

رون من طبقة اجتماعية عمالية وف(حية، وقد جمعت بيانات الدراسة باستخدام الراسبين ينحد
  .مقابلة+ ا�ستمارة

والنتائج التي توصل إليھا الباحث بخصوص المشاكل العائلية وتأثيرھا في رسوب ا#بناء  
  :ھي

  .عدم اھتمام اvباء وا#مھات بالدراسة والتحصيل العلمي.1
  .الت(ميذضعف الطموح عند ا#بوين و. 2
  .تأثير جماعة اللعب على ا#بناء في قضاء الوقت في ألعاب ھامشية � ع(قة لھا بالدراسة. 3
  .عدم مكوث ا#بوين في البيت وعدم متابعة المسيرة الدراسية لPبناء. 4
  .كبر حجم ا#سرة. 5
 تردي الظروف ا�قتصادية لPسرة يجعلھا غير قادرة على حث أبنائھا على مواصلة.6

  .الدراسة  في أوقات الدراسة
عدم توفر التسھي(ت الدراسية في البيت من ھدوء وغرفة خاصة للمطالعة يستعملھا . 7

  .ا#بناء أوقات الدراسة
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تشجيع ا#بناء على العمل في سن مبكرة، والذي يرجع في ا#ساس إلى الحاجة ا�قتصادية .8
  .لPسرة

  .انخفاض المستوى التعليمي لPبوين. 9
  .المواقف السلبية التي يحملھا الوالدان تجاه التربية والتحصيل العلمي. 10

  :أما المشاكل المدرسية التي توصل إليھا الباحث في تأثيرھا على رسوب الطلبة فھي
الضعف  العلمي للمدرسين في عدم قدرتھم على تسھيل المادة العلمية وتحبيبھا إلى نفوس .1

  .الطلبة
دريس ،يعني عدم توفر برنامج تربوي وعلمي لدى المدرسين غياب خطة وطريقة الت.2

  .يسھل على الطلبة فھم المادة العلمية
صعوبة المناھج والكتب المدرسية، كونھا فوق مستوى الطلبة، وبعيدة كل البعد عن واقعھم .3

  .البيئي وا�جتماعي
تبعثر جھود كثرة وتنوع المواد الدراسية، خاصة في الصف الثاني والثالث متوسط، ف.4

  .الطلبة وتتسبب في ضعف مستواھم العلمي والدراسي
  .عدم رغبة المدرسين في التدريس.5
  .عدم تعاون العائلة مع المدرسة،فھما يتكام(ن مع بعضھما في تأدية المھام التربوية.6
كبر حجم الصف، ف( يستطيع المدرس تكوين التفاعل العلمي وا�جتماعي مع طلبته،و� . 7

  .معرفة نقاط القوة والضعف عند طلبته يستطيع
  .ضعف الع(قة اBنسانية بين  الطلبة والمدرسين.8
عدم توفر التسھي(ت التربوية والعلمية في المدرسة من وسائل اBيضاح السمعية و .9

  .وغيرھا من الوسائل الفيزيقية المساعدة في فھم المعلومات النظرية... البصرية والضوئية
  .درسين وكثرة غياباتھم والتي تضر بالمسيرة الدراسية والعلمية للطلبةانقطاع الم.10

التنبؤ " ، كان موضوعھا "1981أديب محمد علي الخالدي " قام بھا  :الدراسة الثالثة/3
  )4("للتفوق العقلي في ضوء بعض المتغيرات المرتبطة به بين تEميذ المرحلة ا@عدادية

المعادلة التنبؤية للتفوق  العقلي،وا�تجاه نحو العمل وتھدف ھذه الدراسة الوصول إلى     
  .المدرسي والتوافق الشخصي وا�جتماعي والدافع ل(نجاز

تلميذا من ت(ميذ الصف الثانوي ممن  253وطبق الباحث أدوات على عينة تكونت من 
سنة، وكانت عينة  16 - 14اجتازوا امتحان المرحلة اBعدادية وتراوحت أعمارھم بين 

  .دراسة من الذكور بمدينة القاھرةال
  :وا#دوات التي استخدمھا الباحث في دراسته ھي

  .اختبار كامل الذكاء.1
  .اختبار القدرة على التفكير ا�بتكاري.2
  .مقياس ا�تجاھات الوالدية في التنشئة.3
  .مقياس ا�تجاھات نحو العمل المدرسي.4
  .مقياس الدافع ل(نجاز.5
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  .مرحلة اBعدادية والثانويةاختبار الشخصية لل.6
  .مقياس مستوى ا#سرة الثقافي. 7

وأثبتت نتائج الدراسة أنه ھناك ع(قة موجبة بين الذكاء والتحصيل الدراسي من جھة     
،واتجاھات اvباء وا#مھات نحو الديمقراطية والتقبل وتنشئة ا#بناء من جھة أخرى،وتوصل  

لتفكير ا�بتكاري والتفوق العقلي واتجاھات اvباء كذلك إلى أنه توجد ع(قة موجبة بين ا
وا#مھات نحو الديمقراطية والتقبل وتنشئة ا#بناء ،كما توصل إلى أنه توجد ع(قة موجبة 

  .بين الذكاء والتحصيل الدراسي واتجاھات الت(ميذ نحو زم(ئھم في العمل الدراسي
دراسة " كان موضوعھا  "9851علي السيد أحمد طنش " قام بھا : الدراسة الرابعة/4

مقارنة لنظام رعاية الطEب المتفوقين دراسيا في المرحلة الثانوية في جمھورية مصر 
  )5("العربية وبعض الدول ا9خرى

المرحلة (وتھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على واقع نظام رعاية المتفوقين دراسيا     
ا النظام، والتوصل #فضل البرامج ع، وأھم المشك(ت التي تعترض ھذ.م.في ج)الثانوية

  .التعليمية والخدمات التربوية، التي ينبغي أن تقدم للمتفوقين
ا#ولى تتمثل في المعلمين : وطبق الباحث أدوات على عينة تتكون من مجموعتين 

طالبا وطالبة  180فردا،والمجموعة الثانية تمثلت في  82والمسؤولين الذين بلغ عددھم 
رحلة الثانوية،واستخدم الباحث في دراسته المنھج المقارن وا#دوات متفوقين في الم

  :المستخدمة في ھذه الدراسة ھي
  .استبيان للمسؤولين والمعلمين.1
  .استبيان ط(ب المتفوقين والمتفوقات بالمرحلة الثانوية.2
  .استبيان مدرسة المتفوقين بالثانوية.3

  :اوتوصل الباحث إلى نتائج بخصوص دراسته مفادھ
 .ضرورة تنوع برامج المتفوقين وتعدد أساليب رعايتھم .1

 .مراعاة خصائص نمو المتفوقين وميولھم وإمكاناتھم العقلية ونوعية مواھبھم .2

اكتشاف المتفوقين باستخدام الطرق وا#ساليب العلمية والتحقق من أن صور التفوق  .3
 .ظاھرة في التحصيل الدراسي

 .قبل المدرسة تمشيا مع ا�تجاھات العالميةأن تبدأ رعاية المتفوقين في سن ما  .4

 .م(حظة الط(ب المتفوقين في دراستھم بالمدارس ا�بتدائية واBعدادية والثانوية .5

  "1991محمد ماھر الجمال  –تودري مرقص حنا " قام بھا : الدراسة الخامسة/5
دراسة ( )6("عاممتطلبات تربية الطEب المتفوقين في مرحلة التعليم الثانوي ال" : بعنوان 

  )ميدانية بمحافظة الدھقلية
وھدفت ھذه الدراسة إلى تحديد المتطلبات ا#ساسية لتربية الط(ب المتفوقين بالمرحلة     

الثانوية العامة، والتوصل إلى الوسائل وا#ساليب التي تساعد على التغلب على بعض 
  .المشك(ت التي تعترض تربية الط(ب المتفوقين

طالبا من المتفوقين في التعليم الثانوي منھم  280دراسة على عينة تتكون من وطبقت ھذه ال
معلما الذين يدرسون الط(ب  187طالبا من الحضر و 158طالبا من الريف و 122
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المتفوقين والمنھج الذي استخدم في ھذه الدراسة ھو المنھج الوصفي، وأداة جمع البيانات 
  .على عينة الدراسة التي استخدمھا الباحثان ھو استبيان

  :وتوص( الباحثان في ھذه الدراسة إلى النتائج التالية 
أن الط(ب المتفوقين ينتمون إلى أسر ذات مستوى ثقافي ومھني مرتفع، وأنھم متفوقون  -1

 .منذ المرحلة اBعدادية

 .ھناك ع(قة بين تفوق الط(ب والعوامل الشخصية وا#سرية والمدرسية -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الدراسات السابقةخEصة 
كخ(صة للدراسات السابقة المعروضة،نقول أنه توجد العديد من الدراسات حول     

  .الموضوع نظرية أو ميدانية كانت، لكن تم التركيز على تلك التي تخدم متغيرات الدراسة
حيث تناولت كل دراسة جانبا معينا في دراسة ظاھرة التفوق الدراسي فمنھا من اعتمد     

تأثير الكبير للوسط ا�جتماعي الذي يعيش فيه التلميذ المتفوق والبعض منھا اعتمد على ال
  .على العوامل الذاتية للتفوق وع(قته بالعوامل الخارجية التي يعيش فيھا التلميذ

التفوق الدراسي، العوامل : باBضافة إلى أن ھذه الدراسات تطرقت لمتغيري ھذه الدراسة
  ).مدرسةا#سرة، ال(ا�جتماعية 

  
  
 

 
 

  
 

  
 



  
  
 

 

  التفوق الدراسي: المبحث ا9ول
 :تعريف التفوق الدراسي -1 -1

ذلك أنه مفھوم نسبي،ويختلف  ظھرت العديد من التعريفات التي توضح مفھوم التفوق،
  .باخت(ف المكان والزمان وأيضا تختلف المنبئات أو المؤشرات التي تعتمد عليھا

لتفوق لغة و اصط(حا ،ثم نعرض بعض تعاريف المھتمين لكن � بد من تقديم تعريف لكلمة ا
  .في علم ا�جتماع،وعلم النفس، والتربية

  :تعريف التفوق لغة - أ
فقت ف(نا أي صرت خيرا منه وأعلى وأشرف، كأنك صرت فوقه في المرتبة،وتفوق :" يقال 

،ھذا في  )8("والفائق الخيار من كل شيء ،وتفوق ترفع"  )7(" على قومه ترفع عليھم وتفوق
  .العربية

  :تعريف التفوق اصطEحا - ب
  :من الناحية ا�صط(حية نجد للتفوق معنيين أحدھما عربي واvخر غربي

�والذي يتمثل في الجمعية الوطنية للدراسات التربوية بأمريكا، والتي  :المعنى الغربي أو
من المجا�ت ھو الذي يظھر أداء مرموقا بصفة مستمرة، في أي مجال : عرفت التفوق بأنه

  .ذات ا#ھمية
: الذي عرف التفوق بأنه "عبد السEم عبد الغفار"ويتمثل في تعريف  :المعنى العربي ثانيا

ھو من وصل أداؤه على مستوى أعلى من مستوى العاديين، في المجا�ت التي تعبر عن 
    )9(.المستوى العقلي، والوظيفي للفرد بشرط أن يكون المجال موضع تقدير الجماعة

التفوق ھو أن يكون على درجة عالية من : فمن خ(ل التعريف ا#ول يتبين لنا أن
الفصاحة اللغوية،أو الرياضيات : ا#داء ،وان يتصف صاحبه بالتميز في أي مجال سواء في 

في أن المستوى العقلي للتلميذ يكمن : وغيرھا ،وھذا ما يوضحه التعريف الثاني... أو الرسم
  :في للعمليات العقلية،ويحدد ھذا التعريف التفوق في ث(ث جوانب ھيفي ا#داء الوظي

أن مؤشر التفوق :يرى  أن التفوق ھو من وصل فع( إلى مستوى معين في أدائه بمعنى -1
 .ھو المنجزات الفعلية

 .أن يكون ھذا المستوى أعلى من مستوى العاديين -2

يش فيھا الفرد، ويكون أن يكون ھذا ا#داء في مجال عقلي تقدره الجماعة التي يع -3
  )10( .التحصيل الدراسي ھنا ھو المؤشر الرئيسي لتحديد المتفوقين

                                                 
  .55- 52ص  منشورات دار مكتبة الحياة ،، لبنان -بيروت  ،7م ،تاج العروسمحمد مرتضي الزبيدي،  –) 7( 
  .278ص  دار العلم للجميع ، ،لبنان -بيروت ،3ج ،القاموس المحيط:الفيروز آبادي  –) 8( 
ص  ،2005دار صفاء للنشر والتوزيع  ،،،عمان  1ط ،تنمية قدرات ا�بتكار لدى ا9طفال: أمل عبد الس(م الخليلي  –) 9( 

296.  
  .296ص  مرجع سابق،: أمل عبد الس(م الخليلي –) 10( 



ومن خ(ل ھذه الجوانب الث(ثة فإنھا تكشف لنا أن التفوق يتحدد،ويرتبط بالتحصيل 
الدراسي العالي لدى الطفل أثناء مرحلته التعليمية ،وأيضا قدرته اBبداعية واBبتكارية على 

  .،وأن يكون ھذا ا#داء مرتبط بقدرات عقلية تميزه عن اvخرين انجاز شيء ما
وھذا ما يتبين لنا عند علماء ا�جتماع،وعلماء النفس،والتربية الذين ربطوا التفوق بعدة 

  .قدرات
، وربطه ) creativity(فعند علماء الصحة النفسية فإنه يربطون التفوق بالقدرة ا�بداعية

  .بالموھبة" masloماسلو "
" cooleyوتوماس كولي " ، و"sorokin سوركون" أما علماء ا�جتماع من أمثال و

فاعتبروه بأنه القدرة على القيادة ، وأما دوركايم فاعتبره العقل الجمعي الذي ينظم الظواھر 
  .ا�جتماعية

  أما علماء ا#نتربولوجيا ا#مان فقد اعتبروه رمزا لعنصر معين وخاصة الجنس الجرماني
اء التربية وعلم النفس فقد ربطوه بالقدرة على التعلم والتحصيل العاليين،أما أما علم

فاعتبروه متمث( في ارتفاع " f.golton وفرانس جالتون "، "binetلبينيه " بالنسبة 
فقد اعتبره بأنه القدرة على ا�بتكار أما محمود عبد القادر فقد " كينون"مستوى الذكاء أما 

وكيميائية وبعدد خ(يا الدماغ وبأمراض سوء التغذية ،وبالقدرة على ربطه بالتفاع(ت البي
  )11( .التذكر واBدراك والتحصيل

  روث وبندكت" يخص ا�تجاھات المعاصرة من ا#نثربولوجين الذي يمثله  أما فيما
r.bendink"ايزنك " ، وeysenek" نسان على انه يوجد فيBجميعھم صنفوا ا،

ليد أو قيادي أو خاضع،أو منبسط،أو منطوي،واعتبروا أن ھذه  إما متفوق أو ب:مجموعات
ا#نماط ھي نتاج الثقافة والمعتقدات عند الجماعة،أما أصحاب ا�تجاه النفسي المعاصر 

فاعتبروا التفوق في  "brefdalبريفادال  " ،و "gilfordجليفورد " المتمثل في صياغات 
خاصة بالذكاء وا#لمعية واBصرار،مع أنه سمة مركبة،وذلك من توافر جينات وراثية 

  .ضرورة توافر عوامل ومعطيات بيئية مميزة،تولد لدى الطفل دافع البحث والتأمل وا�لتزام
  :ولعلنا نجد أن التفوق العقلي يتضمن مجموعة من المضامين ھي

 .يمكن قياس التفوق العقلي من خ(ل ا#داء:مضمون إجرائي •

 .تفوق العقلي والنشاط الذھني للفرديربط بين ال:مضمون عقلي معرفي •

يضع مستوى معينا لPداء العقلي، يمكننا على أساسه وضع الفرد :مضمون قيمي •
 .ضمن فئة المتفوقين عقليا

يجعل تحديد ا#داء العقلي ذي المستوى الفائق، مسألة تختلف من :مضمون ثقافي •
 )12( .مجتمع إلى آخر، حسب المنسوب الثقافي والحضاري

 

  :ل التعاريف التي تم تناولھا نخلص إلى التعريف التاليومن خ(
، )القدرات العقلية(أن التفوق في مجال من المجا�ت يتطلب بالضرورة قدرا معينا من الذكاء

وسمات شخصية معينة،واستعدادات ،تمكنه من الوصول إلى مستويات ونتائج مرتفعة ت(ئم 
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بھذه القدرات في المراحل  العمرية المبكرة، ھي  نوع النشاط الذي يقوم به الفرد،#ن ا�ھتمام
التي تكمل لنا المستوى العقلي والمعرفي للتلميذ، فالتفوق إذن ھو عبارة عن موھبة تكون لدى 

  ).الدراسة ،الموسيقى ،الرسم(البعض وتظھر من خ(ل مجال معين مثل 
I. 2- تحديد التفوق: 

�ت التربوية،والتعليمية،في يعكس الطرح السابق مدى حيرة المتخصصين في المجا
فمنھم من يرى " تحديد التفوق وتعريفه،مما جعلھم يربطونه بعدة محكات و قدرات مختلفة 

أن الطفل الفائق عقليا ھو ذلك الذي في مقدوره،أن يدرك الشبه بين ا#شياء المختلفة،وھناك 
لك بصيرة � ،وت)intrition(من يرى أن صاحب ھذه القدرة المتميزة ھو صاحب الحواس 

يقوى عليھا إ� أصحاب ھذه القدرة، وھنالك من يرى أن القدرة العقلية الفائقة تعطي م(محھا 
بحيث تكسب أصحابھا قدرة عبقرية تغير الدھشة ،وھناك من ربطھا بالقدرة العقلية،وما 

على اختبارات الذكاء،وھناك من رفع  140أطلقوا عليه الذكاء العالي،والذي يحصل على 
   )13(" 180ه النسبة إلى ھذ

أن الطفل صاحب القدرة العقلية " وھناك من حسم ا#مر وقرر أن التفوق يتحدد في 
   )14( ..."الفائقة ھو صاحب الموھبة، ويتفوق أكثر من قدرة

وقرروا " "أما علماء النفس فقد اھتموا بتحديد التفوق على مستوى القدرات ا�بتكارية
لية الفائقة،ھو ذلك الذي يتمتع بالقدرة على ا�ستظھار،والقدرة أن الطفل صاحب القدرات العق

على الفھم،ثم القدرة على حل المشك(ت،ثم القدرة على ا�بتكار الذي يعبر عن مھارة 
 )15("عالية،وأيضا ھو صاحب المقدرة على ا�نخراط متفاع( يتعاون ويتبادل ا#دوار القيادية

تعريفه للتفوق على مجموعة من المحكات وعدم ا#خذ  ،ونجد البعض منھم يتفق في تحديده و
  .بمحك واحد

من أقرانه في %  15أن التفوق العقلي يضع صاحبه ضمن أفضل " كما خلص البعض إلى 
   )16("مستوى التحصيل أو المھارات

وعليه سوف نعرض كل محك على حدة وكيف اعتمد عليه الباحثون وأھمھا في مجا�ت 
  :التفوق وھي

  :الذكاء محك -2-1
يذھب اتجاه سائد اvن في أوساط علم النفس أن الذكاء ھو قدرة فطرية نسبيا، إذ � 
تستطيع عوامل البيئة العادية أن تغيرھا، وأيضا ھو قدرة مكتسبة تستطيع عوامل البيئة أن 

  .تغيرھا من خ(ل التربية والعناية والثقافة
فكير الجرد، وحل المشك(ت الت: وقد تطور كمفھوم ليتضمن عمليات متعددة مثل

  .وا�ستبصار، وا�ستد�ل وغيرھا
وعرف العديد من الباحثين الذكاء با�عتماد على ا#ساس الوظيفي حيث عرفه  

أنه القدرة على التفكير المجرد،أي على التفكير بالرموز من ألفاظ ": " termanتيرمان "
  .ان التفوق العقلي بتبنيه محك الذكاء،إذ حدد تيرم )17("وأرقام مجردة عن مدلو�تھا الحسية
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بأنه القدرة على التكيف العقلي للمشاكل ولمواقف الحياة "  ":sternشترن ا#لماني " وعرفه
   )18("الجديدة ،أي قدرة الفرد على تغيير سلوكه حين تقتضي الظروف الخارجية ذلك

  "colvenوكلفن " بأنه القدرة على ا�ستبصار :فقد عرف الذكاء" kohlerكوھلر  " أما 
القدرة على التعلم،فأذكى اثنين أقدرھما على التعلم وعلى تطبيق ما تعلمه،كما :فعرفه على أنه 

أن الذكاء عنده ھو القدرة على التعلم،واستخدام الفرد ما تعلمه في التكيف لمواقف جديدة،أي 
ة من بأنه القدرة على ا�ستفاد "goddardجوددارد  " حل مشك(ت جديدة،وعرفه 

وارتكزت . )19("الخبرات السابقة في حل المشاكل الحاضرة ،والتنبؤ بالمشك(ت المستقبلية
  .جميع ھذه التعريفات في تحديدھا للتفوق على أساس وظيفة الذكاء والعمليات التي يقوم عليھا

Alfredألفريد بينيه" على ا#ساس البنائي إذ يعرفه  -أيضا -كما يعرف الذكاء  
.binet "الذكاء ھو القدرة على الحكم السليم ويتألف من قدرات أربع " لم الفرنسي في أنالعا

القدرة على توجيه الفكر في اتجاه معين واستبقائه فيه قبل تنفيذه  -النقد-ا�بتكار - الفھم:ھي
  .  )20("عدة أوامر متتالية واحد بعد اvخر

نى على أركانه ا#ساسية ونجد أن الذكاء لدى بينيه،ما ھو إ� الحكم السليم الذي يب
وسبيرمان  )thirston(ثيرستون : السالفة الذكر،كما أكده باقي العلماء من أمثال 

)spirman( ، وثورندايك)thorndik( على أن الذكاء يبنى على قدرات عقلية تتكامل ،
فيما بينھا وتترجم في جميع أنواع النشاط العقلي،ونتج عن ھذا ا�ھتمام جملة مقاييس 

ارات الذكاء، إذ اعتبر البعض أن نسبة الذكاء ھي المعيار ا#ساس في تحديد المتفوقين اختب
سيمشن، ھوبلسن برسي، ھيلدرت، (والموھوبين، ومن الباحثين الذين سلكوا ھذا المنحى 

  : ،والمتمثلة في التعريفات التالية)بريدجز، فرنون، فريمان، تيرمان
بالنسبة لت(ميذ المدارس ا�بتدائية على اختبار نقطة ذكاء  140+ تيرمان قد حدد "... 

نقطة بالنسبة لت(ميذ المدارس اBعدادية ،عندما اختار العينة لدراسته  135+ستانفورد بينه،و
نقطة ذكاء كحد أدنى للتفوق العقلي  130) +1926(الطويلة الشھيرة واختارت ھولنجورث 

بالدوين أن معامل الذكاء ينبغي أن � تقل عن في اختيار العينة للدراسة التي قامت بھا،ويؤكد 
بينيه،أ ما دن(ب فھو يرى أن ھذا فيه بعض المبالغة  -نقطة على اختيار ستانفورد 130+

ويشير ويلكز ... نقطة كحد أدنى لتحديد التفوق العقلي 120+،واقترح ا�كتفاء بذكاء قدره 
ذكاء محكا مناسبا  140+ن إلى أن ھناك درجة من ا�تفاق على أن تكو) 1979(ھولي 

،وھذا )15(للتعرف على المتفوق عقليا مع استخدام اختبار ذكاء فردي بانحراف معياري 
،فقط من المجتمع في عداد المتفوقين وھذا ما استخدمه تيرمان )0.38(يشير إلى أن حوالي 

رئيسي أن جميعھم ذھبوا إلى أن نسبة الذكاء ھي المحدد ال - ھنا - نستنتج  )21( )"1921(
  .للتفوق بحيث تسھل لنا عملية التعرف على المتفوقين

  :ويمكن توضيح توزيع درجات ا#فراد على الذكاء كما في الشكل التالي
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الموھبة والتفوق ،دار الفكر : محمد عبد الس(م البواليز/ خليل عبد الرحمن المعايطة :المصدر
  .159،ص 1،2000للطباعة والنشر والتوزيع،ط

ر أن المعارضين لھذا ا�تجاه  يجمعون أن التفوق � يتحدد بنسبة الذكاء فقط،بل غي
تتعدد المحكات التي على أساسھا يحدد المتفوقون نظرا لوجود الكثير من المتغيرات ا#خرى 

بيئية،التي لھا بالغ ا#ثر على ا#فراد،إذ ھناك أفراد يدرجون في فئة  - ثقافية - سوسيو
م � يحصلون على نسب عالية في اختبارات الذكاء،وعليه فإن ا�نتقادات المتفوقين غير أنھ

  .التي وجھت إليھا ھي فيما يتعلق بثباتھا وصدقھا مما يشكك بعض الشيء في ا�عتماد عليھا
الجدير بالذكر أن لفھم عملية الذكاء ليس بالضرورة إثارة موضوع الوراثة، والبيئة،أي 

  .فية تنميته واستغ(له في التفوق الدراسيمعرفة مصدر الذكاء، وإنما كي
  :محك التحصيل الدراسي -2-2

يعتبر التحصيل الدراسي من مؤشرات التفوق الدراسي،إذ ذھب بعض العلماء أن 
تعريف التفوق يقوم على أساس التحصيل والمنجزات،فقد عرفت بعض الدراسات ا#جنبية 

 )22("بأنه القدرة على ا�متياز في التحصيل "التفوق العقلي بأنه يتساوى مع التفوق التحصيلي

،#ن التحصيل يعتبر أحد المظاھر ا#ساسية للنشاط العقلي الوظيفي عند الفرد ،حيث أنه 
توجد ع(قة ايجابية بين نتائج التحصيل والدرجات المدرسية التي يتحصل عليھا التلميذ في 

بالتالي التلميذ المتفوق لديه استعداد المواد الدراسية من خ(ل ا�ختبارات ووسائل التقويم ،
أن " وحسين كامل )shaplin( حسين قورة وشابلن: كل من  -كما يرى –للتفوق،وھذا 

التفوق الدراسي ھو ا�نجاز التحصيلي للتلميذ في مادة دراسية،أو التفوق في مھارة ،أو 
تبارات مجموعة من المھارات،ويقدر بالدرجات طبقا لuختبارت المدرسية،أو ا�خ

  .)23("الموضوعية المقننة أو غيرھا من وسائل التقويم
إ� أن ا�ختبارات التحصيلية عرفت ھي ا#خرى جملة من ا�نتقادات تذھب كلھا إلى 
أن محك التحصيل الدراسي ليس مقياسا صادقا دائما لقدرة الفرد على التفوق إذ تتدخل 

بط بالتلميذ وقدراته وميوله وسماته،ومنھا عوامل مختلفة تؤثر في تلك المنجزات فمنھا ما يرت
  .ما يرتبط بالبيئة وا#سرة

  :محك التفكير ا�بتكاري -2-3
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ونجد كذلك من حدد التفوق على أساس القدرة ا�بتكارية ،ومن بين الدراسات التي 
" اعتمدت ھذا المحك، وميزت ما بين الذكاء العام وبين القدرات ا�بتكارية ھي دراسة 

، إذ أخذا مجموعتين من ت(ميذ المدارس الثانوية ا#ولى تمثل )1962" (اكسونجينرلس وج
الت(ميذ ذوي الذكاء المرتفع، والثانية ت(ميذ ذوي القدرات  المرتفعة على التفكير ا�بتكاري، 

أن ھذا ا#داء كان متماث( :" ودرسا ا#داء التحصيلي لكل منھما وتوص( إلى النتائج التالية
ما للزعم أن الذكاء والتفكير ا�بتكاري نمطان مختلفان من التفكير #ن اختبارات مما دعاھ

التفكير ا�بتكاري التي قاما بتصميمھا كانت ترتبط ارتباطا ضعيفا باختبارات الذكاء من 
، من خ(ل طرحھم نستنتج أن التفكير اBبتكاري دليل من د�ئل التفوق  )24( )"0.10-0.50(

ن يمتلكون خصائص انفعالية ودافعية تختلف عن ذوي الذكاء المرتفع وذلك أن المتفوقي
من المتفوقين إذا اعتمدنا على % 67أننا نفقد حوالي "... وأشاروا إلى ذلك من خ(ل 

اختبارات الذكاء وحدھا #ن نسبة الذين يملكون قدرة مرتفعة في كل من الذكاء، وا�بتكار 
   )25(". من أفراد العينة%  33كانت حوالي 
أن التفوق يتحدد وفق التفكير ا�بتكاري ) 1962" (تورانس" على ذلك  -أيضا –وأكد 

من ا#طفال الذين يتميزون %  80#ن ا�عتماد على محك الذكاء فقط قد يجعلنا نفقد حوالي 
  .بقدرة فائقة

في حين توجد العديد من ا�نتقادات التي قدمھا العلماء بأن تحديد مفھوم التفوق � 
الذكاء،التحصيل الدراسي،اختبارات (تعلق بمحك واحد،وإنما يتعلق بعدة محكات أو معايير ي

  ).وغيرھا... القدرات الخاصة،القدرات ا�بتكارية،
  :وبالتالي فإن التفوق �بد أن يظھر تحصي( مرتفعا وإمكانات وقدرات في المجا�ت التالية

 .قدرة عقلية عامة  -1

 .قدرات تحصيل محددة   -2

 .أو تفكير منتج إبداع -3

 .قدرة قيادية -4

 .فنون بصرية وأدائية  -5

 .قدرة نفس حركية -6

،إلى الكونجرس ا#مريكي بصفته )marland  مارلند(ويتفق ھذا التحديد مع ما قدمه 
مفوضا للتربية حيث أشار في تحديد التفوق العقلي ضرورة توفر القدرات الست السابقة،غير 

  .ت القدرة السادسة واكتفت بالقدرات الخمس السابقةأن مكتبة التربية ا#مريكية قد حذف
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I. 3-  بعض المفاھيم المرتبطة بالتفوق الدراسي: 

  Genius: العبقرية  -3-1
ظھر ھذا المصطلح عند اBغريق وكان يشير إلى طبيعة التكوين العقلي،أما في القرن 

ي ميدان العام أو إنتاج الثامن عشر فاستخدم ليدل على قدرة الفرد على اكتشافات جديدة ف
أصيل في مجال الفن،أي القدرة على ا�ختراع وفي القرن التاسع عشر اتسع استخدامه للد�لة 
على امت(ك العباقرة طاقات عقلية ممتازة،واستطاعوا أن يحققوا شھرة عظيمة في إحدى 

  .المجا�ت
المصطلح ليدل ،ھذا )1931" ( سبيرمان" أما في أوائل القرن العشرين فقد استخدم 

،بمعنى  أن يكون لدى  )26("أولئك الذين  يستطيعون أن يقدموا إنتاجا جديدا مبتكرا" على 
الفرد القدرة على اBنتاج الجديد،وتم استخدامه كمرادف لuبداع وا�بتكار،والعبقرية ما ھي 

لتطوير  وزير الدولة "ألبرتولوس ما شادو: "إ� نتيجة الذكاء الحاد،وھذا ما يظھر في قول
إن العبقرية يمكن خلفھا بتربية مناسبة ،وإن النظام التعليمي الحالي � :" الذكاء في فنزوي(

   )27(". يعلم ا#طفال أن يكونوا أذكياء
" في أن العبقرية تدل على ،"تيرمان وھولنجورث" وھذا ما أكد عليه كل من 
معامل الذكاء للطفل العبقري  "تيرمان"،حيث حدد  )28("ا#طفال الذين يمتلكون ذكاء مرتفعا

 180درجة،أما ھولنجورث فيصل إلى  140بينيه يصل إلى  - باستخدام اختبار ستانفورد
  .درجة فأكثر بنفس المقياس،وأشارا أيضا أن العبقرية تحدد في ضوء اBنتاج ا�بتكاري

والعبقري تتوافر فيه سمات خاصة " كما أن العبقري يتصف بسمات وصفات خاصة 
الطموح،والثقة بالنفس،والرغبة في التفوق،والقدرة على التركيز الشديد،ون سمات : مثل

اBبداع،وا�بتكار،والسبق، والتفرد،وا�متياز، كما أن العبقري يستطيع إحداث تغيير :العبقرية
مبتكر في ناحية من نواحي الحياة ا�جتماعية،أو السياسية،أو العلمية،أو الفنية،أو 

   )29(".إلخ...ا#دبية
  )talent, gift: (الموھبة -3-2

استخدم ھذا المصطلح في الستينات ليدل على أصحاب المواھب ممن تفوقوا، في قدرة 
إلخ، واعتبروا أن المواھب تبتعد كل البعد عن ...أو أكثر المتعلقة بالفنون، وا#لعاب الرياضية

  .يشير إلى التفوق العقلي ذكاء الفرد مما خلق تناقضا لدى البعض،واجمعوا أن الموھبة مفھوم
أما علماء النفس فذھبوا إلى أن الموھبة � تقتصر على جوانب معينة من الفرد،وإنما 
تذھب لتشتمل على جوانب الحياة المختلفة،والتي تلعب فيھا البيئة دورا بارزا في أن توفر 

عشرين استخدم النشاطات المناسبة له،وتشبع حاجاته وقدراته وتستحث ذكاءه،أما في القرن ال
إلى استخدام  )torance(" تورانس"مصطلح الموھبة للد�لة على التفوق العقلي وأشار 

  :مصطلح الموھبة بمعان مختلفة
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استخدم مصطلح الموھبة بمعنى التفوق العقلي فأدى ذلك إلى الربط بين الذكاء  -1
 .والتحصيل

استخدم مصطلح الموھبة بمعنى اBبداع،فتم التركيز على قدرات  -2
 .ا#صالة،والمرونة،والط(قة

: استخدم مصطلح الموھبة بمعنى المواھب الخاصة،في مجال معين مثل -3
 )30( .إلخ...الموسيقى،والفنون،واvداب

 

إذ أن ا#شخاص الموھوبين يملكون قدرات خاصة تدل على تفوقھم بشكل مميز عن بقية 
  .لكتابات اBبداعيةأقرانھم، وتتمثل ھذه القدرات إما في الرسم،أو الموسيقى،أو ا

ا#فراد الذين يرتفع مستوى أدائھم عن مستوى ا#فراد العاديين " وامتد ھنا المصطلح ليشمل
في أي مجال من المجا�ت التي تقدرھا الجماعة، سواء كان ھذا المجال أكاديميا، أو غير 

   )31("إلخ...الرسم والموسيقى و التمثيل:أكاديمي مثل
ت التي يتميز بھا المتفوق عن البقية،فإنه يتصف بصفات خاصة باBضافة إلى ھذه القدرا

  .إلخ...النمو اللغوي،والمثابرة في المھمات العقلية الصعبة، والتنوع الكبير في الميول: مثل
  création: ا@بداع -3-3

ھناك بعض العلماء أكدوا على أن ھناك  ع(قة قوية بين التفوق واBبداع ،#ن الطفل     
لمتفوق يبدي إبداعا مستمرا في أحد ا#نشطة اBنسانية القيمة،أما فكرة اBبداع في الموھوب وا

التربية فھي تستلزم دعم وتشجيع إمكانية ا#طفال للتفكير في عديد من المجا�ت وا#شكال 
  .وأداء ذلك

تعريفا ) 1999(وقد وضعت الجمعية القومية ا#مريكية للتربية اBبداعية والثقافية     
   )32("نشاط تخيلي منظم، يؤدي إلى نتائج أصلية ولھا قيمة" اع على أنه لuبد

  .إذ المبدع يكون على درجة عالية من الرؤية، وا�ستبصار لخلق إبداع في مجال ما
اBبداع محاولة مدروسة، لتحسين ا#داء "كما أن ھناك تعريف آخر لuبداع يذھب فيه إلى أن 

  . )33("المرتبط بأھداف بعينھا، مرغوبة
: إذ أنه مصطلح يشير إلى ا#فراد الذين يظھرون نوعا من أنواع السلوك الذي يشمل    

ا�ستنباط،والتخطيط ،والتأليف،وا�ختراع،والتصميم،وتركيب أشياء لم يستطع العاديون 
  .قانون رياضي،أو تصميم vلة معينة: الوصول إليھا، وقد يكون ھذا اBبداع إما في 

وجب على صاحبه أن يكون على درجة عالية من الذكاء،والقدرات كما أن اBبداع يست
في أن القدرات  اBبداعية بعيدة ومستقلة  "جيلفورد" اBبداعية وھذا ما أسفرت عليه بحوث 

  :عن القدرات العقلية التي تقيسھا اختبارات الذكاء،وھذه القدرات
المألوف،والمعتاد  وھي القدرة على التجديد،واBعراض عن :originalitéا9صالة  •

 .والمبتذل
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وھي القدرة على تغيير وجھة النظر إلى المشكلة التي :flexibilityمرونة التفكير  •
 .يراد معالجتھا بالنظر إليھا من زوايا مختلفة

وھي القدرة على تذكر عدد كبير من ا#فكار :flvenceالطEقة  •
 .وا#لفاظ،والمعلومات،والصور الذھنية في يسر وسھولة

) صور ذھنية -معاني(وھي القدرة على إدماج أجزاء مختلفة : synthèsesأليف  الت •
 )34( .إلخ...في وحدات جديدة كالتأليف وا�بتكار

 

الرغبة في التميز : كما أن المبدع يتفرد بسمات تميزه عن اvخرين المتمثلة في    
ذه السمات التي تتحقق وغيرھا،من ھ...والتفرد، والتفوق، وتفكيره اBبداعي، والثقة في النفس

  .بوجود بيئة مادية واجتماعية تتيح للمبدع ظروفا مناسبة يعبر فيھا عن إمكاناته الخ(قة
  intelligence: الذكاء -3-4

ظھرت العديد من ا�تجاھات في تعريف الذكاء،إذ نجد لھذا المصطلح مفاھيم عديدة،     
التكيف،بينما المفھوم الفسيولوجي يؤكد  فالمفھوم البيولوجي يذھب إلى أھمية الذكاء في عملية

على أھمية التكامل الوظيفي للجھاز العصبي في تحديد  معنى الذكاء وغيرھا من المفاھيم، إذ 
ركز البعض على العوامل البيولوجية في الذكاء، وركز البعض اvخر على العوامل 

  .ا�جتماعية
ريفا سيكولوجيا اجتماعيا وظيفيا عن تع" إ� أن ا�تجاه الحالي يعرف الذكاء على نحو     

طريق ا#داء،وتؤكد بعض التعريفات السيكولوجية القدرة على التعلم،وتؤكد ا#خرى القدرة 
    )35("على التكيف ،كما يؤكد بعضھا القدرة على التفكير المجرد

في نجد أن عملية الذكاء تتكون من قدرات تتكامل وظيفيا فيما بينھا عن طريق ا#داء وتظھر 
  .جميع أنواع النشاط العقلي

أن الذكاء قدرة فطرية عامة أو : "  )"spérman(سبيرمان "  -أيضا - كما عرفه    
، بمعنى أن الذكاء ھو قدرة فطرية و مكتسبة )36("عامل يؤثر في جميع أنواع النشاط العقلي

لدين الوا: في نفس الوقت إذ يكون اكتسابه عن طريق الوسط الذي يعيش فيه المتمثل في
والعملية التعليمية، والبيئة، ويظھر بالخصوص في المراحل العمرية المبكرة للطفل ) ا#سرة(

  .من خ(ل النشاطات والتصرفات التي يقوم بھا
غير أن الطفل الذكي يتصف بصفات خاصة، وذلك للد�لة والتعرف عليه حيث يكون     

إلخ، فالصفات ...للع(قات وكشفھا أقوى في الم(حظة، وسرعة الفھم من غيره، وأكثر إدراكا
ما ھي إ� إشارات ومنبھات لمعرفة ع(مات الذكاء لدى الطفل،وذلك قصد رعايتھا وإعطائھا 

  .مزيدا من ا�ھتمام
نستنتج أن ھناك تداخل بين مفھوم التفوق وبين ھذه المصطلحات و المفاھيم، غير أنه يجب 

من التفوق أو مقدمة ،أو نتيجة له، إ� أن  أن البعض منھا قد تكون جزءا - أيضا - أن نفرق
  .جميع معانيھا تصب في التفوق الدراسي
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 :عوامل التفوق -1-4

إن التفوق الدراسي ھو أحد الظواھر ا�جتماعية،وبطبيعة الحال فإنه � يحدث خارج     
 الظواھر ا�جتماعية ا#خرى إذ الطفل أو التلميذ المتفوق يدخل في تفاع(ت مع المجتمع أو

الجماعة التي ينتمي ويعيش فيھا،من خ(ل التأثير المتبادل داخل إطار الع(قات القائمة بين 
الع(قة بين النظام ا#سري والنظام التعليمي،والنظام : النظم ا�جتماعية الكبرى مثل

ا�قتصادي،حيث أنه يتحدد النشاط العقلي والمعرفي للطفل تفوقا بمجموعة من العوامل فمنھا 
صل بالجانب ا�جتماعي وا�قتصادي والثقافي لPسرة والبيئة المدرسية ھذا من ما يت

جھة،ومن جھة أخر ھناك عوامل فردية تخص القدرات العقلية والسمات الشخصية،وقد يكون 
  :مزيجا بين ھذه العوامل أو المحكات ولذا سنتطرق إلى ھذه العوامل ونبدأ بـ

�  :العوامل التي تتعلق بالفرد: أو
من المعلوم أن العوامل الشخصية ھي التي تشكل لنا الفروق الفردية بين ا#طفال وھي     

محور الشخصية وظھورھا ھو الذي يحدد أن ھذا ا#داء ھو تفوق دراسي،وھذه العوامل 
  ).الذكاء(تتمثل في القدرات العقلية 

،وتعد عن غالبية )ءالذكا(ھي تلك التي تتحدد وفق القدرة العقلية العامة،التي أطلق عليھا " 
   )37("الدراسات التي تناولت القدرات العقلية الفائقة

إذ أن ھذه القدرة العقلية الفائقة للفرد أو ذكاء الشخص لھا دور في التفوق الدراسي من     
مستوى التحصيل ،والدافعية نحو التعلم،حيث أن الطفل يكتسب دافعية نحو التحصيل :حيث

وراء تحقيق ھذا النجاح ھو اvباء،ويظل ينمو في البيئة المدرسية منذ الطفولة المبكرة،ويكون 
  .وا�جتماعية

وباBضافة إلى قدرة الذكاء فإن المتفوق لديه قدرات أخرى تساعد على ارتفاع مستوى     
إلخ،التي ...التحصيل كالقدرة اللغوية الفائقة،أو قدرة حل المشك(ت ،أو القدرات العددية

  .لدروس وتحليلھا ومناقشتھا لتحقيق أفضل النتائجتساعده على استيعاب ا
أثبتت الدراسات التي أجريت في الع(قة بين الذكاء والتفوق ا#كاديمي سواء في إنجلترا "

أن ھناك ع(قة ارتباطيه " بوند وتيرمان" ،أو في أمريكا على يد "سيرل برت" على يد 
كوين وفھم الع(قات وا#شياء فيما موجبة بين ھذين ،فالذكاء بتفاوت درجاته يساعد على ت

بينھا،وبالتالي يتجه نحو إنشاء طرق لحل المشك(ت أو تقدير أحسنھا وأقلھا جھدا، فض( عن 
أنه يعد كقدرة عامة فھو يتضمن بعض القدرات الخاصة أو الطائفية ،والتي قد تختص كل 

إلخ، كما يلعب الذكاء دورا ...منھا بجانب معين كالط(قة اللفظية،أو مجال القدرة الميكانيكية
مھما في عملية التفوق والتحصيل ،بمعنى ضرورة توفير قدر مناسب من الذكاء لدى 
ا#شخاص المرجو تفوقھم،إذ � يمكن إنكار أثر الذكاء الشخصي للفرد في سرعة التحصيل 

  .)38("غبيوقوة التعليم،فإن عقلية الذكي أسرع في الحفظ والفھم من عقلية متوسط الذكاء أو ال
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كما أن ھناك عوامل ترتبط ارتباطا ايجابيا بالتفوق والتحصيل العالي لدى المتعلم من     
خ(ل طريقة ا�ستذكار الكلية التي يتبعھا في دراسته بدل الجزئية، وا�جتھاد والمثابرة على 

على  التعليم في المواد الدراسية ورضا التلميذ على نتائجه التحصيلية، جميعھا عوامل تؤثر
  .تفوق الطفل وتصبح جزءا من تكوينه الشخصي � يستطيع ا�ستغناء عنھا

  :العوامل البيئية الفيزيقية:ثانيا 
،المحيطة بالفرد لھا دخل )الفيزيقية(أثبتت العديد من الدراسات أن العوامل البيئية و    

تكوين كبير في إحداث آثارھا على سلوكه،وذلك لدورھا الفعال في تنشئته،و تربيته،و
شخصيته بناء على ما تعلمه من ا#سرة ،والمدرسة،والمجتمع من خ(ل الجماعة التي ينتمي 

  : إليھا وكذلك ضمن اBطار الثقافي من
أعراف وعادات وتقاليد ومثل عليا،وتشابھھا إلى حد كبير في المجتمع الواحد،إذ أن     

  .البيئة بجميع متغيراتھا تساھم في ھذا البناء ا�جتماعي
تعني مجموع المتغيرات ا#يكولوجية،و ا�جتماعية " مفھوم البيئة يتمثل في أنھا و

والنفسية،التي تؤثر  بشكل أو بآخر على سلوك وشخصية الفرد،و يظھر ھذا بشكل واضح في 
كل من المجتمعات العربية التي يسودھا نمط ثقافي واحد،ومع ذلك يختلف بناء مجتمع القرية 

  . )39("بلي الصحراويعن بناء المجتمع الق
إن العوامل ا�جتماعية تساعد على دفع الطفل نحو التفوق وتحقيق النجاح،إذ ھناك     

ع(قة خطية بين عوامل التنشئة الوالدية، ومستوى ثقافة ا#سرة،والسمات 
ا�نفعالية،والعوامل الدافعية من جھة،والتفوق من جھة أخرى،حيث أن الوالدين يعم(ن على 

: حقيق الجو الدراسي المواتي للنمو النفسي وا�جتماعي و يكون عن طريقالتنشئة وت
  .التشجيع المبكر ،والتعليم المكثف،وتوفير فرص مستمرة للنمو بقدر ما تسمح به قدراته

وكذلك ا#مر للمستوى الثقافي لPسرة فإن له تأثيرا على تفوق التلميذ إذ بينت بعض     
ھا دور كبير في إنماء القدرات العقلية ورفعھا إلى مستوى الدراسات أن العوامل الثقافية ل

  :عالي ويرجع ذلك إلى 
 .كون أن آباء المتفوقين يتمتعون بثقافة واسعة •

 .مھن تعليمية وأكاديمية •

 .توفير مكتبات خاصة وتحفيز المطالعة •

 .في الغالب مواظبة ا#سر على شراء المج(ت والصحف •

من التوافق النفسي وا�جتماعي،� تتسم به سياسة  إن ا#سرة تحقق لدى الطفل درجة    
الوالدين في معاملة ا#بناء، وفي المقابل فإن المدرسة ھي المكان المؤھل للكشف عن 

ما تزرعه " الموھوبين وكذلك تعمل على نموه العقلي والشخصي المستمر بطريقة متكاملة
حيطه ا�جتماعي من ا#مور المدرسة من قيم وأصول تربوية، تجع(ن الطفل يتفاعل مع م

،وذلك على  )40("المھمة والضرورية، التي تساعد الطفل على إظھار مھاراته وأيضا تنميتھا
ضوء التفاع(ت التي يدخل فيھا التلميذ أثناء سير العملية التعليمية بينه وبين المعلم داخل 

                                                 
  .115ص  مرجع سابق،عادل زرمان ،  –) 39( 
  .97ص  ابق،مرجع س: سيد صبحي  –) 40( 



ير وتنمية التفوق الصف،من خ(ل دور المعلم على تشجيع بيئة التعلم التي تعمل على تطو
  .لدى ا#طفال

نستنتج مما سبق أن التفوق الدراسي تحدده عوامل عديدة، بعضھا عوامل فردية تتعلق     
بالقدرات العقلية للفرد واستعداده للدراسة، والبعض اvخر عوامل بيئية تضم جميع الع(قات 

قه و التفاعل بين ھذه ا#سرية والمدرسية والبيئية التي تساھم في تنمية قدرات الفرد وتفو
العوامل من ا#مور الضرورية باعتبارھا تشترك في تحديد نسبة الذكاء بالنسبة للطفل، 

  .ولحدوث ذلك ينبغي أن يكون التفاعل ضمن سياق اجتماعي ثقافي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المتفوق دراسيا: المبحث الثاني
 ):دراسيا(تعريف المتفوق  -2-1

مجال التفوق إلى عدة مصطلحات ومفاھيم لتحديد  لقد ذھب المختصون والعلماء في    
الطفل المتفوق،وظھرت العديد من التعريفات التي تستخدم مصطلحات استمرت لفترة طويلة 

ا�بتكار،التفوق :،في حين  بدأت مصطلحات أخرى مثل)العبقرية، التميز(ومن بينھا 
  .العشرين وحتى اvن العقلي،والمتفوقون،والموھوبون،اBبداع تنتشر منذ منتصف القرن

وما نھتم به في ھذه الدراسة يتمحور حول التفوق في التحصيل الدراسي، بحيث يكون     
مرتفعا بالمقارنة مع ما ھو متوقع من مستوى الصف الذي يوجد فيه الطفل،وذلك بالنظر إلى 

ي نتائجه من خ(ل الدرجات أو الع(مات التي يتحصل عليھا بعد إجراء ا�ختبارات والت
  .يتميز بھا عن غيره من الت(ميذ

ھو من استطاع " وفي ھذا الصدد عرفت الجمعية الوطنية لدراسة التربية بأن المتفوق     
،  )41("أن يحصل تحصي( مرموقا أو فائقا في أي ميدان من الميادين التي تقررھا الجماعة

