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امللخص:
الدرايس  بالتحصيل  املدرسية  الحياة  جودة  نحو  األبوين  اتجاهات  عالقة  عن  الكشف  الدراسة  تحاول 
إىل تقييم اتجاهات األبوين نحو  لتالميذ السنة الثالثة من املرحلة اإلعدادية (املتوسطة). وتهدف الدراسة أوالً 
جودة الحياة املدرسية بكل من مؤسسة التعليم العمومي ومؤسسة التعليم الخصويص سواء من حيث تقييم 
أو  التعليمية  األنشطة  تقييم  حيث  من  أو  والتالميذ،  املدرسني  بني  أو  واملدرسة،  األرسة  بني  القائمة  العالقات 
الدرايس  التحصيل  يف  املدرسية  الحياة  جودة  تأثري  مدى  قياس  إىل  ثانياً  تهدف  كما  التدريس.  وطرائق  أساليب 

للتالميذ يف كل من الرياضيات واللغة الفرنسية.

ولتقييم اتجاهات اآلباء نحو جودة الحياة املدرسية، تم تصميم استمارة وزعت عىل آباء وأولياء التالميذ 
بحسب املؤسسة التي ينتمي إليها أبناؤهم. أما نتائج تحصيل التالميذ، فتم االعتماد فيه عىل درجات معدالتهم 

العامة يف كل من مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية.

وقد أظهرت نتائج الدراسة تأثري جودة الحياة املدرسية يف التحصيل الدرايس للتالميذ، حيث إن التالميذ 
الذين تتميز اتجاهات آبائهم باإليجابية تجاه املدرسني، وتجاه ما توفره املدرسة من تجهيزات وموارد برشية، 
وما تختاره من أنشطة تعليمية، كانت نتائجهم عالية مقارنة مع التالميذ الذين كانت آلبائهم اتجاهات سلبية. 
وكشفت الدراسة أيضاً عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج التحصيل الدرايس لتالميذ املؤسستني، 

وذلك لصالح تالميذ املؤسسة الخصوصية سواء يف تحصيل الرياضيات أو يف تحصيل اللغة الفرنسية. 

عىل  وكذا  متباينة،  عمرية  فئات  عىل  الدراسات  من  املزيد  بإجراء  نتائجها  إىل  استناداً  الدراسة  وأوصت 
عينات أكثر تمثيلية.

(*) تم استالم البحث يف سبتمرب 2019 وأجيز للنرش يف ديسمرب 2019
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Abstract

 The study attempted to investigate the relationship between parents’ attitudes towards the quality 
of school life and the academic performance of third-year middle school students. 

The study aimed first to assess parents’ attitudes towards the quality of school life in both institutions, public 
and private, by assessing the relationship between family and school, relations between teachers and stu-
dents, evaluation of school or extracurricular activities and teaching methods. Secondly, it aimed to measure 
the impact of the quality of school life on student achievement in both mathematics and French. 

In order to evaluate the parents’ attitudes towards the quality of school life, the researcher have developed a 
questionnaire addressed to the parents of the students of both schools. Regarding academic performances, 
general averages in mathematics and French were used.

The results of the study showed the impact of the quality of school life on student performance, since stu-
dents in private schools, whose parents have positive attitudes towards school and its resources, teacher 
relationships with their pupils, school activities and teaching methods, had more satisfactory results than 
their counterparts whose parents have negative attitudes. The study also showed significant differences in 
performance to the benefit of private school students in both mathematics and French.

Based on its findings, the study recommended further studies on different age groups as well as samples that 
are more representative.
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مقدمة:
يف  التعليمية  السياسات  عن  املسؤولني  بال  يؤرق  هاجساً  أصبح  والتكوين  الرتبية  جودة  تحسني  إن 
مختلف البلدان املتقدمة. وبالتايل فقد أصبح هدفهم املتمثل يف الرفع من مستوى معارف املتعلمني ومهاراتهم 
منظمة  تشري  كما  االجتماعي،  التماسك  وتحقيق  الشغل  وتوفري  للمواطنة،  أساسياً  رشطاً  يعترب  وخرباتهم، 
 Conseil Européen de l’Education,) للرتبية  األوربي  املجلس  أو   ،(UNESCO, 1997, 2005) اليونسكو 
2001). لذلك، تحرص البلدان املتقدمة عىل تطوير برامجها ومناهجها التعليمية لرتقى بها إىل مستوى عال 

من الجودة.  

ويلعب املناخ املدريس دوراً فعاالً يف تشجيع أو تثبيط رغبة املتعلمني يف الدراسة والتحصيل. ويتجىل هذا 
الدور يف حرص املرشفني الرتبويني عىل توفري ظروف إيجابية داخل املؤسسة املدرسية من أجل تحفيز أكرب لكل 
عىل  باألساس  تحيل  املدرسية  الحياة  فجودة  مردوديتهم (أمزيان، 2005).  من  للرفع  واملدرسني  التالميذ  من 
نوعية العالقات البيداغوجية القائمة بني املدرسني والتالميذ بناء عىل منهاج درايس وطرائق تدريس خاصة. 
كما أن هذه العالقات تتأثر بطبيعة الجو االجتماعي الذي يحيط باملدرسة، بحيث ال يمكن عزل هذه األخرية عن 

البيئة االجتماعية التي تؤطرها (الدريج، 2003).

املؤسسة  تستثمرها  التي  واإلمكانيات  املوارد  نوعية  تعكس  املدرسية  الحياة  جودة  كانت  فإذا  لذلك، 
التعليمية لتحسني خدماتها، كما تعكس أيضاً نوعية األساليب والطرائق البيداغوجية التي يتبناها املدرسون 
يف تنشيطهم للفصول الدراسية، فإنها بموازاة ذلك، تعكس مدى التطابق بني نظام القيم السائد يف املدرسة 
نظامي  بني  التقارب  األقل  عىل  أو  التطابق  هذا  حصل  فكلما   .(Durkheim, 1965) األرسة يف  القائم  ونظريه 
القيم، كان حافزاً عىل توفري رشوط االرتياح والطمأنينة والنجاح للتالميذ. وعىل العكس من ذلك، كلما حصل 
تنافر بني القيم التي تتبناها األرسة والقيم التي تشجع عليها املدرسة، أدى ذلك إىل نوع من االضطراب والشعور 

بالقلق لدى التالميذ؛ مما قد ينعكس سلباً عىل نتائج تحصيلهم الدرايس.

مشكلة الدراسة:
إن تطوير جودة التعليم والتكوين أصبح الهدف األسايس للسياسات التعليمية بمختلف البلدان املتقدمة 
أو النامية. وبالتايل، فإن تطوير املعارف والقدرات والكفايات لدى املتعلمني، يعترب من بني العوامل املساعدة 
عىل تحقيق نمو املجتمع. لكن الغايات واألهداف العامة املنتظرة من التعليم والتكوين ال يمكن حرصها فقط 
يف تطوير املعارف والكفايات لدى املتعلمني مدى الحياة عىل الرغم من أهمية هذا العامل، كما أكد ذلك املجلس 
األوربي للرتبية (Conseil Européen de l’Education, 2001). يتعني إذن عىل نظام التعليم والتكوين أن يهتم 
بناء  يف  املساهمة  أجل  من  سليمة  بيئة  يف  والعيش  الكامنة،  طاقاتهم  وتحقيق  األفراد  شخصية  بصقل  أيضاً 
املجتمع القادر عىل رفع تحديات القرن. ومن هنا، فإن نجاح املتعلمني ال ينحرص فقط يف إنجازاتهم املدرسية، 

.(Florin, 2011) بل يتعداه إىل تحقيق جودة الحياة يف البيئة االجتماعية عامة، واملدرسية خاصة

فليس املهم هو تحسني اإلنجازات األكاديمية للمتعلمني بشكل مبارش، بل العمل أيضاً عىل فهم كيف يؤثر 
املناخ املدريس يف جودة الحياة داخل املدرسة وعالقاتهم االجتماعية ، ودرجة انخراطهم يف األنشطة املدرسية 
(اليونسكو، 2014). وتختلف اتجاهات اآلباء وأولياء أمور التالميذ يف تقدير أهمية هذا التأثري بحيث نجد أن 
األرس املتوسطة وامليسورة تفضل إرسال أبنائها إىل املدارس الخصوصية، اعتقاداً منها كون هذه األخرية توفر 

مناخاً مدرسياً مالئماً وجودة عالية للحياة مقارنة مع املدرسة العمومية.    