  .بمعنى أن المتفوق يكون ضمن فئة الناجحين
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لديه ا�ستعداد العقلي ما قد يمكنه في مستقبل حياته من الوصول من :" والطفل المتفوق ھو
إلى مستويات أداء مرتفعة في مجال معين من المجا�ت التي تقدرھا الجماعة إن توفرت له 

، يشير ھذا التعريف بأن التفوق مفھوم نسبي يختلف من جماعة إلى  )42("الظروف المناسبة
كذلك إن توفرت للطفل الظروف ا�جتماعية أخرى، وذلك تبعا لحاجاتھا وثقافتھا و

  .وا�قتصادية المناسبة التي تساھم في تفعيل ا�ستجابة العالية للتعلم لدى الطفل
الطفل الذي يتميز عن زم(ئه فھو يسبقھم في " المتفوق دراسيا بأنه " عطية ھنا" ويعرف 

كون عادة أكثر الدراسة ويحصل على درجات أعلى من الدرجات التي يحصلون عليھا،وي
، أي أن المتفوق يتميز بسرعة اBدراك والتذكر  )43("منھم ذكاء وسرعة في التحصيل

وخاصة في مراحله العمرية المبكرة أثناء مرحلته ا�بتدائية،حيث نجد أن قدراته العقلية تتميز 
  .بتسلسل وظيفي تظھر في ذكائه العالي، وسرعته التحصيلية

ھو الذي يتصف با�متياز المستمر،في :" يف الطفل الموھوبوذھب جماعة من المربين لتعر
  )44("أي ميدان ھام من ميادين الحياة

ھو من يتمتع بذكاء رفيع يضعه في الطبقة العليا التي تمثل أذكى " في تعريف آخر للمتفوقو
 )45("ممن ھم في سنه من ا#طفال ،أو ھو الطفل الذي يتسم بموھبة بارزة في أية ناحية%  2

.  
كما استخلص بعض الباحثين  أن المتفوق ھو من يكون لديه ا�ستعداد لPداء     

،و كمال  havighersوھا فيجرستا ،pntlyبنتلي "العالي،وھذا ما يتضح في تعريفات 
حيث يتفقون في أن المتفوق ھو من يحرز تفوقا في ا#داء في مجال من المجا�ت " مرسي

، flieger   وفليجر ،" wittyويتي " ء،أما تعريفات من خ(ل ا�ستعداد العالي لھذا ا#دا
أكدوا في طرحھم على كل من ا�ستعداد العالي لPداء وتعدد "   kirkوكيرك  ، bishوبيش 

وغيرھا ... مجا�ت التفوق كأن يكون في مجال التحصيل،أو اللغة،أو الرسم،أو الرياضيات
وب سواء كانت موھبته في مجال الطفل الموھ" على أن  "ھيلدرث"وھذا ما أكدت عليه 

، إذ أن التلميذ المتفوق )46(الموسيقى، الرسم التمثيل: أكاديمي أو كانت في مجال آخر مثل
يظھر مواھب سواء في التحصيل ا#كاديمي،أو في مجا�ت أخرى إذا ما توفرت له الظروف 

  .الم(ئمة والرعاية المنزلية والمدرسية
ى تقديم تعريف للطفل المتفوق، ونخص به التلميذ في في ضوء ھذه التعريفات نصل إل    

النظام التعليمي الرسمي، فھو الذي يكون مستواه وانجازه التحصيلي أعلى من بقية أقرانه في 
العمر والفصل الدراسي، لما لديه من استعدادات عقلية عالية تمكنه من الفھم واBدراك لحل 

ي يقوم بھا، ويقدر التحصيل بالع(مات التي المشك(ت، في مختلف النشاطات العقلية الت
يحصل عليھا في مواده الدراسية من خ(ل ا�ختبارات المدرسية النھائية، كما أن الطفل 
المتفوق ھو المتميز بقدراته ومواھبه التي يھبھا الخالق لبعض عباده في صفاته وسماته التي 

  . تميزه عن غيره  من العاديين
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 :تفوق دراسياصفات الم -2-2

على ضوء ما سبق فإن المتفوقين يتصفون بسمات وخصائص تميزھم عن غيرھم، إذ     
  .أن ھناك فروقا بين ا#فراد في قدراتھم، واستعداداتھم،وأساليب تعلمھم

  :ولذلك سنحاول إلقاء مزيدا من الضوء على ھذه الصفات وھي    
نه من التواصل أثناء دراسته إذ أن يكون الطفل في حالة صحية تمك :الصفات الجسمية -1

انه من البديھي من أجل تحقيق نتائج عالية �بد أن تكون حالته الجسمية بصحة جيدة،وھذا ما 
أثبتت الدراسات التي اھتمت بالتفوق العقلي أن أصحاب ھذا التميز " أكدت عليه الدراسات 

أننا نكرر المقولة العقلي، لھم تكوين جسمي وحالة صحية عامة، أفضل من العاديين،وك
، و�بد أن نراعي ذلك، فنحرص على تنشيط الجانب )العقل السليم في الجسم السليم(الشھيرة 

  .)47(" الجسمي والحركي والمتابعة الصحية لكل طفل متميز، ولد قدرات عقلية فائقة
وحدد البعض ھذه الصفات على مستوى الطول والوزن والنمو الجسمي،إ� أنھا ليست 

ة ما يجعلھا تشكل د�لة على تفوق الطفل،وإنما تتمثل في كيفية توفير الصحة بالضرور
الطفل في حالة مرضية � يستطيع :، ليحقق أداء عاليا فمث()التغذية السليمة(الجسدية للطفل 

" أن يحقق نتائج عالية ما ينجم عنھا من تأثيرات نفسية وھذا ما أظھرته نتائج دراسات 
أن مستوى النمو الجسمي والصحة العامة لھذه الفئة " ت ذلك في وغيره وأوضح "تيرمان

من ا#طفال ،يفوق المستوى العادي و� يعني بالضرورة أن كل طفل متفوق عقليا �بد وأن 
يكون أكثر طو� ،ووزنا ،وأوفر صحة من غيره من ا#طفال العاديين،أو أن من يعاني ضعفا 

أن يكون متفوقا من الناحية العقلية ،ولكن ما نعنيه  في نموه الجسمي أو عاھة بدنية،� يمكن
ھو أن اتصاف الفرد بالتفوق العقلي � يؤدي إلى اعت(ل صحته،بل على العكس من 

  .)48("ذلك
  
  :ھذه الصفات تظھر في القدرات العالية وتتمثل في :الصفات العقلية المعرفية  -2
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درجة  140درجة أو  130يكون بذكاء فوق الوسط  - كما ذكرنا سابقا - يتمتع المتفوق -1
 .فأكثر، ويتميز عن العادي بارتفاع في معدل ومستوى نموه العقلي

 .لديه القدرة اللغوية أفضل، ويتميز بنوعية ا#لفاظ التي يستخدمھا -2

 -متفوق(القدرة على القراءة من حيث القدر والمستوى، والتي تشكل الفروق بين الفئتين  -3
 ).عادي

 .وار والمناقشةالقدرة على إدارة الح -4

تميزه في : إيجاد حلول غير مألوفة للمشك(ت خصوصا الرياضية، والمنطق بمعنى آخر -5
 .القدرات العددية الحسابية

 .قدرة عالية على تنظيم ا#فكار وإنتاج أفكار جديدة -6

 .ا�رتفاع  في معد�ت ا�نجاز والتحصيل ،وا�ستق(لية في التعلم -7

 .ذاكرة قويةلديه قدرة أفضل على ا�نتباه و -8

 .لديه قدرة عالية على التذكر وا�ستذكار -9

 .لديه القدرة على التعميم والتجريد، وإدراك الع(قات والتبصر - 10

ھذه القدرات العقلية التي يتصف بھا الطفل المتفوق عن غيره، تساھم في ارتفاع مستواه، 
  .ونموه العقلي ،وتشكل له بناء معرفيا يظھر في مجال التحصيل المدرسي

  :بعض الصفات العقلية للمتفوقين عقليا من ا#طفال على النحو التالي" ويتي" ويلخص 
القدرة على تعلم القراءة في سن مبكرة، وقد يتعلم بعض أولئك ا#طفال القراءة تلقائيا  - أ

 .دون مساعدة من جانب الكبار

 .ازدياد الحصيلة اللغوية في سن مبكرة -  ب

  .ة التامة في سن مبكرةازدياد القدرة على استخدام الجمل -ج
  .الشغف بالكتب في سن مبكرة -د
  .الدقة في الم(حظة واستيعاب ما ي(حظه الطفل وقدرته على تذكر ما ي(حظه -ه
  .القدرة على تركيز ا�نتباه لمدة أطول من الطفل العادي -و
  .القدرة على إدراك الع(قات السببية في سن مبكرة - ز
   )49( .تعدد الميول في سن مبكرة -ح
ألقت بعض الدراسات الضوء على أن أصحاب التميز  :الصفات ا�نفعالية والدافعية -3

  :العقلي من ا#طفال يتسمون بـ
 .الثبات ا�نفعالي إلى حد كبير من العاديين  -1

لديھم الثقة واعتماد على النفس ،ومثابرة وإصرارا وتحمل المسؤولية وقوة إرادة  -2
 .وعزيمة

 .قيادة وا�تجاھات الموجبة والمبادرة  في أوجه النشاط ا�جتماعيلديھم القدرة على ال -3

 .أكثر تعددا وتنوعا في الميول عن غيرھم من العاديين -4

 .كما أنھم يتميزون بروح الدعاية والمرح والميل ا�جتماعي -5

حيث أنه توصل بأنھم من الناحية ا�نفعالية وا�ستقرار النفسي أكثر نضوجا من غيرھم و� 
قد " أشارا عكس ذلك بأنھم  "كوفمان وھلھان" ن لPمراض النفسية، غير أن يتعرضو
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يتعرضوا لPمراض النفسية كغيرھم من الناس وأن منھم من لديه أفكار كابوسية مشيرا إلى 
  . )50(..." المتفوقين الذين خلقوا أسلحة الدمار الشامل

التعلم،وإكمال الناقص من  أما بالنسبة لدوافعھم يحبون ا�ستكشاف وحب ا�ستط(ع ،وحب
ا#شياء وBثارة ا#سئلة ، وحب ا�ستماع إلى ا#سئلة، فض( عن تميزھم في الدافع إلى 
اBنجاز وتحقيق الذات، مع قدرتھم على التحمل والتصميم والمثابرة وارتفاع مستوى 

   )51( .الطموح
  :ية التاليةيمتاز المتفوق بالسمات والخصائص ا�جتماع :الصفات ا�جتماعية -4
 .يقبلون على النشاط الثقافي أكثر من غيرھم -1

 .لديھم القدرة على التكيف السليم ويرجع ھذا التكيف إلى معاملة اvخرين  -2

 .تفاعلھم ا�جتماعي واسع وشامل #نه سرعان ما يندمج في الجماعات -3

 .القدرة على تكوين ع(قات اجتماعية ناجحة مع اvخرين -4

با#مانة والسلوك القويم وا�عتماد " العقلي يتسمون كذلك  كما أن أصحاب التفوق    
على النفس والثقة بھا أكثر من العاديين، وحب التفاعل والتعاون مع اvخرين، وحب تقديم 

  .)52("الخدمات للجماعة
وعلى العموم نستنتج أن التفوق من السمات الشخصية التي يتصف بھا المتفوقون     

والعقلية والمعرفية وا�نفعالية والدافعية،و ا�جتماعية التي  إضافة إلى خصائصه الجسمية
تظھر من خ(ل السلوكات الدالة عليھا إما على مستوى الفرد أو البيئة جميعھا تضعھم في 

  .شريحة أصحاب القدرات المميزة
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تفوق ا�تجاھات النظرية السيكولوجية والسوسيولوجية التي فسرت ال: المبحث الثالث
  .الدراسي

�  :النظريات السيكولوجية: أو
ظھر في التراث التربوي والنفسي عدة نظريات متعلقة بالمتفوقين والموھوبين من خ(ل 
تحديھم للمعايير والعوامل التي تقف وراء التفوق، والتي يمكن أن يفسر على أساسھا ومن 

  :أھم ھذه النظريات 
 :النظرية ا@نسانية -3-1

،التفوق من السمات ا#ساسية الكامنة في الطبيعة )maslou(ماسلو " وصف     
البشر منذ مي(دھم شرط،أن يكون المجتمع حرا خاليا من لبعض اBنسانية وھي قدرة تمنح 

عوامل اBحباط،ويرى أيضا في أنه القدرة على التعبير عن ا#فكار وذلك دون نقد ذاتي،وھو 
ة توازي اBبداع البريء السعيد الذي يقوم شيء ضروري Bبداع التحقيق الذاتي،وھذه القدر

  :به ا#طفال ،وحدد  نوعين من التفوق وذلك على النحو التالي
 .القدرة اBبداعية الخاصة،وتعتمد على الموھبة والعمل الحاد المتواصل •

 "روجز" ويرى  )53( .إبداع التحقيق الذاتي،أو اBبداع كأسلوب لتحقيق الفرد لذاته •
)rogerss(نساني الصحي وأول السمات المميزة له ،أن التفBوق ھو نتيجة النمو ا

 :ھي

التفتح للتجربة،فا#فراد المتفوقون والمبدعون أحرار من وسائل الدفاع :السمة ا9ولى -1
 .النفسية التي قد تمنعھم من اكتساب خبرات من بيئتھم

لشخصي و خاصة التركيز الداخلي على التقييم، وھو ا�عتماد على الحكم ا:السمة الثانية -2
 .في النظر إلى المنتجات اBبداعية

القدرة على اللھو بالعناصر والمفاھيم، حيث أن ا#فراد المتفوقين يكونون :السمة الثالثة -3
 .قادرين على اللعب با#فكار، وتخيل التراكيب الممكنة، وتقدير ا�فتراضات

نشاط اBنساني فھي ويرفض أصحاب النظرية الجشطالتية تفسير أصحاب ھذه النظرية لل
ركزت على الطبيعة اBنسانية وأن الدافع إلى التفوق يكون عن طريق الصحة النفسية السليمة 
،فالتقوق يمثل لديھم محصلة التطور العقلي الكامل،والنقد الموجه لھذه النظرية أنھا � تعطي 

  .أھمية للجوانب العلمية ا#خرى
 :النظرية العاملية -3-2

،وأھم ما جاء في النظرية )guliford" (جليفورد " ھات نظر تتمثل في آراء ووج    
العاملية عن التفوق، ھو أنه  تفكير تباعدي، والعكس من ذلك صحيح،إذ أن العمليات 
التباعدية من ط(قة ومرونة وأصالة تلعب دورا رئيسيا في التفكير اBبداعي،ويقصد بالط(قة 

كميا،عدد ھذه ا�ستجابات وسرعة إصدار تيار من ا�ستجابات المرتبطة وتتحدد 
صدورھا،أما المرونة فإنھا تتحدد كيفيا وتمتد على تنوع ھذه ا�ستجابات،وا#صالة تتحدد 

  .أيضا كيفيا في ضوء ندرة ا�ستجابات لعدم شيوعھا أو مألوفيتھا
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أيضا أن ھناك من ا#فراد من يتصفون بصفات المتفوقين و  "جليفورد" ويتصور     
أنھم � يقدمون إنتاجا على ذلك،وقد يقدمه إذا توافرت له الظروف البيئية  المبدعين غير

المساعدة ح( لمشكلة ما،على أن يتضمن ھذا الحل درجة معينة من الجدة،ويوضح أيضا أن 
التفوق في الرياضيات يبدأ : يلعب دورا كبيرا في تفكير المتفوق فمث(" ا�تساق" ما يسميه 

  .ر والقصة والرواية بھيكل،وفي الرسم بموضوعأو� بوضع خطة،وفي الشع
التغيرات أو التعدي(ت ) " trasformation" (التحوي(ت" واھتم أيضا بما يسميه     

التي تطرأ على المعلومات سواء من حيث الشكل،أو التركيب،أو الخصائص،أو المعنى،أو 
غيير الكمي،أو الكيفي الدور أو ا�ستخدام،ومن أشھر صور التحويل في المحتوى الشكلي الت

في الموضوع أو الحركة،أما التحويل في المحتوى الرمزي فيتمثل في الرياضيات في حل 
،فيتمثل في التحويل )محتوى المعاني(المعاد�ت الجبرية،أما التحويل في المحتوى اللغوي 

تغيير  على المعنى ،أو الد�لة،أو ا�ستخدام،أما التحويل السلوكي فيتمثل في التحويل في
  . )54("السلوك،أو الحالة المزاجية ،أو ا�تجاھات

إذن فھذه التحوي(ت نوع من التغيرات للمعلومات الجديدة وھي كذلك إعادة تأويل ھذه 
  .المعلومات

من خ(ل ما سبق فإن ھذه النظرية اھتمت باعتبار التفوق سمة من سمات التي تميز     
ية بينھم،وافتراض وجود  قدر من القدرات ا#شخاص بعضھم عن بعض تبعا للفروق الفرد

الفائقة اBبداعية لدى المتفوقين أكثر من غيرھم من ا#فراد العاديين، ولھذا فقد اعتبرت ھذه 
النظرية بأنھا تتسم بالشمول في دراستھا عكس باقي النظريات التي اھتمت بجوانب محددة، 

  .غير أنه أخذ عليھا أنھا توقفت عند العوامل العقلية
 :النظرية الوراثية -3-3

تشير ھذه النظرية في تفسيرھا للتفوق على أنه يرجع إلى التكوين العقلي للفرد من     
حيث القدرات العقلية الخاصة التي � تتحدد وتتأثر بالعوامل البيئية التي تساھم في رفع نسبة 

وراثة ومن ذكاء الطفل،و� تغير في تكوين شخصيته ا#ساسية،وإنما ترجع جميعھا لعامل ال
  ".جونز سير فرانسيس،جالتون" بين الذين أجروا دراسات في ھذا الصدد 

كما رأينا سابقا بأن ھناك من فسر الذكاء العالي للطفل أو الفرد على انه راجع للعوامل     
الوراثية التي يحمل بھا منذ الو�دة ،ويستبعدون أصحاب ھذه النظرية باقي العوامل ويحددون 

نؤمن بأن جميع مكونات شخصية الفرد توضع أصولھا مع بداية " ء الوراثة التفوق على ضو
عملية الحمل،فجميع الخصائص الجسمية والعقلية والميول تبنى وتتكامل مع بعضھا بعضا 
،وأن التغيرات البيئية التي يعيش فيھا الطفل ويتفاعل معھا أثناء مراحل النماء المختلفة � 

ديد الخصائص المختلفة للشخصية وقد كان ينظر للطفل على أنه يكون لھا تأثير يذكر في تح
  . )55("شخص راشد مصغر،وأن كل الخصائص الشخصية تكون كامنة داخل الفرد

فتذھب ھذه النظرية أن الطفل بكل خصائصه وسماته ھي في ا#ساس موروثة و�     
وق تتأثر بالعديد من دخل #ية عوامل بيئية في تعزيز أو وقف عملية التعلم،لكن عملية التف

العوامل المحيطة بالطفل ومنھا البيئة التي يعيش فيھا،من خ(ل عملية التأثير والتأثر 
حيث رأى أن البيئة تلعب دورا في تعلم الطفل  "ھيل" المتبادل،وھذا أيضا ما أوضحه
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ياة، وتساعده على كيفية التفكير وتزوده بالدافع ليصبح باحثا من خ(ل القراءة،وخبرات الح
  .وتساعده على تنمية بنيته  المعرفية

وكنقد لھذه النظرية فإن فيھا غلوا كبيرا من حيث اعتبارھا أن العوامل الوراثية ھي     
من تحدد الطفل متفوقا أو متخلفا،أو مضطربا انفعاليا،وبالتالي فإنه يترك لشأنه و� يمكن 

  .تحسينه ما دام وجد ھكذا منذ  بدء عملية اBخصاب
 :ية البيئيةالنظر -3-4

،والتي أطلق عليھا فيما " جون لوك" تمتد جذور ھذه النظرية إلى الفكر الفلسفي عند     
بعد الصحيفة البيضاء،حيث رأى أن الطفل يولد وعقله صحيفة بيضاء � يحمل أية خبرات أو 
عمليات معرفية ،و� يوجد أي دور للجانب البيولوجي في عملية النمو،وتبنى أيضا ھذه 

أعطوني : " إذ قال "جون واطسون" وعلى رأسھم " المدرسة السلوكية" ء أصحاب اvرا
: دزينة من ا#طفال السالمين وأنا كفيل في أن أجعل ك( منھم اختصاصيا في مجال اختاره أنا

سأخولھم إلى أطباء،أو تجار،أو فنانين،أو سارقين، وذلك بغض النظر عن مواھبھم وميولھم 
  . )56("،ومھنة أجدادھم وعرقھم واتجاھاتھم، وقدراتھم

  .وفي ھذا التصور إلغاء لدور الكائن الحي وما يخضع له من مثيرات واستجابته لھا    
وبعبارة أخرى فإن ھذه النظرية جاءت مناقضة للنظرية الوراثية،إذ  تقوم في تفسيرھا للتفوق 

مل البيئية الم(ئمة يمكنھا على أنه يتأثر بالبيئة أكثر من العوامل الوراثية،وبالتالي فإن العوا
أن كل طفل صحيح الجسم يستطيع أن يظفر عن طريق التدريب " المساعدة في تفوق الطفل

  .)57("والتعليم المناسبين بذكاء رفيع وشخصية متينة
وأثبتت أيضا النظرية أن العوامل البيئية لھا تأثير في ارتفاع نسب الذكاء،أو نقصانه     

المرضية للطفل،وكذلك الجانب العاطفي بأنه يرتبط بانخفاض الظروف الصحية و: من حيث
نسب الذكاء وطرق التعليم،ولغة الحوار ما بين البالغين وا#طفال فإنھا تساھم أيضا في تنمية 

  .ذكائه ونموه ا�جتماعي
في أن ظھور اللغة واستخدام الرموز تبدأ بالع(قات  "بياجيه" وھذا ما أكده أيضا     

،في )البيئية" (للمتغيرات الموقفية" عطوا أنصار ھذه النظرية أھمية كبيرة ا�جتماعية، وأ
أنھا أساس في تنشئة الطفل، #ن انخفاض المستوى ا�قتصادي و ا�جتماعي والثقافي 
لPسرة، تكون مثيرات قليلة، أو محدودة لدى الطفل، وبالتالي فإن استجابته تكون أقل،ويتمثل 

لمعرفي وشخصية الفرد، من سلوك وقيم واتجاھات،وھذا ما ذلك في الحرمان اللغوي وا
،في أن الطبقات العمالية المحرومة )نظرية الحرمان الثقافي(يظھر في المداخل الراديكالية 

  .تكون فقيرة ثقافيا، وھذا ما ينعكس على أداء أبنائھا التعليمي
في نموه، وينعكس  نستنتج أن التفاعل ما بين الطفل والبيئة التي يعيش فيھا تساعد    

بدرجة كبيرة على المستوى الثقافي للجماعة ،لما تحققه من تقدم ونمو ثقافي، غير أن ھذه 
النظرية تفسيرھا للتفوق اقتصر على العوامل البيئية فقط دون تدخل أية عوامل أخرى،وذلك 

وك اBنساني أن لكل من البيئة والوراثة أثارھما، #ن محصلة التفاعل بينھما تشكل أنواع السل
في واقع ا#مر كل من البيئة والوراثة ليست قوى منفصلة بعضھا عن اvخر ،بل  ھما قوى " 

تؤثر وتتأثر وتتفاعل،ومن ھذا التفاعل يتم نمو الفرد ويتكون سلوكه ،وتظھر قدراته 
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واستعداداته وصفاته الجسمية والعقلية،فھناك استعدادات فطرية وراثية،يمكن أن يكتسبھا 
  .)58("مث() كقيادة السيارة(د من البيئة الفر

وھذا ما أكدت عليه النظرية التكاملية في أھمية كل من الوراثة والبيئة في تفوق وإبداع الفرد 
وھذا ما توصل إليه علماء النفس في أن التفوق الدراسي للطفل يكون على مستوى قدرة فھم 

  .رق المتفوقين عن العاديينالرموز والتعامل مع المفاھيم العقلية وھي قدرات تف
  :النظريات السوسيولوجية: ثانيا

إن دراسة التفوق الدراسي يقتصر على أراء بعض علماء ا�جتماع،وذلك لعدم وجود     
نظرية سوسيولوجية ،درست التفوق الدراسي ،إذ أن الباحثين في مجال التربية حاولوا 

مدرسية،أو عوامل التفوق والفشل التركيز على قضايا جزئية لدراستھا مثل النشاطات ال
  :الدراسي وغيرھا ،واھم ھذه النظريات ھي

 :النظرية البنائية الوظيفية -1

قبل التطرق إلى أھم القضايا التي عالجھا رواد ھذه النظرية في علم اجتماع التربية     
  .�بد لuشارة إلى أھم القضايا الكبرى التي تتركز عليھا الوظيفية في تحلي(تھا

أن النسق ا�جتماعي يؤدي بدوره في : "...ية التي تدور حولھا كتابات الوظيفيين ھو والقض
ضوء  معين وھدف بالذات، فالعمليات التي تتم داخل النسق  تھدف في المجال ا#ول إلى 

   )59("إشباع حاجات ا#عضاء
بوظيفة  إذ أن النسق ا�جتماعي حسب الوظيفيين يتكون من أنساق فرعية يقوم كل جزء منھا

  .أساسية تتساند وتتكامل فيما بينھا ل(ستمرار وتوازن النسق الكلي
ومن خ(ل إسھامات وتحلي(ت رواد النظرية الوظيفية التقليدية في المجال التربوي فھي 

  .تتضمن عددا من المداخل التي تنطوي تحتھا إسھاماتھا
  
  
 :مدخل ا9نساق والبناءات ا�جتماعية -1-1

 j .Dewey: جون ديوي - أ

في إسھامه على الھدف ا#ساسي للتربية في إعداد ا#طفال فھو � " جون ديوي"ركز     
جون " ينظر إليھا على أنھا إعداد للحياة فحسب، بل ھي الحياة نفسھا، والقضايا التي تناولھا 

  :في مجال التعليم، أو التربية بصورة أساسية ھي "ديوي
على أھمية جعل "... لطفل واحتياجاته يؤكد على ضرورة ربط المدرسة باھتمامات ا    

رغبات الطفل واحتياجاته محورا �ھتمام المدرسة، وعليه ينبغي صياغة مناھجھا وموادھا، 
بما يجعلھا مرتبطة باھتمامات الطفل وخبراته أكثر من ارتباطھا با#نشطة التي يفكر 

  .)60("الراشدون فيھا والتي يفضلونھا للطفل
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والتربية ھي وسيلة ا�تصال التي يكتسب بھا الفرد الثقافة إذ اعتبر أن التعليم     
والمعرفة وھذه الوسيلة تكون داخل الجماعات التي يمنحھا #فرادھا إذ عن طريق التعليم 

  .يستطيع أن يكون النشء المثل وا#فكار ) وسيلة ا�تصال(
طريق  استمرارية الحياة ا�جتماعية � يمكن أن تدوم عن" كما يؤكد على أن     

اكتسابھا بواسطة التدريس أو التعليم من قبل أفراد الجماعات ا�جتماعية، ولكن تستمر أيضا 
،إذ أن ھذه الحياة يكتسب )61( "عن طريق وجود ا#فراد ومعيشتھم سويا) الحياة ا�جتماعية(

  .من خ(لھا الفرد أنماط التفكير والتعقل والسلوك الفردي والجماعي
مقارنة بين التعليم الرسمي والتعليم العادي، إذ أكد أن  "ن ديويجو" أيضا فقد عقد     

التعليم الرسمي يتم داخل المؤسسات التعليمية والتربوية المحددة ا#ھداف والغايات والوسائل 
وا#ساليب ،أما التعليم العادي فيكتسبه الفرد من الحياة ا�جتماعية والذي يتم بصورة 

التعليم، #نه يتم بصورة طبيعية، يكون الطفل محم( بما عرضية، ويؤكد على أھمية ھذا 
تعلمه من معارف ومعلومات من ا#سرة، والتي تعتبر أرضية لما سوف يتعلمه في المدرسة، 
فھما يتكام(ن فيما بينھما في تربية وتعليم الطفل، و ترتب على ذلك ظھور اتجاھات عملت 

المدرسة في ضوئھا بمثابة ھيئة تعمل من اجل اعتبرت " على تطوير التربية ا�جتماعية إذ 
واBدراك ا�جتماعي والمشاركة ا�جتماعية  .وا�تجاھات والعادات الحسنة.تنمية القيم الخلقية

  .)62("،وغيرھا من السمات التي تجعل من الفرد مواطنا صالحا ومتكيفا مع البناء الديمقراطي
يث أكد على أنه يجب أن تكون طريقة كما اتسعت إسھاماته لتشمل المعرفة التربوية،ح

التدريس تتميز بمزايا تربوية تت(ءم مع طبيعة المادة الدراسية وھذا ما يتفق مع مبادئ 
التربية الحديثة التي تجعل من شخصية المتعلم محور العملية التعليمية، من حيث تنمية قدراته 

  .جسميا ونفسيا. العقلية والمعرفية وا�ھتمام به
في تحلي(ته أنه  "ديويجون " ن خ(ل مناقشة أھم القضايا التي اعتمدھايتضح م    

أعطى تصورا جديدا لشخصية المتعلم والطابع ا�جتماعي الذي يميزه،واعتبر أيضا أن 
المدرسة تماثل صورة الحياة ا�جتماعية، وھذا ما يشترك فيه أصحاب ا�تجاه النظري و 

  .ا�جتماعي في التربية
قد أعطى مساحة كبيرة من الحرية للطفل، وھذا ما يؤخذ  "ن ديويجو" غير أن     

  .عليه إذ � بد من توجيه سلوكه،إ� أن إسھاماته تعتبر مھمة جدا في المجال التربوي
 E. Durkheim:  كايم رإميل  دو - ب

في تحلي(ته السوسيولوجية التصور البنائي الوظيفي ،وقد ظھرت  "  كايمردو" تبنى     
جال التربية والمجتمع وتفسيراته لمشك(ت الفھم الغربي وأھم القضايا التي تصوراته في م

  :في مجال التربية ھي "دوركايم" تناولھا 
وأنھا تغير المجتمع ككل، كما أنھا " شيء اجتماعي" أنه وضع تصورا للتربية في أنھا  -

 )63( ..."تعد بمثابة الوسط ا�جتماعي الذي يحدد ا#فكار والمثل والقيم
 

التربية ھي الوسيلة التي تعزز بقاء ووجود المجتمع وأيضا ھي "  دوركايم"التربية عند ف
فھي الوسيلة التي يتعايش بھا ا#فراد  جزء أساس من عناصر ومتطلبات الحياة الجمعية،
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ويشكلون الحياة الجماعية من خ(ل التعاون والتكامل فيما بينھم والتي تظھر في جميع 
 .مؤسسات المجتمع

على اجتماعية التربية بوصفھا ا#سلوب الذي يكتسب به الفرد  "دوركايم "ويؤكد     
معايير وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه قصد تحقيق الوحدة العقلية وا#خ(قية للمجتمع فالتربية 

إن " في تصوره تھتم بنمو ا#طفال فيزيقيا وفكريا وأخ(قيا فھي تؤدي وظيفة اجتماعية  
  .)64("تي تعد ا#فراد وخاصة الناشئين إلى مرحلة الحياة ا�جتماعيةالتربية ھي ال

قضايا تربوية ذات  "دوركايم" إلى جانب التحليل على مستوى الوحدات الكبرى ناقش أيضا 
  :الوحدات التحليلية الصغرى حيث تطرق إلى 

المعلومات  إن الع(قة المتبادلة بين المدرسة والمجتمع والمقررات والت(ميذ تكسب الفرد -
والمناھج الدراسية والتي لھا دور في .التي يحصل عليھا من خ(ل دراسة المقررات

 .تحفيز الت(ميذ على التفوق وبالتالي تكون م(ئمة ومشجعة له

أن الع(قة بين المدرس والتلميذ من القضايا الھامة واعتبر إن  "دوركايم" كما اعتبر  -
 .الص(حيات ال(زمة لعملية التنشئة ا�جتماعية المدرس ھو الوكيل ا#خ(قي الذي له

في المجال التربوي على الربط بين الوحدات الكبرى  "دوركايم" اقتصر تحليل     
والصغرى، حيث ربط بين عملية التنشئة ا�جتماعية، وقضية التربية والتعليم،والع(قات 

يأتي إ� من خ(ل النظام  � "دوركايم" المتداخلة بينھما ،#ن النظام التعليمي في رأي 
ا�جتماعي ككل #ن طبيعة المقررات والبرامج الدراسية تستمد من ثقافة المجتمع نفسه،وذلك 

  .لغرس القيم والعادات وا#فكار وإبراز قدرات ا#فراد
  
  
 t.parsons: بارسونز تتالكو -ج
ائية الوظيفية باعتباره رائد المدرسة البن "تالكوت بارسونز " تأتي أھمية كتابات     

ا#مريكية في علم ا�جتماع،وقد ناقش قضايا التربية والنظام التعليمي في المجتمع ا#مريكي 
من خ(ل تصوراته في علم اجتماع التربية التي انصبت جميعھا في إطار نظريته عن النسق 

  .ا�جتماعي
من أنساق فرعية  في نظرته للمجتمع على اعتباره نسقا كليا، يتكون "بارسونز" إذ ينطلق 

  .تتكامل فيما بينھا وظيفيا لتحقق التوازن والحفاظ على النسق
  :فا#فكار الرئيسية التي تقوم عليھا تصورات ھذه النظرية ھي

 .ا#نساق الفرعية بين أھمية التكامل والتضامن وا�نسجام والتعاون والتماثل -

إلى استمرار النسق  توظيف الصراع ايجابيا وغيرھا من الميكانيزمات التي تؤدي -
 .وبقائه بصورة عامة) المجتمع(

  :في مجال التربية ھي "بارسونز" واھم القضايا التي تناولھا 
الع(قة المتبادلة بين التنشئة ا�جتماعية والضبط ا�جتماعي وذلك لتحقيق التكامل بين  -

 .ا#فراد والجماعات
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الرئيسي لتكوين الشخصية من ھي البناء  "بارسونز" فالتنشئة ا�جتماعية حسب تصور 
  .خ(ل عملية التفاعل  ا�جتماعي بين ا#فراد

كما أكد على الع(قة المتبادلة بين التنشئة ا�جتماعية وا#سرة والمدرسة، ودور     
  .العبادة والع(قة التي تجمعھا بالنظام التعليمي والتربوي الموجود في المجتمع

تختلف من مدرسة إلى أخرى، وذلك حسب طبيعة أن ثقافة المدرسة  "بارسونز" وأشار  -
و�سيما باعتبارھا وسطا " ثقافة الت(ميذ من خ(ل نوعية الوضع ا#سري وا�جتماعي لھم 

اجتماعيا ونسقا تفاعليا يترجم بوضوح نوعية سلوكيات أفراده من الت(ميذ الذين يعكسون 
لوكية، وثقافية واجتماعية بالفعل بناءاتھم ا#سرية والطبقية بما يحمله من خصائص س

 .)65("واقتصادية

  :إلى ا#فعال التي تحدد الثقافة المدرسية "بارسونز" وقد أشار 
وھو أن يكتسب الت(ميذ السلوك الذي يجعل منھم أفرادا صالحين عن  :الفعل ا9دائي •

 .طريق أنماط المعرفة وا#نشطة ا#دائية من خ(ل سير العملية التعليمية

وھو الذي يظھر في النشاطات المدرسية التي تعكس القدرات العقلية  :ريالفعل التعبي •
 .للت(ميذ ويجب على المعلمين أن يسھموا في تنمية ھذه القدرات وتوجيھھا بصورة  ايجابية

وھو أن يكون بإمكان التلميذ إصدار ا#حكام ا#خ(قية عن :الفعل المعياري أو ا9خEقي •
سليمة أو غير سليمة ويكتسبه من خ(ل ما يتعلمه من  ا#فعال والسلوكات سواء كانت

 .معلومات ومعارف في إطار المناھج والمقررات الدراسية

تمثل نسقا اجتماعيا فرعيا يتساند " فھو يرى  أن التربية  "بارسونز" واستنادا vراء     
لي،وھي ويتكامل وظيفيا مع ا#نساق ا�جتماعية ا#خرى التي تمثل أجزاء المجتمع لنسق ك

النسق ا#سري وا�قتصادي والسياسي والنسق القيمي والنسق التربوي بدوره يتكون أيضا 
من أنساق فرعية يقوم كل منھا بوظائف أساسية للمحافظة على النسق واستمرار أدائه 

  .)66("لوظائفه وتوازنه
  :وظيفتين للنسق التربوي ھما "بارسونز" وقد حدد 

يتمثل في دور وسائط التربية الرسمية وغير :راد المجتمععملية اBعداد ا�جتماعي #ف -1
الرسمية في تعليمه المعايير والتوقعات ا�جتماعية والقيم المحددة لسلوكه التي تساعد في 

 .تكوين شخصية الفرد وإعداده �ندماج اجتماعيا مع ا#فراد

التربوي تحديد  يقع على عاتق النسق: عملية ا#عداد ا#كاديمي والمھن #فراد المجتمع -2
مستقبل المتعلمين من حيث مواصلة الدراسة على أساس تحصيلھم الدراسي واستعداداتھم 

 .ليكون إعدادھم المھني متوافقا مع قدراتھم

يتضح مما سبق أن بارسونز عقد موازنة بين التنشئة  ا�جتماعية و ا#سرة والمدرسة     
ما أكد على أھمية ثقافة المدرسة �سيما في والنظام التعليمي وأھمية التكامل فيما بينھا ك

  .اكتشاف قدرات وميول الت(ميذ لمساعدتھم في تنميتھا وتوجيھھا
 :ا�تجاھات والمداخل الماركسية الحديثة -3
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جاءت تحليل تصورات النظرية الماركسية التقليدية المحدثة انط(قا من تبني مدخل     
  .ت ما جاءت به البنائية الوظيفية من تصوراتالصراع كأساس للدراسة والتحليل ،بعدما أھمل

وقد ركزت النظرية الماركسية في دراستھا لقضية التعليم على الجوانب التي أھملتھا البنائية 
  .الوظيفية #سباب أيديولوجية ، وساھم روادھا بأفكار عامة عن التفوق الدراسي

  :نظرية إعادة ا@نتاج الثقافي وا�قتصادي -2-1
النظرية لتحليل عملية الع(قة بين المدرسة والنظام التعليمي والتربوي سعت ھذه     

والعمل وأنماط اBنتاج ا�قتصادي وا�جتماعي والسياسي العالمي،فقد اتخذ أصحاب ھذه 
النظرية مضمون الفكر الماركسي كمحاولة منھم �ختبار ھذه النظرية في ضوء التغيرات 

  .الجديدة
ي تحليلھا على الوحدات الصغرى عكس ما جاء في واعتمدت ھذه النظرية ف    

التصورات الماركسية الشاملة ،وأھم اvراء التي حللھا رواد ھذه النظرية في علم اجتماع 
  :التربية ھي

 p. Bourdieu:  بيري بوردييه  - أ

في علم اجتماع التربية على الدور الرئيسي للنظام  "بوردييه" وتكمن تصورات     
أن امت(ك ا#فراد للثقافة تختلف  "بودرييه" Bنتاج الثقافي كما يؤكدالتربوي في إعادة ا

  .حسب الطبقة التي ينتمي إليھا الفرد ھي التي أطلق عليھا برأس المال الثقافي
  :في النظام التعليمي على ما يلي "بوردييه" وتتمثل آراء 

لتفوق الدراسي أشار إلى أن عملية النجاح في المدرسة وتحقيق معد�ت أعلى في ا"     
في جميع  المراحل الدراسية للت(ميذ يعتمد أساسا على السنوات العمرية والتأھيلية التي  
سبقت عملية ا�لتحاق بھذه المراحل، و�سيما أن النظام التربوي في المدرسة بني على 

   )67(".أساس ھذه الفكرة
عند  "بوردييه" ته،والذي يجده فالطفل عند التحاقه  بالمدرسة قد اكتسب تعليما أوليا من أسر

أبناء الطبقة العليا باعتبارھا المالكة للثقافة والذي يفسر عموما تفوق أبنائھم وھو ما يسمى 
  ".رأس المال الثقافي"
وأشار أيضا أن القدرات العقلية والمعرفية للت(ميذ المتفوقين يتم صقلھا داخل المدارس  •

التلميذ من قبل وھو الذي يعكس عمليات التفوق  من خ(ل الثقافة ا#سرية التي اكتسبھا
 .الدراسي 

أن ا#سر ذات المستوى التعليمي العالي تحرص في إكساب أبنائھا  "بوردييه" وأكد  •
ثقافة علمية،وھذا ما يفسر تفوق أبنائھم الدراسي،في حين ا#سر ذات المستوى التعليمي 

 .ية #بنائھاالمتوسط أو المنعدم � تسعى Bعطاء الثقافة العلم

كما يشير أن ع(قة المدرسين بت(ميذھم المتفوقين دراسيا من ذوي الطبقات الحاكمة  •
تختلف مع باقي الت(ميذ،#ن لديھم اقتناع أن الوضع الطبقي له تأثير في إكساب الثقافة 

 .المناسبة والمساعدة على التفوق،ويھملون حقيقة محتوى ومضمون، التحصيل والتفوق ذاته 

أن ال(مساواة ا�جتماعية يعاد إنتاجھا بواسطة  "بوردييه" ستخلص من أفكار ن    
النظام التربوي من الوضع ا�جتماعي للطبقات العليا يكون من خ(ل النجاح التعليمي 

                                                 
  .231مرجع سابق، ص عبد هللا محمد عبد الرحمن،   –) 67( 



عكس الطبقات الفقيرة المحكوم عليھا بالفشل دراسيا وتھدف عملية اBنتاج .والدراسي لھا
ستمرارية النظام السائد، إ� انه  حدد أن الثقافة ا#سرية تلعب دورا الثقافي إلى إعادة إنتاج وا

  .كبيرا في المرحلة التعليمية للتلميذ في تفوقه الدراسي
  
  
  bowles and ginits: بولز وجنيتز - ب

ناقش العالمان في دراستھما الواقعية للنظام التعليمي في الو�يات المتحدة وتوص(     
دورا في خلق نوع من ا�تجاھات والسلوكات الداخلية داخل  بأن النظام التعليمي يلعب

  .الطبقات العاملة
وقد استخدما في دراستھما للنظام التعليمي المدخل السيكولوجي لتحليل الخصائص     

الشخصية من خ(ل الكشف عن الع(قة بين نوعية الدرجات العلمية التي يتحصل عليھا 
  :الط(ب وسماتھم الشخصية وتوص( إلى

" ا�ستق(لية"الط(ب أصحاب الع(مات المتدنية يتمتعون بإبداع حر إ� أن ھذه السمة   -1
 .لشخصيتھم تتعارض مع المدرسة

 .أما أصحاب الع(مات العليا فھم يخضعون لنمط السلطة داخل المدرسة -2

فھما يريان أن المدرسة تخضع ت(ميذھا على نمط شخصية خاضعة � تخرج عن السمات 
  .ھا فيھا، والتابع للنظام الرأسمالي الذي يحدد دوره ا�قتصاديالتي تغرس

وبالتالي فھما يريان أن النظام التعليمي الرأسمالي � يساعد في تطوير مواھب المتفوقين 
  :وذلك #ن

النظام المدرسي الرأسمالي � يعمل في الواقع على تطوير المواھب وقدرات الت(ميذ،  -1
 .تھم الشخصيةوإنما يعيق عملية تطور سما

أن المدرسة التي � تتسم بالطابع التسلطي تعمل العملية التدريسية داخلھا على منح  -2
الت(ميذ تحقيق فرصة التعبير عن ذاتھم والمشاركة العقلية داخل ا#نشطة، والعملية 

 .التدريسية

 فالنمط التسلطي الذي يمارسه المدرسون على الت(ميذ وتدريسھم للمواد دون إعطاء    
  .فرصة للفھم وا�ستيعاب يؤدي إلى إھمال لقدراتھم المعرفية

المدرسة التي تساھم في إتاحة الفرص التعليمية للت(ميذ ويزداد مستوى الذكاء عندھم  -3
 .ومعد�ت التفوق

سعى العالمان في تحليلھما للنظام التعليمي على تبني المقاييس السيكولوجية وأكدا     
ي يعتمد في ا#ساس على ا#سلوب التسلطي و تعيق تفوق التلميذ على أن النظام المدرسي الذ

دراسيا، ويجب على ھذا النظام أن يتحلى بنوع من الحرية التعليمية التي تعطي للت(ميذ 
  .ا�ستق(لية في تحقيق معد�ت التفوق

  
  

في بناء التفوق لدى التلميذ في المرحلة  تساعد تتعدد العوامل ا�جتماعية التي
سطة، حيث تتمثل في دور مؤسسات التنشئة ا�جتماعية التي تعمل على تربية الطفل المتو



ا#سرة :والقيم ومنھا وا�تجاھات، والمھارات، واكسابه أساليب السلوك والعادات الفردية،
إذ أن التكامل والتعاون فيما بينھا شرط من شروط نجاحھا  إلخ،...،المدرسة،جماعة ،الرفاق

ھدف المشترك والذي قد يكون في بعض ا#حيان متمث( في توفير أفضل في الوصول إلى ال
  .الوسائل المتاحة لتحفيز التلميذ على التفوق الدراسي

مجموعة الظروف أو الوقائع التي � تكمن في " فالمقصود بالعوامل ا�جتماعية ھي 
شأنھا التأثير على وإنما تقوم في الطبيعة أو البيئات التي يعيش فيھا،ويكون من  شخص الفرد،

   )68(". سلوكه
مجموعة من ا#سباب المحيطة باBنسان والتي من :" كما يعرفھا ضياء الدين خليل بأنھا 

  . )69("الممكن أن تساھم في إحداث التغيرات التي تطرأ على سلوكه
I- العوامل ا9سرية المؤثرة في التفوق الدراسي :المبحث ا9ول 

 :تعريف ا9سرة -1-1

ن العلماء مصطلح ا#سرة أو العائلة إلى أن لھما نفس الد�لة التي يستعمل العديد م
الزوج، الزوجة، وا#و�د، وأيضا الجد والجدة فيما يخص ا#سرة :تتضمن وجود ك( من

  .ويرتبط وجودھا بوجود اBنسان) الممتدة(الكبيرة 
  :ةــلغتعريف ا9سرة  - أ

بأنھا جماعة اجتماعية  " "ا#سرة اBنسانية"  "قاموس علم ا�جتماع" ويعرف 
وأبنائھما ومن  ،)يقوم بينھما رابطة زواجية مقررة(بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة 

وممارسة الع(قات  أھم الوظائف التي تقوم بھا ھذه الجماعة إشباع الحاجات العاطفية،
  )70("بناءالجنسية وتھيئة المناخ ا�جتماعي الثقافي الم(ئم لرعاية وتنشئة وتوجيه ا#

من ا#فراد تربطھم ع(قة جماعة " ا#سرة على أنھا  "سميرة أحمد السيد" وتعرف 
الزواج والدم يعيشون في وحدة سكنية ويتفاعلون ويتواصلون مع بعضھم البعض،كما أن لھم 

والزوج والزوجة، وا#بناء،ولھم   دور ا#ب، وا#م،: أدوارا اجتماعية ويمارسونھا مثل
  . )71("تركةثقافتھم المش

  :تعريف ا9سرة اصطEحا - ب

بمعنى أن ا#سرة ھي جماعة من ا#فراد تكون لنا وحدة اجتماعية تؤدي مجموعة من 
ھي عبارة عن " الوظائف،وذلك بغية تحقيق المناخ ا�جتماعي الثقافي الم(ئم  #فرادھا إذ 

فال عند ذلك وحدة إنتاجية بيولوجية تقوم على زواج شخصين يترتب عليه نتاج من ا#ط
،#نھا ھي المدرسة ا�جتماعية ا#ولى للطفل،وھي  )72("تتحول ا#سرة إلى وحدة اجتماعية

  .العامل ا#ول في صبغ سلوك الطفل بصبغة اجتماعية
                                                 

ديوان المطبوعات  الجزائر، ،3ط ،موجز في علم ا@جرام وعلم العقاب:إسحاق إبراھيم منصور  -)  68( 
  .65،ص 2006الجامعية،

غير (،رسالة ماجستير رس الثانوية من وجھة نظر المعلمين والطEبالعنف في المدا:علي عبد الرحمن الشھري  -)  69( 
جامعة نايف العربية ، 24/03/2007، بتاريخ  www-NAUSS-EdU-SA : httpفي العلوم ا�جتماعية،نق( عن ) منشورة

  .65ص  ،2003،
  .176ص  ،1979،الھيئة المصرية العامة للكتاب، قاموس علم ا�جتماع:محمد عاطف غيث -)  70( 
  .43ص  ،1997ري،ق،مكتبة الشمصطلحات علم ا�جتماع:سميرة أحمد السيد  -)  71( 
  .33ص  ،2002دار المعرفة الجامعية،  ،ا#زاريطة التنشئة ا�جتماعية والتأخر الدراسي:رشاد صالح دمنھوري  -)  72( 



باعتبارھا من البناءات ا�جتماعية التي لھا " في حين ذھبت بعض التعريفات لPسرة 
#عضاء الذين يشكلون نسقھا أو وحدتھا وظيفة اجتماعية تقوم بھا تجاه ا#فراد وا

أي أن ا#سرة ھي  البناء ا�جتماعي ا#ول للطفل التي تقوم بتنشئته وبناء  ، )73("ا�جتماعية
وھي كذلك العامل المساعد على تنمية فرص الطفل لنجاحه المدرسي وفقا لقدراته  شخصيته،

  .وكذلك نجاحه فيما يقدمه للمجتمع
" في تحلي(ته لدور ا#سرة في عملية التنشئة ا�جتماعية  "تالكوت بارسونز" ويرى 

أن على الوالدين تقع مسؤولية تشكيل شخصية الطفل في المراحل ا#ولى لنموه إذ يتعلم 
   )74("الطفل من البيئة ا#سرية المعايير والقيم الثقافية

ساعدته نخلص إلى أن ا#سرة ھي الوسط ا�جتماعي للطفل التي تقوم على تنشئته وم
على بناء شخصيته وسلوكه، وكذلك توفير أفضل الوسائل المساعدة على نجاحه المدرسي 

  .وتشجيعه على التفوق دراسيا ويكون ذلك من خ(ل الوظائف التربوية التي تقوم بھا
 :وظائف ا9سرة التربوية •

فيھا تقوم ا#سرة بوظائف تربوية #نھا ھي المدرسة ا�جتماعية ا#ولى التي يتعلم     
الطفل،وھي المسؤولة عن التنشئة والتوجيه وصبغ سلوكه بصبغة اجتماعية،وتكوين 

وقد اختلف علماء ا�جتماع إلى حد ما حول تحديد ھذه الوظائف من حيث عددھا  شخصيته ،
  :ومسمياتھا إ� أنه يمكن تحديد أھمھا كما يلي

  :التربية الصحية -أ
لنفس والوجدان �ستمرارية التفوق الذھني من التربية الصحية تعني برعاية الجسد وا    

التغذية السليمة تشكل إحدى مقومات نجاح المتفوق في دراسته وقديما " خ(ل التحصيل إذ 
والجسم يحتاج إلى تغذية متوازية Bمداد المتفوق  ،)العقل السليم في الجسم السليم: (قالوا

أن توفر الظروف الصحية المساعدة  ، فعلى ا#سرة )75("بالطاقات ال(زمة لعملية التفوق
  .وال(زمة  لعملية التفوق

تقوم ا#سرة بالحفاظ على الطفل من خ(ل تھيئة طعامه وشرابه وا�عتناء بصحته " إذ 
وملبسه ومأواه ،كما تعنى بتدريب أطفالھا على عادات صحية  عامة كالنظافة والحفاظ على 

  . )76("المحيط
تقوم بھا ا#سرة فإنھا تعمل على تربية أطفالھا على من خ(ل ھذه الوظيفة التي     

كذلك تساعد ا#سرة طفلھا " و عادات صحية تنمي قدراتھم في معرفة الخطأ، والصواب،
  .)77("على التعرف على أجزاء جسمه واكتشاف قدراته الحركية وتعبيراته الجسمية المتنوعة

ناء بصحة ا#طفال يبقى على عقولھم وھذا ما أجمع عليه ا#طباء وعلماء الصحة في أن ا�عت
  .ناضجة وذاكرتھم قوية وتفكيرھم سليم
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،نق(  التصورات الفكرية لوضع استرايجية للتربية الوالدية في العالم ا�سEمي: عبد الكريم عطا  كريم الجابري  -)  77( 

  .22/02/2007، بتاريخ .http :www-moudir.com /vb/show hread.php= 434:  عن 



كذلك ا#مر بالنسبة للعواطف والمشاعر فھي كغيرھا من مقومات الشخصية لدى 
ا#سرة أن تراعي ال(مبا�ة وعدم ا�كتراث " اBنسان تحتاج إلى التربية إذ يجب على 

(مات تدل على ميل نحو بعض ا#مور أو وا�ھتمام بمطالبھم #ن ھذه المشاعر ھي ع
بالعكس تفسر نفور وعدم ميله نحو أمور أخرى فإذا علم الوالدين ذلك أمكنھم تصحيح المسار 

  . )78("نحو الوجھة السليمة
اطمئنان النفس وحب النجاح والقبول من : كما أن لPطفال حاجات نفسية مختلفة مثل

الدين تربية أبنائھم  التربية الصحيحة حتى � اvخرين وغيرھا، وھذا ما تستوجب من الو
وقد أظھرت الكثير من الدراسات النفسية  تنحرف حاجاتھم فتتولد لديھم مشك(ت نفسية،

  .وا�جتماعية أن مشك(ت ا�نحراف وضعف التحصيل يعود إلى البيوت المفككة

 :التربية العقلية -ب
عقلية ابتداء من مراحله العمرية المبكرة من مھام تربية الوالدين معرفة قدرات الطفل ال    

فإذا أظھر الطفل تفوقا دراسيا فذلك يستوجب عليھم  والتي تظھر خ(ل مراحله التعليمية،
تعتني ا#سرة  بالمؤثرات التي يمكن أن تؤثر بالعقل " الحفاظ عليھا والعمل على تنميتھا إذ 

وى العقلية للطفل ،وتنشيط تفكيره وتغذية سواء أثناء الحمل أو بعد الو�دة إذ يقوم بتنمية الق
   .)79("فكره وتدريبه على حل المشك(ت

" فا#سرة تساھم في تنمية قدرات الطفل العقلية وذلك لما تلعبه من دور ھام من خ(ل    
تعلمه اللغة وقدرته على استخدامھا ود��تھا الثقافية والتعبيرات اللغوية المناسبة للمواقف 

استخدام اللغة والقدرة على النطق والتعبير وتوصيل ا#فكار تبدأ من ا#سر ة ف ا�جتماعية ،
من خ(ل ما توفره للطفل من فرص �ستخدامھا والتواصل مع اvخرين في التعبير عن 

   )80("أفكاره وآرائه
في أن المناخ ا#سري يلعب دورا مھما في تنمية  "محمد عبد الكريم" وھذا ما بينه     

 الطفل،وذلك يتمثل في أنه يتعلم التفاعل ا�جتماعي مع اvخرين والمشاركة، ملكات وقدرات

 في أن ا#سرة توفر البيئة الصالحة لتنمية الموھبة واBبداع،" جمال الدين مسعد" وكما يشير 

فوظيفة ا#سرة " وبتوفيرھا لھذه البيئة فإنھا تساھم في تشكيل الموھبة وإبراز تفوق الطفل 
واھب واكتشاف القدرات والصفات التي يملكھا أبنائھم والتعرف على نقاط القوة تنمية ھذه الم

وفي الواقع تختلف قابلية ا#طفال ومقدرتھم في ت لقي الدروس حيث التباين  والضعف،
الفردي والتنوع  في الميول وا�تجاھات ،وفي ھذا الجانب ينبغي على ا#سرة مراعاة 

  . )81("ذلك
  :الدينيةالتربية الخلقية و- جـ
إن الطفل يكتسب من أسرته الكثير من الخبرات والقيم والمعتقدات وا#نماط السلوكية     

التي يستخدمھا في حياته، فالع(قات العائلية واستجابات أسرته نحوه وتأثيرھا عليه يحدد 
بدرجة كبيرة نمط شخصيته في المستقبل فالقيم  ا#ساسية تكتسب في السنوات العمرية 

  .حيث توضع الجذور ا#ولى للشخصية في ھذه المرحلة من حياته، المبكرة

                                                 
  .12- 11ص  مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، ا#ردن، ،1،ط لمجتمعالمدرسة وا:رائدة خليل سالم  -)  78( 
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وتؤثر القيم التي يكتسبھا الطفل من أسرته على خبراته وأدائه ونجاحه في الحياة     
ا�ستق(لية ،العمل ،ا#مانة،الصدق،التعاون،المنافسة  تقدير النجاح،:وتتضمن ھذه القيم 

وا�عتماد على النفس إلى غير ذلك من القيم التي  ة،والسعي إلى النجاح وتقديره، وا�ستق(لي
  .تؤكدھا ا#سرة #بنائھا

تعليم أفرادھا الصغار كيف يعيشون حياة فاضلة تتناسب " كما أن ا#سرة تعمل على     
وخلق مجتمعھم وتعريفھم بما لھم وما عليھم وما ھي واجباتھم نحو اvخرين وما ھي  مع قيم،

  . )82("حقوقھم عليھم
ا#سرة أول وأھم النظم ا�جتماعية التي أنشأھا اBنسان لتنظيم حياته في المجتمع  إن    

وتحقيق مطالب نموه،وتربية النشء على قيم ومعتقدات المجتمع،وحمله على احترامھا 
تدريب الطفل على التمييز بين الخطأ والصواب والصحيح " وممارستھا،وكذلك على 

يقف بموجبھا مع الحق والصواب ومكافحة الباطل  في ذاته،والخطأ، وذلك بتنمية نظرة ثاقبة 
 وتعمل ا#سرة على تعليم الطفل أن عاقبة الحق والصواب ھي النجاح، ومعارضته مھما كان،

  .)83("وعاقبة الباطل والخطأ ھي الخسران

إن قواعد التربية ومبادئھا تستمدھا ا#سرة من الدين وثقافة المجتمع الذي تعيش 
تستمد ا#سرة أخ(قھا من الدين ،فتعلم أبناءھا " ده عند أغلب المجتمعات إذ فيه،وھذا نج

  . )84("والتسامح،والوفاء وا#مانة الفضائل  ا#خ(قية كالصدق ،
أما في المجتمعات العربية تعتبر الشريعة اBس(مية ،أھم ركيزة في بناء الشخصية 

شد أفرادھا وتوجھھم نحو عقيدتھم تر" وتوجيه السلوك على نحو مقبول داخل المجتمع فھي
والتقرب إلى خالقھم وتعرفھم بدينھم،والعمل بما أمر به  وتعلمھم أداء العادات المطلوبة منھم،

   .)85(" وا�بتعاد عما نھى عنه

   
  :التربية ا�جتماعية -د

أقرانھم تعام( صحيحا،وعدم " تعمل ا#سرة على تعليم أطفالھا كيفية التعامل مع 
واحترام رأي الغير ،والموازنة بين حقوقھم  يما � يعنيھم من أمور اvخرين،التدخل ف

،بمعنى أن التنشئة ا�جتماعية التي يخضع لھا  )86(" ومعرفة مالھم وما عليھم وواجباتھم ،
الطفل من قبل ا#سرة تكسبه خصائصه ا�جتماعية التي تساعده على معرفة العالم الذي 

  .يحيط به
ى ا�صطدام بالواقع و� يصاب باBحباط،أو الفشل ،أو ضعف العزيمة، ھذا يتفاد" وذلك كي 

ما يساعد الطفل على التكيف أكثر اجتماعيا،وكذلك تعلم ا#سرة الطفل ما ينبغي توقعه من 
   . )87(" اvخرين ومن جماعة الرفاق
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المي(د : إلى القول أن "دينيه كونيج" ولھذا السبب ذھب عالم ا�جتماع الشھير 
" المي(د الثاني " البيولوجي لuنسان ليس ا#مر الحاسم في وجوده،وإنما العامل الحاسم ھو 

أين تتكون لديه شخصية اجتماعية ثقافية تنتمي إلى مجتمع بعينه وتدين بثقافة بعينھا،وا#سرة 
  .بطبيعة الحال ھي صاحبة الفضل في تحقيق ذلك

تي تقوم بھا ا#سرة تجاه الطفل لتحقق له  ھذه الوظائف المحددة تعد من أھم الوظائف ال
مطالب النمو العقلي والمعرفي، باBضافة إلى الوظيفة العاطفية التي لم يھتم بھا التحليل 
السوسيولوجي من قبل والمتمثلة في التفاعل العميق بين اvباء من جھة واvباء وا#بناء من 

وبالتالي يعتبر  حب والحنان والتقدير،فھذا ا�رتباط العاطفي يولد الشعور بال جھة أخرى،
أساسا لس(مة الجانب النفسي للطفل ونموه العقلي وا�جتماعي،التي تساعده في تحقيق 

#ن النمو العاطفي للطفل  والعمل على تنمية التفوق الدراسي لديه في سن مبكرة، النجاح،
ر أنه أحيانا نجد بعض غي يتطلب نوعا من التربية والعناية الخاصة، يمر بمراحل مختلفة،

  .اvباء يمارسون تأثيرا سلبيا على موھبة الطفل
فإذا عامل اvباء الطفل كشخص بالغ ف( شك اتھم يحرقون المراحل العاطفية والوجدانية " 

ومواھبه اBبداعية ،ذلك أن محاولة كبته   مما يؤثر سلبا على مداركه، التي يمر بھا الطفل،
للكبار يؤدي إلى عدم نمو مراحله الوجدانية نموا سليما، كما أن  وإخضاعه للنمط   السلوكي

ل�باء دورا أساسيا في تعويد أطفالھم على تربية معينة فھم إما يعودونھم على تلقي الحلول 
الجاھزة لكل ما يعترضھم من مشك(ت أو يعودونھم على مواجھة ھذه المشك(ت وإيجاد 

  .)88("الحلول الموفقة لھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

I-2- سرة  في تفوق التلميذ دراسياmالدور التربوي ل:  
لPسرة دور كبير في تشكيل الموھبة لدى الطفل وتنميتھا وإن لم تقم بتشجيع الطفل 

  .وتقديره وتوفير المناخ الم(ئم له فإن موھبته تبقى كامنة
  :المستوى التعليمي والثقافي وا�قتصادي للولدين -2-1

                                                 
 -مجتمعات العربيةمحاولة لEقتراب من بعض معوقات ا�بداعية في ال(ا@بداعية والمجتمع :حسان الجي(ني  -)  88( 

  .22، ص 2004الوادي ،رابطة الفكر واBبداع بو�ية الوادي ، )الجزائر نموذجا



توافر (إلى أن ا#طفال الذين يعيشون في بيئة أسرية ثقافيا  تشير بعض الدراسات" 
،وإن كانت ...)والتواصل اللفظي مع ا#بوين والرح(ت، الكتب والمج(ت وا#لعاب،

إمكاناتھا المالية متواضعة ،كانوا أميل إلى امت(ك القدرة على حل المشك(ت،والمھارات 
من الخبرات واBمكانات التعليمية الجيدة في وأكثر قدرة على ا�ستفادة  العقلية العالية،

  " .)89(المدرسة من ا#طفال الذين ينتمون إلى بيئة فقيرة ثقافيا
إن الطفل الذي يعيش في أسرة متماسكة وذلك بفضل ما تملكه من مستوى  ثقافي 
عالي يحضى بالعناية ،والمساعدة ،والتشجيع ،وتوفير الوسائل التي تجعل من المنزل محيطا 

افيا غنيا،ا#مر الذي يجعل الطفل أكثر تحصي( من زم(ئه ويظھر ذلك من خ(ل تفوقه ثق
  .الدراسي

في " فالمستوى التعليمي للوالدين يؤثر في عملية التنشئة ا�جتماعية لPطفال وذلك 
مدى إدراكھا لحاجات ا#بناء النفسية والعقلية وا�جتماعية وكيفية إشباع ھذه الحاجات #نھا 

متطلبات النمو لدى الطفل،كما يعني ذلك قيمة ا#ساليب التربوية السوية ،فالشخصية  تشكل
  ". )90(اBنسانية وحدة واحدة يؤثر كل جانب منھا في الجوانب ا#خرى

بالتالي فإن المستوى التعليمي والثقافي للوالدين يخلق لديھم وعي بضرورة توفير إمكانات 
م على حب العلم،والدراسة والذي يقع على المدرسة وذلك بحثھ التحصيل الدراسي الجيد،

إذا كان المستوى التعليمي لPسرة عالي ،يعطي قيمة للثقافة ،فھذا يؤثر ايجابيا " وحدھا #نه 
       )91(".على التحصيل المدرسي للتلميذ ويمنحه فرصا لنجاحه

ين كما بينت بعض الدراسات وجود ع(قة بين درجة المستوى التعليمي للوالد
وتحصيل وتكيف أطفالھم الشخصي وا�جتماعي،وتوصلت إلى أن الوالدين المتعلمين يكون 
تحصيل أطفالھم في المرحلة المتوسطة أفضل من تحصيل أطفال الوالدين ا#ميين،وذلك 
بطبيعة الحال يرجع إلى مھنة الوالدين، والمستوى ا�قتصادي الذي تعيشه ا#سرة من خ(ل 

  .المادية،والمعنوية المساعدة على تنمية التفوق الدراسي لدى الطفل توفير كافة الوسائل
ومن المتفق عليه أن الجانب ا�قتصادي يلعب دورا أساسيا في حياة ا#سرة "وھكذا 

ونجاحھا، وذلك لما ينجم عن ھذا الجانب المادي من إشباع لحاجات المراھق المادية 
المواد الغذائية، والملبس وغيرھا من اللوازم وتوفير  كالسكن، والمعنوية الضرورية للعيش،

الضرورية ،وكل ھذا يتأتى عن كفاية مستوى الدخل لتلبية حاجات ا#سرة المتنوعة،وذلك 
  )92(".للمحافظة على بنائھا المادي والنفسي وا�جتماعي

معظم آباء أفراد عينته من ا#طفال " أن "  فان تاسل باسكا" وفي ھذا السياق توصل 
%  10منھم كانوا من رجال ا#عمال، و% 20وان  بين  كانوا من المھنيين،الموھو

التي أجراھا على العينة ا�سترالية أن  "جروس" وبينت دراسة  ممرضات،%  8معلمات،و
%  25منھم كانوا تربويين ،و %  14كانوا من ا#طباء أو المرتبطين بالطب،وان %  25

كن عام(ت في مراكز مھنية %  64مھات فحوالي أما ا#...كانوا يحتلون مراكز إدارية 
  )93(".معينة ومتنوعة
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ويتضح من خ(ل ما سبق أن جميع الدراسات ذھبت إلى أن ا#سر ذات المستوى التعليمي 
والثقافي وا�قتصادي العالي أقدر على توفير البيئة المادية المساعدة والمساھمة في تنمية 

  .التفوق الدراسي
ضاع ا#سرية من حيث المستوى المعيشي والثقافي متداخلة وتؤثر ومنه نجد أن ا#و"

في بعضھا البعض ،إذ تؤكد دراسات عديدة أنه إذا كانت الظروف ا�قتصادية وا�جتماعية 
والسيكولوجية للفئات المھنية والوسطى جيدة ،فإن ھذه الفئات تشجع أبنائھا على الدراسة 

مال المھنية الحساسة في المجتمع ،في حين � والتحصيل العلمي وإشغال المراكز وا#ع
تشجع الفئات العمالية والف(حية أبناءھا على التحصيل العلمي بسبب أوضاعھا ا�جتماعية 

  .)94("والسيكولوجية والمادية غير الجيدة
نستنتج أن المستوى التعليمي والثقافي للوالدين يؤثر بصورة ايجابية على تنمية 

#ن الوالدين المتعلمين الذين يتمتعان بمراكز مھنية يكونان أقدر على  المواھب لدى ا#طفال،
توفير البيئة ا�جتماعية وا�قتصادية المساھمة في التفوق،والمناخ التربوي والنفسي الم(ئم 

  .Bط(ق طاقاتھم اBبداعية
ثقافة وبالنظر إلى المجتمع الجزائري فھناك عائ(ت مثقفة تولي اھتماما كبيرا للعلم وال

وأجھزة الكمبيوتر،وا�نترنت أبنائھا ،كما يناقش  ا#بوان  ،فتوفر الكتب العلمية والتثقيفية،
وتشجيعھم على مواصلة  العديد من المواضيع العلمية ،ويھتمان بتعلم أبنائھم وبتفوقھم،

تعليمھم إلى أعلى درجة من العلم والمعرفة ،في حين ھناك عائ(ت تھمل نتائج أبنائھا 
  .درسية و� تشجعھم حتى وإذا كانوا متفوقين دراسياالم
  :العEقات ا9سرية -2-3

 إن الع(قات السرية لھا دور كبير على ا#طفال إما أن تساعد على تفوقھم،أو العكس،
والتوافق النفسي  وذلك لما توفره ھذه ا#خيرة من جو أسري يسوده الحب،والتفاھم،

  :ي تؤثر في تفوق التلميذ دراسياوأول ھذه الع(قات الت.وا�جتماعي
  :العEقة بين الوالدين -أ

ع(قة الوالدين ببعضھما البعض لھا أھمية كبيرة في تنشئة الطفل،#ن ا�نسجام ما بين 
الوالدين واستقرارھما يؤثر على الطفل ،ويساعد في بناء شخصية الطفل المتزنة والمتكاملة 

  .راسيوالتي تشجع الطفل على زيادة تحصيله الد
السعادة الزوجية تؤدي إلى تماسك ا#سرة مما يخلق جوا يساعد على نمو شخصية الطفل  -1

  .)95(بصفة متكاملة ومتزنة
الوفاق والع(قات السوية بين الوالدين تؤدي إلى إشباع حاجة الطفل من حيث  ا#من  -2

  .)96("النفسي والتوافق ا�جتماعي
ا تنظيم يقوم بوظيفة إعداد الفرد اجتماعيا،وإنما ينبغي إذ � يمكن النظر فقط لPسرة على أنھ

فھم الع(قات ا�جتماعية بين ا#فراد من خ(ل عملية التفاعل والنظر إلى ا#ساليب وأنواع 
وذلك لPھمية الكبيرة التي تحققه في ا�ستقرار ا#سري،وكذلك التوافق  المعاملة الوالدية،
  .ا�جتماعي لPبناء
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ة الوالدية على أنھا وسيلة يتبعھا اvباء لكي يلقنوا أبناءھم القيم تعرف المعامل" 
 والمثل، وصبغ السلوك المتنوعة التي تجعلھم يتوافقون في حياتھم وينجحون في أعمالھم،

كما تعرف بالرعاية الوالدية وھي أحد  ويسعدون في ع(قتھم ا�جتماعية باvخرين،
  .)97("د كبير أساليب التربية ،والتطبيع ا�جتماعيا�تجاھات ا�جتماعية التي تحدد إلى ح

أما إذا ساد ا#سرة ع(قات يشوبھا الخ(ف والصراعات ما بين الوالدين،فھذا يترك 
والتي تؤدي بالطفل إلى  في نفس الطفل أثارا نفسية مؤلمة تؤثر سلبا على أدائه التحصيلي،

  .عدم ا�تزان ا�نفعالي وا�ضطراب في السلوك
اسة الزوجية تؤدي إلى تفكك ا#سرة مما يخلق جوا يؤدي إلى نمو الطفل نموا نفسيا التع -1

  .)98(غير سليم
الخ(فات بين الوالدين تخلق توترا  يشيع في جو ا#سرة مما يؤدي إلى أنماط السلوك  -2

  )99(".المضطرب لدى الطفل كالغيرة،وا#نانية،والخوف،والشجار،وعدم ا�تزان ا�نفعالي
ب ا#م أو ا#ب في التنشئة ا#سرية ينجر عنه تدھور بنية ا#سرة،وتقصير أي فإن غيا

 بعد إھدارا لحقوق الطفل الفطرية في التفاعل مع ا#بوين، واحد منھما في تحمل مسؤولياته،
#ن تواجدھما معا مھم للتفوق الدراسي وأي خلل في ھذا البناء يقضي على ا�ستعداد 

  .الدراسي للطفل
ھو الھيكل أو البناء الذي � يكتمل إذا تخلى : "  حسام الدين عرفةسرة كما يرى وبذلك فا#

" مسؤول عن رعيته" عن واجباته فالرعاية مسؤولية الوالدين معا وك(ھما  أحد ا#طراف
.")100(     

و تنامي ظاھرة الط(ق في المجتمع الجزائري سبب مشاكل عديدة داخل ا#سرة إذ 
والمربي الوحيد لPطفال مما سبب حا�ت  من التفكك ا#سري التي  أصبحت ا#م ھي العائل

وھذا ما أشارت إليه أحدث الدراسات التربوية بالو�يات  أثرت في المسار الدراسي للطفل،
في أن الحالة ا�جتماعية وحضور اvباء الفعال يؤثر على تقدم ا#طفال  المتحدة ا#مريكية،

  .لمختلفة بداية من فترة الحضانةفي ا#سرة في مراحل التعليم ا
ومن كل ھذا فإن أفضل وسيلة للنجاح في زيادة تحصيل الطفل،وتنمية تفوقه الدراسي 
تكمن في عيش طفولة سعيدة إلى جانب والدين تسودھما ع(قة التفاھم ،وا�حترام المتبادل 

  .والذي يساعد في استقراره النفسي
  :العEقة بين الوالدين والطفل -ب

أن الع(قة بين الوالدين لھا دور في بناء شخصية الطفل ،كذلك ا#مر في ع(قة بما 
الوالدين مع الطفل من خ(ل اBشباع المناسب للحاجات البيولوجية والنفسية وتتمثل ھذه 

  :الع(قة في 
والثقة تساعد الطفل على أن ينمو  والقبول، الع(قات وا�تجاھات المشبعة بالحب، -1

  .)101(ره ويتقبل اvخرين ويثق فيھمكشخص يحب غي
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، أو )التدليل(الحماية الزائدة : الع(قات وا�تجاھات السيئة والظروف غير المناسبة مثل -2
إلخ ...اBھمال ،والتسلط ،وتفضيل الذكور على اBناث،أو العكس أو الطفل ا#كبر أو ا#صغر

   .)102("، تؤثر تأثيرا سيئا على النمو وعلى الصحة النفسية للطفل
إن ع(قة الوالدين الطيبة بالطفل تتطلب اشتراكھما في أوجه متعددة من 
النشاط،وتنمية ا�ھتمامات المشتركة وتشجيعا للطفل على التعلم وعلى اعتماده على 
نفسه،وھذا النموذج من الوالدين يتعامل مع طفله  با�ھتمام  بمواھبه التي يظھرھا خ(ل 

  .ة بتنميته وتوفير الجو ا#سري المناسب لذلكتفوقه الدراسي،وتعززه ا#سر
أما إذا ساءت الع(قات بين الوالدين والطفل وذلك باتخاذ اتجاھات خاطئة نحو الطفل 

تتسم بالمغا�ة أحيانا والخطأ أحيانا أخرى،فقد تكون أسبابا " وأسباب ھذه ا�تجاھات في أنھا 
ي ا�ھتمام والتدليل المفرط للطفل قد فالعطف الزائد والمبالغة ف شعورية أو � شعورية ،

يكون سببه عكس ذلك عدم رغبة الوالدين في الطفل أو رفضھما #سباب متعددة قد تكون 
عدم التوافق العاطفي بين الوالدين ،أو مشك(ت وصعوبات صحية أو نفسية أو اقتصادية 

  )103( .إلخ...
أنھا ع(قة انفعالية " في  أما في الوطن العربي فإن ھذه الع(قة قد تتسم عند البعض

يسودھا الحب الزائد من طرف ا#م، أو أنھا ع(قة قھرية يسودھا التسلط المطلق من طرف 
ا#ب،وفي كلتا الحالتين فإن الجو ا#سري السائد � يساعد على تنمية روح المبادرة 

  . )104("واBبداعية لدى ا#طفال
ن والطفل تشكل ا#سس السليمة لروابط وبالتالي فإن الع(قة الصحيحة ما بين الوالدي

" قوية تولد لديه ا�ستقرار النفسي وا�جتماعي ،والتي تنعكس على تحصيله الدراسي 
تضاه الطفل كيف يتعامل مع أسرته يظل ي(زمه في تفاعله مع فا#سلوب الذي يتعلم بمق

  .)105("جتماعيسلطات المدرسة والقيادة الدينية، ورجال الشرطة، وسائر ھيئات الضبط ا�
،حول الع(قات ا#سرية والموھبة "rim" و  "lowe "وھذا ما أشارت إليه دراسة 

إلى أن أسر الت(ميذ المتفوقين دراسيا يتمتعون بتوافق أسري جيد،وأن نسبة الط(ق 
منخفضة،والجدير بالذكر أن ھناك أطفا� موھوبين لم يحققوا نجاحا في الحياة المدرسية على 

شابه خصائص حياتھم ا#سرية مع ا#طفال المتفوقين،وذلك #نھم اختلفوا عنھم الرغم من ت
في طبيعة الع(قات ا#سرية القائمة بين أوليائھم، لما تتميز به من تفاھم واتزان، وبالتالي 

  .فعلى ا#سرة أن تتبع مع الطفل الموھوب أساليب أسرية سوية تشجعه على التفوق
  
  

 :العEقة بين ا@خوة -ج
إن الع(قة بين ا#خوة في أسرة الطفل المتفوق تلعب دورا ھاما في سبيل تنمية     

وتطوير موھبته ولھا أثر كبير على تفاعله الديناميكي في المستقبل كما يستفيد من دروس 
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كثيرة وخبرات في حياته وإثرائھا، ووجود ع(قة تتسم با�نسجام والتوافق تساعده على 
  .سيالتفوق والتحصيل الدرا

لذلك يقع على الوالدين عدم التفرقة في المعاملة وتفضيل طفل على آخر بسبب الجنس أو 
في أن الطفل عندما يشعر  "ألفرد أدلر" الترتيب أو التفوق الدراسي،وقد تعرض لھذه الناحية 

  .بالنقص اتجاه أخيه يولد لديه أثارا سلبية في نمو شخصيته
أوضحوا أن ترتيب  "مورفي" و  "ينو كومب" غير أن باحثين آخرين من بينھم "     

الطفل في المي(د � يكون له تأثير إذا كان أسلوب الوالدين في معاملة ا#طفال أسلوبا تربويا 
  . )106("سليما يقوم على تقبل ا#بناء جميعھم دون تفرقة في معاملتھم وفي إشباع حاجاتھم

ل تؤدي إلى النمو النفسي وا�جتماعي فالع(قة المنسجمة بين ا#خوة والخالية من التفضي
 .السليم الذي يساعد الطفل على التحصيل الدراسي الجيد، ويكون له بمثابة دافع للتفوق

 

  :أساليب التنشئة ا9سرية -3 -3
إن ا#ساليب وا�تجاھات التي يتبعھا الوالدين في تطبيع وتنشئة أبنائھم اجتماعيا     

يتبع ا#ساليب السوية ومنھم من يتبع ا#ساليب غير  تختلف من أسرة إلى أخرى فمنھم من
السوية، ويرجع ذلك إلى نمط الثقافة السائدة لدى الوالدين،والمستوى التعليمي لھما والتي على 
أساسھا تقوم تنشئة الطفل، ونتطرق في ھذا البحث إلى أھم ا#ساليب السوية التي تؤثر على 

  :التفوق ھي
  
  
 :ا9ساليب السوية -3-1

أساليب تتخذھا ا#سرة اتجاه أبنائھا من خ(ل المعاملة السوية ا�يجابية المحفزة وھي     
على التكيف ا�جتماعي ا#مثل  للطفل داخل البيت ومع اvخرين، فا#سرة التي تتبع ا#سلوب 
التربوي السليم في تنشئتھا لPطفال تخلق لديھم أفكارا ومھارات تؤدي إلى زيادة التحصيل 

  .فل لقدرته على ا�نھماك في نشاط عقلي تحت ظروف صحيةالدراسي للط
  :وجملة ھذه ا#ساليب السوية الشائعة في التنشئة ا#سرية ھي

 :أسلوب القدوة - أ

تعد القدوة في التنشئة ا�جتماعية من أھم ا#ساليب المؤثرة في الطفل وأكثرھا     
تزام صادق من ا#فراد بما استخداما فھي سھلة جدا، وصعبة في نفس الوقت لما تتطلبه من ال

  .يدعون إليه
وجود نموذج سلوكي يحاكيه الطفل ويقلده وھذا النموذج قد يكون رآه " ويعني أسلوب القدوة 

  .)107("أو قرأه أو سمع عنه
وطبقا لھذا التعريف فإن كل ما يحيط بالطفل من أشخاص سواء كانوا آباء أو إخوة      

و بدون قصد،وذلك نظرا �رتباط الطفل بھم فھو داخل ا#سرة يستخدمون ا#سلوب بقصد أ
يراھم أو يسمعھم فيقلدھم بطريقة شعورية أو غير شعورية فيما يفعلون ،فإذا كانوا ذوي 
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مستوى تعليمي وثقافي  فھو يأخذ منھم الرغبة في الوصول إلى المستويات العلمية 
وبالتالي يعد ھؤ�ء قدوة العالية،ويبرز ذلك من خ(ل تفوقه الدراسي منذ طفولته المبكرة 

  .بالنسبة له
إذاً فالقدوة من أكثر وسائل التربية فعالية في تنشئة الطفل وتكوين شخصيته،وذلك "     

�رتباطھما بتقديم نموذج للسلوك وترجمة ا#قوال إلى أفعال، فالقدوة ھي التي تجعل الصور 
فيتشربھا ويحاكيھا في سلوكه،  الذھنية والمبادئ والمفاھيم معروضة عرضا واقعيا أمام الفرد

". وذلك #ن ا#فراد لديھم حاجة نفسية على أن يتشبھوا با#شخاص الذين يحبونھم ويقدرونھم
)108(  

فالطفل الذي ينمو في أسرة واعية بضرورة أن تكون القدوة ا#ولى في حياته تترجم له     
، ولھذا فكل  ا#نبياء السلوك الصحيح إلى واقع لتسھل عليه فھمه وتطبيقه في ذات الوقت

  .والرسل الذين بعثھم هللا ھم بمثابة القدوة الحسنة للبشرية
  :وما يزيد ھذا ا#سلوب أھمية ودور تربوي ھو لما يستند عليه من أسس وھي

اعتماده على الميول الفطرية #ن القدوة نابعة من حاجة الفرد والميل إلى التقليد والمحكاة،  •
را يعجبه فإنه يجد نفسه مندفعا إلى محكاة ذلك ا#مر أو تقليد ذلك فھو حين يرى أو يسمع أم

 .السلوك

التصاقه بغرس القيم والعادات الحسنة وتحويلھا إلى واقع، فإذا أردنا أن تكون سمة التعلم  •
 .ظاھرة في سلوكھم ف( بد أن يروا ھذه القيم ويمارسھا القائمون على تربيتھم

إذ يجب أن يركز اvباء والمربون على تزويد المتعلمين  :صلته الوثيقة بالتطبيق العملي •
بالتطبيق العملي #ن الطفل يحمل مواھب تستدعي اكتشافھا وممارستھا لتسھل عليه الفھم 

 .وترسيخه في ذھنه

إن ھذه ا#سس تزيد من قوة ھذا ا#سلوب في تربية الطفل وخاصة أثناء مراحل حياته     
ية أسلوب القدوة لتحقيق التربية الحديثة السوية المشجعة التعليمية، ولذلك يتضح مدى أھم

  .على التفوق الدراسي، والمساھمة في تنمية مواھب الطفل اBبداعية
 :أسلوب الحوار  - ب

يميل ھذا ا#سلوب التربوي على استخدام لغة العقل في التربية وتعليم الطفل عن     
ي يراد إقناعه بھا دون فرضھا والتحاور معه، فيصل إلى المعلومات الت طريق التجاوب

  .عليه
احترام شخصية الطفل في المنزل، والعمل على تنمية " ويعتمد ھذا ا#سلوب على     

شخصيته وتوفير كافة المعلومات التي يريدھا الطفل وأن يأخذ قراره بعد توضيح كافة 
ومعلومات  ا�حتما�ت والنتائج المختلفة ويحقق لھذا الطفل حرية متزايدة واختيار أوسع

مناقشة : ،#ن من خ(ل تبادل الحوار والمناقشة بين أفراد ا#سرة والطفل مثل)109("أكثر
واجباته المدرسية،فيحرص اvباء على توصيل المعلومات في شكل حوار ينمي قدراته 
العقلية ويحفز استعداده للتفوق الدراسي بعيدا عن التلقين والحفظ،ويستخدم كأسلوب في 

  .لية للطفل،كما تلجأ إليه المدرسة من خ(ل المناقشة بين المعلم والمتعلمالتربية العق
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كما يمكن ا�ستفادة من ھذا ا#سلوب في المجال ا�جتماعي،إذ يربي ا#طفال على الجرأة 
  .وينمي لديھم اللغة ويساعدھم على اختيار ا#لفاظ المناسبة للمواقف المختلفة

ھذا ا#سلوب في تربية الطفل،ويجب على اvباء  من خ(ل ما سبق يتبين مدى أھمية    
والمعلمين أن يسلكوا ھذا ا#سلوب الديمقراطي الذي يفسح المجال للحوار والنقاش حول 
المواضيع التي تھم الطفل وما يريد أن يصل إليه من معلومات علمية واجتماعية تنمي لديه 

  .قدراته وتساعده في تفوقه الدراسي
  :والعبرةأسلوب الموعظة  - جـ
الوعظ وخاصة من خ(ل التذكير والنصح،إيقاظ المشاعر " ينصرف معناھما إلى     

والوجدان لتأخذ بالمبادرة نحو ا�ندفاع لPعمال الصالحة والسعي إلى طاعة هللا با#عمال 
الطيبة وا�متثال #وامره، واBعراض عما نھى عنه ،أما العبرة أو ا�عتبار ف( تعدو أن 

من ا�ستعداد والتھيؤ تدفع اBنسان إلى الطريق لمعرفة المغزى والمآل #مر ما  تكون حالة
يشاھده ويتبصر فيه ويقوم باستقرائه وموازنته ومقايسته فيھيؤه ذلك ل(ندفاع إلى سلوك 

  .)110("فكري اجتماعي م(ئم
فھذا ا#سلوب يعتمد على توجيه رسالة تربوية من خ(ل استخدام الصور العقلية     
ساليب مختلفة التي تتمثل في أحداث أو مواقف تھيئ للطفل المناخ الم(ئم �كتساب العديد بأ

  :من القيم والفضائل ،وكذلك المبادئ التربوية وھذه ا#ساليب التي تظھر فيھا العبرة ھي
فالمشاركة الوجدانية لشخصيات القصة وانفعا�ته معھا في أحداثھا : ا�عتبار بالقصص •

: قعھا ويتأثر بھا، ولذلك فالقصة لھا أثر كبير على الطفل كوسيلة تربوية مثليجعله يعيش وا
كما تتضمنه ) عق( ،جسما،روحا نفسا(استخدام قصص ا#نبياء في توجيه وتربية الطفل 

 .التربية بالقدوة

وبصفة عامة فإن أسلوب الموعظة بالعبرة له آثار تربوية، فعن طريقه تصبح حواس الطفل 
 .لتمييز بين اBحساس السليم أو اBدراك الحسي الصحيح وبين التوھم والظنقادرة على ا

مما سبق عرضه يتضح أھمية ھذا ا#سلوب كأسلوب تربوي تستعين به كل من     
مجموعة  اvباءففي المجال العقلي يقدم  ا#سرة والمدرسة في تربية الطفل في كافة المجا�ت،

 الم(حظة،(لسلوكية وباستخدامه لحواسه والمواعظ في بعض المواقف ا من العبر
 .،تتكون لديه العديد من الخبرات وبذلك تتفتح ملكات الطفل وتنمو قدرته العقلية)التأمل

أما في مجال التربية ا#خ(قية فتقديم العبر تكسب الطفل القيم ا#خ(قية وخاصة من     
لى الرقة والھدوء بعيدا عن إ باBرشاد إلى الحق بأسلوب يميل القصص الدينية و أيضا الوعظ

 .الشدة #ن من شأنھا أن تحبط عزيمة الطفل على ا�كتشاف
سلوب في تربية الطفل في مختلف المجا�ت ويساھم بدور تربوي #وكي ينجح ھذا ا    

بمثابة القدوة الحسنة في  اvباءسليم لتنمية القدرات العقلية والمعرفية للطفل،�بد أن يكون 
نصحھما وإرشادھما أي مردود ممن ل كونما إذا كانوا دون ذلك ف( يأ لھم،أقوالھم وأفعا

  .ساس يقوم على ا�قتناع بين الواعظ والموعوظ##ن ھذا ا#سلوب في ا يستقبله ،
  
  :أسلوب ضرب ا9مثال -د
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ھو ذلك ا#سلوب الذي يتم من خ(ل تشبيه المعاني " يعرف ھذا ا#سلوب على أنه     
  )111("المحسوسة المقابلة بقصد توضيح المعنى وتقريبه إلى العقول المجردة بالمعاني

ولذلك بعد ھذا ا#سلوب من أنسب ا#ساليب التربوية مع ا#طفال بصفة خاصة نظرا 
�ستخدام الصور الحسية التي تسھل وتقرب الكثير من القيم والمعاني بشكل يسھل عليھم 

  .اكتسابھا وفھم معناھا
لى تقريب المعنى للعقول وإيضاحه وتربية العقل على التفكير ويھدف ھذا ا#سلوب إ    

الصحيح والقياس المنطقي السليم، #ن ا#مثال عبارة عن دوافع قوية تعمل على تحريك العقل 
  .والوجدان اللذان بدورھما يحركان اBرادة والرغبة لتحقيق ما يريد أن يصل إليه الفرد

وب ضرب ا#مثال ھو أحد ا#ساليب التي تعمل أسل" وھذا ما أكده الباحثون في أن     
على توسيع مدارك الطفل، وتربية العقل على التفكير السليم وتنمية قدرة الطفل على المحاجة 

  .)112("والمناقشة
وعليه فإن ھذا ا#سلوب يعد من ا#ساليب التربوية التي لھا بالغ ا#ثر في تربية الطفل     

من تقريب المعنى المطلوب وتدريب القدرات العقلية،والحث  من الناحية العقلية لما يتميز به
  .على التفكير السليم، ولذلك يستوجب على اvباء تبني ھذا ا#سلوب في تربية ا#طفال

على ضوء ما سبق عرضه لجملة ا#ساليب السوية التي يمكن أن تلجأ إليھا ا#سرة     
وتعدد ھذه ا#ساليب انسجامھا ضمن وكذلك المدرسة لتحقيق التربية السليمة يتبين تنوع 

منظومة تعمل على تحقيق التربية للطفل على أكمل وجه #نھا تتكامل فيما بينھا لخدمة 
بعضھا البعض من خ(ل المميزات التي تمتع بھا كل أسلوب، والتي تجعل لھا ا#ثر القوي 

  .سريعة لممارستهفي تربية الطفل فيصبح أكثر استيعابا لما يمارس أمامه ولديه استجابة 

                                                 
  .114سابق، ص المرجع ال  -)  111( 
  .116المرجع السابق، ص   -)  112( 



 :تفوق التلميذ دراسيا في تأثير ا9سرة -3-3
أول وأھم مؤسسة اجتماعية من حيث تأثيرھا المباشر والعميق سرة تمثل #مازالت ا    

على نمط شخصية الفرد والمحددة إلى درجة كبيرة فرص نجاحه الدراسي،ونجاحه في الحياة 
دائھا لھذه المھمة،فمنھا ما ينجح في ذلك وذلك في حدود قدراته،وتختلف ا#سر في مبلغ أ

ويكون نتيجته تنمية قدرات الطفل العقلية، ومنھا ما يعمل على تثبيطھا ويؤدي بھا إلى توقيف 
  .وظيفتھا التربوية ا#ساسية

فا�رتباط العاطفي والجو ا#سري المستقر بين أفراد ا#سرة لما يسوده من محبة     
ساھم في إشباع حاجات الطفل، وذلك في حدود مصلحتھم وانضباط وع(قات أسرية حسنة ت

كما تقدم لھم نماذج سلوكية من خ(ل عملية التفاعل ا�جتماعي والذي يقوي من تأثيرھا 
  .عليھم

فاھتمام الوالدين بالتفوق الدراسي للطفل يؤثر إلى حد كبير على سلوكه و� سيما في     
لى طبيعة الجو ا#سري والع(قات القائمة فيه سنواته العمرية المبكرة بافتراض رجوع ذلك إ

، )113( ..."ذلك #ن أعضاء ا#سرة تكون صلتھم دائمة بالطفل  وتأثيرھم عليه كبيرا" 
وبالتالي يصبح تعليمه داخل المدرسة  ذا د�لة على التكامل والتواصل بين ا#سرة 

  .والمدرسة
أثير العائلي على اBبداع حول الت "scottسكوت  " وفي ھذا الصدد  كشفت دراسة     

سواء كان ھذا التأثير سلبي أم ايجابي،أن الع(قات العائلية ا�يجابية تلعب دورا في العناية 
والتأثير في التفكير اBبداعي لدى ا#طفال بينما الع(قات السلبية  تؤدي إلى إعاقة ھذا التفكير 

.  
تنشئتھم تؤثر بدرجة كبيرة على  ويدل كل ذلك أن معاملة الوالدين #طفالھم وأساليب    

تحصيلھم الدراسي فيما يتعلق بمدى مراعاة متطلباتھم المادية و النفسية وا�جتماعية ، إ� أن 
بعض ا#ولياء يھملون ھذه الحاجات و� يعيرون لھا أدنى اھتمام مما يؤثر على استعدادات 

عوامل ا#سرية في التأثير إلى أھمية ال "Harrisonھاريسون  " الطفل العقلية،وقد أشار 
  .ا�يجابي من خ(ل ا�ھتمام والتشجيع على التفوق الدراسي

الذين يعانون من صعوبات " من خ(ل ما توصل إليه في أن  "balبال  " وقد أشار     
في القراءة يتميزون بالحرمان العاطفي ، فلقد تميز ھؤ�ء ا#طفال على سبيل المثال بعدم 

وا�نتباه ووصفوا بغير المتفوقين دراسيا،بينما لم يظھر المتفوقون دراسيا  القدرة على التركيز
مثل ھذه المشاكل ، كما يرى أن ھذه المشاكل قد تؤدي بالطفل إلى ضعف ثقته بنفسه ويؤدي 

 .)114("ھذا بدوره إلى رفض المعلمين له
وازن داخلي إذ أن ا#سرة توفر للطفل ا�ستقرار العاطفي وا�جتماعي الذي يشكل لديه ت

،والذي بدوره يؤثر على تفوقه الدراسي، أما في المقابل فإن الذين يعانون من الحرمان 
  .العاطفي فيؤثر ذلك سلبا على تحصيلھم الدراسي

فالطفل المتفوق دراسيا بطبيعته الفطرية موھوب والعوامل ا#سرية تشجع فيه ھذا السلوك 
  ).الفكرية، الثقافية(�ھتمام بنشاطاته المدرسية وتنميه من خ(ل توفير الوسائل المتاحة، وا
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وعلى ضوء ما سبق فإن العديد من الدراسات أثبتت أن العوامل ا#سرية بما تشتمله     
من ع(قات أسرية  ما بين أفراد العائلة، وأساليب التنشئة السوية تلعب دورا وتأثيرا ايجابيا 

  .افي تشجيع الطفل على ا�ستمرار في التفوق دراسي
  
  
  
  
  
  

  .التفوق الدراسيفي العوامل المدرسية المؤثرة : المبحث الثاني
  :تعريف المدرسة -2-1

لى المدرسة بتعليم أبنائھا وتثقيفھم، وتربيتھم وفقا لطبيعة المجتمع إتعھد ا#سرة     
ونوعيته،فھي تعتبر جزءا من النسق ا�جتماعي الذي يمثل المجتمع ككل،ورغم تعدد 

  .المدرسة إلى أن مضمونھا � يختلف كثيرا من تعريف vخرالتعريفات حول 
المدرسة ھي المؤسسة ا�جتماعية التي تقوم بوظائف التربية ونقل الثقافة المتطورة، " 

  )115( "وتوفير الظروف المناسبة للنمو جسميا،وانفعاليا،واجتماعيا
تنظيم " والمدرسة ھي مؤسسة اجتماعية رسمية تقوم بوظائف التربية إذ أنھا     

اجتماعي قصدي وشكلي،بمعنى أن له أھدافا يسعى إلى تحقيقھا،وھذا التنظيم أو النظام يحدد 
الع(قة القائمة بين ا#فراد المنتمين إليه لتحقيق أھدافه،ومن ھذا المنطلق يمكننا اعتبار 
 المدرسة كيانا اجتماعيا مقصودا خ(فا لغيرھا من المؤسسات ،فھي تتضمن واجبات وحقوقا

لPفراد داخل اBطار العام للمجتمع،وفي إطار العملية التربوية القصدية ،كما أنھا تنظم سلوك 
  )116(. "ا#فراد داخلھا، وع(قاتھم بغيرھا من المؤسسات

نظرا للوظائف التي تقوم بھا المؤسسة التعليمية من تدريس التلميذ وتعريفه بالمجتمع     
والواجبات المترتبة عليه،فإنھا تعتبر من أھم العوامل الخارجي الذي ينتمي إليه وإلى حقوقه 

ا�جتماعية فھي تكمل ا#سرة في تأدية الوظائف التربوية بغية تنمية التفوق لدى التلميذ 
،خاصة انه يقضي فيھا سنوات عمره ا#ولى،إذ من خ(ل أنشطتھا ومعارفھا تسمح لھذه 

البيئة الثانية :" المدرسة على أنھا " اتمحمد خليفة برك" القدرات العقلية بالبروز ويعرف 
وتكمل المدرسة وظيفة المنزل في تشكيل ... التي ينتقل إليھا الطفل بعد البيئة المنزلية

شخصية الطفل وتطويره، وكما أنھا المؤسسة التي أقامھا المجتمع لكي يتولى نيابة عنه تربية 
  )117( "أبنائه في مختلف مراحل التعليم

ن الذي يتم فيه التعليم والتعلم،والذين يقومون على أمرھا من مديرين أو المكا" فھي كذلك
معلمين يدركون ھذه الحقيقة ،ويعملون من أجلھا ،فالنشاط التربوي ھدفھا،#نھا تنظيم 
اجتماعي مشكل عن قصد للقيام بالعملية التربوية، تميزا لھا عن سائر المؤسسات ا�جتماعية 

  )118( "عن غير قصد ا#خرى التي تقوم بالتربية
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فالمدرسة إذن ھي المؤسسة ا�جتماعية، التي تعمل على تطوير التلميذ فكريا     
  .واجتماعيا وتعاونه على ا�ندماج في المجتمع الكبير

  :وظائف المدرسة التربوية •
إن وظائف المدرسة ھي تحقيق أھداف المجتمع وا#سرة في تكوين جيل من المتعلمين     

�ت متعددة، ويكون ذلك عن طريق البرامج التعليمية ومجموعة ھذه والمتفوقين في مجا
  :الوظائف والمسؤوليات العامة ھي

 : التنشيئيةالوظيفة  - أ

إن المدرسة تقوم بتحديد مكانة الفرد وتوزيع الوظائف وإظھار قدراته ،إذ أكد      
تنشئة ھما وظيفة ال" أن للمدرسة وظيفتين أساسيتين في المجتمع " تالكوت بارسونز"

ا�جتماعية من ناحية ووظيفة التصنيف وا�ختيار من ناحية ثانية، فالمدرسة مسؤولة عن 
كشف قدرات الط(ب ومواھبھم واستعداداتھم لتھيئتھم للمراحل التعليمية التالية،والعمل على 
تصنيفھم وفقا لھذه المعايير، تھميدا �ختيارھم وتوزيعھم على المراكز وا#دوار 

  )119( "،والمھن الحرفية في المستقبلا�جتماعية
أھمية كبيرة لدور المدرسة في التنشئة ا�جتماعية،وذلك من  "تالكوت بارسونز" فقد أعطى 

خ(ل أھدافھا المحددة وبيئتھا ا�جتماعية،فالمدرسة تعمل على إكساب التلميذ المعارف 
اته وتنميتھا مما يزيد ومساعدته على تحقيق مطالب النمو الشامل، وتحفيزه على اكتشاف قدر

  .تشجيعا للتفوق
لقد أصبحت المدرسة الحديثة ھي المؤسسة ا�جتماعية :" "محمد سEمة غياري" ويقول 

التي تشترك مع البيت والدين والمجتمع في تحمل مسؤوليات التنشئة ا�جتماعية وإعدادھم 
  .)120( "لمواجھة الحياة

التلميذ جسميا وعقليا ومكملة لدور فالمدرسة مؤسسة اجتماعية تقوم على تنشئة     
ا#سرة في التھذيب حسب قيم ومعايير المجتمع الذي يعيش فيه،وتعلمھم  أيضا التربية 

  .الصحيحة التي تت(ءم مع استعداداتھم العقلية والتنشيئية وتعمل على استغ(لھا

  :الوظيفة التعليمية-ب
عرفة وتدربه على طرق التفكير  إن المدرسة تزود التلميذ بالمعلومات ا#ساسية للم    

الصحيحة، وتقوم بتعليمه المبادئ اللغوية ا#ولى ،والقراءة،والكتابة،#ن مھمة المدرسة 
ا#ساسية أن تعرف التلميذ على كل ما ھو جديد وتنمي قدراته العقلية،فھي تمنح الت(ميذ 

  .لميةالمتفوقين فرصة Bظھار مواھبھم وقدراتھم من خ(ل محتوى المادة الع
فإما أن يقوم المدرس بتعليم التلميذ بطريقة نمطية تسھم في إكسابه المعرفة فقط ،أو "    

أن يقوم بتعليمه بطريقة  تفجر طاقات إبداع التلميذ فيكتسب المعرفة بطريقة تجعله يتعرف 
جوانبھا المختلفة،وتطبيقاتھا، وصلتھا الوثيقة بجوانب المعرفة ا#خرى،فينمو التلميذ نماء 

بنسق  -بجانب دور المدرس - علميا ونفسيا صحيحين ،مع مراعاة أن تحقيق ذلك مشروط
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 "تعليمي ومناھج معاصرة، يوفران لمواھب اBبداع أن تعبر عن نفسھا،في شت المجا�ت
)121(.  