إن اتجاه اآلباء نحو اختيار املدرسة التي سيلتحق بها أبناؤهم هو بمثابة مفرتق الطرق، حيث ستنجم 
بمثابة مؤرش  عن هذا االختيار تبعات تكون لها آثار جلية عىل املسار الدرايس للتلميذ ومستقبله؛ وهو أيضاً 
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تتوزع  باملغرب  التعليمية  املنظومة  كانت  وملا  الدرايس.  تحصيله  ونتائج  التعليمية  كفاياته  تحديد  يف  حاسم 
الخصوصية  املدرسة  وبني  باملجان،  خدماتها  وتوفر  الدولة  ترعاها  التي  (الحكومية)  النظامية  املدرسة  بني 
التي يرعاها املستثمرون الخواص وتؤدي خدماتها باملقابل، فإن ظروف الحياة املدرسية تتباين من مؤسسة 

ألخرى. 

وقد لوحظ من خالل التقرير الذي أعده املجلس األعىل للرتبية والتكوين (2014) أن هناك عدة اختالالت 
تعاني منها املدرسة املغربية، ومنها ضعف التعاون القائم بني املدرسة واألرسة ، أو بينها وبني باقي املؤسسات 
لتقويم  الوطني  للربنامج  بالنسبة  الشأن  هو  كما  وطنية،  تقويمية  دراسات  نتائج  إىل  واستناداً  االجتماعية. 
املكتسبات (PNEA, 2009)، أو دولية (TIMSS, PIRLS)، فقد تم تسجيل عدة مالحظات من بينها أن عدداً 
من التالميذ املغاربة (حوايل ٪10) باملدرسة العمومية ال يحسون بانتمائهم إىل املدرسة، كما ال يثقون  مهماً 
بتقيص  الباحث،  علم  حسب  السابقة،  الدراسات  اهتمت  وقلما  ينتظرهم.  الذي  املستقبل  يف  وال  أنفسهم  يف 
اتجاهات اآلباء واألولياء ، أو التالميذ نحو الحياة املدرسية أو عالقة األرسة باملدرسة وما توفره هذه األخرية من 

تجهيزات أو موارد برشية أو لوجستيكية. 

وقد أشارت برادة (2009)، يف دراستها حول املدرسة املغربية كما يراها املراهقون والشباب، إىل أن نسبة 
هامة منهم تأمل أن تدرس يف مؤسسة ذات رونق هنديس، تتوفر عىل مقومات الجودة العالية ، وتضمن تكويناً 
يستجيب لحاجياتهم؛ وذلك من خالل التخفيف من ثقل الحصص الزمني املخصص للمواد الدراسية، وتشجيع 
قيماً  وإكسابهم  التالميذ،  شخصية  وتفتح  صقل  عىل  يساعد  الذي  الفني،  والتعبري  الثقايف  التنشيط  حصص 

فنية وجمالية تجعلهم يعيشون يف فضاء مدريس يسوده األمن والطمأنينة عوض النزاع والعنف.

ولعل من بني األسباب التي تدفع العديد من األرس إىل اختيار املدرسة الخصوصية عامل االكتظاظ الذي 
يطبع الفصول الدراسية داخل املؤسسة العمومية؛ باإلضافة إىل ضعف التجهيزات التعليمية، وتراجع مستوى 
الفصول  داخل  التالميذ  بأعداد  وثيق  بشكل  مرتبط  غري  املدريس  النجاح  كون  من  الرغم  وعىل  املدرسني.  أداء 
الدراسية، فإن هذا العامل يبقى، كما تالحظ (برادة، 2009)، ذا قيمة قصوى ليس يف أعني املدرسني فقط، بل 
لهذا املنظور، فإن اتجاهات األباء املتمثلة يف درجة ارتياحهم  يف أعني آباء وأولياء التالميذ ببالدنا. وتبعاً  أيضاً 
لطبيعة املمارسات البيداغوجية ، ودرجة انخراط املدرسني وتفانيهم يف العمل يجعل من عامل االكتظاظ عامالً 

أساسياً يف اختيار العديد من األرس للمدرسة الخصوصية.

كبري  حد  إىل  يسمح  عامة،  املدرسية  الحياة  لجودة  وتقييمهم  اآلباء،  اتجاهات  تأثري  فإن  اعتقادنا،  ويف 
فيها  يتوافر  التي  املدرسة  اختيار  أن  عام  بشكل  نفرتض  فإننا  لذا،   ، لألبناء  الدرايس  التحصيل  نتائج  بتقييم 
املناخ اإليجابي، وتكوين اآلباء وأولياء أمور التالميذ التجاهات إيجابية نحو الخدمات التعليمية وجودة الحياة 

املدرسية عامة، يؤثر بشكل واضح يف تحقيق نتائج إيجابية لدى األبناء.    