ولكي تحقق العملية التعليمية أھدافھا التربوية وتسھم في عملية التنشئة     
ركز على قدرات التلميذ ويكتشفھا لتناسب مع شخصيته ا�جتماعية،يجب على المعلم أن ي

  .،مما يسھل عليه التفوق دراسيا
  

 :الوظيفة التربوية - جـ
المدرسة كمؤسسة اجتماعية أنشأھا المجتمع، � تقدم للتلميذ المعارف والخبرات     

كيف  -أيضا –والمھارات، والمعايير ا�جتماعية والقيم وا�تجاھات فحسب، بل توضح له 
عمل في المجتمع الذي ينتمي إليه، وا#سس التي ترتكز عليه باقي المؤسسات ا�جتماعية ي

  .لمساعداته على فھم دوره
  :ويھدف التعليم الرسمي أساسا إلى 

تزود الت(ميذ في فترة محدودة بتجارب وخبرات الكبار،وتنقيتھا من الشوائب التي تفسد  -1
 .نموه وتسيء توجيھه

 .ت(ميذ في المجتمع لنمو قدراتھم، وحسن استغ(لھاإتاحة فرص متكافئة لل -2

 .اBعداد المھني للت(ميذ لممارسة الوظائف المتخصصة بالمجتمع -3

ربط التلميذ بمجتمعه وإكسابه الشخصية السوية، التي تتفاعل إيجابيا مع اvخرين كما  -4
ذلك يتعود على وب )النظام، ا�نضباط، ا�حترام(تنمي في التلميذ ا#سس التربوية الصحيحة 

نواحي اBبداع وا�بتكار وإتاحة " السلوك ا�جتماعي السليم داخل الجماعة وتنمي فيه 
 .)122( "الفرص أيضا للمواھب الفردية للنمو

وبذلك تكمن وظيفة المدرسة التربوية في أنھا تقوم بتربية أفراد المجتمع للقيام     
ھي المھمة الملقاة على المعلمين في بأدوارھم ا�جتماعية المتوقعة منھم في مجتمعھم،و

اكتشاف قدرات الت(ميذ،والعمل على تنميتھا وتعليم كيفية التفاعل مع بيئتھم ا�جتماعية 
  .والمادية بصورة تمكنھم من اBسھام الفعال في بناء مجتمعھم،وتطويره وتقدمه

 :الوظيفة الثقافية-د
وم بنقل التراث الثقافي كما إن ا�ھتمام بالنظام التعليمي أمر ضروري فھو يق    

ھو،والتغيير الذي يحدث فيه يعود نتيجة ظھور قيم جديدة يحتاجھا المجتمع،كما يعمل على 
تنقية العناصر الثقافية التي لم يعد تحقق حاجات ا#فراد ،والتي � تتناسب مع متطلبات 

  .المجتمع
لكي تت(ءم مع التقدم المعرفي  فالمدارس قد تعدل من فلسفتھا وأھدافھا وأساليبھا ومناھجھا" 

والتكنولوجي وا�نتشار الثقافي،وكذلك التغيرات المادية الطبيعية وا�جتماعية التي قد تطرأ 
على المجتمع،وتعمل التربية جاھدة على التخلص من العادات والمعتقدات والقيم التي 
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ات فائدة عملية للفرد أصبحت � تحقق أھداف التربية، وإح(ل قيم واتجاھات وعادات جيدة ذ
  .)123("والمجتمع

  :أن أھم وظائف المدرسة ھي "جون ديوي" ويرى 
أن تقدم للت(ميذ بيئة خالية من العناصر الثقافية التي فقدت قيمتھا وأھميتھا في  -1

المجتمع،وان تؤكد على العناصر الثقافية الھامة وتغرس في نفوس الت(ميذ حب ھذا الميراث 
 .والتمسك به

�نتقاء تعمل على حفظ ثقافة المجتمع وانجازاته وتشكيل الشخصية القومية،من عملية ا -2
 .خ(ل توفير بيئة اجتماعية متجانسة تبعد عن المتناقضات التي قد توجد في البيئة ا�جتماعية

تعمل المدرسة على تحقيق التوازن بين مختلف عناصر البيئة الثقافية وا�جتماعية #نھا  -3
 .صة في نقل الثقافةمن الوسائل المتخص

إن المدرسة  من خ(ل بيئتھا ا�جتماعية وما تقدمه من فرص للنشاط والمشاركة الفعالة  -4
بين الت(ميذ من جھة، والت(ميذ والمعلمين من جھة أخرى ،وتوجه التلميذ على المشاركة 

ل إنه ا�جتماعية، وخاصة أن ما يتعلمه في المدرسة ليس منعز�  عن الحياة ا�جتماعية ب
 .أساسا مستمدا منھا

ولذلك فإن الصلة الوثيقة بين ا#سرة والمدرسة في ترسيخ العناصر الثقافية وعملية     
تبسيطھا لمساعدة التلميذ على التعلم  كانت و� زالت الوسيلة الرئيسية في نقل ثقافة المجتمع 

  .إلى ا#جيال الجديدة
زو الثقافي، وھذا ما حصل في الجزائر كما أن المدرسة قد تكون عام( من عوامل الغ    

أثناء فترة ا�حت(ل، إذ اعتمدت على النظام التعليمي في نشر ثقافتھا وغرسھا والتي بقيت 
  .تداعياتھا إلى يومنا ھذا

 :الدور التربوي للمدرسة في تفوق التلميذ دراسيا -2-2

ت(ميذھا على إن الدور التربوي للنظام التعليمي في تنمية التفوق يكمن في مساعدة     
النمو السوي جسميا وعقليا وعاطفيا ،حتى يصبحوا مواطنين مسؤولين عن أنفسھم 
ووطنھم،وحتى يفھموا بيئتھم الطبيعية والثقافية بكافة مستوياتھا فالمدرسة تتيح للتلميذ من 
خ(ل المعلم التعرف على ذاته وميوله وتنمية مواھبه للغوية والفكرية والذھنية الدالة على 

  .فوقه الدراسيت
ھي أول مرحلة من مراحل التعليم تستقبل : " بأن المدرسة وفيق صفوت مختارفيرى     

الطفل في أول عھده بالدراسة ، فتحبب إليه التعلم والدراسة، ومواصلة الجد والدأب والتفكير، 
راث وتغرس فيه القيم الخيرة الكفيلة بتكوين المواطن الصالح القادر على المحافظة على الت

  .)124("الثقافي والتقاليد والمعتقدات الصالحة ونقلھا من جيل إلى جيل
أن النسق التربوي يقوم بتحديد  مستقبل المتعلمين من  "تالكوت بارسونز" ويرى     

حيث مواصلة الدراسة على أساس تحصيلھم واستعداداتھم، فمنذ المرحلة التعليمية يشجع 
ة وذلك من خ(ل قدراته التحصيلية العالية بحيث يكون المعلم التلميذ على التفوق في الدراس

  .إعداده المھني المستقبلي متوافقا مع قدراته واھتماماته
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ك( من أسرة التلميذ والمعلم مسؤو� عن مساعدة التلميذ " أيضا أن " بارسونز" واعتبر 
موجھا  على إدراك أسس تقييم ا#داء في سن مبكرة ليصبح التحصيل واBجادة في ا#داء

  .)125("لسلوكه
وتقوم ا#نشطة المدرسية  بدور بارز في تنمية مواھب التلميذ وإبراز قدراته     

إذ من خ(ل ممارسة التلميذ لتلك ا#نشطة " وإمكاناته التي يسعى إلى ممارستھا والتفوق فيھا 
ته والتفاعل معھا يكتسب نتائج مشبعة مرضية له،كما يتزود بخبرات تمكنه من تنمية قدرا

  . )126("وقواه وطاقاته على نحو أكثر فعالية وإنتاجية كما انه يكتشف ع(قات جديدة
كما أن المعلم يقوم بدور حيوي في تنمية التفوق لدى التلميذ في المدرسة، بإمكانه أن     

يزيد من ذكاء التلميذ في الفصل عن طريق تدريبه على ا�ستجابة لكل موقف معين بأساليب 
أن يقوموا بتھيئة جو الفصل الدراسي وإثراء بيئته،بحيث " جب على المعلمين مختلفة، ولذا ي

يساعد ا#طفال على تنمية قدراتھم ا�بتكارية والعقلية وتنمية الذكاء لديھم بشكل 
  .)127("ملحوظ

أما إذا مارست المدرسة دورھا التربوي بشكل سلبي على الت(ميذ ،من خ(ل سلسلة     
تتسم بالقمع والفرض،فھي تساھم بشكل أو بآخر في تحديد  فكر  ا#نظمة والع(قات التي

الت(ميذ،وھذا ما توصلت إليه العديد من الدراسات في أن الجو المدرسي الصارم � يشبع 
  .الحاجيات النفسية وا�جتماعية للت(ميذ

الدور الذي يؤديه في ع(قة القھر والشلل الذھني،وذلك من خ(ل سلسلة طويلة من "... 
ا#نظمة،والع(قات التسلطية يفرضھا نظام تربوي متخلف ومعلمون عاجزون عن الوصول 
إلى قلوب الت(ميذ وعقولھم إ� من خ(ل القمع، وتتحول الدراسة إلى عملية تدجين تفرض 

 –على الطفل كي يكون مجرد أداة راضخة،يتم ذلك بالطبع تحت شعار غرس القيم الخلقية 
و� يسمح للتلميذ أن يعمل فكره ،أن  –والنظام وحسن السيرة والسلوك قيم ا�حترام والطاعة 

  .)128("ينقد ، أن ينتقد أن يحلل ويتخذ موقفا شخصيا
ولذا فالمؤسسة التعليمية أصبحت من أھم المؤسسات ا�جتماعية التي تقوم على تنمية     

ل بعد ا#سرة،التي الذكاء لدى التلميذ وتفوقه دراسيا نظرا #نھا ھي المحطة الثانية للطف
تعلم،وتعليم،ونظام مدرسي،ومناھج دراسية وتربوية ،وأنشطة : يقضي فيھا معظم أوقاته من 

إلخ ،كلھا تؤدي لتنمية قدراته العقلية وبالتالي تشجيعه على التفوق الدراسي ،والذي ...مدرسية
  .يبرز كذلك تأثيرھا ا�يجابي

  
  
  
  
  :اسياتأثير المدرسة في تفوق التلميذ در -3-3

إن المدرسة ھي المؤسسة الرسمية التي تتولى عملية التنشئة ا�جتماعية بالمساھمة     
والتكامل مع باقي المؤسسات ا#خرى،فالمدرسة تساھم بشكل كبير في بناء شخصية 
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التلميذ،وذلك من خ(ل احتكاكه بالوسط المدرسي الذي يضم عوامل تساعد إلى حد كبير في 
  .الدراسي للتلميذالتأثير على التحصيل 

  :وعليه فإن أھم ھذه العوامل المدرسية المؤثرة في التفوق الدراسي لدى التلميذ تتمثل في
 :المعلم - أ

يعد المعلم من العوامل الرئيسية التي تساعد المدرسة على النجاح في تربية التلميذ،     
دد نوع وكفاءة فھو قائد العمل التربوي والتعليمي داخلھا فمن خ(ل دوره داخل الفصل يح

  .تحصيل التلميذ ومھارته الفكرية
فالع(قة بين المعلم والت(ميذ يجب أن يسودھا التفاھم المتبادل والديمقراطية وا�حترام " 

ويتطلب ذلك من المعلم أن يكون موجھا ومرشدا لت(ميذه، وان يساعدھم على اكتشاف 
ميذ في تخطيط العمل وتوزيع قدراتھم ومواھبھم والعمل على تنميتھا، وأن يشرك الت(

  .)129("المسؤوليات واتخاذ  القرارات الخاصة بأنشطتھم ومشروعاتھم
وھكذا فالع(قة بين المعلم وت(ميذه التي تتسم بالتفاھم والتفاعل الصحيح،وا#سلوب التربوي 
 الذي يتخذه، كلھا من شأنھا أن تكون إحدى الكيفيات و الوسائل التعليمية المساعدة لرفع

  .المستوى التحصيلي للتلميذ وبالتالي تنمية التفوق الدراسي لديه
وعليه فإن للمعلم تأثيرا كبيرا على حياة التلميذ نظرا �رتباطه واحتكاكه به ،فإن     

نظرته لمشك(ت التلميذ السلوكية وما يراه من حل لھا تعد من العوامل الفاعلة في التحصيل 
الحسنة للتلميذ،وكل ھذا يعتمد على الع(قة الحسنة التي تكون الدراسي له،#نه بمثابة القدوة 

  .بين المعلم والتلميذ
والعكس من ذلك فإن كان المعلم مستبدا في ع(قته مع التلميذ فإن التأثير يكون سلبيا     

في غالب ا#حيان تسوء الع(قات بين المعلم والتلميذ حيث أن " على تحصيله الدراسي إذ 
خصائص النفسية والجسمية و الوجدانية للت(ميذ،ويجھل حتى الفروق الفردية المعلم يجھل ال

بينھم حيث يعامل المبدع مثلما يعامل غيره ،بل إن التلميذ الذي يظھر نوعا من النبوغ 
والعبقرية يجد معارضة قوية من طرف معلمه ،خاصة إذا كان يجھل الخصائص الوجدانية 

(ميذ،وربما اBرھاق والتعب الذي يسبه العمل المدرسي والعقلية لدى ھذه الطائفة من الت
المتواصل للمعلم يكون إحدى ا#سباب ا#ساسية لھذه المعاملة ،وإذا ساءت الع(قة بين المعلم 

  .)130("وتلميذه فإن ھذا ا#خير يلجأ إلى الكذب والحيلة بل والھرب من المدرسة
ية التربوية، وھذا ما أكده علماء غير أن المعلم يلعب دورا أساسيا في نجاح العمل    

أن العلم ھو العامل المھم جدا في عملية التربية، وأن المناھج والتنظيم المدرسي " التربية في 
وا#جھزة تتضاءل أمام ھيئة التدريس،إذ أنھا � تكتسب حيويتھا إ� من خ(ل شخصية 

  .)131("المعلم
ملما بالمادة التي يدرسھا ،وقادرا  ولذلك يشترط في المعلم المدعم لuبداع أن يكون    

على نقلھا بالطريقة الم(ئمة وبالتالي المقدرة على اBبداع وتنمية التفوق لدى التلميذ كما يجب 
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على المعلم عند وضعه #سئلة ا�متحانات أن تعود الت(ميذ على ا�بتكار واBبداع في 
   .استخدام العقل وليس العكس

ما يمكن أن يقوم به المعلم في فصله لتعزيز ونقل  "strenbergاسترنبيرج   " ويلخص لنا 
  :اBبداع فيما يلي

عمل المعلم يكون قدوة للت(ميذ في اBبداع من خ(ل مشاركتھم في بعض ا#مثلة المبدعة  -1
 .في حياته ومن خ(ل طرق التدريس اBبداعية

 .ذاتشجيع ا#سئلة ا�فتراضية، والتي تكون في صياغة إن حدث كذا وك -2

السماح للط(ب ببعض ا#خطاء، وعدم المحاسبة على ذلك، مما � يجعلھم يخافون من  -3
 .المحاولة

تشجيع الت(ميذ على المجازفة والمخاطرة سواء طرح ا#فكار الجزئية أو العمل على  -4
 .تنفيذھا وأن من سمات المبدعين البارزة حبھم للمجازفة

ر،فقد لوحظ أن كثرة  ا#سئلة الموضوعية تصميم واجبات تساعد الت(ميذ على ا�بتكا -5
تؤدي على المدى البعيد من تقليل تدريب الت(ميذ على اBبداع،ومن ھنا تأتي أھمية السماح 

 .للت(ميذ بالقيام ببعض الواجبات المنزلية التي تساعدھم على التفكير الحر

ييدھم بمواضع السماح للت(ميذ باختيار ا#عمال التي يرغبون البحث فيھا، وعدم تق -6
 .محددة

 .المكافأة على ا#فكار وا#عمال المبتكرة -7

إعطاء الت(ميذ الوقت الكافي للتفكير،وعدم حصرھم دائما في زمن محدد مما يدفعھم  -8
 .للتقليد وليس اBبداع

 .تدريبھم على النظر لPمر من خ(ل زوايا متعددة،وليس من منظور الصواب والخطأ -9

 .داعيإبراز أصحاب التفكير اBب - 10

 .إيجاد الرغبة لديھم للنمو اBبداعي  - 11

العمل على ايجاد  الجو والبيئة التي تساعدھم على النمو في ميدان ا�بتكار سواء بيئة  - 12
)132(الطفل المدرسة ،أو البيئة الخارجية

 

فالمعلم تقع عليه مسؤوليات عديدة لذلك �بد أن تتوفر فيه المھارة اللغوية والشفوية وأن يكون 
  .من الذكاء التي تتطلبه مھنة التدريس،وأن يتمتع  بالصحة النفسية والجسدية على قدر

ونخلص على أن المعلم المتزن في شخصيته وصاحب الضمير الحي في مھنته، يكون له 
ا#ثر الكبير في التحصيل الدراسي للتلميذ من خ(ل تقديم العون للت(ميذ في مجا�ت عديدة 

إلخ، وكذلك المحافظة على صحة الطفل ...ستغ(ل أوقات الفراغاجتماعية، صحية، تعليمية، ا
النفسية واتزان شخصيته حاضرا ومستقب( وبالتالي المحفز إلى حد كبير على استمرار 

  .التفوق الدراسي لدى الت(ميذ
 :طريقة  التدريس - ب

الية وكي يلعب  المعلم دورا كبيرا في تنمية التفوق ،عليه أن يتخذ طريقة التدريس المث    
  .،ولذلك ظھرت العديد من طرق التدريس بغية الحصول على نتائج ايجابية للعملية التربوية

وتظھر براعة المعلم في إيصال مادته إلى الت(ميذ بأسلوب مفھوم من خ(ل اختياره     
  .طريقة التدريس الناجحة، وذلك تبعا للموضوع أو المادة الدراسية
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لى المعلم أن يعرف ما يت(ءم مع القدرات العقلية للت(ميذ فھناك العديد من طرق التدريس وع
  .وخاصة إن كانوا موھوبين

فھناك الطريقة الحوارية والتي يدخل فيھا المعلم والتلميذ داخل إطار الحوار والمناقشة     
إلى أن يصل التلميذ إلى المعرفة المطلوبة وبذلك يبدي عن آرائه ويعبر عن أفكاره بحرية 

  .تامة
عرض ا#مثلة والنماذج " ا الطريقة  ا�ستقرائية فھي التي يعتمد المعلم فيھا على أم    

  .)133("وفحصھا ومقارنتھا ثم استنباط القاعدة منھا،فھي ا�نتقال من الجزئيات إلى الكليات
أما الطريقة ا�ستنتاجية فينقل المعلم فيھا عقل التلميذ من الكليات إلى الجزئيات،والطريقة 

ية يكون  محور الدرس قائما على طريقة ا#سئلة وا#جوبة والتي يحث المعلم من ا�ستجواب
خ(ل عملية التفاعل المتبادل مع الت(ميذ على اكتشاف المعارف الجديدة وتنمية الذكاء 

القصة وإذا قام المعلم : لديه،أما الطريقة اBلقائية وفيھا يلقي المعلم على ت(ميذه الدرس مثل
رق في بعض ا#حيان فھي مفيدة Bثراء معارف الت(ميذ السابقة ،وتثبيت بجمع ھذه الط

  .المعارف الجديدة
غير أنه يوجد بعض المعلمين الذين يستعملون طرق عقيمة، وغير فعالة فھم تارة     

يستخدمون طريقة التحفيظ والتسميع، دون التركيز على الفھم وإدخاله، وتارة أخرى يطالبون 
  .فيكون نتيجة ذلك فشل المعلم وإحباط مواھب التلميذ بمستوى فھم معين،

وقد توصل الباحثون إلى أن طريقة التدريس المباشر ھي التي تناسب ت(ميذ المرحلة 
  :ا�بتدائية والمتوسطة وتتضمن اvتي

 .إعطاء الت(ميذ مقدمة للدرس عن طريق اط(عھم على ما يستعملونه -1

 .قا وا#فكار أو المفاھيم المتعلقة بالمادة الجديدةمراجعة المھارات التي تم تعلمھا ساب -2

 .شرح المادة الجديدة وتوضيحھا باستخدام ا#مثلة ووسائل اBيضاح -3

تقييم مدى فھم الت(ميذ واستيعابھم للمادة عن طريق طرح ا#سئلة وتصحيح أي سوء فھم  -4
 .أو خطأ يقع فيه الط(ب

 .معلومات جديدة السماح للت(ميذ بممارسة مھارات جديدة وتطبيق -5

 .مراجعة المعلومات وتصحيح ا#خطاء عند قيام الت(ميذ بتطبيق ما تعلموه -6

 .إدراج المادة التي يتم تعلمھا حديثا ضمن الواجب البيتي الذي يكلف به الت(ميذ -7

)134( .مراجعة المادة بين الحين واvخر -8
 

مة لطبيعة الدرس فطرق التدريس عديدة وعلى المعلم أن يختار طريقة التدريس الم(ئ
والقدرات العقلية للت(ميذ،التي تمكنھم من تنمية ھذه القدرات وتدفع بھم إلى النجاح والتفوق 

  .دراسيا
  :المناھج والبرامج الدراسية - جـ

وتتمثل في مجموعة الخبرات التعليمية والمواد المقررة والطرق البيداغوجية التي     
لمراحل الدراسية،ويقوم بوضع ھذه المناھج خبراء تقدمھا المدرسة لت(ميذھا عبر مختلف ا

  .ومختصين في مجال التربية والتعليم
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يشمل جميع النشاطات التي يقوم بھا " على أنه  "عبد اللطيف إبراھيم " ويعرف المنھج 
  .)135(" الت(ميذ أو جميع الخبرات التي يمرون فيھا تحت إشراف المدرسة وبتوجيه منھا

مجموعة الخبرات المربية التي تھيئھا " للمنھج فيشير إلى  أما المفھوم الحديث    
المدرسة للت(ميذ بقصد مساعدتھم على النمو الشامل وعلى تعديل سلوكھم، وبلك يساعد 
المنھج على تحقيق النمو في كافة الجوانب المختلفة للتلميذ الجسمية، العقلية، ا�جتماعية 

ة في كافة الجوانب ،وذلك نظرا لتأثير ھذه والفنية على سواء وبصورة متوازي النفسية
الجوانب في بعضھا البعض،فأي تقصير في إحداھما يؤثر وبصورة سلبية على بقية 

  .)136("الجوانب
إذن إذا كان المنھج الدراسي مبنيا على أساس تربوي فھو يحقق النمو النفسي والجسمي 

السليم، وينمي عنده كذلك  والمعرفي للتلميذ المخصص له، ويكون أكبر دافع له للتفكير
الحاسة ا�جتماعية وروح ا�بتكار وبالتالي يفھم كل تلميذ ما عنده من قدرات واستعدادات 

  .ومواھب فيعمل على تنميتھا بقدر ما يستطيع
وعلى ھذا فإن المناھج الدراسية المراعية للفروق الفردية بين الت(ميذ تعتبر عام(     

  .ھم، وتؤثر في تنمية التفوق لديھممساعدا على التحصيل الجيد ل
والعكس من ذلك فإذا كانت المناھج والمواد الدراسية غير مناسبة لمستواھم المعرفي و� 
تراعي القدرات العقلية والذھنية، نظرا لوجود الفروق الفردية فإن كل ھذا يكون عائقا أمام 

  .تحصيلھم
الدراسي من خ(ل ضبط  إن استقرار التنظيم التربوي ضروري منذ بدء العام    

البرنامج الدراسي واBمكانات المدرسية، وأن تكون معدة جيدا من حيث الشكل والطريقة 
  .التربوية والمادة التعليمية، #ن جميعھا لھا بالغ ا#ثر على التفوق الدراسي للت(ميذ

ي يتضح مما سبق أھمية المناھج والمواد الدراسية كعامل من عوامل نجاح المدرسة ف
مجا�ت تربية الطفل ،حيث تراعي خصائصه النفسية والجسمية والمعرفية في كل مرحلة 
من مراحل تعليمه وتجعله مقب( على الدراسة وذلك بفضل ا#نشطة والموضوعات التي 

في "  جون ديوي" يتضمنھا المنھج،وبالتالي تؤثر في تفوقه الدراسي وھذا ما أكد عليه 
اسية وطريقة التدريس من خ(ل جعل التلميذ محور العملية التعليمية أھمية تأثير المناھج الدر

  .من حيث تنمية قدراته العقلية والمعرفية ،وتشجيع على ا�ستمرار في التفوق دراسيا
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  جماعة الرفاق -: المبحث الثالث
  تعريف جماعة الرفاق -3-1

  :لغة - أ

  . )137(ن الناسو جمعھا جماعات وھي الفرقة م: جماعة
والرفيق المرافق ... ، وترافق القوم وارتفقوا صاروا رفقاء ...رفيقك الذي يرافقك:  رافق

  .  )138(والجمع الرفاق 
 .  )139(والرفقة تعني رابطة الصداقة الجامعة بين ا#فراد

 :اصطEحا - ب

جماعة أولية عادة ما تكون من أفراد في نفس " يشير مصطلح جماعة الرفاق إلى 
ة العمرية والمكانة تتميز بالع(قات الشخصية القوية، وبرغم أن المصطلح يستخدم المرحل

لuشارة إلى جماعة الصداقة لPطفال إ� أنه ينطبق أيضا على الفئات العمرية ا#خرى في 
  .)140("المراھقين أو الراشدين: نفس المرحلة العمرية ،وممن لھم نفس المكانة ا�جتماعية مثل

بناء اجتماعي غير رسمي يضم عددا من ا#فراد " على إنھا  - أيضا –وتعرف الجماعة 
يجمعھم تقارب السن، أو قرب محل اBقامة، أو تماثل الوضع الطبقي،أو وحدة المكان الذي 

  .)141("إلخ...يرتادونه كالمدرسة ،والحي ،والنادي، ودار العبادة، والشارع 
جتماعية من حيث أن ا#طفال يتقاربون وفق إذ أن جماعة الرفاق تساھم في عملية التنشئة ا�

أعمارھم أو ميولھم أو ھواياتھم وقدراتھم ،مما يخلق لديه نوع من التنافس لتحقيق أعلى 
  .تحصيل
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مجموعة ا#طفال " أما تعريف جماعة الرفاق في مرحلة التعليم المدرسي فيقصد بھا 
السن والميول وا�ھتمامات،أو  الذين يكونون في نفس عمر الطفل أو الذين يتقاربون معه في

السكن ،فالطفل في كل مرحلة عمرية له مجموعة  من ا#قران لھا خصائصھا ولھا 
تفاع(تھا، وبالتالي لھا مجموعة من القيم والمعايير والعادات والتقاليد وأنماط السلوك التي 

  )142("يشترك فيھا أفراد ھذه الجماعة ويكون لھم أھداف مشتركة
يلتحق بالمدرسة يدخل في خبرات جديدة تختلف عما ظھر له داخل  فالطفل عندما

ا#سرة،فجماعة الرفاق تتميز با�تساع ، وتتيح للتلميذ فرص التفاعل ا�جتماعي ا#ولي مع 
الجماعة فيبتعد  بذلك عن عملية الضبط والمراقبة التي تمارس في إطار ا#سرة 

وتحقيق عضويته في إطار الحياة والمدرسة،كما تھدف على إشباع ميوله ورغباته 
  .ا�جتماعية

وقد دلت ا#بحاث على انه كثيرا ما يعدل الطفل من القيم والمعايير التي اكتسبھا داخل 
ا#سرة تبعا لما تتطلبه جماعة الرفاق، وھذا يجعل توجيه اvباء #طفالھم في اختيار أصدقائھم 

  .أھمية خاصة
فال الذين يشبھون الطفل في المستوى ھؤ�ء ا#ط" ويشير ھذا المصطلح إلى 

ا�جتماعي وا�قتصادي والتعليمي والسن،وظھر حديثا اتجاه مؤداه أنه يمكن تصنيف 
ا#طفال في جماعة رفاق معينة على أساس تفاعلھم على نفس المستوى السلوكي من التعقيد 

  .)143("أكثر من التصنيف على أساس عامل السن
أو الزم(ء ھي تنظيم غير رسمي يضم مجموعة من  إذن جماعة الرفاق أو ا#صحاب

ا#صدقاء المحيطة بالطفل سواء في المدرسة أو المجتمع ويتقاربون وفقا لميولھم ومواھبھم 
  .الدراسية
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 :الدور التربوي لجماعة الرفاق في التفوق التلميذ دراسيا -3-2

ناء شخصية الفرد بعد ا#سرة إن جماعة الرفاق تدخل بشكل مباشر وغير مباشر في ب    
والمدرسة،إذ تلعب دورا تربويا غير نظامي من خ(ل التأثيرات التي تشمل كل ما يتعرض 
له الفرد في حياته وانعكاسھا على شخصيته ،وذلك ما لPھمية البالغة لھا في تنمية الذكاء لدى 

  .الطفل
التربوية وتساھم في حيث أن ھذه الجماعة تقوم بدور تكاملي مع باقي المؤسسات     

التنشئة ا�جتماعية وبالتالي تؤثر في تنمية الجانب المعرفي والذھني للطفل ،وينظر إليھا على 
  )144(".منظومة تربوية تسعى إلى تحقيق وظائف تربوية متنوعة" أنھا 
وقد دلت ا#بحاث أن ا#قران � يكون لھا دور ھام في حياة  الطفل إ� بعد سن الثالثة     

تزايد أھميتھم فيحمل الطفل كل أشكال السلوك التي اكتسبھا من ا#سرة إليھم ،وذلك � حيث ت
الطفل سرعان ما يتبين من خ(ل اتصا�ته في المواقف " ... يعني أن تظل ثابتة ذلك أن 

مدرسة الحضانة، أن كثيرا من ا�ستجابات التي كان يثاب عليھا من :ا�جتماعية الجديدة مثل
اب عليھا من اvخرين،على حين ھناك استجابات أخرى ثبت أنھا غير مقبولة عند الوالدين، يث

اvخرين، بل وقد تعاقب من المدرسين ،أو ا#قران، وأمثال ھذه ا�ستجابات تنقص قوتھا 
  )145("،وتحل محلھا استجابات جديدة تثبتھا جماعة ا#قران

  :ويتلخص دورھا التربوي فيما يلي
 )الرسم، الكتابة، القراءة(لي عن طريق ممارسة الھوايات، المساعدة في النمو العق •

 .والتنافس على التفوق دراسيا

 .النمو ا�جتماعي من خ(ل الصداقات •

 .النمو ا�نفعالي عن طريق الع(قات العاطفية في الجماعة •

 .المساعدة في النمو الجسمي عن طريق إتاحة فرصة ممارسة النشاط الرياضي •

 .اءتنمي فيه روح ا�نتم •

 .تبرز مواھبه من خ(ل اللعب •

 .القيادة: القيام بأدوار اجتماعية مثل  •

وبناء عليه يجب أ� تمانع ا#سرة في انتماء طفلھا إلى جماعة الرفاق ولكن عليھا أن     
  .تعلمه حسن ا�ختيار بالتدرج والتوجيه والنصح، وتحذره من رفاق السوء

 -تكسبه #عضائھا من أنماط سلوكية معينةإذن ھذه الجماعة لھا دور تربوي وذلك فيما 
  .وما تساھم فيه من غرس آداب معينة تعزز ما تعلمه في ا#سرة والمدرسة -ايجابية أو سلبية
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  :تأثير جماعة الرفاق في تفوق التلميذ دراسيا -3-3

مرحلة إن ھذه الجماعة لھا أھمية كبيرة في تكوين شخصية الطفل وبالخصوص في     
المراھقة، ولذلك اھتم علماء ا�جتماع بدراسة تأثيرھا على أداء التلميذ المدرسي #نھا تلعب 

  . دورا كبير في إكسابه معايير تشجع فيه التفوق الدراسي
كما تتعدد أشكالھا وذلك حسب طبيعتھا ،وتكوينھا وبيئتھا إ� أن الجماعة التي تؤثر في سلوك 

  :الطفل ھي
 :جماعة اللعب - أ

عتبر اللعب أفضل وسط يمكن للطفل من خ(له أن يتعلم كثيرا من جوانب الحياة ا
ا�جتماعية، وإتاحة الفرصة له �ستخدام حواسه وعقله بشكل بناء، والذي أصبح في البرامج 

  .التعليمية جزءا متمما لھا
يلعب فيھا #نه يعد عند ا#طفال من أھم العمليات التي تتم في إطار ھذه الجماعات، والتي " 

ا#طفال عدة أدوار اجتماعية كدور ا#م، وا#ب، دور الجندي، والمعلم،ودور 
  .)146("إلخ...الشرطي،واللص،والطبيب

فيكتشف الطفل بذلك البيئة التي يعيش فيھا،وتظھر أھميتھا التربوية من خ(ل عضوية     
ة الكامنة،وبالتالي الطفل في ھذه الجماعة فيكتشف إمكاناته ،واستعداداته العقلية والفكري

  .تتبلور شخصيته بشكل أكثر وضوحا واتزانا
#ن كثيرا ممن أظھروا تفوقا رياضيا أو فنيا في سن الشباب كانت "... 

استعداداتھم،وإمكاناتھم ا#ولية قد بدأت في الظھور من خ(ل جماعات اللعب،ومن خ(ل ما 
أبطال الرياضة (ينتمي إليھا كان يمارسه الفرد من دور في جماعات ا#قران التي كان 

،#ن ما يمارسه ا#طفال من ألعاب تنمي الذكاء لديھم في )147( )"،علماء الرياضيات، مث(
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المدرسة يستمر تأثيرھا عليھم ضمن جماعة الرفاق التي ينتمون إليھا،فتنمي لديھم الرغبة في 
  .التفوق

ذه الجماعة في أن استخدام وقد توصل الباحثون في دراساتھم حول التأثير ا�يجابي لھ    
اللعب يعتبر وسطا تربويا يؤثر في تنمية القدرات العقلية، وبالتالي إبراز  تفوقه الدراسي من 

لعبة الشطرنج، لعبة : خ(ل أدوات كل لعبة وأھدافھا التي يمكن أن تساعد في ذلك مثل
  .وغيرھا...ا#لغاز

  :ويمكن تلخيص تأثيرھا التربوي فيما يلي
• �إذ تتيح ھذه الجماعة من خ(ل اللعب مجا�ت التعاون و المشاركة  :جتماعيالنمو ا

وإكسابه المھارات،والعادات والمعايير ا�جتماعية التي في ظلھا يتشكل لديه روح الجماعة 
 .،ويتخلص من تمركزه حول ذاته

فا�نتماء إلى ھذه الجماعة تتيح للطفل فرص التعرف على ذاته  :النمو النفسي •
اداته الكامنة في شخصيته فتتبلور اھتماماته وميوله وترتقي إمكاناته العقلية،وتخلصه واستعد

من ا�نطواء والعزلة،وبما أن حاجته الذاتية للنجاح فھي تمكنه من تحقيق مطالب النمو،التي 
 ).المدرسة، ا#سرة(ربما � يجد لھا إشباعا في باقي وسائط التربية ا#خرى 

فا#نشطة التي يمارسھا الطفل داخل الجماعة من خ(ل مواقف  :كيالنمو العقلي وا@درا •
اللعب،توسع دائرة المثيرات التي تحرض استعداداته العقلية ،وتحثه على البحث والتقصي 

 ).إلخ...أسلوب حل المشك(ت ،التفكير اBبداعي( والتفكير 

مھارته الجسمية  إذ من خ(ل اللعب والنشاط البدني تتنامى لدى الطفل :النمو الجسمي •
الشجاعة : والرياضية ،ويكتسب الفضائل الخلقية والعقلية والجسمية مثل

 .إلخ...المبادرة،الصبر،

ورغم التأثيرات ا�يجابية التي يتوقع أن تحدثھا ھذه الجماعة في شخصية ا#طفال،إ�     
المشجعة  أنھا أحيانا تساھم بشكل سلبي وذلك كنتيجة لطبيعة البيئة التي ينتمون إليھا

،والتي تغاير توجھات المؤسسات التربوية )إلخ...السرقة ،التوسل،القتل(للسلوكات ا�نحرافية 
  .الرسمية المدرسة وا#سرة

نخلص إلى أن جماعة الرفاق تؤثر بشكل أو بآخر في البناء الفكري والعقلي للطفل المنتمي 
التي تمارسھا ھذه الجماعة ھو  إليھا،وتساھم في تنمية حب النجاح لديه وأھم ھذه ا#شكال

،وبالتالي يساھم في التفوق )الذھني،الترفيھي،الثقافي(اللعب الذي يجمعھم وينمي  لديھم الذكاء
دراسيا،والتنافس على ذلك فيما بينھم في إطار الع(قات التي تجمعھم في احترام ا#نماط 

  .السلوكية المتعارف عليھا فيما بينھم

اط ا�جتماعية التي يعيش فيه التلميذ المتفوق تلعب دورا كبيرا في سبق أن ا#وسيتضح مما 
تنشئته اجتماعيا وتربويا بما توفره له من وسائل مساعدة والتي تنعكس على تحصيله 

  .الدراسي
في بناء التفوق لدى التلميذ في المرحلة  تساعد تتعدد العوامل ا�جتماعية التي

التنشئة ا�جتماعية التي تعمل على تربية الطفل المتوسطة، حيث تتمثل في دور مؤسسات 
ا#سرة :والقيم ومنھا وا�تجاھات، والمھارات، واكسابه أساليب السلوك والعادات الفردية،

إذ أن التكامل والتعاون فيما بينھا شرط من شروط نجاحھا  إلخ،...،المدرسة،جماعة ،الرفاق



بعض ا#حيان متمث( في توفير أفضل في الوصول إلى الھدف المشترك والذي قد يكون في 
  .الوسائل المتاحة لتحفيز التلميذ على التفوق الدراسي

مجموعة الظروف أو الوقائع التي � تكمن في " فالمقصود بالعوامل ا�جتماعية ھي 
وإنما تقوم في الطبيعة أو البيئات التي يعيش فيھا،ويكون من شأنھا التأثير على  شخص الفرد،

   )148(". سلوكه
مجموعة من ا#سباب المحيطة باBنسان والتي من :" كما يعرفھا ضياء الدين خليل بأنھا 

  . )149("الممكن أن تساھم في إحداث التغيرات التي تطرأ على سلوكه
II- العوامل ا9سرية المؤثرة في التفوق الدراسي :المبحث ا9ول 

 :تعريف ا9سرة -1-2

ائلة إلى أن لھما نفس الد�لة التي يستعمل العديد من العلماء مصطلح ا#سرة أو الع
الزوج، الزوجة، وا#و�د، وأيضا الجد والجدة فيما يخص ا#سرة :تتضمن وجود ك( من

  .ويرتبط وجودھا بوجود اBنسان) الممتدة(الكبيرة 
  :ةــلغتعريف ا9سرة  - ت

بأنھا جماعة اجتماعية " " ا#سرة اBنسانية"  "قاموس علم ا�جتماع" ويعرف 
وأبنائھما ومن  ،)يقوم بينھما رابطة زواجية مقررة(ة نظامية تتكون من رجل وامرأة بيولوجي

وممارسة الع(قات  أھم الوظائف التي تقوم بھا ھذه الجماعة إشباع الحاجات العاطفية،
  )150("الجنسية وتھيئة المناخ ا�جتماعي الثقافي الم(ئم لرعاية وتنشئة وتوجيه ا#بناء

من ا#فراد تربطھم ع(قة جماعة " ا#سرة على أنھا  "السيدسميرة أحمد " وتعرف 
الزواج والدم يعيشون في وحدة سكنية ويتفاعلون ويتواصلون مع بعضھم البعض،كما أن لھم 

والزوج والزوجة، وا#بناء،ولھم   دور ا#ب، وا#م،: أدوارا اجتماعية ويمارسونھا مثل
  . )151("ثقافتھم المشتركة

  :حاتعريف ا9سرة اصطE - ث

بمعنى أن ا#سرة ھي جماعة من ا#فراد تكون لنا وحدة اجتماعية تؤدي مجموعة من 
ھي عبارة عن " الوظائف،وذلك بغية تحقيق المناخ ا�جتماعي الثقافي الم(ئم  #فرادھا إذ 

وحدة إنتاجية بيولوجية تقوم على زواج شخصين يترتب عليه نتاج من ا#طفال عند ذلك 
،#نھا ھي المدرسة ا�جتماعية ا#ولى للطفل،وھي  )152("وحدة اجتماعيةتتحول ا#سرة إلى 

  .العامل ا#ول في صبغ سلوك الطفل بصبغة اجتماعية
باعتبارھا من البناءات ا�جتماعية التي لھا " في حين ذھبت بعض التعريفات لPسرة 

وحدتھا وظيفة اجتماعية تقوم بھا تجاه ا#فراد وا#عضاء الذين يشكلون نسقھا أو 
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أي أن ا#سرة ھي  البناء ا�جتماعي ا#ول للطفل التي تقوم بتنشئته وبناء  ، )153("ا�جتماعية
وھي كذلك العامل المساعد على تنمية فرص الطفل لنجاحه المدرسي وفقا لقدراته  شخصيته،

  .وكذلك نجاحه فيما يقدمه للمجتمع
" عملية التنشئة ا�جتماعية في تحلي(ته لدور ا#سرة في  "تالكوت بارسونز" ويرى 

أن على الوالدين تقع مسؤولية تشكيل شخصية الطفل في المراحل ا#ولى لنموه إذ يتعلم 
   )154("الطفل من البيئة ا#سرية المعايير والقيم الثقافية

نخلص إلى أن ا#سرة ھي الوسط ا�جتماعي للطفل التي تقوم على تنشئته ومساعدته 
، وكذلك توفير أفضل الوسائل المساعدة على نجاحه المدرسي على بناء شخصيته وسلوكه

  .وتشجيعه على التفوق دراسيا ويكون ذلك من خ(ل الوظائف التربوية التي تقوم بھا
 :وظائف ا9سرة التربوية •

تقوم ا#سرة بوظائف تربوية #نھا ھي المدرسة ا�جتماعية ا#ولى التي يتعلم فيھا     
تنشئة والتوجيه وصبغ سلوكه بصبغة اجتماعية،وتكوين الطفل،وھي المسؤولة عن ال

وقد اختلف علماء ا�جتماع إلى حد ما حول تحديد ھذه الوظائف من حيث عددھا  شخصيته ،
  :ومسمياتھا إ� أنه يمكن تحديد أھمھا كما يلي

  :التربية الصحية -أ
وق الذھني من التربية الصحية تعني برعاية الجسد والنفس والوجدان �ستمرارية التف    

التغذية السليمة تشكل إحدى مقومات نجاح المتفوق في دراسته وقديما " خ(ل التحصيل إذ 
والجسم يحتاج إلى تغذية متوازية Bمداد المتفوق  ،)العقل السليم في الجسم السليم: (قالوا

دة ، فعلى ا#سرة أن توفر الظروف الصحية المساع )155("بالطاقات ال(زمة لعملية التفوق
  .وال(زمة  لعملية التفوق

تقوم ا#سرة بالحفاظ على الطفل من خ(ل تھيئة طعامه وشرابه وا�عتناء بصحته " إذ 
وملبسه ومأواه ،كما تعنى بتدريب أطفالھا على عادات صحية  عامة كالنظافة والحفاظ على 

  . )156("المحيط
ى تربية أطفالھا على من خ(ل ھذه الوظيفة التي تقوم بھا ا#سرة فإنھا تعمل عل    

كذلك تساعد ا#سرة طفلھا " و عادات صحية تنمي قدراتھم في معرفة الخطأ، والصواب،
على التعرف على أجزاء جسمه واكتشاف قدراته الحركية وتعبيراته الجسمية 

  .)157("المتنوعة
لھم وھذا ما أجمع عليه ا#طباء وعلماء الصحة في أن ا�عتناء بصحة ا#طفال يبقى على عقو

  .ناضجة وذاكرتھم قوية وتفكيرھم سليم
كذلك ا#مر بالنسبة للعواطف والمشاعر فھي كغيرھا من مقومات الشخصية لدى 

ا#سرة أن تراعي ال(مبا�ة وعدم ا�كتراث " اBنسان تحتاج إلى التربية إذ يجب على 
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مور أو وا�ھتمام بمطالبھم #ن ھذه المشاعر ھي ع(مات تدل على ميل نحو بعض ا#
بالعكس تفسر نفور وعدم ميله نحو أمور أخرى فإذا علم الوالدين ذلك أمكنھم تصحيح المسار 

  . )158("نحو الوجھة السليمة
اطمئنان النفس وحب النجاح والقبول من : كما أن لPطفال حاجات نفسية مختلفة مثل

الصحيحة حتى � اvخرين وغيرھا، وھذا ما تستوجب من الوالدين تربية أبنائھم  التربية 
وقد أظھرت الكثير من الدراسات النفسية  تنحرف حاجاتھم فتتولد لديھم مشك(ت نفسية،

  .وا�جتماعية أن مشك(ت ا�نحراف وضعف التحصيل يعود إلى البيوت المفككة

 :التربية العقلية -ب
ة المبكرة من مھام تربية الوالدين معرفة قدرات الطفل العقلية ابتداء من مراحله العمري    

فإذا أظھر الطفل تفوقا دراسيا فذلك يستوجب عليھم  والتي تظھر خ(ل مراحله التعليمية،
تعتني ا#سرة  بالمؤثرات التي يمكن أن تؤثر بالعقل " الحفاظ عليھا والعمل على تنميتھا إذ 

ره وتغذية سواء أثناء الحمل أو بعد الو�دة إذ يقوم بتنمية القوى العقلية للطفل ،وتنشيط تفكي
   .)159("فكره وتدريبه على حل المشك(ت

" فا#سرة تساھم في تنمية قدرات الطفل العقلية وذلك لما تلعبه من دور ھام من خ(ل    
تعلمه اللغة وقدرته على استخدامھا ود��تھا الثقافية والتعبيرات اللغوية المناسبة للمواقف 

طق والتعبير وتوصيل ا#فكار تبدأ من ا#سر ة فاستخدام اللغة والقدرة على الن ا�جتماعية ،
من خ(ل ما توفره للطفل من فرص �ستخدامھا والتواصل مع اvخرين في التعبير عن 

   )160("أفكاره وآرائه
في أن المناخ ا#سري يلعب دورا مھما في تنمية  "محمد عبد الكريم" وھذا ما بينه     

 م التفاعل ا�جتماعي مع اvخرين والمشاركة،ملكات وقدرات الطفل،وذلك يتمثل في أنه يتعل

 في أن ا#سرة توفر البيئة الصالحة لتنمية الموھبة واBبداع،" جمال الدين مسعد" وكما يشير 

فوظيفة ا#سرة " وبتوفيرھا لھذه البيئة فإنھا تساھم في تشكيل الموھبة وإبراز تفوق الطفل 
التي يملكھا أبنائھم والتعرف على نقاط القوة تنمية ھذه المواھب واكتشاف القدرات والصفات 

وفي الواقع تختلف قابلية ا#طفال ومقدرتھم في ت لقي الدروس حيث التباين  والضعف،
الفردي والتنوع  في الميول وا�تجاھات ،وفي ھذا الجانب ينبغي على ا#سرة مراعاة 

  . )161("ذلك
  :التربية الخلقية والدينية- جـ
أسرته الكثير من الخبرات والقيم والمعتقدات وا#نماط السلوكية إن الطفل يكتسب من     

التي يستخدمھا في حياته، فالع(قات العائلية واستجابات أسرته نحوه وتأثيرھا عليه يحدد 
بدرجة كبيرة نمط شخصيته في المستقبل فالقيم  ا#ساسية تكتسب في السنوات العمرية 

  .ولى للشخصية في ھذه المرحلةحيث توضع الجذور ا# المبكرة من حياته،
وتؤثر القيم التي يكتسبھا الطفل من أسرته على خبراته وأدائه ونجاحه في الحياة     

ا�ستق(لية ،العمل ،ا#مانة،الصدق،التعاون،المنافسة  تقدير النجاح،:وتتضمن ھذه القيم 
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ر ذلك من القيم التي وا�عتماد على النفس إلى غي والسعي إلى النجاح وتقديره، وا�ستق(لية،
  .تؤكدھا ا#سرة #بنائھا

تعليم أفرادھا الصغار كيف يعيشون حياة فاضلة تتناسب " كما أن ا#سرة تعمل على     
وخلق مجتمعھم وتعريفھم بما لھم وما عليھم وما ھي واجباتھم نحو اvخرين وما ھي  مع قيم،

  . )162("حقوقھم عليھم
اعية التي أنشأھا اBنسان لتنظيم حياته في المجتمع إن ا#سرة أول وأھم النظم ا�جتم    

وتحقيق مطالب نموه،وتربية النشء على قيم ومعتقدات المجتمع،وحمله على احترامھا 
تدريب الطفل على التمييز بين الخطأ والصواب والصحيح " وممارستھا،وكذلك على 

والصواب ومكافحة الباطل يقف بموجبھا مع الحق  والخطأ، وذلك بتنمية نظرة ثاقبة في ذاته،
 وتعمل ا#سرة على تعليم الطفل أن عاقبة الحق والصواب ھي النجاح، ومعارضته مھما كان،

  .)163("وعاقبة الباطل والخطأ ھي الخسران

إن قواعد التربية ومبادئھا تستمدھا ا#سرة من الدين وثقافة المجتمع الذي تعيش 
تمد ا#سرة أخ(قھا من الدين ،فتعلم أبناءھا تس" فيه،وھذا نجده عند أغلب المجتمعات إذ 

  . )164("والتسامح،والوفاء وا#مانة الفضائل  ا#خ(قية كالصدق ،
أما في المجتمعات العربية تعتبر الشريعة اBس(مية ،أھم ركيزة في بناء الشخصية 

م ترشد أفرادھا وتوجھھم نحو عقيدتھ" وتوجيه السلوك على نحو مقبول داخل المجتمع فھي
والتقرب إلى خالقھم وتعرفھم بدينھم،والعمل بما أمر به  وتعلمھم أداء العادات المطلوبة منھم،

   .)165(" وا�بتعاد عما نھى عنه

   
  :التربية ا�جتماعية -د

أقرانھم تعام( صحيحا،وعدم " تعمل ا#سرة على تعليم أطفالھا كيفية التعامل مع 
واحترام رأي الغير ،والموازنة بين حقوقھم  ،التدخل فيما � يعنيھم من أمور اvخرين

،بمعنى أن التنشئة ا�جتماعية التي يخضع لھا  )166(" ومعرفة مالھم وما عليھم وواجباتھم ،
الطفل من قبل ا#سرة تكسبه خصائصه ا�جتماعية التي تساعده على معرفة العالم الذي 

  .يحيط به
يتفادى ا�صطدام بالواقع و� يصاب باBحباط،أو الفشل ،أو ضعف العزيمة، ھذا " وذلك كي 

ما يساعد الطفل على التكيف أكثر اجتماعيا،وكذلك تعلم ا#سرة الطفل ما ينبغي توقعه من 
   . )167(" اvخرين ومن جماعة الرفاق

المي(د : ول أنإلى الق "دينيه كونيج" ولھذا السبب ذھب عالم ا�جتماع الشھير 
" المي(د الثاني " البيولوجي لuنسان ليس ا#مر الحاسم في وجوده،وإنما العامل الحاسم ھو 
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أين تتكون لديه شخصية اجتماعية ثقافية تنتمي إلى مجتمع بعينه وتدين بثقافة بعينھا،وا#سرة 
  .بطبيعة الحال ھي صاحبة الفضل في تحقيق ذلك

أھم الوظائف التي تقوم بھا ا#سرة تجاه الطفل لتحقق له   ھذه الوظائف المحددة تعد من
مطالب النمو العقلي والمعرفي، باBضافة إلى الوظيفة العاطفية التي لم يھتم بھا التحليل 
السوسيولوجي من قبل والمتمثلة في التفاعل العميق بين اvباء من جھة واvباء وا#بناء من 

وبالتالي يعتبر  يولد الشعور بالحب والحنان والتقدير،فھذا ا�رتباط العاطفي  جھة أخرى،
أساسا لس(مة الجانب النفسي للطفل ونموه العقلي وا�جتماعي،التي تساعده في تحقيق 

#ن النمو العاطفي للطفل  والعمل على تنمية التفوق الدراسي لديه في سن مبكرة، النجاح،
غير أنه أحيانا نجد بعض  ناية الخاصة،يتطلب نوعا من التربية والع يمر بمراحل مختلفة،

  .اvباء يمارسون تأثيرا سلبيا على موھبة الطفل
فإذا عامل اvباء الطفل كشخص بالغ ف( شك اتھم يحرقون المراحل العاطفية والوجدانية " 

ومواھبه اBبداعية ،ذلك أن محاولة كبته   مما يؤثر سلبا على مداركه، التي يمر بھا الطفل،
للنمط   السلوكي للكبار يؤدي إلى عدم نمو مراحله الوجدانية نموا سليما، كما أن وإخضاعه 

ل�باء دورا أساسيا في تعويد أطفالھم على تربية معينة فھم إما يعودونھم على تلقي الحلول 
الجاھزة لكل ما يعترضھم من مشك(ت أو يعودونھم على مواجھة ھذه المشك(ت وإيجاد 

  .)168("الحلول الموفقة لھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

I-2- سرة  في تفوق التلميذ دراسياmالدور التربوي ل:  
لPسرة دور كبير في تشكيل الموھبة لدى الطفل وتنميتھا وإن لم تقم بتشجيع الطفل 

  .وتقديره وتوفير المناخ الم(ئم له فإن موھبته تبقى كامنة
  :المستوى التعليمي والثقافي وا�قتصادي للولدين -2-1

توافر (ير بعض الدراسات إلى أن ا#طفال الذين يعيشون في بيئة أسرية ثقافيا تش" 
،وإن كانت ...)والتواصل اللفظي مع ا#بوين والرح(ت، الكتب والمج(ت وا#لعاب،
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إمكاناتھا المالية متواضعة ،كانوا أميل إلى امت(ك القدرة على حل المشك(ت،والمھارات 
على ا�ستفادة من الخبرات واBمكانات التعليمية الجيدة في  وأكثر قدرة العقلية العالية،

  " .)169(المدرسة من ا#طفال الذين ينتمون إلى بيئة فقيرة ثقافيا
إن الطفل الذي يعيش في أسرة متماسكة وذلك بفضل ما تملكه من مستوى  ثقافي 

المنزل محيطا عالي يحضى بالعناية ،والمساعدة ،والتشجيع ،وتوفير الوسائل التي تجعل من 
ثقافيا غنيا،ا#مر الذي يجعل الطفل أكثر تحصي( من زم(ئه ويظھر ذلك من خ(ل تفوقه 

  .الدراسي
في " فالمستوى التعليمي للوالدين يؤثر في عملية التنشئة ا�جتماعية لPطفال وذلك 

اجات #نھا مدى إدراكھا لحاجات ا#بناء النفسية والعقلية وا�جتماعية وكيفية إشباع ھذه الح
تشكل متطلبات النمو لدى الطفل،كما يعني ذلك قيمة ا#ساليب التربوية السوية ،فالشخصية 

  ". )170(اBنسانية وحدة واحدة يؤثر كل جانب منھا في الجوانب ا#خرى
بالتالي فإن المستوى التعليمي والثقافي للوالدين يخلق لديھم وعي بضرورة توفير إمكانات 

وذلك بحثھم على حب العلم،والدراسة والذي يقع على المدرسة  لجيد،التحصيل الدراسي ا
إذا كان المستوى التعليمي لPسرة عالي ،يعطي قيمة للثقافة ،فھذا يؤثر ايجابيا " وحدھا #نه 

       )171(".على التحصيل المدرسي للتلميذ ويمنحه فرصا لنجاحه
التعليمي للوالدين كما بينت بعض الدراسات وجود ع(قة بين درجة المستوى 

وتحصيل وتكيف أطفالھم الشخصي وا�جتماعي،وتوصلت إلى أن الوالدين المتعلمين يكون 
تحصيل أطفالھم في المرحلة المتوسطة أفضل من تحصيل أطفال الوالدين ا#ميين،وذلك 
بطبيعة الحال يرجع إلى مھنة الوالدين، والمستوى ا�قتصادي الذي تعيشه ا#سرة من خ(ل 

  .ير كافة الوسائل المادية،والمعنوية المساعدة على تنمية التفوق الدراسي لدى الطفلتوف
ومن المتفق عليه أن الجانب ا�قتصادي يلعب دورا أساسيا في حياة ا#سرة "وھكذا 

ونجاحھا، وذلك لما ينجم عن ھذا الجانب المادي من إشباع لحاجات المراھق المادية 
وتوفير المواد الغذائية، والملبس وغيرھا من اللوازم  كالسكن، والمعنوية الضرورية للعيش،

الضرورية ،وكل ھذا يتأتى عن كفاية مستوى الدخل لتلبية حاجات ا#سرة المتنوعة،وذلك 
  )172(".للمحافظة على بنائھا المادي والنفسي وا�جتماعي

ا#طفال  معظم آباء أفراد عينته من" أن "  فان تاسل باسكا" وفي ھذا السياق توصل 
%  10منھم كانوا من رجال ا#عمال، و% 20وان  الموھوبين  كانوا من المھنيين،

التي أجراھا على العينة ا�سترالية أن  "جروس" وبينت دراسة  ممرضات،%  8معلمات،و
%  25منھم كانوا تربويين ،و %  14كانوا من ا#طباء أو المرتبطين بالطب،وان %  25

كن عام(ت في مراكز مھنية %  64أما ا#مھات فحوالي ...ارية كانوا يحتلون مراكز إد
  )173(".معينة ومتنوعة
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ويتضح من خ(ل ما سبق أن جميع الدراسات ذھبت إلى أن ا#سر ذات المستوى التعليمي 
والثقافي وا�قتصادي العالي أقدر على توفير البيئة المادية المساعدة والمساھمة في تنمية 

  .التفوق الدراسي
منه نجد أن ا#وضاع ا#سرية من حيث المستوى المعيشي والثقافي متداخلة وتؤثر و"

في بعضھا البعض ،إذ تؤكد دراسات عديدة أنه إذا كانت الظروف ا�قتصادية وا�جتماعية 
والسيكولوجية للفئات المھنية والوسطى جيدة ،فإن ھذه الفئات تشجع أبنائھا على الدراسة 

ل المراكز وا#عمال المھنية الحساسة في المجتمع ،في حين � والتحصيل العلمي وإشغا
تشجع الفئات العمالية والف(حية أبناءھا على التحصيل العلمي بسبب أوضاعھا ا�جتماعية 

  .)174("والسيكولوجية والمادية غير الجيدة
نستنتج أن المستوى التعليمي والثقافي للوالدين يؤثر بصورة ايجابية على تنمية 

#ن الوالدين المتعلمين الذين يتمتعان بمراكز مھنية يكونان أقدر على  ھب لدى ا#طفال،الموا
توفير البيئة ا�جتماعية وا�قتصادية المساھمة في التفوق،والمناخ التربوي والنفسي الم(ئم 

  .Bط(ق طاقاتھم اBبداعية
كبيرا للعلم والثقافة وبالنظر إلى المجتمع الجزائري فھناك عائ(ت مثقفة تولي اھتماما 

وأجھزة الكمبيوتر،وا�نترنت أبنائھا ،كما يناقش  ا#بوان  ،فتوفر الكتب العلمية والتثقيفية،
وتشجيعھم على مواصلة  العديد من المواضيع العلمية ،ويھتمان بتعلم أبنائھم وبتفوقھم،

ائج أبنائھا تعليمھم إلى أعلى درجة من العلم والمعرفة ،في حين ھناك عائ(ت تھمل نت
  .المدرسية و� تشجعھم حتى وإذا كانوا متفوقين دراسيا

  :العEقات ا9سرية -2-3
 إن الع(قات السرية لھا دور كبير على ا#طفال إما أن تساعد على تفوقھم،أو العكس،

والتوافق النفسي  وذلك لما توفره ھذه ا#خيرة من جو أسري يسوده الحب،والتفاھم،
  :ذه الع(قات التي تؤثر في تفوق التلميذ دراسياوأول ھ.وا�جتماعي

  :العEقة بين الوالدين -أ
ع(قة الوالدين ببعضھما البعض لھا أھمية كبيرة في تنشئة الطفل،#ن ا�نسجام ما بين 
الوالدين واستقرارھما يؤثر على الطفل ،ويساعد في بناء شخصية الطفل المتزنة والمتكاملة 

  .يادة تحصيله الدراسيوالتي تشجع الطفل على ز
السعادة الزوجية تؤدي إلى تماسك ا#سرة مما يخلق جوا يساعد على نمو شخصية الطفل  -1

  .)175(بصفة متكاملة ومتزنة
الوفاق والع(قات السوية بين الوالدين تؤدي إلى إشباع حاجة الطفل من حيث  ا#من  -2

  .)176("النفسي والتوافق ا�جتماعي
لPسرة على أنھا تنظيم يقوم بوظيفة إعداد الفرد اجتماعيا،وإنما ينبغي  إذ � يمكن النظر فقط

فھم الع(قات ا�جتماعية بين ا#فراد من خ(ل عملية التفاعل والنظر إلى ا#ساليب وأنواع 
وذلك لPھمية الكبيرة التي تحققه في ا�ستقرار ا#سري،وكذلك التوافق  المعاملة الوالدية،
  .ا�جتماعي لPبناء
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تعرف المعاملة الوالدية على أنھا وسيلة يتبعھا اvباء لكي يلقنوا أبناءھم القيم " 
 والمثل، وصبغ السلوك المتنوعة التي تجعلھم يتوافقون في حياتھم وينجحون في أعمالھم،

كما تعرف بالرعاية الوالدية وھي أحد  ويسعدون في ع(قتھم ا�جتماعية باvخرين،
  .)177("التي تحدد إلى حد كبير أساليب التربية ،والتطبيع ا�جتماعيا�تجاھات ا�جتماعية 

أما إذا ساد ا#سرة ع(قات يشوبھا الخ(ف والصراعات ما بين الوالدين،فھذا يترك 
والتي تؤدي بالطفل إلى  في نفس الطفل أثارا نفسية مؤلمة تؤثر سلبا على أدائه التحصيلي،

  .السلوكعدم ا�تزان ا�نفعالي وا�ضطراب في 
التعاسة الزوجية تؤدي إلى تفكك ا#سرة مما يخلق جوا يؤدي إلى نمو الطفل نموا نفسيا  -1

  .)178(غير سليم
الخ(فات بين الوالدين تخلق توترا  يشيع في جو ا#سرة مما يؤدي إلى أنماط السلوك  -2

  )179(".ليالمضطرب لدى الطفل كالغيرة،وا#نانية،والخوف،والشجار،وعدم ا�تزان ا�نفعا
فإن غياب ا#م أو ا#ب في التنشئة ا#سرية ينجر عنه تدھور بنية ا#سرة،وتقصير أي 

 بعد إھدارا لحقوق الطفل الفطرية في التفاعل مع ا#بوين، واحد منھما في تحمل مسؤولياته،
#ن تواجدھما معا مھم للتفوق الدراسي وأي خلل في ھذا البناء يقضي على ا�ستعداد 

  .لطفلالدراسي ل
ھو الھيكل أو البناء الذي � يكتمل إذا تخلى : "  حسام الدين عرفةوبذلك فا#سرة كما يرى 

" مسؤول عن رعيته" عن واجباته فالرعاية مسؤولية الوالدين معا وك(ھما  أحد ا#طراف
.")180(     

و تنامي ظاھرة الط(ق في المجتمع الجزائري سبب مشاكل عديدة داخل ا#سرة إذ 
ا#م ھي العائل والمربي الوحيد لPطفال مما سبب حا�ت  من التفكك ا#سري التي  أصبحت

وھذا ما أشارت إليه أحدث الدراسات التربوية بالو�يات  أثرت في المسار الدراسي للطفل،
في أن الحالة ا�جتماعية وحضور اvباء الفعال يؤثر على تقدم ا#طفال  المتحدة ا#مريكية،

  .مراحل التعليم المختلفة بداية من فترة الحضانةفي ا#سرة في 
ومن كل ھذا فإن أفضل وسيلة للنجاح في زيادة تحصيل الطفل،وتنمية تفوقه الدراسي 
تكمن في عيش طفولة سعيدة إلى جانب والدين تسودھما ع(قة التفاھم ،وا�حترام المتبادل 

  .والذي يساعد في استقراره النفسي
  :ين والطفلالعEقة بين الوالد -ب

بما أن الع(قة بين الوالدين لھا دور في بناء شخصية الطفل ،كذلك ا#مر في ع(قة 
الوالدين مع الطفل من خ(ل اBشباع المناسب للحاجات البيولوجية والنفسية وتتمثل ھذه 

  :الع(قة في 
نمو والثقة تساعد الطفل على أن ي والقبول، الع(قات وا�تجاھات المشبعة بالحب، -1

  .)181(كشخص يحب غيره ويتقبل اvخرين ويثق فيھم
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، أو )التدليل(الحماية الزائدة : الع(قات وا�تجاھات السيئة والظروف غير المناسبة مثل -2
إلخ ...اBھمال ،والتسلط ،وتفضيل الذكور على اBناث،أو العكس أو الطفل ا#كبر أو ا#صغر

   .)182("النفسية للطفل ، تؤثر تأثيرا سيئا على النمو وعلى الصحة
إن ع(قة الوالدين الطيبة بالطفل تتطلب اشتراكھما في أوجه متعددة من 
النشاط،وتنمية ا�ھتمامات المشتركة وتشجيعا للطفل على التعلم وعلى اعتماده على 
نفسه،وھذا النموذج من الوالدين يتعامل مع طفله  با�ھتمام  بمواھبه التي يظھرھا خ(ل 

  .سي،وتعززه ا#سرة بتنميته وتوفير الجو ا#سري المناسب لذلكتفوقه الدرا
أما إذا ساءت الع(قات بين الوالدين والطفل وذلك باتخاذ اتجاھات خاطئة نحو الطفل 

تتسم بالمغا�ة أحيانا والخطأ أحيانا أخرى،فقد تكون أسبابا " وأسباب ھذه ا�تجاھات في أنھا 
ائد والمبالغة في ا�ھتمام والتدليل المفرط للطفل قد فالعطف الز شعورية أو � شعورية ،

يكون سببه عكس ذلك عدم رغبة الوالدين في الطفل أو رفضھما #سباب متعددة قد تكون 
عدم التوافق العاطفي بين الوالدين ،أو مشك(ت وصعوبات صحية أو نفسية أو اقتصادية 

  )183( .إلخ...
أنھا ع(قة انفعالية " تتسم عند البعض في  أما في الوطن العربي فإن ھذه الع(قة قد

يسودھا الحب الزائد من طرف ا#م، أو أنھا ع(قة قھرية يسودھا التسلط المطلق من طرف 
ا#ب،وفي كلتا الحالتين فإن الجو ا#سري السائد � يساعد على تنمية روح المبادرة 

  . )184("واBبداعية لدى ا#طفال
ما بين الوالدين والطفل تشكل ا#سس السليمة لروابط  وبالتالي فإن الع(قة الصحيحة

" قوية تولد لديه ا�ستقرار النفسي وا�جتماعي ،والتي تنعكس على تحصيله الدراسي 
تضاه الطفل كيف يتعامل مع أسرته يظل ي(زمه في تفاعله مع فا#سلوب الذي يتعلم بمق

  .)185("ھيئات الضبط ا�جتماعي سلطات المدرسة والقيادة الدينية، ورجال الشرطة، وسائر
،حول الع(قات ا#سرية والموھبة "rim" و  "lowe "وھذا ما أشارت إليه دراسة 

إلى أن أسر الت(ميذ المتفوقين دراسيا يتمتعون بتوافق أسري جيد،وأن نسبة الط(ق 
على  منخفضة،والجدير بالذكر أن ھناك أطفا� موھوبين لم يحققوا نجاحا في الحياة المدرسية

الرغم من تشابه خصائص حياتھم ا#سرية مع ا#طفال المتفوقين،وذلك #نھم اختلفوا عنھم 
في طبيعة الع(قات ا#سرية القائمة بين أوليائھم، لما تتميز به من تفاھم واتزان، وبالتالي 

  .فعلى ا#سرة أن تتبع مع الطفل الموھوب أساليب أسرية سوية تشجعه على التفوق
  
  

 :قة بين ا@خوةالعE -ج
إن الع(قة بين ا#خوة في أسرة الطفل المتفوق تلعب دورا ھاما في سبيل تنمية     

وتطوير موھبته ولھا أثر كبير على تفاعله الديناميكي في المستقبل كما يستفيد من دروس 
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كثيرة وخبرات في حياته وإثرائھا، ووجود ع(قة تتسم با�نسجام والتوافق تساعده على 
  .والتحصيل الدراسي التفوق

لذلك يقع على الوالدين عدم التفرقة في المعاملة وتفضيل طفل على آخر بسبب الجنس أو 
في أن الطفل عندما يشعر  "ألفرد أدلر" الترتيب أو التفوق الدراسي،وقد تعرض لھذه الناحية 

  .بالنقص اتجاه أخيه يولد لديه أثارا سلبية في نمو شخصيته
أوضحوا أن ترتيب  "مورفي" و  "ينو كومب" آخرين من بينھم غير أن باحثين "     

الطفل في المي(د � يكون له تأثير إذا كان أسلوب الوالدين في معاملة ا#طفال أسلوبا تربويا 
  . )186("سليما يقوم على تقبل ا#بناء جميعھم دون تفرقة في معاملتھم وفي إشباع حاجاتھم

خالية من التفضيل تؤدي إلى النمو النفسي وا�جتماعي فالع(قة المنسجمة بين ا#خوة وال
 .السليم الذي يساعد الطفل على التحصيل الدراسي الجيد، ويكون له بمثابة دافع للتفوق

 

  :أساليب التنشئة ا9سرية -3 -3
إن ا#ساليب وا�تجاھات التي يتبعھا الوالدين في تطبيع وتنشئة أبنائھم اجتماعيا     

ى أخرى فمنھم من يتبع ا#ساليب السوية ومنھم من يتبع ا#ساليب غير تختلف من أسرة إل
السوية، ويرجع ذلك إلى نمط الثقافة السائدة لدى الوالدين،والمستوى التعليمي لھما والتي على 
أساسھا تقوم تنشئة الطفل، ونتطرق في ھذا البحث إلى أھم ا#ساليب السوية التي تؤثر على 

  :التفوق ھي
  
  
 :السوية ا9ساليب -3-3

وھي أساليب تتخذھا ا#سرة اتجاه أبنائھا من خ(ل المعاملة السوية ا�يجابية المحفزة     
على التكيف ا�جتماعي ا#مثل  للطفل داخل البيت ومع اvخرين، فا#سرة التي تتبع ا#سلوب 

صيل التربوي السليم في تنشئتھا لPطفال تخلق لديھم أفكارا ومھارات تؤدي إلى زيادة التح
  .الدراسي للطفل لقدرته على ا�نھماك في نشاط عقلي تحت ظروف صحية

  :وجملة ھذه ا#ساليب السوية الشائعة في التنشئة ا#سرية ھي
 :أسلوب القدوة - ت

تعد القدوة في التنشئة ا�جتماعية من أھم ا#ساليب المؤثرة في الطفل وأكثرھا     
ما تتطلبه من التزام صادق من ا#فراد بما استخداما فھي سھلة جدا، وصعبة في نفس الوقت ل

  .يدعون إليه
وجود نموذج سلوكي يحاكيه الطفل ويقلده وھذا النموذج قد يكون رآه " ويعني أسلوب القدوة 

  .)187("أو قرأه أو سمع عنه
وطبقا لھذا التعريف فإن كل ما يحيط بالطفل من أشخاص سواء كانوا آباء أو إخوة      

ا#سلوب بقصد أو بدون قصد،وذلك نظرا �رتباط الطفل بھم فھو  داخل ا#سرة يستخدمون
يراھم أو يسمعھم فيقلدھم بطريقة شعورية أو غير شعورية فيما يفعلون ،فإذا كانوا ذوي 
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مستوى تعليمي وثقافي  فھو يأخذ منھم الرغبة في الوصول إلى المستويات العلمية 
طفولته المبكرة وبالتالي يعد ھؤ�ء قدوة العالية،ويبرز ذلك من خ(ل تفوقه الدراسي منذ 

  .بالنسبة له
إذاً فالقدوة من أكثر وسائل التربية فعالية في تنشئة الطفل وتكوين شخصيته،وذلك "     

�رتباطھما بتقديم نموذج للسلوك وترجمة ا#قوال إلى أفعال، فالقدوة ھي التي تجعل الصور 
قعيا أمام الفرد فيتشربھا ويحاكيھا في سلوكه، الذھنية والمبادئ والمفاھيم معروضة عرضا وا

". وذلك #ن ا#فراد لديھم حاجة نفسية على أن يتشبھوا با#شخاص الذين يحبونھم ويقدرونھم
)188(  

فالطفل الذي ينمو في أسرة واعية بضرورة أن تكون القدوة ا#ولى في حياته تترجم له     
قه في ذات الوقت، ولھذا فكل  ا#نبياء السلوك الصحيح إلى واقع لتسھل عليه فھمه وتطبي

  .والرسل الذين بعثھم هللا ھم بمثابة القدوة الحسنة للبشرية
  :وما يزيد ھذا ا#سلوب أھمية ودور تربوي ھو لما يستند عليه من أسس وھي

اعتماده على الميول الفطرية #ن القدوة نابعة من حاجة الفرد والميل إلى التقليد والمحكاة،  •
يرى أو يسمع أمرا يعجبه فإنه يجد نفسه مندفعا إلى محكاة ذلك ا#مر أو تقليد ذلك  فھو حين
 .السلوك

التصاقه بغرس القيم والعادات الحسنة وتحويلھا إلى واقع، فإذا أردنا أن تكون سمة التعلم  •
 .ظاھرة في سلوكھم ف( بد أن يروا ھذه القيم ويمارسھا القائمون على تربيتھم

إذ يجب أن يركز اvباء والمربون على تزويد المتعلمين : التطبيق العمليصلته الوثيقة ب •
بالتطبيق العملي #ن الطفل يحمل مواھب تستدعي اكتشافھا وممارستھا لتسھل عليه الفھم 

 .وترسيخه في ذھنه

إن ھذه ا#سس تزيد من قوة ھذا ا#سلوب في تربية الطفل وخاصة أثناء مراحل حياته     
لك يتضح مدى أھمية أسلوب القدوة لتحقيق التربية الحديثة السوية المشجعة التعليمية، ولذ

  .على التفوق الدراسي، والمساھمة في تنمية مواھب الطفل اBبداعية
 :أسلوب الحوار  - ث

يميل ھذا ا#سلوب التربوي على استخدام لغة العقل في التربية وتعليم الطفل عن     
ى المعلومات التي يراد إقناعه بھا دون فرضھا والتحاور معه، فيصل إل طريق التجاوب

  .عليه
احترام شخصية الطفل في المنزل، والعمل على تنمية " ويعتمد ھذا ا#سلوب على     

شخصيته وتوفير كافة المعلومات التي يريدھا الطفل وأن يأخذ قراره بعد توضيح كافة 
دة واختيار أوسع ومعلومات ا�حتما�ت والنتائج المختلفة ويحقق لھذا الطفل حرية متزاي

مناقشة : ،#ن من خ(ل تبادل الحوار والمناقشة بين أفراد ا#سرة والطفل مثل)189("أكثر
واجباته المدرسية،فيحرص اvباء على توصيل المعلومات في شكل حوار ينمي قدراته 

في العقلية ويحفز استعداده للتفوق الدراسي بعيدا عن التلقين والحفظ،ويستخدم كأسلوب 
  .التربية العقلية للطفل،كما تلجأ إليه المدرسة من خ(ل المناقشة بين المعلم والمتعلم
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كما يمكن ا�ستفادة من ھذا ا#سلوب في المجال ا�جتماعي،إذ يربي ا#طفال على الجرأة 
  .وينمي لديھم اللغة ويساعدھم على اختيار ا#لفاظ المناسبة للمواقف المختلفة

يتبين مدى أھمية ھذا ا#سلوب في تربية الطفل،ويجب على اvباء من خ(ل ما سبق     
والمعلمين أن يسلكوا ھذا ا#سلوب الديمقراطي الذي يفسح المجال للحوار والنقاش حول 
المواضيع التي تھم الطفل وما يريد أن يصل إليه من معلومات علمية واجتماعية تنمي لديه 

  .قدراته وتساعده في تفوقه الدراسي
  :أسلوب الموعظة والعبرة - جـ
الوعظ وخاصة من خ(ل التذكير والنصح،إيقاظ المشاعر " ينصرف معناھما إلى     

والوجدان لتأخذ بالمبادرة نحو ا�ندفاع لPعمال الصالحة والسعي إلى طاعة هللا با#عمال 
دو أن الطيبة وا�متثال #وامره، واBعراض عما نھى عنه ،أما العبرة أو ا�عتبار ف( تع

تكون حالة من ا�ستعداد والتھيؤ تدفع اBنسان إلى الطريق لمعرفة المغزى والمآل #مر ما 
يشاھده ويتبصر فيه ويقوم باستقرائه وموازنته ومقايسته فيھيؤه ذلك ل(ندفاع إلى سلوك 

  .)190("فكري اجتماعي م(ئم
لصور العقلية فھذا ا#سلوب يعتمد على توجيه رسالة تربوية من خ(ل استخدام ا    

بأساليب مختلفة التي تتمثل في أحداث أو مواقف تھيئ للطفل المناخ الم(ئم �كتساب العديد 
  :من القيم والفضائل ،وكذلك المبادئ التربوية وھذه ا#ساليب التي تظھر فيھا العبرة ھي

ا فالمشاركة الوجدانية لشخصيات القصة وانفعا�ته معھا في أحداثھ: ا�عتبار بالقصص •
: يجعله يعيش واقعھا ويتأثر بھا، ولذلك فالقصة لھا أثر كبير على الطفل كوسيلة تربوية مثل

كما تتضمنه ) عق( ،جسما،روحا نفسا(استخدام قصص ا#نبياء في توجيه وتربية الطفل 
 .التربية بالقدوة

طفل وبصفة عامة فإن أسلوب الموعظة بالعبرة له آثار تربوية، فعن طريقه تصبح حواس ال
 .قادرة على التمييز بين اBحساس السليم أو اBدراك الحسي الصحيح وبين التوھم والظن

مما سبق عرضه يتضح أھمية ھذا ا#سلوب كأسلوب تربوي تستعين به كل من     
مجموعة  اvباءففي المجال العقلي يقدم  ا#سرة والمدرسة في تربية الطفل في كافة المجا�ت،

 الم(حظة،(ي بعض المواقف السلوكية وباستخدامه لحواسه والمواعظ ف من العبر
 .،تتكون لديه العديد من الخبرات وبذلك تتفتح ملكات الطفل وتنمو قدرته العقلية)التأمل

أما في مجال التربية ا#خ(قية فتقديم العبر تكسب الطفل القيم ا#خ(قية وخاصة من     
لى الرقة والھدوء بعيدا عن لحق بأسلوب يميل إباBرشاد إلى ا القصص الدينية و أيضا الوعظ

 .الشدة #ن من شأنھا أن تحبط عزيمة الطفل على ا�كتشاف
سلوب في تربية الطفل في مختلف المجا�ت ويساھم بدور تربوي #وكي ينجح ھذا ا    

ي بمثابة القدوة الحسنة ف اvباءسليم لتنمية القدرات العقلية والمعرفية للطفل،�بد أن يكون 
نصحھما وإرشادھما أي مردود ممن ل كونما إذا كانوا دون ذلك ف( يأ أقوالھم وأفعالھم،

  .ساس يقوم على ا�قتناع بين الواعظ والموعوظ##ن ھذا ا#سلوب في ا يستقبله ،
  
  :أسلوب ضرب ا9مثال -د
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ھو ذلك ا#سلوب الذي يتم من خ(ل تشبيه المعاني " يعرف ھذا ا#سلوب على أنه     
  )191("لمجردة بالمعاني المحسوسة المقابلة بقصد توضيح المعنى وتقريبه إلى العقولا

ولذلك بعد ھذا ا#سلوب من أنسب ا#ساليب التربوية مع ا#طفال بصفة خاصة نظرا 
�ستخدام الصور الحسية التي تسھل وتقرب الكثير من القيم والمعاني بشكل يسھل عليھم 

  .اكتسابھا وفھم معناھا
ف ھذا ا#سلوب إلى تقريب المعنى للعقول وإيضاحه وتربية العقل على التفكير ويھد    

الصحيح والقياس المنطقي السليم، #ن ا#مثال عبارة عن دوافع قوية تعمل على تحريك العقل 
  .والوجدان اللذان بدورھما يحركان اBرادة والرغبة لتحقيق ما يريد أن يصل إليه الفرد

أسلوب ضرب ا#مثال ھو أحد ا#ساليب التي تعمل " ثون في أن وھذا ما أكده الباح    
على توسيع مدارك الطفل، وتربية العقل على التفكير السليم وتنمية قدرة الطفل على المحاجة 

  .)192("والمناقشة
وعليه فإن ھذا ا#سلوب يعد من ا#ساليب التربوية التي لھا بالغ ا#ثر في تربية الطفل     

ية لما يتميز به من تقريب المعنى المطلوب وتدريب القدرات العقلية،والحث من الناحية العقل
  .على التفكير السليم، ولذلك يستوجب على اvباء تبني ھذا ا#سلوب في تربية ا#طفال

على ضوء ما سبق عرضه لجملة ا#ساليب السوية التي يمكن أن تلجأ إليھا ا#سرة     
يمة يتبين تنوع وتعدد ھذه ا#ساليب انسجامھا ضمن وكذلك المدرسة لتحقيق التربية السل

منظومة تعمل على تحقيق التربية للطفل على أكمل وجه #نھا تتكامل فيما بينھا لخدمة 
بعضھا البعض من خ(ل المميزات التي تمتع بھا كل أسلوب، والتي تجعل لھا ا#ثر القوي 

  .ولديه استجابة سريعة لممارسته في تربية الطفل فيصبح أكثر استيعابا لما يمارس أمامه
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 :تفوق التلميذ دراسيا في تأثير ا9سرة -3-3
أول وأھم مؤسسة اجتماعية من حيث تأثيرھا المباشر والعميق سرة تمثل #مازالت ا    

على نمط شخصية الفرد والمحددة إلى درجة كبيرة فرص نجاحه الدراسي،ونجاحه في الحياة 
ا#سر في مبلغ أدائھا لھذه المھمة،فمنھا ما ينجح في ذلك وذلك في حدود قدراته،وتختلف 

ويكون نتيجته تنمية قدرات الطفل العقلية، ومنھا ما يعمل على تثبيطھا ويؤدي بھا إلى توقيف 
  .وظيفتھا التربوية ا#ساسية

فا�رتباط العاطفي والجو ا#سري المستقر بين أفراد ا#سرة لما يسوده من محبة     
ات أسرية حسنة تساھم في إشباع حاجات الطفل، وذلك في حدود مصلحتھم وانضباط وع(ق

كما تقدم لھم نماذج سلوكية من خ(ل عملية التفاعل ا�جتماعي والذي يقوي من تأثيرھا 
  .عليھم

فاھتمام الوالدين بالتفوق الدراسي للطفل يؤثر إلى حد كبير على سلوكه و� سيما في     
تراض رجوع ذلك إلى طبيعة الجو ا#سري والع(قات القائمة فيه سنواته العمرية المبكرة باف

، )193( ..."ذلك #ن أعضاء ا#سرة تكون صلتھم دائمة بالطفل  وتأثيرھم عليه كبيرا" 
وبالتالي يصبح تعليمه داخل المدرسة  ذا د�لة على التكامل والتواصل بين ا#سرة 

  .والمدرسة
حول التأثير العائلي على اBبداع  "scott سكوت " وفي ھذا الصدد  كشفت دراسة     

سواء كان ھذا التأثير سلبي أم ايجابي،أن الع(قات العائلية ا�يجابية تلعب دورا في العناية 
والتأثير في التفكير اBبداعي لدى ا#طفال بينما الع(قات السلبية  تؤدي إلى إعاقة ھذا التفكير 

.  
طفالھم وأساليب تنشئتھم تؤثر بدرجة كبيرة على ويدل كل ذلك أن معاملة الوالدين #    

تحصيلھم الدراسي فيما يتعلق بمدى مراعاة متطلباتھم المادية و النفسية وا�جتماعية ، إ� أن 
بعض ا#ولياء يھملون ھذه الحاجات و� يعيرون لھا أدنى اھتمام مما يؤثر على استعدادات 

إلى أھمية العوامل ا#سرية في التأثير  "Harrisonھاريسون  " الطفل العقلية،وقد أشار 
  .ا�يجابي من خ(ل ا�ھتمام والتشجيع على التفوق الدراسي

الذين يعانون من صعوبات " من خ(ل ما توصل إليه في أن  "balبال  " وقد أشار     
في القراءة يتميزون بالحرمان العاطفي ، فلقد تميز ھؤ�ء ا#طفال على سبيل المثال بعدم 

درة على التركيز وا�نتباه ووصفوا بغير المتفوقين دراسيا،بينما لم يظھر المتفوقون دراسيا الق
مثل ھذه المشاكل ، كما يرى أن ھذه المشاكل قد تؤدي بالطفل إلى ضعف ثقته بنفسه ويؤدي 

 .)194("ھذا بدوره إلى رفض المعلمين له
لذي يشكل لديه توازن داخلي إذ أن ا#سرة توفر للطفل ا�ستقرار العاطفي وا�جتماعي ا

،والذي بدوره يؤثر على تفوقه الدراسي، أما في المقابل فإن الذين يعانون من الحرمان 
  .العاطفي فيؤثر ذلك سلبا على تحصيلھم الدراسي

فالطفل المتفوق دراسيا بطبيعته الفطرية موھوب والعوامل ا#سرية تشجع فيه ھذا السلوك 
  ).الفكرية، الثقافية(ائل المتاحة، وا�ھتمام بنشاطاته المدرسية وتنميه من خ(ل توفير الوس
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وعلى ضوء ما سبق فإن العديد من الدراسات أثبتت أن العوامل ا#سرية بما تشتمله     
من ع(قات أسرية  ما بين أفراد العائلة، وأساليب التنشئة السوية تلعب دورا وتأثيرا ايجابيا 

  .في التفوق دراسيافي تشجيع الطفل على ا�ستمرار 
  
  
  
  
  
  

  .التفوق الدراسيفي العوامل المدرسية المؤثرة : المبحث الثاني
  :تعريف المدرسة -2-1

لى المدرسة بتعليم أبنائھا وتثقيفھم، وتربيتھم وفقا لطبيعة المجتمع إتعھد ا#سرة     
 ونوعيته،فھي تعتبر جزءا من النسق ا�جتماعي الذي يمثل المجتمع ككل،ورغم تعدد

  .التعريفات حول المدرسة إلى أن مضمونھا � يختلف كثيرا من تعريف vخر
المدرسة ھي المؤسسة ا�جتماعية التي تقوم بوظائف التربية ونقل الثقافة المتطورة، " 

  )195( "وتوفير الظروف المناسبة للنمو جسميا،وانفعاليا،واجتماعيا
تنظيم " لتربية إذ أنھا والمدرسة ھي مؤسسة اجتماعية رسمية تقوم بوظائف ا    

اجتماعي قصدي وشكلي،بمعنى أن له أھدافا يسعى إلى تحقيقھا،وھذا التنظيم أو النظام يحدد 
الع(قة القائمة بين ا#فراد المنتمين إليه لتحقيق أھدافه،ومن ھذا المنطلق يمكننا اعتبار 

ن واجبات وحقوقا المدرسة كيانا اجتماعيا مقصودا خ(فا لغيرھا من المؤسسات ،فھي تتضم
لPفراد داخل اBطار العام للمجتمع،وفي إطار العملية التربوية القصدية ،كما أنھا تنظم سلوك 

  )196(. "ا#فراد داخلھا، وع(قاتھم بغيرھا من المؤسسات
نظرا للوظائف التي تقوم بھا المؤسسة التعليمية من تدريس التلميذ وتعريفه بالمجتمع     

ليه وإلى حقوقه والواجبات المترتبة عليه،فإنھا تعتبر من أھم العوامل الخارجي الذي ينتمي إ
ا�جتماعية فھي تكمل ا#سرة في تأدية الوظائف التربوية بغية تنمية التفوق لدى التلميذ 
،خاصة انه يقضي فيھا سنوات عمره ا#ولى،إذ من خ(ل أنشطتھا ومعارفھا تسمح لھذه 

البيئة الثانية :" المدرسة على أنھا " محمد خليفة بركات "القدرات العقلية بالبروز ويعرف 
وتكمل المدرسة وظيفة المنزل في تشكيل ... التي ينتقل إليھا الطفل بعد البيئة المنزلية

شخصية الطفل وتطويره، وكما أنھا المؤسسة التي أقامھا المجتمع لكي يتولى نيابة عنه تربية 
  )197( "أبنائه في مختلف مراحل التعليم

المكان الذي يتم فيه التعليم والتعلم،والذين يقومون على أمرھا من مديرين أو " فھي كذلك
معلمين يدركون ھذه الحقيقة ،ويعملون من أجلھا ،فالنشاط التربوي ھدفھا،#نھا تنظيم 
اجتماعي مشكل عن قصد للقيام بالعملية التربوية، تميزا لھا عن سائر المؤسسات ا�جتماعية 

  )198( "ي تقوم بالتربية عن غير قصدا#خرى الت
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فالمدرسة إذن ھي المؤسسة ا�جتماعية، التي تعمل على تطوير التلميذ فكريا     
  .واجتماعيا وتعاونه على ا�ندماج في المجتمع الكبير

  :وظائف المدرسة التربوية •
إن وظائف المدرسة ھي تحقيق أھداف المجتمع وا#سرة في تكوين جيل من المتعلمين     
لمتفوقين في مجا�ت متعددة، ويكون ذلك عن طريق البرامج التعليمية ومجموعة ھذه وا

  :الوظائف والمسؤوليات العامة ھي
 : التنشيئيةالوظيفة  -  ب

إن المدرسة تقوم بتحديد مكانة الفرد وتوزيع الوظائف وإظھار قدراته ،إذ أكد      
ھما وظيفة التنشئة "  أن للمدرسة وظيفتين أساسيتين في المجتمع" تالكوت بارسونز"

ا�جتماعية من ناحية ووظيفة التصنيف وا�ختيار من ناحية ثانية، فالمدرسة مسؤولة عن 
كشف قدرات الط(ب ومواھبھم واستعداداتھم لتھيئتھم للمراحل التعليمية التالية،والعمل على 

دوار تصنيفھم وفقا لھذه المعايير، تھميدا �ختيارھم وتوزيعھم على المراكز وا#
  )199( "ا�جتماعية،والمھن الحرفية في المستقبل

أھمية كبيرة لدور المدرسة في التنشئة ا�جتماعية،وذلك من  "تالكوت بارسونز" فقد أعطى 
خ(ل أھدافھا المحددة وبيئتھا ا�جتماعية،فالمدرسة تعمل على إكساب التلميذ المعارف 

على اكتشاف قدراته وتنميتھا مما يزيد  ومساعدته على تحقيق مطالب النمو الشامل، وتحفيزه
  .تشجيعا للتفوق

لقد أصبحت المدرسة الحديثة ھي المؤسسة ا�جتماعية :" "محمد سEمة غياري" ويقول 
التي تشترك مع البيت والدين والمجتمع في تحمل مسؤوليات التنشئة ا�جتماعية وإعدادھم 

  .)200( "لمواجھة الحياة
تقوم على تنشئة التلميذ جسميا وعقليا ومكملة لدور فالمدرسة مؤسسة اجتماعية     

ا#سرة في التھذيب حسب قيم ومعايير المجتمع الذي يعيش فيه،وتعلمھم  أيضا التربية 
  .الصحيحة التي تت(ءم مع استعداداتھم العقلية والتنشيئية وتعمل على استغ(لھا

  :الوظيفة التعليمية-ب
ات ا#ساسية للمعرفة وتدربه على طرق التفكير  إن المدرسة تزود التلميذ بالمعلوم    

الصحيحة، وتقوم بتعليمه المبادئ اللغوية ا#ولى ،والقراءة،والكتابة،#ن مھمة المدرسة 
ا#ساسية أن تعرف التلميذ على كل ما ھو جديد وتنمي قدراته العقلية،فھي تمنح الت(ميذ 

  .حتوى المادة العلميةالمتفوقين فرصة Bظھار مواھبھم وقدراتھم من خ(ل م
فإما أن يقوم المدرس بتعليم التلميذ بطريقة نمطية تسھم في إكسابه المعرفة فقط ،أو "    

أن يقوم بتعليمه بطريقة  تفجر طاقات إبداع التلميذ فيكتسب المعرفة بطريقة تجعله يتعرف 
و التلميذ نماء جوانبھا المختلفة،وتطبيقاتھا، وصلتھا الوثيقة بجوانب المعرفة ا#خرى،فينم

بنسق  -بجانب دور المدرس - علميا ونفسيا صحيحين ،مع مراعاة أن تحقيق ذلك مشروط
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 "تعليمي ومناھج معاصرة، يوفران لمواھب اBبداع أن تعبر عن نفسھا،في شت المجا�ت
)201(.  