فإذا كان التحصيل الدرايس للتالميذ غري منحرص يف تلقني املعارف وتقويمها بناء عىل نتائج االمتحانات 
تلك  منها  وخاصة  املدرسية،  الحياة  بجودة  املرتبطة  األخرى  العوامل  مختلف  تأثري  فما   ،(1985 (حمدان، 
طبيعة  ثم  توفرها،  التي  التجهيزات  نوع  ونحو  ألبنائهم،  املدرسة  نوع  اختيار  نحو  اآلباء  باتجاهات  املتعلقة 
تنظيم  أنماط  اختالف  عىل  وبناء  والتالميذ؟  املدرسني  بني  العالقة  أو  واملدرسة،  األرسة  بني  القائمة  العالقة 
العمومية  املدرسة  من  كل  يف  التدريس  وأساليب  املوازية  التعليمية  األنشطة  اختالف  وكذا  املدرسية،  الحياة 
واملدرسة الخصوصية، هل يمكن القول بتفوق تالميذ املدارس الخصوصية عىل نظرائهم يف املدارس العمومية 

يف تحصيلهم الدرايس، وخاصة يف مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية؟ 

خالل  من  للتالميذ  الدرايس  التحصيل  يف  املدرسية  الحياة  تأثري  عن  الكشف  الحالية  الدراسة  تحاول  لذا 
خصوصية.  أم  كانت  عمومية  ووظائفها،  املدرسة  عن  اآلباء  يكونها  التي  السلبية  أو  اإليجابية  االتجاهات 
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اآلباء  اتجاهات  طبيعة  ما  التايل:  النحو  عىل  نسوقها  التساؤالت  من  مجموعة  يف  الدراسة  مشكلة  وتتبلور 
وكيف  تدريسهم؟  وأساليب  املدرسني  ألداء  ارتياحهم  درجة  وما  ألبنائهم؟  يختارونها  التي  املدرسة  نوع  نحو 
املدرسة،  توفرها  التي  البرشية  واملوارد  التجهيزات  يقيمون  كيف  التالميذ؟  مع  املدرسني  عالقات  إىل  ينظرون 
نتائج  عىل  اإليجابية  أو  السلبية  االتجاهات  هذه  تأثري  ما  ثم  تقرتحها؟  التي  املوازية  التعليمية  األنشطة  وكذا 
التحصيل الدرايس للتالميذ يف مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية بكل من مؤسسة التعليم العمومي ومؤسسة 

التعليم الخصويص؟   

أهمية الدراسة:
للمؤسسة  اآلباء  اختيار  فإن   ،Hiérarchie الرتاتبية  تطبعها  التي  التعليمية  األنظمة  باقي  غرار  عىل 
التعليمية (عمومية أو خاصة) تحدده مجموعة من العوامل االجتماعية والثقافية والتنظيمية. فعىل املستوى 
االجتماعي، فالفئات املتوسطة والعليا تعترب بامتياز الزبون الويف للمدرسة الخصوصية باملغرب. فهذه الفئات 
األرس  هذه  لحرص  ونظراً  والخارجية.  الداخلية  مردوديته  لضعف  نظراً  النظامي  العمومي/  التعليم  هجرت 
التي قنع بعضها بامليسورة، عىل توفري خدمات مدرسية ألبنائها ذات جودة عالية. فهي تستثمر إمكانياتها 
املدرسة  مسايرتها  عىل  تقوى  ال  مدرسية  رشوطاً  اعتقادهم  يف  توفر  التي  الخصوصية  املدرسة  يف  ومواردها 
العمومية التي تقدم خدماتها باملجان ألبناء الفئات الشعبية الفقرية منها أو ذات الدخل املحدود. وعىل املستوى 
املدريس  النجاح  تحقيق  عىل  كثرياً  تحرص  فإنها  التعليمي،  ملستواها  نظراً  والعليا  املتوسطة  فالفئات  الثقايف، 
املستوى  عىل  أما  الشغل.  لسوق  بالنسبة  مضافة  قيمة  ذات  دراسية  وشعب  مسالك  نحو  وتوجيههم  ألبنائها 
وبني  عالية،  جودة  ذات  مدرسية  حياة  توفر  مدرسية  بنيات  بني  التمييز  األرس  هذه  عىل  فيسهل  التنظيمي، 
بنيات مدرسية أخرى تفتقر لرشوط الجودة ، سواء تعلق األمر بأعداد التالميذ داخل الفصل الدرايس، أو بنوعية 
بنوعية  أو  التالميذ،  مع  ينسجونها  التي  العالقات  بنوعية  أو  املدرسني،  ارتياح  بدرجة  أو  التدريس،  أساليب 
الوسائل التعليمية التي توفرها املدرسة. ومن هنا، نستنتج الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه العامل االجتماعي 
املتمثل يف اختيار نوع املدرسة التي سيتابع فيها التلميذ دراسته. هذا االختيار الذي قد يرهن إىل حد كبري مساره 