ولكي تحقق العملية التعليمية أھدافھا التربوية وتسھم في عملية التنشئة     
على المعلم أن يركز على قدرات التلميذ ويكتشفھا لتناسب مع شخصيته ا�جتماعية،يجب 

  .،مما يسھل عليه التفوق دراسيا
  

 :الوظيفة التربوية - جـ
المدرسة كمؤسسة اجتماعية أنشأھا المجتمع، � تقدم للتلميذ المعارف والخبرات     

كيف  -أيضا –ه والمھارات، والمعايير ا�جتماعية والقيم وا�تجاھات فحسب، بل توضح ل
يعمل في المجتمع الذي ينتمي إليه، وا#سس التي ترتكز عليه باقي المؤسسات ا�جتماعية 

  .لمساعداته على فھم دوره
  :ويھدف التعليم الرسمي أساسا إلى 

تزود الت(ميذ في فترة محدودة بتجارب وخبرات الكبار،وتنقيتھا من الشوائب التي تفسد  -5
 .نموه وتسيء توجيھه

 .فرص متكافئة للت(ميذ في المجتمع لنمو قدراتھم، وحسن استغ(لھا إتاحة -6

 .اBعداد المھني للت(ميذ لممارسة الوظائف المتخصصة بالمجتمع -7

ربط التلميذ بمجتمعه وإكسابه الشخصية السوية، التي تتفاعل إيجابيا مع اvخرين كما  -8
وبذلك يتعود على  )ط، ا�حترامالنظام، ا�نضبا(تنمي في التلميذ ا#سس التربوية الصحيحة 

نواحي اBبداع وا�بتكار وإتاحة " السلوك ا�جتماعي السليم داخل الجماعة وتنمي فيه 
 .)202( "الفرص أيضا للمواھب الفردية للنمو

وبذلك تكمن وظيفة المدرسة التربوية في أنھا تقوم بتربية أفراد المجتمع للقيام     
ھم في مجتمعھم،وھي المھمة الملقاة على المعلمين في بأدوارھم ا�جتماعية المتوقعة من

اكتشاف قدرات الت(ميذ،والعمل على تنميتھا وتعليم كيفية التفاعل مع بيئتھم ا�جتماعية 
  .والمادية بصورة تمكنھم من اBسھام الفعال في بناء مجتمعھم،وتطويره وتقدمه

 :الوظيفة الثقافية-د
مر ضروري فھو يقوم بنقل التراث الثقافي كما إن ا�ھتمام بالنظام التعليمي أ    

ھو،والتغيير الذي يحدث فيه يعود نتيجة ظھور قيم جديدة يحتاجھا المجتمع،كما يعمل على 
تنقية العناصر الثقافية التي لم يعد تحقق حاجات ا#فراد ،والتي � تتناسب مع متطلبات 

  .المجتمع
اليبھا ومناھجھا لكي تت(ءم مع التقدم المعرفي فالمدارس قد تعدل من فلسفتھا وأھدافھا وأس" 

والتكنولوجي وا�نتشار الثقافي،وكذلك التغيرات المادية الطبيعية وا�جتماعية التي قد تطرأ 
على المجتمع،وتعمل التربية جاھدة على التخلص من العادات والمعتقدات والقيم التي 
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ت وعادات جيدة ذات فائدة عملية للفرد أصبحت � تحقق أھداف التربية، وإح(ل قيم واتجاھا
  .)203("والمجتمع

  :أن أھم وظائف المدرسة ھي "جون ديوي" ويرى 
أن تقدم للت(ميذ بيئة خالية من العناصر الثقافية التي فقدت قيمتھا وأھميتھا في  -5

المجتمع،وان تؤكد على العناصر الثقافية الھامة وتغرس في نفوس الت(ميذ حب ھذا الميراث 
 .مسك بهوالت

عملية ا�نتقاء تعمل على حفظ ثقافة المجتمع وانجازاته وتشكيل الشخصية القومية،من  -6
 .خ(ل توفير بيئة اجتماعية متجانسة تبعد عن المتناقضات التي قد توجد في البيئة ا�جتماعية

تعمل المدرسة على تحقيق التوازن بين مختلف عناصر البيئة الثقافية وا�جتماعية #نھا  -7
 .الوسائل المتخصصة في نقل الثقافة من

إن المدرسة  من خ(ل بيئتھا ا�جتماعية وما تقدمه من فرص للنشاط والمشاركة الفعالة  -8
بين الت(ميذ من جھة، والت(ميذ والمعلمين من جھة أخرى ،وتوجه التلميذ على المشاركة 

اة ا�جتماعية بل إنه ا�جتماعية، وخاصة أن ما يتعلمه في المدرسة ليس منعز�  عن الحي
 .أساسا مستمدا منھا

ولذلك فإن الصلة الوثيقة بين ا#سرة والمدرسة في ترسيخ العناصر الثقافية وعملية     
تبسيطھا لمساعدة التلميذ على التعلم  كانت و� زالت الوسيلة الرئيسية في نقل ثقافة المجتمع 

  .إلى ا#جيال الجديدة
( من عوامل الغزو الثقافي، وھذا ما حصل في الجزائر كما أن المدرسة قد تكون عام    

أثناء فترة ا�حت(ل، إذ اعتمدت على النظام التعليمي في نشر ثقافتھا وغرسھا والتي بقيت 
  .تداعياتھا إلى يومنا ھذا

 :الدور التربوي للمدرسة في تفوق التلميذ دراسيا -2-3

يكمن في مساعدة ت(ميذھا على إن الدور التربوي للنظام التعليمي في تنمية التفوق     
النمو السوي جسميا وعقليا وعاطفيا ،حتى يصبحوا مواطنين مسؤولين عن أنفسھم 
ووطنھم،وحتى يفھموا بيئتھم الطبيعية والثقافية بكافة مستوياتھا فالمدرسة تتيح للتلميذ من 

ية الدالة على خ(ل المعلم التعرف على ذاته وميوله وتنمية مواھبه للغوية والفكرية والذھن
  .تفوقه الدراسي

ھي أول مرحلة من مراحل التعليم تستقبل : " بأن المدرسة وفيق صفوت مختارفيرى     
الطفل في أول عھده بالدراسة ، فتحبب إليه التعلم والدراسة، ومواصلة الجد والدأب والتفكير، 

لمحافظة على التراث وتغرس فيه القيم الخيرة الكفيلة بتكوين المواطن الصالح القادر على ا
  .)204("الثقافي والتقاليد والمعتقدات الصالحة ونقلھا من جيل إلى جيل

أن النسق التربوي يقوم بتحديد  مستقبل المتعلمين من  "تالكوت بارسونز" ويرى     
حيث مواصلة الدراسة على أساس تحصيلھم واستعداداتھم، فمنذ المرحلة التعليمية يشجع 

لتفوق في الدراسة وذلك من خ(ل قدراته التحصيلية العالية بحيث يكون المعلم التلميذ على ا
  .إعداده المھني المستقبلي متوافقا مع قدراته واھتماماته
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ك( من أسرة التلميذ والمعلم مسؤو� عن مساعدة التلميذ " أيضا أن " بارسونز" واعتبر 
Bجادة في ا#داء موجھا على إدراك أسس تقييم ا#داء في سن مبكرة ليصبح التحصيل وا

  .)205("لسلوكه
وتقوم ا#نشطة المدرسية  بدور بارز في تنمية مواھب التلميذ وإبراز قدراته     

إذ من خ(ل ممارسة التلميذ لتلك ا#نشطة " وإمكاناته التي يسعى إلى ممارستھا والتفوق فيھا 
ه من تنمية قدراته والتفاعل معھا يكتسب نتائج مشبعة مرضية له،كما يتزود بخبرات تمكن

  . )206("وقواه وطاقاته على نحو أكثر فعالية وإنتاجية كما انه يكتشف ع(قات جديدة
كما أن المعلم يقوم بدور حيوي في تنمية التفوق لدى التلميذ في المدرسة، بإمكانه أن     

 يزيد من ذكاء التلميذ في الفصل عن طريق تدريبه على ا�ستجابة لكل موقف معين بأساليب
أن يقوموا بتھيئة جو الفصل الدراسي وإثراء بيئته،بحيث " مختلفة، ولذا يجب على المعلمين 

يساعد ا#طفال على تنمية قدراتھم ا�بتكارية والعقلية وتنمية الذكاء لديھم بشكل 
  .)207("ملحوظ

أما إذا مارست المدرسة دورھا التربوي بشكل سلبي على الت(ميذ ،من خ(ل سلسلة     
والع(قات التي تتسم بالقمع والفرض،فھي تساھم بشكل أو بآخر في تحديد  فكر  ا#نظمة

الت(ميذ،وھذا ما توصلت إليه العديد من الدراسات في أن الجو المدرسي الصارم � يشبع 
  .الحاجيات النفسية وا�جتماعية للت(ميذ

سلسلة طويلة من الدور الذي يؤديه في ع(قة القھر والشلل الذھني،وذلك من خ(ل "... 
ا#نظمة،والع(قات التسلطية يفرضھا نظام تربوي متخلف ومعلمون عاجزون عن الوصول 
إلى قلوب الت(ميذ وعقولھم إ� من خ(ل القمع، وتتحول الدراسة إلى عملية تدجين تفرض 

 –على الطفل كي يكون مجرد أداة راضخة،يتم ذلك بالطبع تحت شعار غرس القيم الخلقية 
و� يسمح للتلميذ أن يعمل فكره ،أن  –حترام والطاعة والنظام وحسن السيرة والسلوك قيم ا�

  .)208("ينقد ، أن ينتقد أن يحلل ويتخذ موقفا شخصيا
ولذا فالمؤسسة التعليمية أصبحت من أھم المؤسسات ا�جتماعية التي تقوم على تنمية     

طة الثانية للطفل بعد ا#سرة،التي الذكاء لدى التلميذ وتفوقه دراسيا نظرا #نھا ھي المح
تعلم،وتعليم،ونظام مدرسي،ومناھج دراسية وتربوية ،وأنشطة : يقضي فيھا معظم أوقاته من 

إلخ ،كلھا تؤدي لتنمية قدراته العقلية وبالتالي تشجيعه على التفوق الدراسي ،والذي ...مدرسية
  .يبرز كذلك تأثيرھا ا�يجابي

  
  
  
  
  :تفوق التلميذ دراسياتأثير المدرسة في  -3-3

إن المدرسة ھي المؤسسة الرسمية التي تتولى عملية التنشئة ا�جتماعية بالمساھمة     
والتكامل مع باقي المؤسسات ا#خرى،فالمدرسة تساھم بشكل كبير في بناء شخصية 
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التلميذ،وذلك من خ(ل احتكاكه بالوسط المدرسي الذي يضم عوامل تساعد إلى حد كبير في 
  .ير على التحصيل الدراسي للتلميذالتأث

  :وعليه فإن أھم ھذه العوامل المدرسية المؤثرة في التفوق الدراسي لدى التلميذ تتمثل في
 :المعلم - ت

يعد المعلم من العوامل الرئيسية التي تساعد المدرسة على النجاح في تربية التلميذ،     
ه داخل الفصل يحدد نوع وكفاءة فھو قائد العمل التربوي والتعليمي داخلھا فمن خ(ل دور

  .تحصيل التلميذ ومھارته الفكرية
فالع(قة بين المعلم والت(ميذ يجب أن يسودھا التفاھم المتبادل والديمقراطية وا�حترام " 

ويتطلب ذلك من المعلم أن يكون موجھا ومرشدا لت(ميذه، وان يساعدھم على اكتشاف 
، وأن يشرك الت(ميذ في تخطيط العمل وتوزيع قدراتھم ومواھبھم والعمل على تنميتھا

  .)209("المسؤوليات واتخاذ  القرارات الخاصة بأنشطتھم ومشروعاتھم
وھكذا فالع(قة بين المعلم وت(ميذه التي تتسم بالتفاھم والتفاعل الصحيح،وا#سلوب التربوي 

ة المساعدة لرفع الذي يتخذه، كلھا من شأنھا أن تكون إحدى الكيفيات و الوسائل التعليمي
  .المستوى التحصيلي للتلميذ وبالتالي تنمية التفوق الدراسي لديه

وعليه فإن للمعلم تأثيرا كبيرا على حياة التلميذ نظرا �رتباطه واحتكاكه به ،فإن     
نظرته لمشك(ت التلميذ السلوكية وما يراه من حل لھا تعد من العوامل الفاعلة في التحصيل 

بمثابة القدوة الحسنة للتلميذ،وكل ھذا يعتمد على الع(قة الحسنة التي تكون  الدراسي له،#نه
  .بين المعلم والتلميذ

والعكس من ذلك فإن كان المعلم مستبدا في ع(قته مع التلميذ فإن التأثير يكون سلبيا     
 في غالب ا#حيان تسوء الع(قات بين المعلم والتلميذ حيث أن" على تحصيله الدراسي إذ 

المعلم يجھل الخصائص النفسية والجسمية و الوجدانية للت(ميذ،ويجھل حتى الفروق الفردية 
بينھم حيث يعامل المبدع مثلما يعامل غيره ،بل إن التلميذ الذي يظھر نوعا من النبوغ 
والعبقرية يجد معارضة قوية من طرف معلمه ،خاصة إذا كان يجھل الخصائص الوجدانية 

الطائفة من الت(ميذ،وربما اBرھاق والتعب الذي يسبه العمل المدرسي  والعقلية لدى ھذه
المتواصل للمعلم يكون إحدى ا#سباب ا#ساسية لھذه المعاملة ،وإذا ساءت الع(قة بين المعلم 

  .)210("وتلميذه فإن ھذا ا#خير يلجأ إلى الكذب والحيلة بل والھرب من المدرسة
ا في نجاح العملية التربوية، وھذا ما أكده علماء غير أن المعلم يلعب دورا أساسي    

أن العلم ھو العامل المھم جدا في عملية التربية، وأن المناھج والتنظيم المدرسي " التربية في 
وا#جھزة تتضاءل أمام ھيئة التدريس،إذ أنھا � تكتسب حيويتھا إ� من خ(ل شخصية 

  .)211("المعلم
لuبداع أن يكون ملما بالمادة التي يدرسھا ،وقادرا ولذلك يشترط في المعلم المدعم     

على نقلھا بالطريقة الم(ئمة وبالتالي المقدرة على اBبداع وتنمية التفوق لدى التلميذ كما يجب 
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على المعلم عند وضعه #سئلة ا�متحانات أن تعود الت(ميذ على ا�بتكار واBبداع في 
   .استخدام العقل وليس العكس

ما يمكن أن يقوم به المعلم في فصله لتعزيز ونقل  "strenbergاسترنبيرج   "  ويلخص لنا
  :اBبداع فيما يلي

عمل المعلم يكون قدوة للت(ميذ في اBبداع من خ(ل مشاركتھم في بعض ا#مثلة  - 13
 .المبدعة في حياته ومن خ(ل طرق التدريس اBبداعية

 .ة إن حدث كذا وكذاتشجيع ا#سئلة ا�فتراضية، والتي تكون في صياغ - 14

السماح للط(ب ببعض ا#خطاء، وعدم المحاسبة على ذلك، مما � يجعلھم يخافون  - 15
 .من المحاولة

تشجيع الت(ميذ على المجازفة والمخاطرة سواء طرح ا#فكار الجزئية أو العمل على  - 16
 .تنفيذھا وأن من سمات المبدعين البارزة حبھم للمجازفة

ميذ على ا�بتكار،فقد لوحظ أن كثرة  ا#سئلة الموضوعية تصميم واجبات تساعد الت( - 17
تؤدي على المدى البعيد من تقليل تدريب الت(ميذ على اBبداع،ومن ھنا تأتي أھمية السماح 

 .للت(ميذ بالقيام ببعض الواجبات المنزلية التي تساعدھم على التفكير الحر

ث فيھا، وعدم تقييدھم بمواضع السماح للت(ميذ باختيار ا#عمال التي يرغبون البح - 18
 .محددة

 .المكافأة على ا#فكار وا#عمال المبتكرة - 19

إعطاء الت(ميذ الوقت الكافي للتفكير،وعدم حصرھم دائما في زمن محدد مما يدفعھم  - 20
 .للتقليد وليس اBبداع

 .تدريبھم على النظر لPمر من خ(ل زوايا متعددة،وليس من منظور الصواب والخطأ - 21

 .اب التفكير اBبداعيإبراز أصح - 22

 .إيجاد الرغبة لديھم للنمو اBبداعي  - 23

العمل على ايجاد  الجو والبيئة التي تساعدھم على النمو في ميدان ا�بتكار سواء بيئة  - 24
)212(الطفل المدرسة ،أو البيئة الخارجية

 

أن يكون فالمعلم تقع عليه مسؤوليات عديدة لذلك �بد أن تتوفر فيه المھارة اللغوية والشفوية و
  .على قدر من الذكاء التي تتطلبه مھنة التدريس،وأن يتمتع  بالصحة النفسية والجسدية

ونخلص على أن المعلم المتزن في شخصيته وصاحب الضمير الحي في مھنته، يكون له 
ا#ثر الكبير في التحصيل الدراسي للتلميذ من خ(ل تقديم العون للت(ميذ في مجا�ت عديدة 

إلخ، وكذلك المحافظة على صحة الطفل ...حية، تعليمية، استغ(ل أوقات الفراغاجتماعية، ص
النفسية واتزان شخصيته حاضرا ومستقب( وبالتالي المحفز إلى حد كبير على استمرار 

  .التفوق الدراسي لدى الت(ميذ
 :طريقة  التدريس - ث

قة التدريس المثالية وكي يلعب  المعلم دورا كبيرا في تنمية التفوق ،عليه أن يتخذ طري    
  .،ولذلك ظھرت العديد من طرق التدريس بغية الحصول على نتائج ايجابية للعملية التربوية

وتظھر براعة المعلم في إيصال مادته إلى الت(ميذ بأسلوب مفھوم من خ(ل اختياره     
  .طريقة التدريس الناجحة، وذلك تبعا للموضوع أو المادة الدراسية
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طرق التدريس وعلى المعلم أن يعرف ما يت(ءم مع القدرات العقلية للت(ميذ  فھناك العديد من
  .وخاصة إن كانوا موھوبين

فھناك الطريقة الحوارية والتي يدخل فيھا المعلم والتلميذ داخل إطار الحوار والمناقشة     
حرية إلى أن يصل التلميذ إلى المعرفة المطلوبة وبذلك يبدي عن آرائه ويعبر عن أفكاره ب

  .تامة
عرض ا#مثلة والنماذج " أما الطريقة  ا�ستقرائية فھي التي يعتمد المعلم فيھا على     

  .)213("وفحصھا ومقارنتھا ثم استنباط القاعدة منھا،فھي ا�نتقال من الجزئيات إلى الكليات
طريقة أما الطريقة ا�ستنتاجية فينقل المعلم فيھا عقل التلميذ من الكليات إلى الجزئيات،وال

ا�ستجوابية يكون  محور الدرس قائما على طريقة ا#سئلة وا#جوبة والتي يحث المعلم من 
خ(ل عملية التفاعل المتبادل مع الت(ميذ على اكتشاف المعارف الجديدة وتنمية الذكاء 

لم القصة وإذا قام المع: لديه،أما الطريقة اBلقائية وفيھا يلقي المعلم على ت(ميذه الدرس مثل
بجمع ھذه الطرق في بعض ا#حيان فھي مفيدة Bثراء معارف الت(ميذ السابقة ،وتثبيت 

  .المعارف الجديدة
غير أنه يوجد بعض المعلمين الذين يستعملون طرق عقيمة، وغير فعالة فھم تارة     

يستخدمون طريقة التحفيظ والتسميع، دون التركيز على الفھم وإدخاله، وتارة أخرى يطالبون 
  .مستوى فھم معين، فيكون نتيجة ذلك فشل المعلم وإحباط مواھب التلميذب

وقد توصل الباحثون إلى أن طريقة التدريس المباشر ھي التي تناسب ت(ميذ المرحلة 
  :ا�بتدائية والمتوسطة وتتضمن اvتي

 .إعطاء الت(ميذ مقدمة للدرس عن طريق اط(عھم على ما يستعملونه -9

 .ي تم تعلمھا سابقا وا#فكار أو المفاھيم المتعلقة بالمادة الجديدةمراجعة المھارات الت - 10

 .شرح المادة الجديدة وتوضيحھا باستخدام ا#مثلة ووسائل اBيضاح - 11

تقييم مدى فھم الت(ميذ واستيعابھم للمادة عن طريق طرح ا#سئلة وتصحيح أي سوء  - 12
 .فھم أو خطأ يقع فيه الط(ب

 .ات جديدة وتطبيق معلومات جديدةالسماح للت(ميذ بممارسة مھار - 13

 .مراجعة المعلومات وتصحيح ا#خطاء عند قيام الت(ميذ بتطبيق ما تعلموه - 14

 .إدراج المادة التي يتم تعلمھا حديثا ضمن الواجب البيتي الذي يكلف به الت(ميذ - 15

)214( .مراجعة المادة بين الحين واvخر - 16
 

التدريس الم(ئمة لطبيعة الدرس  فطرق التدريس عديدة وعلى المعلم أن يختار طريقة
والقدرات العقلية للت(ميذ،التي تمكنھم من تنمية ھذه القدرات وتدفع بھم إلى النجاح والتفوق 

  .دراسيا
  :المناھج والبرامج الدراسية - جـ

وتتمثل في مجموعة الخبرات التعليمية والمواد المقررة والطرق البيداغوجية التي     
ذھا عبر مختلف المراحل الدراسية،ويقوم بوضع ھذه المناھج خبراء تقدمھا المدرسة لت(مي

  .ومختصين في مجال التربية والتعليم
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يشمل جميع النشاطات التي يقوم بھا " على أنه  "عبد اللطيف إبراھيم " ويعرف المنھج 
  .)215(" الت(ميذ أو جميع الخبرات التي يمرون فيھا تحت إشراف المدرسة وبتوجيه منھا

مجموعة الخبرات المربية التي تھيئھا " المفھوم الحديث للمنھج فيشير إلى  أما    
المدرسة للت(ميذ بقصد مساعدتھم على النمو الشامل وعلى تعديل سلوكھم، وبلك يساعد 
المنھج على تحقيق النمو في كافة الجوانب المختلفة للتلميذ الجسمية، العقلية، ا�جتماعية 

ء وبصورة متوازية في كافة الجوانب ،وذلك نظرا لتأثير ھذه والفنية على سوا النفسية
الجوانب في بعضھا البعض،فأي تقصير في إحداھما يؤثر وبصورة سلبية على بقية 

  .)216("الجوانب
إذن إذا كان المنھج الدراسي مبنيا على أساس تربوي فھو يحقق النمو النفسي والجسمي 

دافع له للتفكير السليم، وينمي عنده كذلك والمعرفي للتلميذ المخصص له، ويكون أكبر 
الحاسة ا�جتماعية وروح ا�بتكار وبالتالي يفھم كل تلميذ ما عنده من قدرات واستعدادات 

  .ومواھب فيعمل على تنميتھا بقدر ما يستطيع
وعلى ھذا فإن المناھج الدراسية المراعية للفروق الفردية بين الت(ميذ تعتبر عام(     

  .التحصيل الجيد لھم، وتؤثر في تنمية التفوق لديھممساعدا على 
والعكس من ذلك فإذا كانت المناھج والمواد الدراسية غير مناسبة لمستواھم المعرفي و� 
تراعي القدرات العقلية والذھنية، نظرا لوجود الفروق الفردية فإن كل ھذا يكون عائقا أمام 

  .تحصيلھم
ي منذ بدء العام الدراسي من خ(ل ضبط إن استقرار التنظيم التربوي ضرور    

البرنامج الدراسي واBمكانات المدرسية، وأن تكون معدة جيدا من حيث الشكل والطريقة 
  .التربوية والمادة التعليمية، #ن جميعھا لھا بالغ ا#ثر على التفوق الدراسي للت(ميذ

نجاح المدرسة في  يتضح مما سبق أھمية المناھج والمواد الدراسية كعامل من عوامل
مجا�ت تربية الطفل ،حيث تراعي خصائصه النفسية والجسمية والمعرفية في كل مرحلة 
من مراحل تعليمه وتجعله مقب( على الدراسة وذلك بفضل ا#نشطة والموضوعات التي 

في "  جون ديوي" يتضمنھا المنھج،وبالتالي تؤثر في تفوقه الدراسي وھذا ما أكد عليه 
ير المناھج الدراسية وطريقة التدريس من خ(ل جعل التلميذ محور العملية التعليمية أھمية تأث

  .من حيث تنمية قدراته العقلية والمعرفية ،وتشجيع على ا�ستمرار في التفوق دراسيا
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  جماعة الرفاق -: المبحث الثالث
  تعريف جماعة الرفاق -3-1

  :لغة - ت

  . )217(ات وھي الفرقة من الناسو جمعھا جماع: جماعة
والرفيق المرافق ... ، وترافق القوم وارتفقوا صاروا رفقاء ...رفيقك الذي يرافقك:  رافق

  .  )218(والجمع الرفاق 
 .  )219(والرفقة تعني رابطة الصداقة الجامعة بين ا#فراد

 :اصطEحا - ث

د في نفس جماعة أولية عادة ما تكون من أفرا" يشير مصطلح جماعة الرفاق إلى 
المرحلة العمرية والمكانة تتميز بالع(قات الشخصية القوية، وبرغم أن المصطلح يستخدم 
لuشارة إلى جماعة الصداقة لPطفال إ� أنه ينطبق أيضا على الفئات العمرية ا#خرى في 

  .)220("المراھقين أو الراشدين: نفس المرحلة العمرية ،وممن لھم نفس المكانة ا�جتماعية مثل
بناء اجتماعي غير رسمي يضم عددا من ا#فراد " على إنھا  - أيضا –وتعرف الجماعة 

يجمعھم تقارب السن، أو قرب محل اBقامة، أو تماثل الوضع الطبقي،أو وحدة المكان الذي 
  .)221("إلخ...يرتادونه كالمدرسة ،والحي ،والنادي، ودار العبادة، والشارع 

لية التنشئة ا�جتماعية من حيث أن ا#طفال يتقاربون وفق إذ أن جماعة الرفاق تساھم في عم
أعمارھم أو ميولھم أو ھواياتھم وقدراتھم ،مما يخلق لديه نوع من التنافس لتحقيق أعلى 

  .تحصيل

                                                 
  .101، ص 1973، دار المشرق، بيروت، د في اللغة وا@عEمالمنج  -)  217( 
  .265، ص 2006الدار البيضاء ،  - ، دار صبح وأديسوفت، بيروت 5، ج1،ط  لسان العرب: ابن منظور  -)  218( 

( 219 )
- dictionnaire de la langue Française, op, cit, p 76. 

  .114مرجع سابق،ص ، مصطلحات علم ا�جتماع: سميرة أحمد السيد -)  220( 
، ص 2000،ا�سكدنرية ، قراءة اجتماعية ثقافية ،دار الوفاء ، التربية والمدرسة والمعلم: السيد س(مة الخميسي -)  221( 

185.  



مجموعة ا#طفال " أما تعريف جماعة الرفاق في مرحلة التعليم المدرسي فيقصد بھا 
يتقاربون معه في السن والميول وا�ھتمامات،أو الذين يكونون في نفس عمر الطفل أو الذين 

السكن ،فالطفل في كل مرحلة عمرية له مجموعة  من ا#قران لھا خصائصھا ولھا 
تفاع(تھا، وبالتالي لھا مجموعة من القيم والمعايير والعادات والتقاليد وأنماط السلوك التي 

  )222("يشترك فيھا أفراد ھذه الجماعة ويكون لھم أھداف مشتركة
فالطفل عندما يلتحق بالمدرسة يدخل في خبرات جديدة تختلف عما ظھر له داخل 
ا#سرة،فجماعة الرفاق تتميز با�تساع ، وتتيح للتلميذ فرص التفاعل ا�جتماعي ا#ولي مع 
الجماعة فيبتعد  بذلك عن عملية الضبط والمراقبة التي تمارس في إطار ا#سرة 

ميوله ورغباته وتحقيق عضويته في إطار الحياة  والمدرسة،كما تھدف على إشباع
  .ا�جتماعية

وقد دلت ا#بحاث على انه كثيرا ما يعدل الطفل من القيم والمعايير التي اكتسبھا داخل 
ا#سرة تبعا لما تتطلبه جماعة الرفاق، وھذا يجعل توجيه اvباء #طفالھم في اختيار أصدقائھم 

  .أھمية خاصة
ھؤ�ء ا#طفال الذين يشبھون الطفل في المستوى " لى ويشير ھذا المصطلح إ

ا�جتماعي وا�قتصادي والتعليمي والسن،وظھر حديثا اتجاه مؤداه أنه يمكن تصنيف 
ا#طفال في جماعة رفاق معينة على أساس تفاعلھم على نفس المستوى السلوكي من التعقيد 

  .)223("أكثر من التصنيف على أساس عامل السن
رفاق أو ا#صحاب أو الزم(ء ھي تنظيم غير رسمي يضم مجموعة من إذن جماعة ال

ا#صدقاء المحيطة بالطفل سواء في المدرسة أو المجتمع ويتقاربون وفقا لميولھم ومواھبھم 
  .الدراسية
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 :الدور التربوي لجماعة الرفاق في التفوق التلميذ دراسيا -3-4

وغير مباشر في بناء شخصية الفرد بعد ا#سرة إن جماعة الرفاق تدخل بشكل مباشر     
والمدرسة،إذ تلعب دورا تربويا غير نظامي من خ(ل التأثيرات التي تشمل كل ما يتعرض 
له الفرد في حياته وانعكاسھا على شخصيته ،وذلك ما لPھمية البالغة لھا في تنمية الذكاء لدى 

  .الطفل
باقي المؤسسات التربوية وتساھم في  حيث أن ھذه الجماعة تقوم بدور تكاملي مع    

التنشئة ا�جتماعية وبالتالي تؤثر في تنمية الجانب المعرفي والذھني للطفل ،وينظر إليھا على 
  )224(".منظومة تربوية تسعى إلى تحقيق وظائف تربوية متنوعة" أنھا 
ن الثالثة وقد دلت ا#بحاث أن ا#قران � يكون لھا دور ھام في حياة  الطفل إ� بعد س    

حيث تتزايد أھميتھم فيحمل الطفل كل أشكال السلوك التي اكتسبھا من ا#سرة إليھم ،وذلك � 
الطفل سرعان ما يتبين من خ(ل اتصا�ته في المواقف " ... يعني أن تظل ثابتة ذلك أن 

من مدرسة الحضانة، أن كثيرا من ا�ستجابات التي كان يثاب عليھا :ا�جتماعية الجديدة مثل
الوالدين، يثاب عليھا من اvخرين،على حين ھناك استجابات أخرى ثبت أنھا غير مقبولة عند 
اvخرين، بل وقد تعاقب من المدرسين ،أو ا#قران، وأمثال ھذه ا�ستجابات تنقص قوتھا 

  )225("،وتحل محلھا استجابات جديدة تثبتھا جماعة ا#قران
  :ويتلخص دورھا التربوي فيما يلي

 )الرسم، الكتابة، القراءة(ة في النمو العقلي عن طريق ممارسة الھوايات، المساعد •
 .والتنافس على التفوق دراسيا

 .النمو ا�جتماعي من خ(ل الصداقات •

 .النمو ا�نفعالي عن طريق الع(قات العاطفية في الجماعة •

 .المساعدة في النمو الجسمي عن طريق إتاحة فرصة ممارسة النشاط الرياضي •

 .فيه روح ا�نتماء تنمي •

 .تبرز مواھبه من خ(ل اللعب •

 .القيادة: القيام بأدوار اجتماعية مثل  •

وبناء عليه يجب أ� تمانع ا#سرة في انتماء طفلھا إلى جماعة الرفاق ولكن عليھا أن     
  .تعلمه حسن ا�ختيار بالتدرج والتوجيه والنصح، وتحذره من رفاق السوء

 -ربوي وذلك فيما تكسبه #عضائھا من أنماط سلوكية معينةإذن ھذه الجماعة لھا دور ت
  .وما تساھم فيه من غرس آداب معينة تعزز ما تعلمه في ا#سرة والمدرسة -ايجابية أو سلبية
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  :تأثير جماعة الرفاق في تفوق التلميذ دراسيا -3-3

فل وبالخصوص في مرحلة إن ھذه الجماعة لھا أھمية كبيرة في تكوين شخصية الط    
المراھقة، ولذلك اھتم علماء ا�جتماع بدراسة تأثيرھا على أداء التلميذ المدرسي #نھا تلعب 

  . دورا كبير في إكسابه معايير تشجع فيه التفوق الدراسي
كما تتعدد أشكالھا وذلك حسب طبيعتھا ،وتكوينھا وبيئتھا إ� أن الجماعة التي تؤثر في سلوك 

  :الطفل ھي
 :جماعة اللعب - ب

اعتبر اللعب أفضل وسط يمكن للطفل من خ(له أن يتعلم كثيرا من جوانب الحياة 
ا�جتماعية، وإتاحة الفرصة له �ستخدام حواسه وعقله بشكل بناء، والذي أصبح في البرامج 

  .التعليمية جزءا متمما لھا
لجماعات، والتي يلعب فيھا #نه يعد عند ا#طفال من أھم العمليات التي تتم في إطار ھذه ا" 

ا#طفال عدة أدوار اجتماعية كدور ا#م، وا#ب، دور الجندي، والمعلم،ودور 
  .)226("إلخ...الشرطي،واللص،والطبيب

فيكتشف الطفل بذلك البيئة التي يعيش فيھا،وتظھر أھميتھا التربوية من خ(ل عضوية     
العقلية والفكرية الكامنة،وبالتالي الطفل في ھذه الجماعة فيكتشف إمكاناته ،واستعداداته 

  .تتبلور شخصيته بشكل أكثر وضوحا واتزانا
#ن كثيرا ممن أظھروا تفوقا رياضيا أو فنيا في سن الشباب كانت "... 

استعداداتھم،وإمكاناتھم ا#ولية قد بدأت في الظھور من خ(ل جماعات اللعب،ومن خ(ل ما 
أبطال الرياضة (قران التي كان ينتمي إليھا كان يمارسه الفرد من دور في جماعات ا#

،#ن ما يمارسه ا#طفال من ألعاب تنمي الذكاء لديھم في )227( )"،علماء الرياضيات، مث(
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المدرسة يستمر تأثيرھا عليھم ضمن جماعة الرفاق التي ينتمون إليھا،فتنمي لديھم الرغبة في 
  .التفوق

ثير ا�يجابي لھذه الجماعة في أن استخدام وقد توصل الباحثون في دراساتھم حول التأ    
اللعب يعتبر وسطا تربويا يؤثر في تنمية القدرات العقلية، وبالتالي إبراز  تفوقه الدراسي من 

لعبة الشطرنج، لعبة : خ(ل أدوات كل لعبة وأھدافھا التي يمكن أن تساعد في ذلك مثل
  .وغيرھا...ا#لغاز

  :يلي ويمكن تلخيص تأثيرھا التربوي فيما
إذ تتيح ھذه الجماعة من خ(ل اللعب مجا�ت التعاون و المشاركة  :النمو ا�جتماعي •

وإكسابه المھارات،والعادات والمعايير ا�جتماعية التي في ظلھا يتشكل لديه روح الجماعة 
 .،ويتخلص من تمركزه حول ذاته

على ذاته فا�نتماء إلى ھذه الجماعة تتيح للطفل فرص التعرف  :النمو النفسي •
واستعداداته الكامنة في شخصيته فتتبلور اھتماماته وميوله وترتقي إمكاناته العقلية،وتخلصه 
من ا�نطواء والعزلة،وبما أن حاجته الذاتية للنجاح فھي تمكنه من تحقيق مطالب النمو،التي 

 ).المدرسة، ا#سرة(ربما � يجد لھا إشباعا في باقي وسائط التربية ا#خرى 

فا#نشطة التي يمارسھا الطفل داخل الجماعة من خ(ل مواقف  :العقلي وا@دراكي النمو •
اللعب،توسع دائرة المثيرات التي تحرض استعداداته العقلية ،وتحثه على البحث والتقصي 

 ).إلخ...أسلوب حل المشك(ت ،التفكير اBبداعي( والتفكير 

تنامى لدى الطفل مھارته الجسمية إذ من خ(ل اللعب والنشاط البدني ت :النمو الجسمي •
الشجاعة : والرياضية ،ويكتسب الفضائل الخلقية والعقلية والجسمية مثل

 .إلخ...المبادرة،الصبر،

ورغم التأثيرات ا�يجابية التي يتوقع أن تحدثھا ھذه الجماعة في شخصية ا#طفال،إ�     
تي ينتمون إليھا المشجعة أنھا أحيانا تساھم بشكل سلبي وذلك كنتيجة لطبيعة البيئة ال

،والتي تغاير توجھات المؤسسات التربوية )إلخ...السرقة ،التوسل،القتل(للسلوكات ا�نحرافية 
  .الرسمية المدرسة وا#سرة

نخلص إلى أن جماعة الرفاق تؤثر بشكل أو بآخر في البناء الفكري والعقلي للطفل المنتمي 
أھم ھذه ا#شكال التي تمارسھا ھذه الجماعة ھو إليھا،وتساھم في تنمية حب النجاح لديه و

،وبالتالي يساھم في التفوق )الذھني،الترفيھي،الثقافي(اللعب الذي يجمعھم وينمي  لديھم الذكاء
دراسيا،والتنافس على ذلك فيما بينھم في إطار الع(قات التي تجمعھم في احترام ا#نماط 

  .السلوكية المتعارف عليھا فيما بينھم

سبق أن ا#وساط ا�جتماعية التي يعيش فيه التلميذ المتفوق تلعب دورا كبيرا في ما يتضح م
تنشئته اجتماعيا وتربويا بما توفره له من وسائل مساعدة والتي تنعكس على تحصيله 

  .الدراسي
 
 1.تفريغ وتحليل البيانات:
 1-1-  البيانات الشخصية:

ية #ي بحث اجتماعي ، وذلك بھدف التعرف على الجوانب تعتبر البيانات الشخصية بمثابة البيانات ا#ول
.ا�جتماعية والتعليمية للمبحوث  

يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس):2(جدول رقم   



%النسبة المئوية  التكرارات ا�حتما�ت  
%32 32 ذكر  
%68 68 أنثى  
%100 100 المجموع  

أعلى بالمقارنة مع نسبة الذكور التي لم % 68الجنس أن نسبة اBناث يتبين من الجدول أع(ه الخاص بتوزيع المتفوقين على 
%.32تبلغ إ�   

إن ارتفاع عدد اBناث في العينة يرجع إلى كون أن الفتاة تفضي معظم وقتھا في المنزل مع ا#سرة وبالتالي تراجع دروسھا 
ويقضي معظم وقت فراغه في الخارج، ) قةسن المراھ(سنة  16-15وتستفيد من وقت فراغھا ، أما الذكور في ھذا السن 

.كما يمكن تفسير ھذا ا�خت(ف إلى كون الفتاة المتفوقة تسعى إلى احت(ل مستقبل أفضل داخل المجتمع ، عكس الذكر  
 
 
 
 
 

يوضح توزيع عدد ا@خوة على المبحوثين): 03(جدول رقم   
%النسبة المئوية  التكرارات ا�حتما�ت  

1-2  17 17%  
3-4  38 38%  
5-6  30 30%  
7-8  8 8%  
9-10  5 5%  
11-12  2 2%  

% 100 100 المجموع  
، %  30: المقدرة بـ ) 6- 5(ھي ا#على ثم تليھا الفئة %  38تقدر بـ ) 4- 3(يتبين من الجدول أع(ه أن فئة عدد اBخوة 

وا#قل نسبة  ھي ھذه %  5بنسبة ) 10 -  9(، ثم فئة % 8: المقدرة بـ ) 8 - 7(، ثم تليھا فئة %  17) 2 - 1(وبعدھا فئة 
%. 2:المقدرة بـ ) 12 - 11(الفئات ھي   

وھذا يعني أن أغلب المتفوقين لينتمون إلى أسرة ) 6-  5(، )4- 3(، )2 -  1: (إن أكبر الفئات التي تضم  المبحوثين ھي 
والمعيشة المساعدة في الدراسة ، وھذا متوسطة الحجم ، والذي يوضح أن باستطاعة ھذه ا#سرة  توفير الوسائل التعليمية  

أن حجم ا#سر ة تأثيرا على ظاھرة التفوق ، كما يدل أيضا أن عدد ا#خوة له تأثير على " عائشة حنفي" ما ثبت في دراسة 
أسئلة شھادة : المتفوق دراسيا ،فمساعدة ا#خوة في توضيح  ا#مور الدراسية التي قد يجد فيھا المتفوق صعوبة ما ،مثل

.التعليم المتوسط  
 
 
 
 

يوضح ترتيب المبحوثين بين ا9خوة): 04(جدول رقم   
%النسبة المئوية  التكرارات ا�حتما�ت  

1-2  45 45%  
3-4  32 32%  
5-6  14 14%  
7-8  5 5%  
9-10  3 3%  
11-12  1 1%  

% 100 100 المجموع  
التي  )  4- 3(ثم تليھا الفئة % 45: تقدر نسبتھا بـ ) 2 - 1(يتبين من الجدول أع(ه أن فئة ترتيب المبحوثين بين ا#خوة في 

:، أما الفئات الباقية فھي تقدر بنسب قليلة جدا تتراوح ما بين % 14المقدر بنسبة ) 6-  5(، ثم الفئة % 32تقدر بنسبة   
.على التوالي% 1،3%،5%  



وبالتالي عدد أفرادھا متوسط الحجم كما ) 6 -  5( ، )4- 3(، ) 2-  1(يتضح أن ترتيب المتفوق يتمركز في الفئات ا#ولى 
رأينا في الجدول السابق والذي يعود للظروف ا�قتصادية وا�جتماعية التي حتمت على ا#سر الجزائرية من تقليص عدد 
.أفرادھا لتوفر #بنائھا الظروف المعيشية المريحة والمساعدة على الدراسة   

وأن تردي الظروف "ئلة والمدرسة في رسوب الطلبة في المدارس المتوسطة دور العا" وھذا ما أثبته نتائج دراسة 
.ا�قتصادية لPسرة يعتبر عام( مؤثرا في جعل التلميذ غير قادر على مواصلة الدراسة والتفوق  
 
 
 

يوضح توزيع المبحوثين في العيش مع الوالدين): 05(جدول رقم   
 النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت
% 91 91 نعم  
%7 07 الط(ق �  

%2 02 الوفاة  
% 100 100 المجموع  

، ونسبة الذين � يعيشون مع %  91 :يتبين من الجدول أع(ه أن نسبة المتفوقين الذين يعيشون مع ك( الوالدين تقدر بـ 
.للوفاة% 2، ونسبة ) الط(ق(ن للمنفصلين %7 :والديھم تترواح ما بين   

يعيشون مع ك( الوالدين والذين يوفران #فراد العينة ا�ستقرار ا#سري الذي يتميز %  91لعينة يتضح أن أغلبة أفراد ا
بالع(قات ا#سرية المتماسكة والجيدة ، ذلك أن عملية التنشئة ا�جتماعية للتلميذ داخل ا#سرة تؤثر إيجابا بوجود ك( 

من المتفوقين %  9س من ذلك وھذا ما تدل عليه البيانات في أن الوالدين لما يوفرانه من  استقرار نفسي واجتماعي ، والعك
.يعيشون في أسر مفككة  

يوضح توزيع المستوى التعليمي لوالدي المبحوثين): 06(جدول رقم   
 ا9م ا9ب ا�حتما�ت

%النسبة المئوية التكرارات %النسبة المئوية التكرارات   
%2 02 أمي  07 7%  
%10 10 ابتدائي  17 17%  

توسطم  13 13%  14 14%  
%32 32 ثانوي  38 38%  
%43 43 جامعي  24 24%  
%100 100 المجموع  100 100%  
% 32من اvباء من ذوي المستوى الجامعي ، ثم يليھم ذوي المستوى الثانوي بنسبة %43يتبين من الجدول أع(ه أن نسبة  

، ثم ذوي المستوى ا#مي بنسبة % 10تدائي بنسبة ويليھم ذوي المستوى  ا�ب% 13، ثم ذوي المستوى المتوسط بنسبة 
2.%  

، ثم %24ويليھم ذوي المستوى الجامعي بنسبة % 38: أما بالنسبة لPمھات فالنسبة العالية ھي من ذوي المستوى الثانوي بـ 
تضح أن لذوي المستوى ا#مي ي% 7بالنسبة لذوي المستوى ا�بتدائي، ثم % 17، و% 14ذوي المستوى المتوسط بنسبة 

والذي يفسر تفوق أبنائھم دراسيا، وتقل نسبة ) جامعي، ثانوي(أغلبة اvباء وا#مھات ھم من ذوي المستوى التعليمي 
، وھذا ما أثبتته نتائج الدراسات السابقة في أن )أمي - ابتدائي  –متوسط (المتفوقين في ا#سر ذوي المستوى التعليمي 

سر ذوي المستوى التعليمي العالي من خ(ل إحساسھم بمسؤولية تعليم أبنائھم لتحقيق الت(ميذ المتفوقين يتمركزون في ا#
التفوق عن طريق الع(قات ا�جتماعية وطريقة التنشئة والذي يدل على مستواھم الثقافي عكس ا#ميين ، الذين � يمتلكون 

.ا#ساليب التربوية المساعدة والمشجعة على استمرار موھبة التفوق  
يوضح توزيع مھن والدي المبحوثين): 07(قم جدول ر  

 ا9م ا9ب ا�حتما�ت
%النسبة المئوية التكرارات %النسبة المئوية التكرارات   

%36.08 35 إطار سامي  22 22.22%  
%19.59 19 موظف  03 3.03%  
%8.25 08 عامل يومي  / / 
%20.62 20 عامل حر  03 3.03%  
%11.34 11 متقاعد  / / 
%4.12 04 بطال  71 71.71%  
%100 97 المجموع  99 100%  



ثم يليھا ذوي ا#عمال الحرة  % 36.08: يبين الجدول أع(ه أن النسب العالية لمھن اvباء ذوي اBطارات السامية تقدر بـ 
، ونسبة المتقاعدين  %8.25من الموظفين ثم يليھا ذوي ا#عمال اليومية بنسبة  %19.59، ثم نسبة %20.62بنسبة 

.%4.12 :، أما البطالين بنسبتھم تقدر بـ  11.34%  
، بينما تقدر نسب ا#مھات ذوات اBطارات %71.71 :أما بالنسبة لPمھات فمعظمھن ماكثات في المنازل وتقدر نسبتھم بـ

.%3.03: ، أما ا#عمال الحرة و الموظفات فتقدر نسبتھن بـ %22.22: السامية بـ  
يتوفر لديھم دخل مناسب يساعدھم على تلبية كافة ) اBطار السامي، عامل حر(ي المھن يوضح ھذا التوزيع أن اvباء ذو

إلخ ،أما باقي المھن فتقل نسبھا ...غذاء لباس، أدوات مدرسية وترفيھية : الحاجيات التي يحتاجھا التلميذ للدراسة من 
.وسائل المساعدة للدراسةتدريجيا وكذلك بالنسبة للدخل ما بسبب عجزا لھذه ا#سر في توفير كافة ال  

عدم : أما ا#مھات فأغلبھن ماكثات في المنازل والذي يرجع إلى سبب عدم توفر مناصب العمل ، أو #سباب أسرية مثل
رغبة ، الزوج في عمل الزوجة، وكذلك #ن ا#ب ھو الكافل والمعين ا#ول لPسرة ، إلى أنه يؤثر بشكل ايجابي في تفوق 

والذي يمكن المتفوق من ) 06(لب ا#مھات ذوي مستوى تعليمي عالي كما يوضحه الجدول السابق رقم التلميذ وذلك أن أغ
ا�ستفادة العلمية فيما يخص أمور دراسته من قبل ا#م، وكذلك فا#مھات العام(ت يحتلن نسبة � بأس بھا ، حيث أكد مدراء 

راسي يتأثر بطبيعة مھن ا#ولياء ،وھذا ما ثبت أيضا في نتائج المؤسسات عند إجراء مقابلة غير مقننة معھم أن التفوق الد
في أن الت(ميذ المتفوقين ينتمون إلى أسر ذات مستوى ثقافي ومھني مرتفع ، " محمد جمال –تودري مرقص حنا " دراسة 

.و يظھر ھذا التأثير في المرحلة المتوسطة حيث يكون إدراك التلميذ كافيا لمعرفته لموھبته  
 
 

يوضح نوع منزل المبحوثين): 08(رقم جدول   
%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  
%94 94 ملك  
%6 06 مستأجر  
%100 100 المجموع  

وباقي % 94: يتبين من الجدول أع(ه أن أغلبية المتفوقين يعيشون في وسط عائلي مستقل بمنزل ملك لھم وتقدر نسبتھم بـ 
.تفوقين الذين يعيشون في المنازل المستأجرةتضم الم% 6 :النسبة المقدرة بـ   

يتضح من ھذه المعطيات أن الت(ميذ الذين يعيشون في منازل ملك لھم ، يوفر لھم ا�ستق(لية في العيش دون ا�شتراك مع 
كن اvخرين ، كما يساعد في توفير الجو المساعد على الدراسة ، أما ا#سر التي تعيش في منازل مستأجرة فھذا � يم

.ا#ولياء من متابعة أبنائھم وذلك لطبيعة المنزل  
.وعلى كل حال فإن ا#سر التي تمتلك منازل خاصة بھا توفر #بنائھا الجو المساعد على الدراسة ومراجعة دروسھم  

يوضح عدد غرف منازل المبحوثين): 09(جدول رقم   
%النسبة المئوية  التكرارات ا�حتما�ت  

2 – 3  22 22%  
4 – 5  49 49%  
6 – 7  18 18%  
8 – 9  06 6%  
10 – 11  02 2%  
12 – 13  02 2%  

%100 100 المجموع  
: تقدر نسبتھا بـ ) 3 -  2(، والفئة التي تليھا %49: تقدر نسبتھا بـ ) 5 - 4(يتبين من الجدول أع(ه أن فئة عدد الغرف 

فتقدر ) 11 -  12(، ) 11- 10(، أما الفئتين %6بنسبة ) 9 -  8(، ثم تليھا الفئة %18: فنسبتھا ھي ) 7- 6(، أما الفئة 22%
.%2: نسبتھا بـ   

يتضح من ھذه المعطيات أن أغلبة ا#سر � تعاني من ضيق في المنازل ، والتي يتناسب مع عدد أفراد ا#سرة الذي يتراوح 
" ھذا ما توصلت إليه نتائج دراسة أفراد ، والذي يعني أن عدد الغرف كاف إلى حد ما #سر المتفوقين و 06إلى  02ما بين 

 06إلى  05وعدد أفرادھا ما بين  % 19.51تقدر بنسبة ) 04(أن نسبة غرف منازل المتفوقين التي عددھا  "عادل زرمان
فإن السكن من أھم مقومات الحياة ا#سرية لما يوفره من استقرار في حياة ) 09(و) 08(أفراد، وبناء على الجدولين رقم 

لنفسية ، وا�جتماعية ويتيح جوا م(ئما لتفاعل أفراد ا#سرة ومن جھة أخرى يتيح للت(ميذ الجو المناسب للتعلم ا(ا#فراد 
.ومراجعة الدروس وخلق الجو المناسب للتفوق  

يوضح المستوى المعيشي لوالدي المبحوثين): 10(جدول رقم   
%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  
%5 05  غني  
%94 94 متوسط  



%1 01 فقير  
%100 100 المجموع  

ثم يليھا ا#سر % 94: يتبين من الجدول أع(ه أن أغلبة ا#سر من ذوي المستوى المعيشي المتوسط والتي تقدر نسبتھا بـ
%.1، أما ا#سر الفقيرة فنسبتھا %5الغنية بنسبة   

حد ما في توفير الوسائل المعيشية المساعدة على يتضح من خ(ل ھذه البيانات أن ا#سر ذات الدخل متوسط يساعدھا إلى 
، أما ا#سر الغنية فھي تؤثر بنسبة )07(كما في نتائج الجدول رقم ) إلخ...غذاء، لباس، أدوات مدرسية، مكافآت(الدراسة من 

وفير أدنى المتطلبات ضئيلة في تفوق التلميذ وذلك لعدم اھتمام الوالدين بتفوق أبنائھم ، أما ا#سر الفقيرة فھي � تستطيع ت
.وتعاني مشاكل اقتصادية واجتماعية التي تؤثر سلبا على تحصيل التلميذ دراسيا  

يوضح نسب تفوق التلميذ في الدراسة): 11(جدول رقم   
إلى مجموع ا�حتما�ت%النسبة المئوية  التكرارات ا�حتما�ت  

)الذكاء(القدرات العقلية   44 28.94%  
%26.97 41 ا�جتھاد في الدراسة  
%38.81 59 الرغبة في الحصول على أفضل النتائج  
%5.26 08 حب المطالعة  
%5.92 09 أخرى تذكر  
%100 152 المجموع  

يتبين من الجدول أع(ه أن أغلبة الت(ميذ اختاروا أن نسب تفوقھم يرجع إلى رغبتھم في الحصول على أفضل النتائج 
% 26.97، ثم ا�جتھاد في الدراسة بنسبة %28.94بنسبة ) الذكاء(ھا القدرات العقلية ، ثم يلي%38.81: والمقدرة نسبتھم بـ 

حب التطلع ورؤية أشياء جديدة، حب أن يكون المستوى المطلوب ولديه مستقبل : وتتمثل في% 5.92وأخرى تذكر بنسبة 
%.5.26ب المطالعة بنسبة ، الدعم المعنوي من قبل الوالدين وحب التفوق بين الزم(ء، وأخيرا ح)مھنة(زاھر   

وبناء على ھذه البيانات فإن الرغبة في الحصول على أفضل النتائج في جميع المواد ، تعتبر بمثابة دافع بالنسبة  
للتلميذ للتفوق في دراسته على مستوى جميع المواد الدراسية المقررة عليه وھذا ما يظھر في السج(ت المدرسية للت(ميذ 

يرجع إليھا الفضل في التفوق وھذا ما أكده مدراء ا�كماليات في أن )الذكاء(، كما أن القدرات العقلية )02 أنظر الملحق رقم(
في  "أديب محمد علي الخالدي" ظاھرة التفوق تعود في ا#ساس إلى قدرات ذاتية يتسم بھا المتفوق وھذا ما أثبتته دراسة 

.ي والتي تدفعه إلى ا�جتھادأن ھناك ع(قة موجبة بين الذكاء والتحصيل الدراس  
يوضح لمن يعود الفضل في تفوق التلميذ دراسيا): 12(جدول رقم   

إلى مجموع ا�حتما�ت% النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  
%35.81 53 ا#سرة  
%27.03 40 المدرسة  
%6.08 09 جماعة الرفاق  

)الذكاء(القدرات العقلية   43 29.05%  
%2.03 03 أخرى تذكر  
%100 148 المجموع  

ثم تليھا القدرات % 35.81: يتبين من الجدول أع(ه أن الذي يعود له الفضل في تفوق التلميذ بنسبة عالية ھي ا#سرة بـ 
، وأخيرا أخرى تذكر %6.08، وجماعة الرفاق بنسبة %27.03، وبعدھا المدرسة بنسبة %29.05بنسبة) الذكاء(العقلية 
الرغبة الذاتية في تحقيق النتائج العالية وحث ا#سرة على التفوق بالتشجيع وحب ا�جتھاد : في وتتمثل % 2.03بنسبة 

.والنجاح وكذلك تشجيع ا#صدقاء ل(ستمرار في التفوق  
، فھي التي توفر الوسط )الذكاء(يتضح أن ا#سرة تساعد التلميذ ماديا ومعنويا في التفوق بالموازاة مع قدراته العقلية 

المساعد بأساليبه التربوية على تطوير موھبة التفوق دراسيا لدى التلميذ كما تقدم له الدعم النفسي ، وكذلك ا#مر  ا#سري
بالنسبة للمدرسة فھي تتكامل مع ا#سرة في تأدية وظائفھا التربوية فتؤثر على المتفوق إيجابا بأن توفر له الجو الدراسي 

النسبة لجماعة الرفاق فمعظم وقتھم يكون في ألعاب ھامشية � ع(قة لھا بالدراسة الم(ئم لتطوير معارفه ومواھبه أما ب
.والذي � يعطي لھا ا#ھمية في حث الت(ميذ على الدراسة  
 

يوضح الذين يقتدي بھم التEميذ المتفوق دراسيا): 13(جدول رقم   
إلى مجموع ا�حتما�ت% النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  

ينالوالد  45 27.60%  
%13.49 22 اBخوة  
%7.36 12 الرفاق  
%16.56 27 ا#ساتذة  



%23.31 38 العلماء  
%11.66 19 الدعاة اBس(ميين  
%100 163 المجموع  

، %23.31من المتفوقين يقتدي بالوالدين ثم نسبة  العلماء المتفوقين بنسبة % 27.60يتبين من الجدول أع(ه أن نسبة 
، وأخيرا جماعة %11.66، ثم الدعاة اBس(ميين بنسبة % 13.49، ثم ا#خوة بنسبة % 16.56#ساتذة بنسبة وبعدھا يليھم ا

%.7.36الرفاق بنسبة   
يتضح من البيانات أن الوالدين يعتبران بمثابة القدوة للتلميذ في تفوقه وذلك رغبة منه في الوصول إلى مراكزھم  

،وأيضا  فا#خوة يعتبرون بالنسبة للتلميذ المتفوق قدوة لھم ) 07 -06(تائج الجدول رقم العلمية والمھنية العالية كما تبين ن
.وخاصة ذوي المستوى التعليمي العالي  

فالمتفوق يقتدي بكل  وكذلك ا#مر بالنسبة لPساتذة والعلماء المتفوقين في كافة المجا�ت فھم بمثابة قدوة للتلميذ في دراسة،
.ته فيولد لديه الرغبة في الوصول إلى المراتب العليا وتحقيق مستقبل أفضلمن يحرز تفوقا في دراس  

 
 
 

يوضح المھن التي تطمح لھا المبحوثين في المستقبل): 14(جدول رقم   
%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  
%79 79 الفروع العلمية  
%21 21 الفروع ا#دبية  
%100 100 المجموع  

اختاروا الفروع العلمية ، لينما الفروع ا#دبية % 79 :ه أن النسب العالية للمبحوثين التي تقدر بـ يتبين من الجدول أع(
%.21فتراوحت نسبتھا بـ   

الطب ، الھندسة ، الصيدلة، (يتضح من البيانات أن المتفوقين يطمحون في المستقبل إلى المھن ذات الطابع العلمي 
).الصحافة،القضاء ، السياسة، المخابرات: (لت في ، أما الفروع ا#دبية فتمث)ا�ختراع  

وبناء عليه فإن أغلبة المبحوثين يطمحون لمھن ذات مستوى تعليمي واقتصادي عالي والذي يرجع �قتدائھم بأسرھم أو 
حصيلية كما في والرغبة في تحقيق أفضل النتائج الت) الذكاء(وبالموازاة بقدراتھم العقلية ) 13(بأساتذتھم كما بينه الجدول رقم

).11(الجدول رقم   
 1-2-  البيانات الخاصة با9سرة:

يوضح تشجيع ا9سرة في استمرار التفوق): 15(جدول رقم   
%النسبة المئوية  التكرارات ا�حتما�ت  
%83 83 نعم  
%15 15 أحيانا  
� 02 2%  
%100 100 المجموع  

عم على أنھم يلقوا التشجيع من والديھم �ستمرار في التفوق بنسبة يتبين من الجدول أع(ه أن أغلبة المبحوثين أجابوا بن
%.2: ، بينما � فنسبتھا تقدر بـ %15، وأجابوا أحيانا بنسبة % 83  

يتضح من البيانات أن أغلبية أسر المبحوثين واعية بضرورة الحفاظ على ھذه الموھبة بتوفير التشجيع المعنوي أو المادي 
ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة في أن ھناك ع(قة ما بين التفوق كظاھرة والجو ا#سري ،  المحفز للت(ميذ، وھذا

.في تشجيع الوالدين #بنائھم المتفوقين يعزز لديھم الدافع للنجاح والتحصيل  
يوضح مدى توفير ا9سرة لمطالب المتفوق الدراسية): 16(جدول رقم   

إلى مجموع ا�حتما�ت%وية النسبة المئ التكرارات ا�حتما�ت  

 نعم

 
 
 
 
100 

%19.66 92 ا#دوات المدرسية  

100 %  

%15.81 74 الكتب الدراسية المدعمة  
%10.89 51 الكتب العلمية الخارجية  
%11.11 52 ا#قراص العلمية  
%11.11 52 كمبيوتر خاص بك  
%14.74 69 دروس خصوصية مدعمة  
%16.66 78 التغذية الجيدة  
%100 468 المجموع  

�  / / 



% 100 100  المجموع  
، % 100يتبين من الجدول أع(ه أن جميع المبحوثين أجابوا بنعم على أن أسرھم توفر لھم المطالب الدراسية بنسبة 

:وتوزعت نسب إجابة المتفوقين على ھذه المطالب كالتالي  
ثم الكتب المدرسية المدعمة % 16.66، وتليھا التغذية الجيدة بنسبة % 19.66فأعلى نسبة كانت لPدوات المدرسية بنسبة 

، أما ا#قراص العلمية والكمبيوتر الخاص بالمتفوق فتقدر % 14.74وتليھا الدروس الخصوصية بنسبة % 15.81بنسبة 
%.10.89، ثم الكتب العلمية الخارجية  بنسبة %11.11: نسبتھا بـ   

ن جميع أسر أفراد العينة توفر #بنائھا المطالب الدراسية المساعدة للتحصيل والذي يرجع إلى أن يتضح من ھذه البيانات آ
، وأيضا )07(أغلب ا#ولياء ذوي مراكز مھنية توفر لھم الدخل المناسب لتوفير ھذه المطالب كما يتبين في الجدول رقم 

ي للوالدين  حيث يتوزعون جميعھم على مستويات تعليمية يرجع ھذا  ا�ھتمام  بتوفير ھذه المطالب إلى المستوى التعليم
أن مجموع أسر المتفوقين المثقفين "  عادل زرمان" ، وھذا ما ثبت في نتائج دراسة )06(عالية كما يتبين في الجدول رقم 

.ئليفوق عدد غير المثقفين الذين � يمتلكون ھذه الوسا) كتب ، مج(ت، كمبيوتر(يملكون وسائل تعليمية من   
بناء عليه فإن اھتمام ا#سر بتفوق أبنائھم يكون من خ(ل التشجيع المادي والمعنوي من خ(ل ا�ھتمام بتوفير كافة المطالب 
.الدراسية #بنائھم ، وتحفيزھم بالمدح والتقدير اللذين يشك(ن دافعا لدى التلميذ �ستمراره على التفوق دراسيا  

ا9سرة بالمتفوق في امتEكه لغرفة خاصة بهيوضح مدى اھتمام ): 17(جدول رقم   
%النسبة المئوية  التكرارات ا�حتما�ت  

 نعم
%35 35 نعم 49  

49% %12 12 أحيانا   
� 02 2%  

� 51 51%  
%100 100 المجموع  

يث نجد أغلبية ، ح% 49و يقدرون بنسبة  49يتبين من الجدول أع(ه أن المبحوثين الذين يمتلكون غرف خاصة بھم عددھم 
، بينما % 35فردا أجابوا بنعم في أن الغرفة الخاصة بھم تساعدھم على التفوق بنسبة  35: المبحوثين المقدر عددھم بـ 

، أما النسب ا#كثر فكانت � في أن الغرفة %2فرد  بنسبة  02، ومن أجابوا � عددھم %12فردا بنسبة  12أحيانا عددھم 
%.51فرد بنسبة  51وق وعددھم الخاصة � تساعد على التف  

يتضح من ھذه البيانات أن معظم المبحوثين � يعتبرون أن امت(ك غرفة خاصة بھم تساعدھم على ا�جتھاد أكثر في 
، كما يكمن السبب في أن )09(الدراسة والذي يرجع لطبيعة المنازل التي يعيش فيھا المتفوقون كما تبين في الجدول 

أسر ومستوى تعليمي عالي بالتالي تتوفر لدى ھذه ا#سر الثقافة التربوية من أجل توفير الھدوء المبحوثين أغلبھم من 
.والتنظيم ال(زم للمنزل لمساعدة أبنائھم في الدراسة  

يوضح المكافآت التي تقدمھا ا9سرة للمتفوق دراسيا): 18(جدول رقم   
�تإلى مجموع ا�حتما% النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  

 نعم

%24.29 52 تعبير عن الفرح  

83%  

%19.63 42 الثناء عليك  
%34.58 74 التشجيع أكثر  
%19.63 42 تقديم ھدية  
 / / � مبا�ة
 1.87 04 أخرى تذكر
%100 214 المجموع   

%3 03 أحيانا  
� 04 4%  
%100 100 المجموع  

وتتوزع اBجابات % 83 :أسرة وتقدر نسبتھا بـ  38أبناءھا لتفوقھم عددھا  يتبين من الجدول أع(ه أن ا#سر التي تكافئ 
 74: فأغلبية المبحوثين أكدوا أن طبيعة ھذه المكافأة تتمثل في التشجيع أكثر على التفوق وعددھم : على ا�حتما�ت التالية 

، أما من أجاب على الثناء وتقديم % 24.29فردا بنسبة  52وتليھا التعبير عن الفرح وأجاب عليھا % 34.58فردا وبنسبة 
، وتتمثل ھذه المكافآت %1.87، وأخرى تذكر فقد أجابوا عليھا بنسبة %19.63فردا وذلك بنسبة  42الھدية فيقدر عددھم بـ 

.في الفرح وا�فتخار والتشجيع وا�حترام، وإقامة حف(ت، تقديم مبالغ مالية  
ثين تقدم مكافآت ل(بن المتفوق والتي تتخذ طابعا معنويا بإظھار التشجيع والثناء يتضح من البيانات أن أغلبية أسر المبحو

والتعبير عن الفرح وھذا ما يجعل المتفوقين أكثر اعتزازا بأنفسھم وتقديرا لذاتھم ، وكذلك  المكافآت المادية بتقديم ھدايا 
وك الدراسي، والذي يظھر أن ا#سر لديھا الوعي فھي تعزز لدى التلميذ ا�ستمرار على ھذا السل) قصص ، مبالغ مادية(

.الكافي لتشجيع أبناءھا على التفوق  



لواجباته المدرسية متفوقيوضح قيام ال): 19(جدول رقم   
%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  

%16 16 الوالدين  
 / / اBخوة
%84 84 � أحد  
%100 100 المجموع  

، % 84فردا بنسبة  84مبحوثين يقومون بواجباتھم المدرسية بناء على رغبتھم الذاتية وعددھم يتبين من الجدول أع(ه أن ال
%.16فردا بنسبة  16ثم يليھا بأوامر الوالدين وعددھم   

يتضح من البيانات أن المتفوق يقوم بحل واجباته المدرسية بناء على رغبته في تحقيق أفضل النتائج التحصيلية والتي ترجع 
بة ا#كبر وكذلك دور الوالدين في متابعة أمور أبنائھم الدراسية بمساعدتھم في فھم واجباتھم واستيعابھا ، وللتوضيح لھا النس

).11(مشابھة لنتائج الجدول رقم )19(فنتائج الجدول رقم   
ا#خيرة مع عوامل  وبناء عليه فالتلميذ المتفوق دراسيا ليس فقط بفضل العوامل ا#سرية وإنما كذلك بواسطة التكامل لھذه

محمد ماھر  –تودري مرقص حنا " ، وھذا ما ثبت في نتائج دراسة )، الرغبة في التفوق) ذكاء(قدرات عقلية (ذاتية 
.في أن العوامل الذاتية ا#سرية والمدرسية والشخصية لھا ع(قة بتفوق التلميذ دراسيا" الجمال  

وص مشاكله الدراسيةيوضح حوار المتفوق مع والديه بخص): 20(جدول رقم   
%النسبة المئوية  التكرارات ا�حتما�ت  

%44 44 نعم  
%42 42 أحيانا  
� 14 14%  
%100 100 المجموع  

% 42، وتليھا نسبة % 44يتبين من الجدول أع(ه أن المبحوثين يتحاورون مع أوليائھم بخصوص مشاكلھم الدراسية بنسبة 
%.14: أجابوا ب( فتقدر بـ  للذين يتحاورون أحيانا ، أما نسبة من  

يتضح من البيانات أن أولياء المبحوثين يھتمون بمشاكل أبنائھم الدراسية فيما يتعلق بتسھيل فھم واستيعاب الدروس 
الصعبة والتي � يجد لھا الت(ميذ قدرا كافيا من فھمھا في الفصل الدراسي، فقد تكون طريقة التدريس التي يتبعھا ا#ستاذ 

.ر مرنة حسب المادة المقدمة، أو قلة الوقت المخصص للمادة الدراسيةصعبة وغي  
بناء على ھذه النتائج يتضح أن ھناك مرونة في الع(قات ا#سرية بين المتفوقين و أوليائھم والتساھل من جانبھم في ضبط 

يتعرض التلميذ له من  ھذه الع(قات والذي يدل على عدم وجود الخوف أو التسلط، وھناك نوع من الحوار بخصوص ما
.مشاكل دراسية ومساعدته على تخطيھا  



يوضح اھتمام الوالدين لEطEع على ا9مور الدراسية للمتفوق): 21(جدول رقم   
%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  

%13 13 نعم  
%43 43 أحيانا  
� 44 44%  
%100 100 المجموع  

من ا#ولياء � يھتمون بزيارة المدرسة ل(ط(ع على أمور أبنائھم ، ثم تليھا بعض % 44يتبين من الجدول أع(ه أن نسبة 
%.13أما الذين يھتمون بزيارة المدارس فتقدر نسبھم بـ % 43ا#ولياء الذين يزورون المد ارس بنسبة   

سية من حيث سلوكھم يتضح من الجدول أع(ه أن اھتمام الوالدين بزيارة المدارس وا�ط(ع على أمور أبنائھم الدرا
وتفاعلھم داخل الصف الدراسي مع أساتذتھم تقل بكثير بالمقارنة مع الذين يھتمون بزيارة مدارسھم والذي يرجع إلى كثرة 
انشغال أوليائھم في العمل ، وكذلك الثقة المتبادلة بين المتفوق ووالديه في أن يجعلوا منه ھو الرقيب ا#ول #مور دراسته ، 

.لى نفسهوأن يعتمد ع  
يوضح مساعدة المتفوق في فھم الدروس): 22(جدول رقم   

%النسبة المئوية  التكرارات ا�حتما�ت  
%22.69 32 الوالدين  
%23.40 33 اBخوة  
%53.90 76 من تلقاء نفسك  
%100 141 المجموع  

فھم دروسھم ، ثم يليھا مسا عدة  تعود للمبحوثين الذي يعتمدون على أنفسھم في% 53.90يتبين من الجدول أع(ه أن نسبة 
%.22.69، ثم الوالدين بنسبة % 23.40 :اBخوة بـ   

دون ا�عتماد على اvخرين إ� في بعض ) الذكاء(يتضح من البيانات أن المتفوق يعتمد في فھم دروسه على قدراته العقلية  
، في أن ) 12(ھو واضح في نتائج الجدول رقم ا#مور الصعبة التي � يجد لھا ح( فيستعين بإخوته أو والديھم ، كما 

المتفوق يطمح دائما لتحقيق أفضل النتائج الدراسية وذلك باعتماده على مجھوده الخاص وا�ستعانة باvخرين في حال 
.واجھته صعوبات ما  

يوضح إتقان الوالدين للغات ا9جنبية): 23(جدول رقم   
%النسبة المئوية  التكرارات ا�حتما�ت  

منع  54 
%52 52 نعم  

54%  
� 02 2%  

%17 17 أحيانا  
� 29 29%  
%100 100 المجموع  

، % 54أسرة وتساعد أبناءھا في إتقانھا بنسبة  54: يتبين من الجدول أع(ه أن عدد ا#سر التي تتقن اللغات ا#جنبية تقدر بـ 
، أما % 29أسرة و� تساعد أبناءھا في إتقانھا بنسبة  29: ـ ثم يليھا عدد ا#سر التي � تتقن اللغات ا#جنبية ويقدر عددھا ب

%.17أسرة ونسبتھا  17من تساعد أبناءھا أحيانا فيقدر عددھا ب   
أنظر (يتضح من البيانات أن أغلبية ا#سر تھتم بتفوق أبنائھا في اللغات ا#جنبية وھذا ما توضحه ع(ماتھم الدراسية 

ات التفوق الدراسي و� يجد الت(ميذ صعوبة خ(ل مراحلھم التعليمية وخاصة في لتحقيق أعلى درج) 02الم(حق رقم 
.، وتدفعھم إلى أن يحرزوا معد�ت تحصيلية جيدة في جميع المواد)شھادة التعليم المتوسط(ا�متحانات الرسمية   

 
 

يوضح استفادة المتفوق من الثقافة العلمية للوالدين): 24(جدول رقم   
راراتالتك ا�حتما�ت %النسبة المئوية   

%51 51 نعم  
%42 42 أحيانا  
 � 07 7%  
%100 100 المجموع  

، ويليھا %51يتبين من الجدول أع(ه أن الثقافة العلمية التي يقدمھا الوالدان للمبحوثين يستفيد منھا التلميذ في تفوقه بنسبة 
%.�7 يستفيد بھذه الثقافة بنسبة  الذين أحيانا يستفيدون من ھذه الثقافة ونقل نسبة من% 42نسبة   

يتضح من البيانات أن المبحوثين يستفيدون من الثقافة العلمية التي يقدمھا أولياؤھم بدرجة كبيرة أثناء المراجعة والتشجيع 
:يعلى التحصيل الدراسي الجيد وعن استفسارنا كيف يستفيد من ھذه الثقافة العلمية تبين لنا أن ھذه ا�ستفادة تتمثل ف  



دمج المعلومات التي يقدمھا ا�ولياء مع ما يقدمه ا�ساتذة في المدرسة لتحسين المستوى الدراسي وتنمية المعلومات للحصول  - 
 .على أفضل النتائج التحصيلية

 .تقدم ا�سرة معلومات يمكن أن يستفيد منھا التلميذ في المدرسة لذلك يصبح فھمھا سھ& - 

 .سرة لمنح المعلومات التي يحتاجھا التلميذ المتفوقالعودة إلى الثقافة العلمية ل- - 

 .شرح الدرس والمصطلحات الصعبة بالخصوص في المواد العلمية - 

 . يقدم ا�ولياء كتبا علمية ثقافية وإس&مية ليطلع التلميذ عليھا - 

لمناقشة جميع المعلومات مشاركة أفراد ا�سرة في طرح المعلومات والنصائح من خ&ل جلسة أسرية تنظم فيھا مسابقة ثقافية  - 
 .المراد معرفتھا

 .مشاھدة بعض ا�شرطة والحصص العلمية ومناقشتھا من طرف ا�سرة - 

ھناك ثقافات علمية A يمكن للتلميذ فھمھا إA بتدخل ا�سرة لشرحھا وتوضيحھا بأسلوب مقنع مما يسھل عليه الوصول إلى مبتغاه  - 
 .وتفوقه في الدراسة

 .قدمة تساعد التلميذ في بعض اAمتحانات والفروض والتقويمات العلمية أينھا تصادفهإن الثقافة العلمية الم - 

 .يستعين الت&ميذ بثقافة ا�ولياء في كتابة الوضعيات اBدماجية - 

لتلميذ وبناء عليه فإن القدرات العقلية والمعرفية للمتفوقين يتم صقلھا داخل المدارس وذلك في إطار الثقافة ا�سرية التي يكتسبھا ا
.وامت&كه لثقافة علمية تمكنه داخل الفصل الدراسي من تحقيق أفضل النتائج التحصيلية والتي تعكس عمليات التفوق الدراسي  

يوضح على ما تتوفر عليه المنازل): 25(جدول رقم   
 النظافة النظام والترتيب الھدوء ا�حتما�ت

%النسبة المئوية التكرارات %ئويةالنسبة الم التكرارات  النسبة  التكرارات 
%المئوية  

%55 55 نعم  83 83%  95 95%  
%41 41 أحيانا  15 15%  05 5%  
A 04 4%  02 2%  / / 

%100 100 المجموع  100 100%  100 100%  

بنسبة  ھم أحيانا فيقدرونيدأما الذين يتوفر ل، %55يتبين من الجدول أع&ه أن أغلبية منازل المبحوثين يتوفر فيھا الھدوء بنسبة 

، أما من %83أما بالنسبة للنظام والت رتيب فأغلبية المبحوثين  أجابوا بنعم بنسبة %4، بينما تقل بكثير نسبة من أجابوا ب& 41%

أما بخصوص النظافة فأغلبية المبحوثين  %2، وتكاد تنعدم اBجابة ب& حيث تقدر نسبتھا بـ  %15يتوفر لديھم أحيانا فيقدرون بنسبة

.%5، بينما من تتوفر لديھم أحيانا نسبة  %95عم بنسبة أجابوا بن  
يتضح من الجدول أع&ه أن أغلبية المبحوثين يتوفر في منازلھم الھدوء، والنظام والترتيب والنظافة وبالتالي توفر لھم أسرھم الجو 

ذ أثناء الدراسة ، فھي تعتبر بمثابة الدافع الفيزيقي المناسب للدراسة والذي يلعب دورا كبيرا في الشعور بالراحة النفسية لدى التلمي
.المعنوي الذي يساعد المتفوق  

في أن ھناك اھتمام من قبل ا�ولياء في إكساب أبنائھم ثقافة علمية تمكنھم من تخطي ) 24(وھذا يتبين في نتائج  الجدول رقم

.صعوبات الدراسة وتساعدھم في التحصيل الدراسي  
داخل ا)سرة يوضح الع%قات): 26(جدول رقم   

 الحوا ربين والديك الحوار بينك وبين والديك الحوار بينك وبين إخوتك ا�حتما�ت
%النسبة المئوية التكرارات %النسبة المئوية التكرارات  النسبة  التكرارات 

%المئوية  
 نعم

45 45%  64 64%  61 61%  

 أحيانا
48 48%  32 32%  34 34%  

A 
07 7%  04 4%  05 5%  

 المجموع
100 100%  100 100%  100 100%  

أما اBجابة بأحيانا  %45اBجابة بنعم تقدر بنسبتھا بـ : يتبين من الجدول أع&ه أن الحوار بين التلميذ وإخوته يتوزع بالنسب التالية 

بينھم وبين أوليائھم ، أما نسب المبحوثين الذين أجابوا بخصوص الحوار  %7، أما اBجابة ب& فتقدر نسبتھا بـ  %48تقدر نسبتھا بـ 

، وفي اBجابة ب&  %32: ، وأما اBجابة بأحيانا فتقدر نسبتھم بـ  %64: اBجابة بنعم تقدر نسبتھم بـ : توزعت على النسب التالية 



،وأما %61 من أجابوا بنعم تقدر نسبتھم بـ: ، أما حوار أولياء المبحوثين فيما بينھم فتوزعت نسبتھم كالتالي  %4: فتقدر نسبتھم بـ 

. %5ونسبة الذين أجابوا ب&  %34من أجابوا بأحيانا فتقدر نسبتھم بـ   
يتضح من البيانات أن أغلبية أسر المبحوثين تسودھا الع&قات ا�سرية بين أفرادھا ، وھذا يبين درجة الوعي العالية لديھم في تربية 

الع&قات التي تسودھا المرونة واAستق&لية والتفاھم، أي إتباع ا�سلوب أبنائھم اجتماعيا وتوفير الجو النفسي المحفز للدراسة، فھذه 
وھذا ما ) 24(الديمقراطي في طرح كافة المشاكل التي يتعرض لھا التلميذ المتفوق وتدريبه على حلھا كما يتبين في الجدول رقم 

وجبة بين التفوق العقلي واتجاھات الوالدين نحو في نتائجه إلى أن ھناك ع&قة م" أديب محمد علي الخالدي" توصل إليه الباحث 
.الديمقراطية والتقبل وتنشئة ا�بناء  

بالتفوق يوضح مدى ارتباط جو ا)سرة): 27(جدول رقم   
 %السنة المئوية  التكرارات ا�حتما�ت

 %73 73 نعم
 %22 22 أحيانا 
A 05 5% 
 %100 100 المجموع

المبحوثين أجابوا بنعم على أن الجو داخل أسرھم يساعدھم على ا�ستمرار في التفوق يتعين من الجدول أع(ه أن أغلبية 
% 73بنسبة  22أما من أجابوا بأحيانا فتقدر نسبھم بـ   % 5بينما من أجاب ب( فتقدر نسبتھم بـ   %  .  

ي الوسط التربوي يتضح من البيانات أن الجو ا#سري له ع(قة بالتفوق الدراسي لPبناء واستمرارھم، فا#سرة ھ  
ا#ول �نتماء التلميذ اجتماعيا ونفسيا وھي التي بمقدورھا أن توفر له البيئة المريحة لتطوير مواھبه الدراسية، وبناء عليه 
فإن ا#سر ذوات المستوى التعليمي تكون لديھا الثقافة التربوية الواعية لتنشئة أبنائھا وتوفير كافة المطالب المادية والمعنوية 

ستقرار النفسي وا�جتماعي وبالتالي توفر الوسائل البيئية المساعدة للتفوق، أي أنھا تحرص بالدرجة ا#ولى على إعطاء ل(
.المتفوق جوا أسريا مساعدا على التحصل الدراسي الجيد  
 
 
 
 
 
 
 1-3-  البيانات الخاصة بالمدرسة:

يوضح تكريم المدرسة للمتفوق دراسيا): 28(جدول رقم  
�تا�حتما %النسبة المئوية التكرارات   

 82 نعم

%43.37 72 شھادات شرفية  

82 %  
%24.09 40 جوائز مادية  
%28.31 47 تشجيع معنوي  
%4.23 07 أخرى تذكر  
%100 166 المجموع  

� 06 6%  
%12 12 أحيانا  
%100 100 المجموع  

وتتوزع ھذه النسبة %  82م بأن مدارسھم تكرمھم عند تفوقھم بنسبة يتبين من الجدول أع(ه أن أغلبية المبحوثين أجابوا بنع
لمن أجابوا على التشجيع % 28.31من المبحوثين أجابوا على الشھادات الشرفية ونسبة % 43.37على ا�حتما�ت التالية 

جابوا على أخرى تذكر لمن أ% 4.23لمن أجابوا على الجوائز المادية ، بينما النسبة المتبقية % 24.09المعنوي و نسبة 
رح(ت ترفيھية تقوم بھا المدرسة، التقدير وا�حترام من قبل ا#ساتذة ، وإقامة حف(ت تكريمية بھدايا : والمتمثلة في 

.والتشجيع المستمر على التفوق، المدح وحسن المعاملة من قبل أعضاء المدرسة  
فوقين تؤثر في تحصيل التلميذ دراسيا من خ(ل ما يعتبره بمثابة يتضح من البيانات أن التكريمات التي تقدمھا المدرسة للمت

دعم له وتقدير لمجھوداته الدراسية  وبناء عليه فإن التكريمات المادية كانت أو معنوية تؤثر على المتفوق في تحفيزه 
.للدراسة والمثابرة أكثر  
 

يوضح معاملة ا9ساتذة للمتفوق دراسيا): 29(جدول رقم   
%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  



 39 نعم

%50.76 33 تشجيعك على التفوق الدائم  

39 %  

%26.15 17 توجيه ا#سئلة الصعبة إليك  
يطلبون منك مساعدتھم في توضيح المعلومات 
 لزم(ئك

07 10.77%  

%12.31 08 يكلفونك بمھام مميزة داخل القسم  
 / / أخرى تذكر

%100 65 المجموع     

� 61 61%  

%100 100 المجموع  

   

%  39يتبين من الجدول أع(ه أن أغلبية المبحوثين من أجابوا على أنھم يتلقوا معاملة مميزة من قبل أساتذتھم بنسبة 
، ثم يليھا توجيه ا#سئلة الصعبة بنسبة %50.76التشجيع على التفوق الدائم بنسبة : والموزعة على ا�حتما�ت التالية

، وأخيرا مساعدة ا#ساتذة في توضيح المعلومات لزم(ئھم %12.31، ثم يكلفونھم بمھام مميزة داخل القسم بنسبة 26.15%
%.10.77بنسبة   

يتضح من البيانات أن معاملة ا#ساتذة للمتفوقين لتميزھم عن اvخرين ليس با#مر المھم لديھم ، وذلك أن الفروق الفردية قد 
ت(ميذ ، ا#مر الذي يدخل الحسد والكره بين الت(ميذ فيما بينھم ،والمعاملة المميزة التي تتخذ الطابع تؤثر سلبا على باقي ال

.المعنوي بالتشجيع واBثارة لعقول المتفوقين ھي التي من شأنھا أن تكون بمثابة دفع للتلميذ في التفوق دائما  
 
 

يوضح مكافئة ا9ساتذة للمتفوق دراسيا): 30(جدول رقم   
�حتما�تا %النسبة المئوية التكرارات   

 نعم

 
 
42 

%2.27 01 جوائز مادية  

42%  
%90.90 40 تشجيع معنوي  
%6.81 03 أخرى تذكر  
%100 44 المجموع  

%23 23 أحيانا  
� 35 35%  
%100 100 المجموع  

يقدمون لھم مكافآت بمناسبة تفوقھم بنسبة  يتبين من الجدول أع(ه أن عدد المبحوثين الذين أجابوا بنعم على أن أساتذتھم
وأخرى تذكر % 90.90، أما التشجيع المعنوي بنسبة % 2.27جوائز مادية بنسبة : موزعين على ا�حتما�ت التالية% 42

لمدح أمام مدح التلميذ أمام زم(ئه واعتباره بمثابة القدوة لھم ، الفرح بتفوقه والثناء عليه ، ا: والتي تتمثل في % 6.81بنسبة 
%.23، ثم يليھم من أجابوا أحيانا بنسبة % 35الزم(ء ، أما من أجابوا ب( في أنھم � يتلقوا مكافآت فنسبتھم   

يتضح من البيانات أن المكافآت تؤثر ايجابيا في تفوق التلميذ و تعطيه الشعور بأنه أنجز مجھودا كبيرا واستحق عليه التقدير 
.ك ع(قة اجتماعية تجمع التلميذ وا#ستاذوالثناء، والذي يبين أن ھنا  

 
 
 
 
 

على التركيز في الدراسةتوفر القسم على الھدوء المساعد  يوضح): 31(جدول رقم   
%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  

%10 10 نعم  
%41 41 أحيانا  
� 16 16%  
%33 33 إلى حد ما  
%100 100 المجموع  



% 33، ثم تليھا نسبة %41سبة المبحوثين الذين أجابوا أن أقسامھم تتوفر فيھا الھدوء أحيانا بـ يتبين من الجدول أع(ه أن ن
.فقط للذين أجابوا بنعم% 10للذين أجابوا ب( وأخيرا % 16الذين أجابوا إلى حد ما، ثم نسبة   

راسة والذي قد يرجع إلى ضعف تحكم يتبين من ھذه البيانات أن ا#قسام � يتوفر فيھا الھدوء المساعد على التركيز في الد
ا#ساتذة في أقسامھم وإلى كثرة عدد الت(ميذ في ا#قسام مما سبب لدى ا#ستاذ إرھاقا في إلقاء درسه وتوفير الھدوء، إذ 
.يتضح أن عملية الفھم تتطلب الھدوء المساعد على التركيز في الدراسة  

يوضح عEقة التلميذ با9ساتذة): 32(جدول رقم   
�حتما�تا %النسبة المئوية التكرارات   

%46.88 90 ا�حترام  
%35.94 69 التفاھم  
%11.98 23 الصرامة  
%1.56 03 الجمود  
%3.64 07 أخرى تذكر  
%100 192 المجموع  

ھم بنسبة ثم يليھا التفا% 46.88يتبين من الجدول أع(ه أن نسبة أغلبية المبحوثين تتسم ع(قتھم بأساتذتھم با�حترام بنسبة 
فتعود إلى أخرى تذكر والتي % 3.64أما النسبة الباقية % 1.56، والجمود بنسبة % 11.98، ثم نسبة الصرامة % 35.94

.المحبة والود،ع(قة التلميذ با#ساتذة التي تشبه ع(قته مع أسرته، الصداقة وحسن المعاملة: تتمثل في   
بد من توفر الع(قات المترابطة بين التلميذ وا#ساتذة لتسھل من سيرھا ، يتضح من البيانات أن لسير العملية التعليمية �

فالتفوق الدراسي للتلميذ يتأثر بھذه الع(قات التي تعطيه جوا من ا�حترام والتقدير لمجھوداته الدراسية ، وبناء عليه فإنه 
احة في المدرسة للتنشئة ا�جتماعية بالتكامل مع ھناك ع(قات إنسانية تجمع بين الت(ميذ وأساتذتھم فھو له الص(حيات المت

.ا#سرة   
يوضح مساعدة النشاطات المدرسية في زيادة المعارف): 33(جدول رقم   

%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  
%51 51 نعم  
%31 31 أحيانا  
� 18 18%  
%100 100 المجموع  

ثم % 51برون أن النشاطات المدرسية تساعدھم في زيادة المعارف بنسبة يتبين من الجدول أع(ه أن أغلبية المبحوثين يعت
.لمن أجابوا ب(% 18، والنسبة الباقية % 31يليھا من أجابوا أحيانا بنسبة   

يتضح أن ھذه النشاطات المدرسية لھا دور تعليمي في تنمية القدرات العقلية وتطوير المعارف للت(ميذ لذلك يجب على 
.ھموا في تنمية القدرات العقلية وتوجيھھا بصورة ايجابية عن طريق النشاطات الدراسيةا#ساتذة أن يس  

 
 
 

يوضح حث أسئلة ا�متحانات الصعبة على التفوق): 34(جدول رقم   
إلى مجموع ا�حتما�ت%النسبة المئوية التكرارات  ا�حتما�ت    
%27.98 54 تعميق معلوماتك  

اضيات الري(تقوية قدرتك حسب المادة 
)مث(  

84 43.52%  

%25.91 50 تنشط ذاكرتك  
%2.59 05 أخرى تذكر  
%100 193 المجموع  

يتبين من الجدول أع(ه أن نسبة المبحوثين الذين اعتبروا أن أسئلة ا�متحانات الصعبة تحثھم على تقوية قدراتھم حسب 
، ثم تنشيط الذاكرة  بنسبة % 27.98سبة ، وتليھا تعميق المعلومات بن%43.52بنسبة ) الرياضيات مث((المادة 
تكسب الذكاء أكثر للتلميذ وإذا كان الجواب خاطئا فيستفيد : ، أخرى تذكر والمتمثلة في %2.59والنسبة الباقية 25.91%

على ا�ستفادة منھا للتفوق في شھادة التعليم المتوسط ، تعود التلميذ ) التعلم من ا#خطاء(منھا في تصحيح تلك المعلومات 
.التركيز وغرس روح التحدي  

يتضح من البيانات أن أسئلة ا�متحانات الصعبة تساعد التلميذ على التفوق من خ(ل معرفته بمعلومات جديدة تساعده على 
.تخطي الصعوبات المعرفية  

يوضح تقييم ا9ساتذة للمتفوق دراسيا): 35(جدول رقم   



مجموع ا�حتما�تإلى %النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت    
%56.91 70 النتائج المدرسية  

)الذكاء(القدرات العقلية   50 40.65%  
%2.44 03 أخرى تذكر  
%100 123 المجموع  

يتبين من الجدول أع(ه أن أغلبية المبحوثين أجابوا في أن تقييم أساتذتھم لتفوقھم يكون على أساس النتائج المدرسية بنسبة 
السلوك داخل : وتتمثل في % 2.44، ثم أخرى تذكر بنسبة % 40.65بنسبة ) الذكاء(درات العقلية ، ثم تليھا الق% 56.91

.القسم وكيفية  التعامل مع ا#ساتذة ، المشاركة وانجاز النشاطات، تقييم على أساس الھندام وا#خ(ق داخل القسم  
ا#ساس على طبيعة النتائج  التي يتحصل عليھا التلميذ يتضح من البيانات أن تقييم ا#ساتذة لتفوق التلميذ دراسيا يكون في 

وكذلك لطبيعة القدرات العقلية التي يتسم بھا والذي يعطي للتلميذ شعورا با�جتھاد أكثر ليحصل على أعلى الع(مات 
.وبالتالي التفوق دراسيا  

يوضح تنظيم المدرسة للمسابقات العلمية بين ا9قسام): 36(جدول رقم   
%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  

 37 نعم
%20 20 نعم  
%8 08 أحيانا  
� 09 9%  

%25 25 أحيانا  
� 38 38%  
%100 100 المجموع  

 37يتبين من الجدول أع(ه أن عدد المبحوثين الذين أجابوا بنعم على أن مدارسھم تنظم لھم مسابقات علمية بين ا#قسام بـ
للذين % 8و " نعم"للذين أجابوا بـ % 20تم اختيارھم في ھذه المسابقات من قبل ا#ساتذة بنسبة تلميذا وتوزعت نسب الذين ي

أما الباقي أجاب أن مدارسھم � تنظم مسا بقات علمية بين ا#قسام فقدرت " �" للذين أجابوا بـ% 9أجابوا بأحيانا ونسبة 
.ه المسابقات أحياناتعود للذين ينظمون ھذ% 25، وباقي النسبة % 38 :نسبتھم بـ   

يتضح من بيانات الجدول أن تنظيم المسابقات العلمية بين ا#قسام والت(ميذ المتفوقين ليس با�ھتمام الكبير في المدارس ، 
وذلك يعود لنقص الوعي بأھميتھا ، فالمسابقات العلمية تھدف لتوضيح المواد العلمية أكثر وإدماج ا#سئلة الصعبة لتنمية 

.لعقلية للمتفوقين ويجب أن تقام بشكل دوري في المدارسالقدرات ا  
يوضح استفادة  المتفوق من الثقافة الخارجية لmساتذة): 37(جدول رقم   

%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  
%62 62 نعم  
%26 26 أحيانا  
� 12 12%  
%100 100 المجموع  

، بينما % 62تفيدون من الثقافة الخارجية التي يقدمھا لھا أساتذتھم  بنسبة يتبين من الجدول أع(ه أن أغلبية المبحوثين يس
.تعود للذين � يستفيدون من ھذه الثقافة% 12، والنسبة المتبقية %26يستفيد البعض منھا أحيانا نسبتھم   

يث أن المتفوق ھو من يحاول يتضح من البيانات أن الثقافة الخارجية التي يقدمھا ا#ساتذة يستفيد منھا الت(ميذ للتفوق  ح
.التجاوب مع ھذه المعارف وتوظيفھا في دراسة لتذليل الصعوبات العلمية التي يصطدم بھا  

يوضح ردة فعل ا9ساتذة @جابة المتفوق على أسئلتھم الصعبة): 38(جدول رقم   
إلى مجموع ا�حتما�ت% النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  

%22.90 30 إضافة نقاط  
%66.41 87 مدح وتشجيع  
%10.68 14 � مبا�ة  
 / / أخرى تذكر
%100 131 المجموع  

يتبين من الجدول أع(ه أن رد فعل ا#ساتذة عند إجابة المتفوق على أسئلتھم الصعبة تعود نسبتھا الكبيرة إلى المدح 
.� مبا�ة % 10.68، ثم باقي النسبة %22.90، وتليھا إضافة النقاط بـ % 66.41والتشجيع بـ   

يتضح من البيانات أن رد فعل ا#ساتذة  عند إجابة التلميذ المتفوق على أسئلتھم الصعبة تتخذ طابعا معنويا ويتعامل ا#ستاذ 
باھتمام أكثر مع المتفوق وتوجيھه دراسيا ، والتباھي بقدراته العقلية أمام زم(ئه Bعطائه دافعا معنويا �ستمراره في التفوق 

).35- 34(يتبين في الجدولين رقم كما   
يوضح غنى البرنامج الدراسي بالمعلومات المفيدة): 39(جدول رقم   



%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  

 32 نعم
%30 30 نعم  

%2 02 أحيانا  
� / / 

� 05 5%  
%55 55 حسب المادة  
%8 08   أخرى تذكر  
%100 100 المجموع  

تلميذا حيث تتوزع  32أع(ه أن عدد المبحوثين الذين يعتبرون أن البرنامج الدراسي غني بالمعلومات بـ يتبين من الجدول 
، ومن أجابوا ب( تقدر %30ھذه النسب إلى من يعتبر ھذه المعلومات تفيده في التفوق حيث من أجابوا بنعم تقدر نسبتھم بـ

، وحسب المادة تقدر %5لبرنامج الدراسي ليس غنيا بالمعلومات ، أما نسب المبحوثين الذين يعتبرون أن ا%2نسبتھم بـ 
البرنامج طويل و� يمكن التطرق إلى جميع معلوماته في الحصص : وتتمثل في% 8، أما أخرى تذكر فنسبتھا %55نسبتھا 

ي الكتب الدراسية مع ، ھناك معلومات � يتم التطرق إليھا بالشرح المفيد ف)الرياضيات، العلوم، الفيزياء(رغم أنھا مفيدة 
.أنھا ھامة   

يتضح من البيانات أن البرنامج الدراسي له تأثير ايجابي على التفوق فھو المصدر الرئيسي للمعلومات العلمية ، غير أنه 
.يجب أن يكون مفيدا ويخلو من الشوائب ،#ن  من الصعب تقديم وإيصال جميع المعلومات التي في المنھاج  
أديب "راسية يجب أن تكون مناسبة لتنمية القدرات العقلية للت(ميذ وھذا ما بينته نتائج دراسة لذلك البرامج الد  

في أن صعوبة المناھج والكتب الدراسية تؤثر سلبا على مستوى الطلبة وكونھا بعيدة كل البعد عن " محمد علي الخالدي
.تراعي خصائص البيئة ا�جتماعية التي يعيش فيھا التلميذواقعھم البيئي وا�جتماعي ، وبالتالي فالبرامج الدراسية يجب أن   

طريقة التدريس في التفوقيوضح مساعدة ): 40(جدول رقم   
%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  

%65 65 نعم  
%33 33 أحيانا  
 � 02 2%  
%100 100 المجموع  

ة التدريس التي يتبعھا ا#ساتذة تؤثر في  دراستھم  بنسبة يتبين من الجدول أع(ه أن أغلبية المبحوثين يعتبرون أن طريق
%.2ثم يليھا من أجابوا ب( بنسبة % 33بينما من أجابوا بأحيانا فتقدر نسبتھم بـ% 65  

يتضح من البيانات أن لطريقة التدريس أھمية كبيرة لدى المتفوقين في فھم واستيعاب الدروس حيث تمثلت إجاباتھم في كيفية 
:منھا بـ  ا�ستفادة  

 .تساعد طريقة التدريس في فھم الدروس وبالتالي ترسيخھا في العقول وتسھل مراجعة الدروس في المنزل - 

 .أغلبية ا�ساتذة يتبعون طرق متطورة وسھلة في التدريس، لتوصيل المعلومات والتشجيع على التفوق - 

 .37تائج الجدول رقم طريقة الشرح راقية ومتحضرة وغنية بالمعلومات الثقافية كما تبينه ن - 

أستاذ كل مادة يتبع طريقة معينة في فھم الدروس، وھذا كله ضمن جو ھادئ وفكاھي أحيانا من أجل عدم اBحساس بالملل من  - 
 .الدراسة

 .من خ&ل طريقة التدريس يخلقون جوا من التنافس والحث على العمل - 

 .جال للمناقشة والحوارمستوى ا�ستاذ في طريقة التدريس راق جدا من خ&ل إفساح الم - 

طرق تجذب اھتمام التلميذ بذكاء وترسخ المعلومات في ا�ذھان لLجابة على أسئلة اAمتحانات الصعبة كما يتبين من نتائج  - 
 ).34(الجدول رقم 

 .طريقة التدريس أھم عنصر في التفوق واAستيعاب، إذ تشجع على تحقيق أفضل النتائج - 

ل أن لطريقة التدريس التي يتبعھا ا�ستاذ مع الت&ميذ في إلقاء الدرس و إيصال المعلومات ا�ثر الكبير يتضح من النتائج الكمية للجدو
على النتائج التحصيلية بما  تتسم به ھذه الطرق بتقنيات تربوية تسھل الفھم واAستيعاب من خ&ل الشرح والتبسيط الجيد ، وھذا ما 

أن غياب طريقة التدريس المناسبة لدى ا�ساتذة يعني عدم توفر برنامج تربوي " الديأديب محمد علي الخ" أكدته نتائج دراسة 
.وعلمي لديھم ويصعب على الت&ميذ فھم المادة العلمية وبناء عليه فإن طريقة التدريس الجيدة تساعد على تفوق الت&ميذ  

 1-3- البيانات الخاصة بجماعة الرفاق
ة للمتفوقيوضح أصدقاء الدراس): 41(جدول رقم   

%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  
%97 97 نعم  
A 03 3%  
%100 100 المجموع  



للذين ليس لديھم أصدقاء في % 3وباقي النسبة % 97يتبين من الجدول أع&ه أن أغلبية المبحوثين لديھم أصدقاء في الدراسة بنسبة 

.الدراسة  
يھم ع&قات اجتماعية مع أصدقاء الدراسة وقد يشتركون فيما بينھم في فھم ومراجعة يتضح من البيانات أن الت&ميذ المتفوقين لد

.الدروس، وتبادل مختلف المعارف  
يوضح مراجعة المتفوق لدروسه مع رفاقه): 42(جدول رقم   

%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  
%7 07 دائما  
%38 38 أحيانا  
%55 55 نادرا  
%100 100 المجموع  

، بينما تليھا أحيانا بنسبة % 55: ت بين من الجدول أع&ه أن نسبة المتفوقين الذين يراجعون دروسھم مع رفاقھم نادرا تقدر بـ ي

.للذين يراجعون دروسھم  دائما مع رفاقھم % 7ثم النسبة المتبقية % 38  
وس دون مشاركة رفاقھم في ذلك، وإن كان ھناك يتضح من البيانات أن الت&ميذ المتفوقين يعتمدون على أنفسھم في مراجعة الدر

مراجعة الدروس فتتمثل في اAستفادة من معلومات الغير في المسائل الصعبة ، وبناء على ذلك فالمتفوق يراجع دروسه باAعتماد 
.ا�لعاب الھامشية الكلي على نفسه دون مشاركته لNخرين والذي يرجع �ن معظم ا�وقات التي يقضيھا مع رفاقه تكون معظمھا في  

يوضح تفوق الرفاق  يساعد المتفوق على المثابرة أكثر): 43(جدول رقم   

%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  
%71 71 نعم  
%21 21 أحيانا  
A 08 8%  
%100 100 المجموع  

،وتليھا من %71على المثابرة أكثر بنسبة  يتبين من الجدول أع&ه أن أغلبية المبحوثين أجابوا بنعم في أن تفوق رفاقھم يساعدھم

.أجابوا ب&% 8، والنسبة الباقية %21أجابوا بأحيانا بنسبة   
يتضح من البيانات الكمية للجدول أن تفوق زم&ء الدراسة يساعد المتفوق على المثابرة أكثر ، وأجاب المبحوثون في أن السبب الذي 

تشجيع واAستفادة من أسباب تفوقھم ، المثابرة للتفوق عليھم ، الغيرة واAستعداد للتفوق، يعود  لمثابرتھم أكثر ھو زيادة الجھد ، ال
.تفوق زم&ئي يشعرني بالسعادة من أجلھم و يشجعني على تحقيق أفضل النتائج  

فيد من أسباب تفوقھم وبناء عليه فتفوق زم&ء المتفوق في الدراسة يعطيه دافعا لتحقيق أفضل النتائج والتفوق على زم&ئه، كما يست
:وذلك بـ  

 .فالمناقشة بيني وبين زم&ئي فأرغب في تقديم أفضل النتائج - 

 .يساعدني تفوق رفاقي على المثابرة أكثر �نھم  يبعثون في نفسي روح التنافس واثبات ذاتي - 