الدرايس وكذا مستقبله املهني.

ويمكن القول، إن االختالفات املسجلة بني التالميذ الذين يتابعون دراستهم باملدرسة العمومية، وآخرين 
يتابعونها باملؤسسة الخصوصية أكرب بكثري من االختالفات القائمة بني تالميذ نفس املدرسة. وهذا ما يعني 
أساليب  (الذكاء،  التالميذ  بني  القائمة  الفردية  بالفروق  املرتبطة  العوامل  حظيت  مهما  أنه  الباحث  نظر  يف 
التعلم، امليول واالتجاهات...) من أهمية يف تحصيلهم الدرايس، فإن العوامل املرتبطة بالحياة املدرسية وباملناخ 
املدريس، وباالتجاهات االجتماعية لآلباء وأولياء األمور نحو املدرسة واملدرسني، ال تقل أهمية عن سابقاتها. 
فهذه العوامل هي التي ستوحد أو ستفرق بني األرس، ثم بني التالميذ فيما بعد حسب طبيعة املدرسة (العمومية 

أو الخصوصية) التي يرتادونها.  

نظامني  بني  الحاصل  التفاوت  عن  تكشف  أن  األول،  املقام  يف  الدراسة  حاولت  تقدم،  ما  عىل  بناء     
وترتبط  اآلباء.  اتجاهات  إىل  استناداً  منهما  كل  يف  املدرسية  الحياة  جودة  مؤرشات  بعض  حيث  من  مدرسيني 
مؤرشات الجودة هذه باتجاهات اآلباء وأولياء أمور التالميذ حيال التجهيزات التي توفرها املدرسة، وكذا نوعية 
الطرائق واألساليب الرتبوية التي ينهجها املدرسون، ثم درجة ارتياحهم للعالقات القائمة بني األرسة واملدرسة، 
الكشف  الثاني،  املقام  يف  الدراسة،  حاولت  كما  والتالميذ.  املدرسني  بني  الرتبوية  للعالقات  تقييمهم  جانب  إىل 
عن مدى تأثري العالقات االجتماعية السائدة بني املدرسة واألرسة يف نتائج التحصيل الدرايس لألبناء يف مادتي 

الرياضيات واللغة الفرنسية بكل من املؤسستني الحكومية والخصوصية.

يف  املدريس  واملناخ  املدرسية  الحياة  جودة  أثر  من  أهميتها  تستمد  الدراسة  فإن  سبق،  ما  إىل  واستناداً 
من  التعليمية  املؤسسة  تتبناه  ما  بأهمية  عنيت  التي  فالدراسات  للتالميذ.  الدرايس  والتفوق  التحصيل  نتائج 
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طرائق بيداغوجية وأساليب تعليمية، إىل جانب ما توفره من تجهيزات وموارد برشية، وما تشجع عىل تطويره 
من عالقات وروابط بني مختلف الفاعلني الرتبويني (أساتذة، مرشفون تربويون، إداريون، تالميذ)، ثم ما يميز 
هؤالء يف عالقتهم باآلباء واألولياء... تبقى، حسب علم الباحث، جّد محدودة. ومن جهة أخرى، نادراً ما ربطت 
هذه الدراسات التي أجريت يف املغرب بني تدني نتائج املتعلمني وضعف مردودية النظام التعليمي من ناحية، 
ونقص يف جودة الحياة املدرسية من ناحية أخرى. فمواقف وآراء كل من اآلباء واألولياء واملدرسني والتالميذ 
االهتمام  من  تستحقه  بما  تحظ  لم  املدرسة،  توفرها  التي  والتجهيزات  وطرائقه  التدريس  مضمون  حول 
بالنسبة للدراسات السابقة. والحقيقة أن جودة الحياة املدرسية، يف نظر الباحث، تساعد عىل توفري الرشوط 

الالزمة لتحقيق نتائج إيجابية ومرضية من لدن التالميذ.