 .الحماس والسعي إلى تحقيق أفضل النتائج والمراتب - 

 .على أفضل النتائج التحصيلية يولد المنافسة الشريفة على التفوق والحصول - 

 .يخلف إرادة وحافزا ل&جتھاد في الدراسة - 

 .تكون ھناك غيرة ايجابية تدفعني إلى المثابرة أكثر - 

 .أعتبرھم كقدوة مما يدفعني إلى المثابرة أكثر �تفوق عليھم - 

.دة من أسلوب دراستھمو بالتالي فتفوق زم&ء الدراسة تدفع المتفوق وتحفزه للمثابرة واAجتھاد أكثر باAستفا  



يوضح شعور المتفوق عند تفوق رفاقه عليه):44(جدول قم   

%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  
%7.33 08 الحسد والغيرة  
%77.98 85 الحماس لتفوق أكثر  
A 16 14.68% تھتم  
 / / أخرى تذكر
%100 109 المجموع  

ن أجابوا على أن شعورھم عند تفوق رفاقھم عليھم ھو الحماس للتفوق أكثر بنسبة يتبين من الجدول أع&ه أن أغلبية المبحوثي
.للحسد والغيرة% 7.33، ثم النسبة الباقية % 14.68، ثم يليھا من A يھتمون بنسبة 77.98%  

و اAستفادة من ا�سباب  يتضح من البيانات أن شعور المتفوق لتفوق الرفاق عليه يدفعه للحماس والتفوق أكثر بالمثابرة  على الدراسة
في أن تفوق رفاق المتفوق عليه يساعده على المثابرة في الدراسة وذلك ) 43(التي دعت لتفوق زم&ئه ، كما بينته نتائج الجدول رقم 

.لشعوره بالحماس للتفوق أكثر  
يوضح مناقشة المتفوق لدروسه مع رفاقه): 45(جدول رقم   

%ويةالنسبة المئ التكرارات ا�حتما�ت  

 62 نعم

%39 39 نعم  

62% %21 21 أحيانا   
A 02 2%  

A 38 38%  
%100 100 المجموع  

،وتتوزع نسب المبحوثين الذين يعتبرون أحيانا % 62يتبين من الجدول أع&ه أن أغلبية المبحوثين يناقشون رفاقھم في دروسھم بنسبة 

فأجابوا ب& ، أما باقي % 2أما باقي النسبة % 21بنعم ثم بنسبة % 39ة أن ھذه المناقشة تساعدھم بالتفوق حيث أجابوا بنسب

%.38 :المبحوثين الذين A يناقشون رفاقھم في دروسھم تقدر نسبتھم بـ  
يتضح من البيانات أن المتفوقين يرغبون في تحقيق التفوق دائما مما يجعلھم باتصال دائم فيما يخصى أمور الدراسة فيتناقشون مع 

فالمتفوق ) 44-43(ويستفيدون من المعلومات Bزالة أي غموض يواجھھم ول&ستفادة أكثر، كما بينته نتائج الجداول رقم  زم&ئھم

.يسعى دائما ل&ستفادة من المعارف والمعلومات ومناقشتھا لتساعده على الدراسة وخاصة مع زم&ئه في الدراسة  
فاقه في فھم الدروسيوضح مراجعة المتفوق لدروسه مع ر): 46(جدول رقم   

%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  
%36 36 نعم  
%47 47 أحيانا  
 A 17 17%  
%100 100 المجموع  

، بينما تليھا من يراجعون %36 :يتبين من الجدول أع&ه أن نسبة المبحوثين الذي يراجعون دروسھم مع رفاقھم تقدر نسبتھم بـ

.لمن يراجعون دروسھم مع رفاقھم% 17النسبة الباقية ، ثم %47دروسھم أحيانا بنسبة   
يتضح من البيانات أن المتفوقين يراجعون دروسھم مع رفاقھم ل&ستفادة في فھم الدروس من خ&ل المناقشة والحوار وتبث فيه 

).45- 44(الحماس للتفوق أكثر كما بينته نتائج الجدوال رقم   
.ق تأثيرا ايجابيا إذا كان أسلوبھم يتسم بتحفيز للدراسةوبالتالي فجماعة الرفاق تؤثر على المتفو  

 
 
 
 

يوضح مشاركة المتفوق مع رفاقه في مسابقات علمية): 47(جدول رقم   

%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  
%26 26 نعم 26 نعم  



A / / 
%25 25 أحيانا  
A 49 49%  
%100 100 المجموع  

، %26، ثم يليھا من أجابوا بنعم بنسبة % 49غلبية المبحوثين A يشاركون في المسابقات العلمية بنسبة يتبين من الجدول أع&ه أن أ

%.25ثم يليھا من أجابوا بأحيانا بنسبة   
يتضح من البيانات أن مشاركة المتفوق مع رفاقه في مسابقات علمية ،ليس لھا أھمية كبيرة لديھم والذي يعود في أن معظمھم A يرون 

ھذه المسابقات أھمية لسھولة أسئلتھا وليس ھناك فيھا جديد، كما يعود أيضا إلى أن المدارس A تقدم ھذا النوع من المسابقات كما في 
).36(بينته نتائج الجدول   

يوضح لعب المتفوق مع رفاقه ألعابا تنمي الذكاء): 48(جدول رقم   

%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  

 22 نعم
%15 15 أنت  

22%  
%7 07 أحد الرفاق  

%43 43 أحيانا  
A 35 35%  
%100 100 المجموع  

" أحيانا" ثم يليھا من أجابوا % 35يتبين من الجدول أع&ه أن أغلبية المبحوثين A يشاركون مع رفاقھم في ألعاب تنمي الذكاء بنسبة 
ثم " أنت" لمن أجابوا  على % 15ع على الذين يتفوق فيھا بنسبة والتي تتوز% 22"بنعم"، ثم يليھا من أجابوا        % 43بنسبة 

%.7أحد الرفاق بنسبة " يليھا اBجابة   
ليست بالمھمة لديھم والتي تعود لطبيعة  رفاقه ) الذكاء(يتضح من البيانات أن لعب المتفوق مع رفاقه في ألعاب تنمي قدراته العقلية 

ھيا  حيث نجد المتفوق نفسه يختلف عن غيره في ألعابه التي تتخذ الطابع الذكائي والمعرفي في أن معظمھم  ألعابھم تتخذ طابعا ترفي
).47(على غرار، غيره من أقرانه وھذا ما تبينه نتائج الجدول قم   

يوضح تشجيع الرفاق للمتفوق على حب ا�جتھاد): 49(جدول رقم   

%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  

 59 نعم

دروس مع بعضكم البعضمراجعة ال  24 24.49%  

59%  

%20.41 20 حل الواجبات المدرسية مع بعضكم البعض  

%50 49 التعاون في فھم الدروس الصعبة  

%5.10 05 أخرى تذكر  

%100 98 المجموع  

%20 20 أحيانا  
A 21 21%  
%100 100 المجموع  

والتي تتوزع على % 59ابوا بنعم على أن رفاقھم يشجعونھم على حب اAجتھاد بنسبة يتبين من الجدول أع&ه أن أغلبية المبحوثين أج

، ثم حل % 24.49ثم تليھا مراجعة الدروس بنسبة % 50 :اAحتماAت التالية ، تقدر نسبة التعاون في فھم الدروس الصعبة بـ

متمثلة في إعارة الكتب العلمية وكتب المطالعة ، �خرى تذكر وال% 5.10،والنسبة الباقية  %20.41الواجبات المدرسية  بنسبة 

.مراجعة اAختبارات معا، التحفيز على بذل مجھود أكبر، التذكير بالمعلومات ومناقشة مشكل ما في الدراسة  
%.20،وتليھا من أجابوا أحيانا بنسبة%21أما من A يشجعھم رفاقھم Aجتھاد تقدر نسبتھم بـ   

ين يشجعھم رفاقھم لحب اAجتھاد والتنافس على إحراز أفضل النتائج بالمراجعة وحل الواجبات ومناقشة يتضح من البيانات أن المتفوق
الدروس الصعبة ، ويعني أن ھناك تعاونا في مجال التفوق ل&ستفادة من بعضھم البعض وتحقيق التفوق الدائم في الدراسة كما بينته 

.فاق الحسنة تؤثر إيجابيا في تفوق التلميذ دراسيا، بأن جماعة الر) 43-45-46(نتائج الجداول رقم   
يوضح اعتبار المتفوق قدوة لرفاقه): 50(جدول رقم   

%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  



%33 33 نعم  
%54 54 أحيانا  
A 13 13%  
%100 100 المجموع  

:على اAحتماAت التالية يتبين من الجدول أع&ه أن اعتبار المتفوق قدوة  بالنسبة لزم&ئه تتوزع  
%.13، ثم يليھم من أجابوا بنسبة % 33، ثم يليھم من أجابوا بنعم بنسبة % 54من أجابوا بأحيانا تقدر نسبتھم بـ   

يتضح من لبيانات أن المتفوق دراسيا يعتبر لدى البعض بمثابة قدوة  لھم في أن يحرزوا أفضل النتائج وذلك لما يلقاه من اھتمام 
كبيرين سواء من ا�ساتذة أو غيرھم ، أما من A يھتموا بذلك فيعود إلى طبيعة الظروف اAجتماعية السيئة التي يعيشونھا ، واحترام 

ا وھذا الذي أكد عليه مدراء المؤسسات في المقابلة غير المقننة في أن جماعة الرفاق التي ينتمي إليھا التلميذ المتفوق تؤثر ايجابيا إذ
.مون بالدراسة أما إذا كانوا عكس ذلك فھم يؤثرون سلبيا ويجب على ا�ولياء متابعة أبنائھمكان أفرادھا يھت  

يوضح استفادة المتفوق من معلومات رفاقه لزيادة خبراته العلمية): 51(جدول رقم   

%النسبة المئوية التكرارات ا�حتما�ت  
%57 57 نعم   
%33 33 أحيانا  
A 10 10%  
%100 100 المجموع  

، % 57يتبين من الجدول أع&ه أن أغلبية المبحوثين يستفيدون من المعلومات التي يقدمھا رفاقھم لھم في زيادة خبراتھم العلمية بنسبة 

.لمن أجابوا ب&% 10، أما النسبة الباقية %33ثم يليھا من أجابوا أحيانا  بنسبة   
العلمية التي يتلقونھا من رفاقھم والذي يساعدھم في معرفة معلومات  يتضح من البيانات أن المتفوقين يستفيدون من مختلف الخبرات

.مثل كيفية استخدام برامج جديدة في الكمبيوتر ، كيفية استخدام ا�نترنيت بالنسبة لمواقع العلمية المفيدة: جديدة   
يوضح معاملة الرفاق باحترام للمتفوق تشجعه على حب النجاح): 52(جدول رقم   

تكراراتال ا�حتما�ت %النسبة المئوية   
%77 77 نعم  
%17 17 أحيانا  
A 06 6%  
%100 100 المجموع  

، ثم يليھم % 77يتبين من الجدول أع&ه أن نسبة المبحوثين يعتبرون في أن معاملة رفاقھم باحترام يشجعھم على حب النجاح بنسبة 

.ب& للذين أجابوا% 6، أما النسبة الباقية % 17من أجابوا بأحيانا   
يتضح من البيانات أن طريقة معاملة الرفاق للمتفوق باحترام وتقدير تشجعه على اAستمرار في ھذا السلوك الدراسي اAيجابي ، وھذا 
ما أثبتته النتائج في أن  لھذا الوسط تأثيرا في ظاھرة التفوق ، فطبيعة اBنسان الفطرية في انتمائه لجماعة وخاصة في مرحلة 

.يكون لجماعة الرفاق تأثير كبير على سلوك التلميذ في الدراسة من خ&ل المعاملة وأشكال اللعب التي يتخذھا المراھقة أين  
 
 
 
 
 
 2/ نتائج الدراسة:
على العوامل اAجتماعية التي تؤثر على تفوق التلميذ دراسيا، من خ&ل  إن الھدف من إجراء ھذا البحث ھو الكشف  

Bت التي طرحت في اAشكالية ، حيث كانت البيانات المتحصل عليھا من خ&ل الم&حظة والمقاب&ت التي أجريناھا مع المدراء التساؤ
واAستمارات مع المبحوثين تم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي لھا ع&قة بمشكلة البحث ، فالنتائج العامة تعتبر حوصلة لكل  

.ذه النتائج إلى اBجابة عن التساؤAت أو الفرضيات التي وضعھا في بداية البحثدراسة أو بحث علمي ، والباحث يھدف من خ&ل ھ  
 2-1- التساؤل ا)ول: ھل يؤثر الوسط ا)سري في تفوق التلميذ دراسيا؟



والذي % 62أن أغلب المتفوقين ھم من فئة اBناث بنسبة ) 02(يبين التحليل اBحصائي للبيانات أنه من خ&ل الجدول رقم   

، والذي يرجع إلى أن اBناث % 32أن الفتيات في سن المراھقة ھن أقل تعرضا ل&نحراف من الذكور حيث تقدر نسبتھن بـ يدل 

.يقضين معظم أوقاتھن في المنزل الذي يعطيھن فرصة أكبر للمراجعة واAحتكاك با�ولياء  
الكبير في تنشئتھم وتحفيزھم على اAستمرار في التفوق كما يتبين أن المستوى التعليمي والمھني �ولياء المتفوقين له ا�ثر   

، وأصحاب مھن راقية مما ) جامعي وثانوي(في أن أغلبية ا�ولياء من ذوي المستوى ) 06(وھذا ما دلت عليه نتائج الجدول رقم 

على ) جامعي وثانوي(عليمي العالي يمكنھم من توفير كافة الوسائل المادية والمعنوية للتلميذ حيث تقدر نسبة اPباء ذوي المستوى الت
ونسبھا على التوالي ) جامعي وثانوي(، وبالنسبة ل-مھات فأغلبھن أيضا من ذوات المستوى التعليمي العالي%32و % 43:التوالي

وكذلك ويظھر ھذا امت&ك ا�سر لمستوى ثقافي يمكنھا من  تنشئة أبنائھا واAھتمام بموھبة التفوق الدراسي لديھم ، % 38و% 24

في أن معظم اPباء ) 07(الوعي بضرورة توفير كافة الوسائل  التعليمية ال&زمة والمساعدة للدراسة وھذا ما تبينه نتائج الجدول رقم 

وبالتالي يتوفر لديھن %) 22.22(، وكذلك بالنسبة ل-مھات العام&ت %)20.62،%36.08(من اBطارات السامية وا�عمال الحرة 

في أن المستوى اAقتصادي ) 16(لتلبية المطالب الدراسية المختلفة �بنائھن المتفوقين كما بينته نتائج الجدول رقم الدخل المناسب 

%.�100سر المتفوقين يمكنھا من توفير المطالب الدراسية بنسبة   
بينته نتائج الجدول رقم  وكذلك فأغلبية ا�سر مستواھا المعيشي مناسب لتوفير الجو ا�سري المحفز على التفوق وھذا ما  

)10.(  
وعليه فا�سر ذات المستوى التعليمي المھني العالي توفر �بنائھا الجو ا�سري المساعد والمحفز على الدراسة ، والتي يظھر في 

مبيوتر ، تغذية أدوات، كتب، ك:(ا�ساليب التربوية التي تنشئ عليھا أبناءھا ووعيھا بتوفير المطالب التعليمية ال&زمة للدراسة من 
).جيدة ، أقراص علمية، دروس خصوصية  

وتبين النتائج أيضا أن أسر المتفوقين دراسيا توفر دعما معنويا وماديا �بنائھا بتشجيعھم على اAستمرار الدائم في التفوق   
المتمثلة في المدح والثناء و  ويتوضح ھذا التشجيع بتقديم المكافآت المعنوية) 15(كما يبين الجدول رقم %  83حيث تبلغ نسبتھم 

).18(كما ھو واضح في نتائج الجدول رقم ) قصص ، مبالغ مادية ، رح&ت ترفيھية(الفرح والدعم المادي بتقديم ھدايا    
وعليه فا�سرة ليس لھا فقط اAھتمام المادي وإنما كذلك اAھتمام النفسي لما يوفره ھذا ا�خير في إعطاء المتفوق راحة    

.ة وتشجيعه ل&جتھاد في الدراسة أكثرنفسي  
 30و% 38بنسبة ) 6-5) (4- 3(و تبين النتائج كذلك أن عدد أفراد  ا�سرة يعتبر عام& مؤثرا في التفوق، فا�سر متوسطة الحجم 

فرادھا اAستقرار والتي يمكنھا من توفير كافة المطالب ، الحاجيات اAقتصادية التي تؤمن �) 03(كما بينته  نتائج الجدول رقم % 

) .04(النفسي وتتطابق ھذه النتائج مع الجدول رقم   
ا�ب، (كما يعود الفضل Aستمرار التفوق لدى التلميذ في أنه يعيش في وسط أسري متماسك A يغيب فيه أي من الطرفين   

، حيث أن التنشئة ) 05(رقم  ، كما تبينه نتائج الجدول% 91حيث تقدر نسبة المتفوقين الذين يعيشون في وسط أسري )ا�م

وھم كذلك القدوة اللذان يقتدي بھما المتفوق في أن يصل إلى المراتب العلمية التي توص&  اAجتماعية للطفل يشترك فيھا ك& الوالدين
ھبة ويعمل على ، ما يعني أن ا�سرة ھي الوسط ا�ول الذي يحتضن ھذه المو% 27.60إليھا الوالدين وھذا ما أكده المبحوثين بنسبة 

.توفير كافة الوسائل البيئية والتربوية المساعدة على استمرارھا  
إذ منازلھم %94إذ تقدر نسبة من يمتلكون منازل خاصة بھم ) 08(وفيما يخص منازل المتفوقين كما بين الجدول رقم    

، أي أن أغلب ا�سر يتوفر لديھا غرف )09(غرف كما يتبين في الجدول رقم  7-3تتناسب مع عدد أفرادھم والتي تتراوح ما بين 

وليس إلى درجة  أن يمتلك المتفوق غرفة خاصة به كما أنھا A تؤثر على دراسته بل المھم أن تسمح للمتفوقين %  49كافية بنسبة 

.بمراجعة الدروس ويتوفر له الجو المريح ليعبر عن انشغاAته ورغباته   
بواجباته المدرسية بناء على رغبته في إحراز التفوق وھذا ما تأكده نتائج الجدول رقم يتبين من النتائج أن المتفوق يقوم   

) الذكاء(والفضل يعود كذلك لقدراته العقلية % 84في أن المتفوق يرغب في إحراز أفضل النتائج الدراسية والتي تقدر نسبتھا ) 19(
أن نسبة ) 12(سمات تميزه عن اPخرين كما يتبين في الجدول رقم في أن المتفوق يتميز ب) 11(كما يتبين  في نتائج الجدول رقم 

.، وبالتالي تجعل المتفوق يرغب في إحراز أفضل النتائج التحصيلية% 29.05: تقدر بـ ) الذكاء(القدرات العقلية   
في ) 22(نتائج الجدول رقم والتي تتأكد في ) 14(والذي يبرز في طموح المتفوقين لمھن ذات طابع علمي كما يتبين في الجدول رقم 

.ويستعين بأسرته في صعوبة الفھم عليه% 76أن المتفوق يعتمد أساسا على نفسه في فھم الدروس بنسبة   
يتضح أن أسر المتفوقين تميزھا  ع&قات أسرية مرنة والتي تظھر في مدى اھتمام ا�ولياء لتفوق أبنائھم ، ومتابعة مشاكلھم الدراسية 

Bزالة   أي صعوبة في الدروس، وتسھيل عملية فھمھا والذي يبين أن لدى ھذه ا�سر مستوى ثقافي %  44بـ حيث تعود نسبتھم 

في أن ھذه ا�سر تقدم ثقافة علمية ) 24(عالي توفره �بنائھا ليستفيدوا منه بإعطائھم كل ما ھو جديد، كما يتبين في الجدول رقم 

ھي تعطيه ثقافات علمية جديدة قد A يتطرق لھا في المدارس ، كما تساعده في إزالة كل ف%  �51بنائھا تساعدھم  في التفوق بنسبة 

أن ) 12(لبس، فھي تعود بالفضل عليه في تسھيل كل صعوبة يلقاھا في الدراسة وتساعده دائما في تفوقه كما تبين نتائج الجدول رقم 

.فوقھم من يعتبرون أن أسرھم لھا الفضل في ت%  35.81نسبة المبحوثين   



وفي رغبته في تحصيل أفضل النتائج بالتكامل مع ) الذكاء(وبالتالي يعود الفضل لتفوق التلميذ دراسيا إلى قدراته العقلية   
والذي يوضح درجة الوعي في مرونة الع&قات بين أفراد ) 26(أسرھم وتشجيعھم وتحفيزھم على التفوق، كما تبين في الجدول رقم 

، وذلك بمساعدته في الدراسة، وتشجيعھم على التفوق ، أما حوار المتفوق مع والديه تقدر % 45وإخوته بنسبة ا�سرة بين المتفوق 

والذي يدل على أن ھذه ا�سر تتبع أسلوبا تربويا ديمقراطيا في تنشئة أبنائھا وتوفير الجو النفسي المحفز على التركيز %  64بنسبة 

.في الدراسة  
وفر �بنائھا الجو النفسي المساعد على التفوق ، كما أنھا كذلك توفر لھم الجو الفيزيقي كما يتبين في نتائج يتضح أن أسر المتفوقين ت

والذي يؤثر في نفسية التلميذ %)  83) الترتيب(، والنظام % 95والنظافة %  55،، حيث توفر كل من الھدوء )25(الجدول رقم 

.وتعطيه دافعا للدراسة  
ء بأمور المتفوق الدراسية باط&ع على سلوكه داخل المدرسة ، وإجراء زيارات مع أساتذته لمعرفة سير أما اھتمام ا�وليا  

والذي يعود %  44، حيث يقدر نسبتھم بـ ) 21(ا�مور الدراسية للمتفوق يقل اAھتمام بھا لدى ا�سر كما بينته نتائج الجدول رقم 

.نائھم الثقة المتبادلة فيما بينھم وجعله ھو الرقيب ا�ول على أموره الدراسيةلكثرة انشغال ا�ولياء في العمل ، وغرس في أب  
ويتبين من النتائج أيضا أن المتفوق يسعى للتفوق في جميع المواد الدراسية دون استثناء ففي اللغات يجد المتفوقون في   

حيث تقدر نسبة ا�سر  الذين ) 23(في نتائج الجدول رقم إتقان أوليائھم لھا ومساعدتھم على إتقانھا سبي& للتفوق فيھا كما يتبين 

.ويھتمون أيضا لمساعدة أبنائھم على إتقانھا %  54يتقنون اللغات   
ر كما تبين النتائج في أن الجو ا�سري يؤثر ايجابيا إذا توافرت فيه الوسائل المادية و المعنوية المساعدة على التفوق فھو بشكل أو بآخ

) 27(خاصة إذا كان يخلو من أساليب القھر والتسلط وال&ھتمام من قبل ا�ولياء و ھذا ما توضحه نتائج الجدول رقم  يؤثر في التلميذ
%. 73في أن الجو ا�سري يساعد في تفوق التلميذ دراسيا بنسبة   

أن ا�سر ذات : رات من حيث وبناء على ما سبق يمكن القول أن التساؤل الفرعي ا�ول تحقق بنسبة كبيرة وھذا بالنظر إلى المؤش
ا، أي مستويات تعليمية عالية توفر �بنائھا الجو المادي المعنوي الم&ئم للدراسة ويدفع الت&ميذ إلى اAقتداء بھا، واAستفادة منھا علمي

التفاعل اAيجابي والذي العلمية لحل المشاكل الدراسية الصعبة والتي تدل على مرونة الع&قات ا�سرية بين أفرادھا في  من ثقافتھا
.يجعل من ھذا الوسط يلعب دورا ايجابيا في استمرار التلميذ على التفوق دراسيا  
 2-2- التساؤل الثاني: ھل يؤثر الوسط المدرسي في تفوق التلميذ دراسيا؟
كما تبين ) آلة حاسبةكتب ،(تكريم المتفوق في المدرسة أغلبھا تتمثل في شھادات شرفية وتشجيع معنوي و جوائز مادية  إن  

وبالتالي فالمدارس تشجع الت&ميذ من خ&ل تكريمھم على المجھودات الدراسية %  82والتي تعود نسبتھا بـ ) 28(نتائج الجدول رقم 

.التي حققوھا في تفوقھم الدراسي  
A يحدثوا فروقا فردية تؤثر على  كما تبين نتائج أن معاملة ا�ساتذة للمتفوق A تتعدى حدود التمييز بين الت&ميذ وذلك كي  
. البقية ، وإنما يعتمدون بالمعاملة المعنوية واعتبارھم قدوة لرفاقھم ليساعد ذلك المتفوق ويحفز اPخرين على الدراسة  

ج كما أن ا�ستاذ ھو بمثابة القدوة للمتفوق ويجب عليه أن يتصف با�خ&ق التي تجعله موضع احترام وتقدير كما بينه نتائ  
،والذي يوضح أن المكافآت التي يتلقاھا التلميذ من ا�ساتذة يھتم  % 16.56، إذ يقتدي الت&ميذ بأساتذتھم بنسبة ) 13(الجدول رقم 

إذ أن ھذه المكافآت من ا�ستاذة تؤثر ايجابيا على تفوقه وتعطيه ) 30(بقيمتھا سواء كانت مادية أو معنوية كما يتبين في الجدول رقم 

أنه أنحز مجھودا كبيرا استحق عليه التقدير والثناء ، فا�ستاذ يتكامل مع ا�سرة في الواجبات التربوية، وفي تنشئة الت&ميذ الشعور ب
.أخ&قيا ، وتعليميا  

تبين النتائج أن معظم ا�قسام يتوفر فيھا الھدوء أحيانا والذي A يساعد بدوره في التركيز على الدراسة كما تبينه نتائج   
، حيث يعود السبب لكثرة عدد الت&ميذ في الفصول  الدراسية وصعوبة التحكم فيھا إذ يبلغ عددھم في القسم الواحد ) 31(جدول  رقم ال

.تلميذ ، والذي يسبب لدى ا�ستاذ إرھاقا في إلقاء الدرس 50-39ما بين   
لومات جديدة ، وتغرس فيه التحدي والوصول إن أسئلة اAمتحانات لھا ع&قة في حث التلميذ على التفوق حيث تكسبه مع  

وبالتالي فاAمتحانات الصعبة تؤثر في %  43.52بنسبة ) 34(إلى الجواب الصحيح ، وتنمية قدراته، كما يتبين في الجدول رقم 

.ة الموادإكساب التلميذ المتفوق معارف جديدة وتساعده على تخطي الصعوبات العلمية والتي تظھر في تحصيله الدراسي في كاف  
والذي ) الذكاء(إن تقييم ا�ساتذة للتلميذ المتفوق يكون بالدرجة ا�ولى  على أساس النتائج المدرسية بالموازاة مع القدرات العقلية 

وتتجسد في النتائج التحصيلية كما يتبين في )الذكاء(يظھر لديھم وعيا بأن ظاھرة التفوق في ا�ساس تكون نتيجة القدرات العقلية 
%. 40.65بنسبة ) الذكاء(والقدرات العقلية %  56.90حيث تقدر نسبة النتائج الدراسية بـ ) 35(جدول رقم ال  

، )36(إن إقامة المدارس للمسابقات العلمية بين ا�قسام A تحظى باAھتمام الكبير عندھم، كما  تبين نتائج الجدول رقم   

ھميتھا في تحفيز الت&ميذ على الدراسة من خ&ل اكتشافھم لمعلومات جديدة ، وذلك لنقص الو عي بأ%  38والتي تعود نسبتھا بـ 

.وإدخال روح المنافسة و الحوار في ھذه المسابقات المساعدة على الدراسة  
إن المتفوق يستفيد من كل المعلومات سواء من والديه أو أساتذته من خ&ل الثقافة العلمية التي يقدمونھا له ، كما بين   

حيث أنه يحاول دائما التجاوب مع أساتذته في معرفة %  62في أن التلميذ المتفوق يستفيد من ھذه الثقافة بنسبة ) 37(ول رقم الجد

كل ما ھو جديد من معارف، وتوظيفھا في دراسته Bلغاء كل الصعوبات العلمية التي يصطدم بھا ، والتي تظھر في رد فعل ا�ستاذ 



في أن إجابة المتفوق على ھذه ا�سئلة تعطيه الفوز باحترام ) 38(ئلتھم الصعبة كما يتبين من الجدول رقم عن إجابة المتفوقين على أس

بالتالي ھناك معاملة خاصة بين ا�ستاذ %  22.90وإضافة النقاط بنسبة %  66.41بنسبة )معنوي(ا�ستاذ من خ&ل المدح والتشجيع 

لمتفوق يعتبر ا�ستاذ المتمكن في تقديم المعلومات داخل القسم بمثابة الصديق، الذي يساعده والتلميذ فھو بمثابة القدوة له، والتلميذ ا
.على التفوق دراسيا ، وبالتالي فا�ستاذ يتفاعل داخل القسم  مع التلميذ وإن كان تفاع& ايجابيا فھو يؤثر في تفوق التلميذ دراسيا  
للمعلومات الدراسية التي يتلقاھا التلميذ داخل القسم وإذا كان مفھوما  أما بخصوص المنھاج الدراسي فھو المصدر الرئيسي  
وغنيا بالمعلومات التي يستفيد منھا في الدراسة فھي بالتأكيد تساعده على التفوق ، أما إذا كان المنھاج طوي& فيصعب التطرق إليه 

الرياضيات، (، أن المنھاج غني بالمعلومات حسب المادة ) 39(بالشرح المفيد وفي المدة الزمنية المطلوبة كما تبين في الجدول رقم 

، مما يعني أن المتفوقين يجدون في بعض الكتب معلومات ليست بالمفيدة ، كما أنھم يعانون من أن %  55بنسبة ) العلوم ، الفيزياء

المعلومات ولكن صعوبة التطرق إلى المنھاج طويل جدا وA يتطرقون إلى كافة المعلومات ، يتضح إذن أن المنھاج الدراسي غني ب
.جميع المعلومات التي فيه A يمكن المتفوق من فھم جميع المعلومات في الحصص ورغم أنھا مفيدة  
يتضح أن طريقة التدريس التي يعتمدھا ا�ستاذ تساعد المتفوق في الدراسة ، وذلك �نھا تسھل عملية الفھم واAستيعاب كما   

والذي يدل %  65، ويقدر نسبة المتفوقين الذين يعتبرون في أن طريقة التدريس تساعدھم على الدراسة ) 40(يتبين في الجدول رقم 

أن ا�ساتذة على درجة عالية من الوعي بأن العملية التعليمية تتطلب طريقة تدريس م&ئمة للمواد المراد تدريسھا ،وتؤثر في إيصال 
.خ&ل الشرح والتبسيط الجيد للمعلومات المعلومات بشكل مفھوم وبتقنيات تربوية من  

على ضوء ما تقدم من نتائج حول ھذا التساؤل يظھر أنه تحقق بنسبة كبيرة وھذا باAعتماد على ما يتوفر في البيئة المدرسية من 
.مؤثرات تساعد التلميذ على التفوق دراسيا  
 3-2- التساؤل الثالث :ھل يؤثر وسط جماعة الرفاق في تفوق التلميذ دراسيا؟
وتجمعھم ع&قات %  97حيث تقدر نسبتھم بـ ) 41(إن المتفوقين ينتمون لزم&ئھم في الدراسة كما تبين في الجدول رقم   

الصداقة ،أما بخصوص مراجعة المتفوق لدروسه مع رفاقه ھي نادرا ما تكون �ن المتفوق يتميز بصفة اAستق&لية في أموره 
وتقدر نسبة الذين يراجعون دروسھم باAعتماد على ) . 42(كته لNخرين ،كما يبين الجدول رقم واAعتماد على نفسه دون مشار

، %  55أنفسھم   
، في أن تفوق % 71حيث تعود النسبة بـ ) 43(تفوق الرفاق على المتفوق تساعده على المثابرة أكثر كما يبين الجدول رقم   

.خ&ل المناقشة والتنافس والمثابرة أكثر على الدراسةاPخرين يعطيه دافعا لتحقيق أفضل النتائج من   
 إن تفوق الزم&ء على المتفوق يشعره بالحماس والمثابرة أكثر للدراسة والتفوق وھذا 

، بالتالي يستفيد من ا�سباب % 77.98في أن تفوق جماعة رفاقه عليه يدفعه للحماس للتفوق ) 44(ما بينته نتائج الجدول رقم 

وق اPخرين لتساعده على التفوق وتعطيه شعورا بالحماس والتنافس واعتبارھم قدوة له في الدراسة كما في نتائج الجدول الحقيقية لتف
% 16.56في أن المتفوق يقتدي برفاقه بنسبة ) 13(رقم   

لتعرف عليھا، كما إن تفوق الزم&ء على المتفوق يدفعه لمناقشة الدروس معھم واAستفادة من مختلف المعلومات التي يريد ا  
.إذ يسعى  المتفوق دائما للسبل التي تساعده على التفوق وخاصة مع رفاقه) 45(يبين الجدول رقم   

كما أن المتفوق يستفيد من المعلومات مع زم&ئه في إطار الدراسة داخل المدرسة أما خارجھا فليس ھناك استمرار في   
والذي يعود إلى قضاء معظم %  47إذ أحيانا ما يراجعون الدروس ) 46(ول رقم مراجعة الدروس مع بعضھم البعض كما يبين الجد

الوقت في ا�لعاب وإن المتفوقين A يتشاركون مع رفاقھم في مسابقات علمية �نھم A يعيرونھا اAھتمام الكبير وA تھتم المدارس 
).47(بتنظيمھا كما يبين الجدول رقم   

ا من الذكاء ذلك أن المتفوق يجد نفسه أمام زم&ئه في النوع من ا�لعاب الذكائية غير مرغوب إن ألعاب الت&ميذ A تتخذ طابع - 
فيه، أما ا�لعاب الترفيھية ف ھي المحببة لدى الت&ميذ والتي تؤثر سلبا خاصة على المتفوق إذا لم تراقب ا�سرة جماعة الرفاق التي 

  ).50(ل المتفوق الدراسية ، كما يتبين في الجدول رقم ينتمي إليھا التلميذ ، حيث يكون ميولھم عكس ميو
أما بخصوص التشجيع الذي يتلقاه المتفوق من رفاقه في الدراسة فله ا�ثر الكبير على تفوقه كما يتبين من الجدول رقم   

ة فھو الوسط الخارجي، ، والتشجيع الذي يكون بالمراجعة والتعاون في فھم و حل الواجبات ، يعني ھناك تعاونا في الدراس) 49(

).ا�سرة ، المدرسة(الذي ينتمي إليه خارج المؤسسات الرسمية   
  يتضح أن الخبرات العلمية بين المتفوقين وزم&ئھم لھا استفادة كبيرة للطرفين كما  - 

كيفية استخدام  :حيث يستفيد المتفوق من معرفة خبرات علمية جديدة مثل%  57والمقدرة نسبتھم بـ ) 51(يتبين في الجدول رقم 

.برامج جديدة في الكمبيوتر، معرفة مواقع جديدة علمية، ألعاب ذكاء  
كما يتبين %  77إن معاملة جماعة الرفاق التي ينتمي إليھا المتفوق باحترام تشجعه دائما على إحراز التفوق وحب النجاح بنسبة   - 

 ).52(في الجدول رقم 

ل تحقق بنسبة متوسطة وھذا باAعتماد على تأثير ھذا الوسط في سلوك التلميذ في الدراسة وبناء على ھذه النتائج يتضح أن ھذا التساؤ
.من خ&ل طبيعة الع&قات التي تجمع الت&ميذ والتي يعكسھا أشكال اللعب وأسلوب الدراسة التي يتخذونھا  

 



 
 
 
 

  اتــــا�قتراح
ب في الجانب النظري من خ(ل نتائج البحث التي توصلنا إليھا وكذلك من خ(ل ما كت

عن ھذا الموضوع ، وانط(قا من بعض ا�قتراحات التي أدلى بھا المبحوثون نتقدم  بجملة 
  : من ا�قتراحات التي نرى بأنھا تفيد أكثر في ھذا المجال

إن ا#سرة ھي الوسط ا�جتماعي ا#ول الذي ينتمي إليه التلميذ فھي تطور شخصيته  -
من رعاية مادية ومعنوية ، وھي التي يتوقف عليھا س(مة الفرد وتنمي قدراته بما توفره له 

 .وتكيفه اجتماعيا من خ(ل ما تزوده به من قيم واتجاھات

إن الرعاية والتنشئة ا#سرية التي تتبع ا#ساليب السوية للطفل لھا ع(قة بتحصيله  -
 .الدراسي

تي تظھر لديه خاصة إذا ينبغي على ا#سر مرا قبة الطفل منذ طفولته ورعاية المواھب ال -
 .أظھر طموحا للعلم والدراسة 

ا�ھتمام ا#سري والمعاملة الحسنة #بنائھم المتفوقين على جانب كبير من ا#ھمية في  -
تحفيز ا�بن على التفوق الدراسي وتكيفه ا�جتماعي #نھا تكسبه الثقة في النفس بقدر ما يوفر 

 .له محيطه ا�جتماعي من تقدير واحترام

جب على ا#سرة أن توفر #بنائھا المتفوقين كافة اBمكانيات والوسائل المناسبة حتى ي -
 .يتمكن من استغ(ل قدراته وتطويرھا نحو ا#فضل

يجب أن تقوم المدارس باكتشاف المتفوقين ، إذ � يمكن معرفتھم إ�  من خ(ل الدرجات  -
فس والتربية بإجراء مقاييس العملية المحصل عليھا، أومن خ(ل التعاون مع علماء الن

 .�كتشافھم 

اكتظاظ ا#قسام الدراسية بالت(ميذ يصعب على ا#ستاذ سير العملية التعليمية وبالتالي  -
 .صعوبة إلقاء الدرس بسھولة مما يؤثر سلبا على المتفوق في الدراسة 

في فھم  نفور الت(ميذ من الدراسة بسبب طول المنھاج الدراسي ، كما أنھم يجدون صعوبة -
 .المعلومات التي فيه وبالتالي �بد من تبسيطھا لھم من قبل ا#ستاذ أو الوالدين

يجب على ا#ساتذة أن يتبعوا طرائق تدريس تربوية في تعليم المتفوقين خاصة أن ھذه  -
 .الفئة دائما ھي بحاجة إلى ما ھو جديد

لھذه الفئة أية أھمية  نجد أن ھناك ضعف في ا�تصال بين ا#ولياء والمدرسين و� تعطى -
 .في اكتشافھا وتكريمھا لتحفيزھا على ا�ستمرار في ھذا السلوك ا�يجابي

مراقبة مسار المتفوقين عن طريق السج(ت المدرسية وذلك في شكل تتبع لمسارھم  -
 . الدراسي

إن جماعة الرفاق تؤثر إيجابا كم تؤثر سلبا و عليه يجب على المسؤولين التربويين في  -
 .رس أن يراقبوا المتفوقين وجماعة الرفاق التي ينتمون إليھاالمدا

على ا#سر أن تراقب أبناؤھا المتفوقين في أن يكون زم(ؤھم على درجة عالية من  -
 .ا#خ(ق



وعلية يجب على مؤسسات التنشئة ا�جتماعية الرسمية وغير الرسمية أن تتكامل فيما     
، وتوفر لھا كافة الوسائل البيئية المساعدة على بينھا وتتعاون لرعاية وتربية ھذه الفئة 

استمرار ظاھرة التفوق، وا�بتعاد عن المظاھر التربوية السلبية التي كثر انتشارھا كالتسرب 
 .إلخ...الدراسي، الفشل الدراسي، ا�نحراف الدراسي، العنف المدرسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ةــــخاتم
لى دراسة ع(قة وأثر ا#وساط ا�جتماعية على التفوق الدراسي ھدف ھذا البحث إ

لدى ت(ميذ المرحلة المتوسطة ، ومعرفة العوامل التي تتوفر في كل وسط والتأثير الذي 
تمارسه عليه ايجابيا لتحفيزه على التفوق ، ف( شك أن الوسط ا#سري وما يتوفر عليه من 

ه ا#ثر الجيد على التلميذ  فتحس ھذه الظروف جو تربوي م(ئم ووسائل مادية متوفرة ل
المعيشية تساعد التلميذ على الدراسة والتفوق ، باBضافة إلى المستوى التعليمي والثقافي 
للوالدين الذي يعتبر عام( مھما في تنشئة الطفل وتوجيھه وا�ھتمام  بمساره الدراسي ، إلى 

ثر في شخصيته التلميذ نفسيا أو اجتماعيا جانب الوسط التربوي الذي يتعلم فيه الطفل ويؤ
فطبيعة الع(قات بين ا#ساتذة والتلميذ تعطي نوعا من المرونة في الع(قات التعليمية 
المساعدة على الدراسة والتركيز وباBضافة  إلى جماعة الرفاق التي ينتمي إليھا التلميذ في 

  .ذلكالمدرسة فھي إما أن تساعده على الدراسة أو العكس من 
  :واھم ا�ستنتاجات التي توصلت إليھا الدراسة

أن ھناك ع(قة بين المستوى التعليمي والمھني للوالدين وتفوق أبنائھم دراسيا فھي توفر 
  .التي تبدو م(ئمة للدراسة) مادية ، معنوية(الظروف ا�قتصادية وا�جتماعية 

ا على التلميذ فھو يستفيد من كافة ونجد أن العامل الثقافي لPسرة ھو ا#كثر  تأثيرا ووضوح
الثقافات العلمية في أموره الدراسية، فقد أظھرت النتائج أن أغلبية ا#ولياء ذوي مستوى 
تعليمي عالي وھم على درجة كبيرة من الوعي الثقافي في تربية ا#و�د، وھو مؤشر بالغ 

  .ا#ھمية في التنشئة ا�جتماعية للطفل
يدة وإتباع ا#ساليب السوية في تربية ا#بناء يعتبران عام( إن الع(قات ا#سرية الج
  .مؤثرا على المتفوق في دراسته

كما أن ھناك ع(قة بين الوسط المدرسي وتفوق الت(ميذ فطريقة المعاملة التي يتلقاھا  
  .المتفوق من احترام وتشجيع تؤثر عليه وتحفزه على الدراسة

ورا مھما في التفوق ف ھي مؤشر بالغ ا#ھمية من وطريقة إلقاء ا#ستاذ للدرس تلعب د
  .خ(ل إيصال المعلومات العلمية بطريقة تربوية مساعدة على الدراسة

سرعة ا#ستاذة في إنھاء المنھاج الدراسي بسبب طولھا ينعكس سلبا على الت(ميذ في 
لدراسية فھم واستيعاب كافة المعلومات المحددة فيه، فھي المصدر ا#ساسي للمعلومات ا

  .وينبغي مراجعة المناھج الدراسية لتكون م(ئمة للبيئة ا�جتماعية التي يعيش فيھا التلميذ
كما أن ھناك تأثيرا من قبل جماعة الرفاق الحسنة على المتفوق في الدراسة بالتعاون 

  .في مراجعة الدروس والتنافس على المراتب الدراسية
تفوق � تبالي بأھمية ا#لعاب التي تنمي الذكاء إن جماعة الرفاق التي ينتمي إليھا الم

  .وإنما تتخذ معظم ا#لعاب طابعا ترفيھيا
ولذلك يجب على ھذه ا#وساط التربوية أن يتوفر لديھا الوعي الكامل في أن تتكامل 
وتتعاون مع بعضھا البعض لتنشئة ھذه الفئة وتحفيزھا على ا�ستمرار في ھذا السلوك 

مساعدة على التفوق ) مادية ، معنوية(بما توفره لھا من بيئة اجتماعية  الدراسي ا�يجابي ،



وعليه فالتأثير � يكون ايجابيا من قبل ھذه المؤسسات إ� إذا كانت أساليبھا التربوية م(ئمة 
  .ومشجعة على الدراسة والتفوق
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العنف في المدارس الثانوية من وجھة نظر المعلمين : علي عبد الرحمن الشھري -2
في العلوم ا�جتماعية، جامعة نايف العربية، ) غير منشورة(، رسالة ماجستير والطEب

2003. 
ة بثانويات دراسة ميداني(التنشئة السرية والتحصيل الدراسي لmبناء : لطيفة طبال -3

، رسالة ماجستير، كلية اvداب والعلوم ا�جتماعية، قسم علم ا�جتماع، جامعة )بلدية مليانة
 .2003/2004دحلب، /سعد

  
 
  :المجEت/ د
محاولة لEقتراب من بعض المعوقات ا@بداعية (ا@بداعية والمجتمع : حسان الجي(ني -1

ات رابطة الفكر واBبداع بو�ية ، إصدار )- الجزائر نموذجا –في المجتمعات العربية 
  .2004الوادي، 

، دمشق، 3، العدد العوامل المؤثرة في طبيعة التنشئة ا9سرية لmبناء: نصر الدين جابر -2
 .2000، 16مجلة جامعة دمشق ل�داب والعلوم اBنسانية، مجلة 

ھوم الذات العEقة بين الرعاية الوالدية كما يدركھا ا9بناء ومف: يوسف عبد الفتاح محمد -3
 .1990، 13القاھرة، مجلة علم النفس، الھيئة المصرية للكتاب، عدد  لديھم،

  :الكتب ا9جنبية/ ھـ
1- Guya  Venzini : L’échec, Paris, Edition universitaire de conturion, 
1977. 



2- Bal phehaviour problems and reading difficulty, journal of 
research and reading, 1982, vol,N° 2. 
3- Dictionnaire de la langue Française, op, cit. 

  :مواقع ا9نترنت/ و
1- http : www.NAUSS.Edu;SA 
2- http :www ;tarbya.net/spsedions/article details uspx ? article 
=3048 sead = 17. 
3- http: www.moudir.com/vb/showhread .php? E=494. 

 أو
4-http:www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia adam-27/Parent -2- 
asp. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :ةــص الدراسـملخ
ھو يدفع بعجلة التقدم إن التفوق الدراسي لدى الت(ميذ يعتبر ظاھرة إيجابية داخل المجتمع ف  

والتنمية إلى ما ھو أفضل على اعتبار أن الت(ميذ المتفوقين يتمتعون بسمات يتميزون بھا عن 
غيرھم، تؤھلھم إلى تحقيق نتائج جيدة و�ستمرار موھبة التفوق ينبغي على مؤسسات التنشئة 

يعيش فيھا التلميذ فتؤثر ا�جتماعية أن تتعاون فيما بينھا باعتبارھا ا#وساط ا�جتماعية التي 
  . فيه و يتأثر بھا، و ذلك من خ(ل مختلف الوسائل البيئية المساعدة على التحصيل الدراسي

العوامل ا�جتماعية و تأثيرھا على التفوق الدراسي " ومنه جاءت ھذه الدراسة بعنوان   
، و مدى التأثير ، و تم حصر ھذه العوامل في ا#سرة و المدرسة و جماعة الرفاق"للتEميذ 

  .الذي تمارسه ھذه العوامل على المتفوق
  :و انط(قا مما سبق يتضح بأن التساؤل الرئيس لھذه الدراسة ھو

مرحلة التعليم (  وامل ا�جتماعية على التلميذ في تفوقه الدراسي ؟ـؤثر العـھل ت •
 ).المتوسط 

إيجاد حل لمشكلة البحث، و و لuجابة على ھذا التساؤل تم طرح ث(ث تساؤ�ت فرعية بغية 
  :ھذه التساؤ�ت ھي

�  ھل يؤثر الوسط ا9سـري في تفوق التلميذ دراسيا ؟ :أو
  ھل يؤثر الوسط المدرسي في تفوق التلميذ دراسيا ؟ :ثانيا
   ھل يؤثر وسط جماعة الرفاق في تفوق التلميذ دراسيا ؟ :ثالثا

ن خ(ل توضيح كل ما يتعلق لuجابة على ھذه التساؤ�ت عرضنا الموضوع نظريا م 
و التفوق الدراسي، من عناصر و ) ا#سرة، المدرسة، جماعة الرفاق ( بالعوامل ا�جتماعية 
  .نظريات و اتجاھات

و تم إجراء دراسة ميدانية لتدعيم الجانب النظري و التي اخترنا أن تكون في ث(ث   
ة النتائج، باBضافة إلى متوسطات، حيث تم توظيف المنھج الوصفي بالتحليل و مناقش

  .الم(حظة، المقابلة، ا�ستمارة: ا�عتماد على أدوات منھجية و ھي
  :من خ(ل ھذه الدراسة توصلنا إلى النتائج اvتية

�  :أو
أن ھناك ع(قة بين المستوى التعليمي و المھني للوالدين و تفوق أبنائھم دراسيا، فھي  -1

  .، التي تبدو م(ئمة للدراسة)مادية، معنوية ( ية توفر الظروف ا�قتصادية و ا�جتماع
أن الع(قات ا#سرية الجيدة، و إتباع ا#ساليب السوية في تربية ا#بناء يعتبران عام(  -2

  . مؤثرا على المتفوق في دراسته
  :ثانيا

و  ع(قة الوسط المدرسي بتفوق الت(ميذ، فطريقة المعاملة التي يتلقاھا المتفوق من احترام -1
  .تشجيع تؤثر عليه و تحفزه على الدراسة

طريقة إلقاء ا#ستاذ للدرس تلعب دورا مھما في التفوق فھي مؤشر بالغ ا#ھمية من خ(ل  -2
  .إيصال المعلومات العلمية بطريقة تربوية مساعدة على الدراسة



يذ في فھم سرعة ا#ساتذة في إنھاء المنھاج الدراسي بسبب طولھا ينعكس سلبا على الت(م -3

و استيعاب كافة المعلومات المحددة فيه، و بالتالي ينبغي مراجعة المناھج الدراسية لتكون 
  .م(ئمة للبيئة ا�جتماعية التي يعيش فيھا التلميذ

  : ثالثا
ھناك تأثيرا من قبل جماعة الرفاق الحسنة على المتفوق في الدراسة بالتعاون في مراجعة  -1

  .المراتب الدراسية العلياالدروس و التنافس على 
إن جماعة الرفاق التي ينتمي إليھا المتفوق � تبالي بأھمية ا#لعاب التي تنمي الذكاء و  -2

  . إنما تتخذ معظم ا#لعاب طابعا ترفيھيا
 

  