التعريفات اإلجرائية:
جودة الحياة املدرسية: وترمز إىل ما تقدمه املدرسة من خدمات، وما توفره من تجهيزات، وما تتبناه من  −

أساليب وطرائق تعليمية، وما تنسجه من عالقات إيجابية بينها وبني مختلف األطراف ويف مقدمتهم 
آباء وأولياء التالميذ. 

اتجاهات اآلباء: ويقصد بها ما يعرب عنه اآلباء واألولياء من مواقف تجاه ظروف ورشوط الحياة داخل  −
املدرسة. وتقاس اتجاهات آباء وأولياء التالميذ نحو جودة الحياة املدرسية بدرجة االرتياح التي يعربون 

عنها من خالل إجاباتهم عن بنود االستمارة التي أعدها الباحث لهذا الغرض.

التحصيل الدرايس: ويقصد به تحصيل املعارف واكتساب املهارات املدرسية التي تنميها مختلف املواد  −
املدرسة كالرياضيات واللغة والعلوم وغريها. ويتم قياس درجات التحصيل الدرايس بواسطة االختبارات 
املدرسية التي تثبت يف سجالت التالميذ من خالل النقط املمنوحة لهم. وهذا ما اعتمدت عليه الدراسة 

الحالية. 

اإلطار النظري وأدبيات الدراسة :
فيها  تتم  التي  واألجواء  املدرسية  الحياة  جودة  نحو  واألولياء  اآلباء  اتجاهات  تأثري  إشكالية  طرح  إن 
الدراسة، عىل درجات التحصيل الدرايس لألبناء وعىل نجاحهم يف الحياة عامة ليس وليد اليوم. فقد أثار التقرير 
الذي أعده كوملان (Coleman,1968)  يف نهاية الستينات من القرن املايض بالواليات املتحدة األمريكية مجموعة 
من االنتقادات، كما أدى إىل إجراء عدة بحوث يف املجال بالعديد من البلدان املتقدمة. وقد أشار هذا التقرير إىل أن 
الوسط األرسي وطبيعة العالقات السائدة بني األطفال يف جماعة الرفاق باملدرسة، يؤثران بشكل أكرب يف نتائج 

التحصيل الدرايس حالياً، والنجاح يف الحياة الحقاً مقارنة مع تأثري خصائص املدرسة.

ويالحظ مرييو (Meirieu, 2004) أن املناخ املدريس يعمل عىل توحيد سلوكات التالميذ حسب طبيعة 
املدرسة، خصوصية كانت أم عمومية. فكل مؤسسة عىل حدة تطبع تالميذها بنوع خاص من الصفات التي 
تجعلهم يختلفون عن غريهم. كما أن الطاقة االستيعابية للمدرسة، والتجهيزات التي توفرها، وطبيعة العالقات 

مع املدرسني، ونوعية أساليب التدريس املعتمدة، كلها عوامل ذات أهمية يف التحصيل والتفوق الدرايس. 

وأكدت نتائج الدراسة التي أجراها غيث (Ghaith, 2003) أن املناخ السائد يف املدرسة يؤثر عىل درجة 
النجاح لدى التالميذ، كما يشجعهم عىل التعلم التعاوني، وتالحم الجماعة، واالحرتام، والثقة املتبادلة. فالشعور 
باالنتماء إىل املدرسة، هو عامل محفز عىل التعلم والتحصيل بشكل أفضل لدى التالميذ، ويشجعهم أكثر عىل 
ربط عالقات إيجابية بمحيطهم. كما يجعلهم يشعرون بتقدير مدرسيهم، مما يزيد من ارتباطهم بالجماعة 

املحيطة بمدرستهم. 



العدد الثاني والثمانونمجلة الطفولة العربية اجتاهات اآلباء نحو جودة احلياة املدرسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لألبناء

١٧

وقد تعددت التعاريف التي أعطيت لجودة الحياة املدرسية باختالف الدراسات، فمنها ما ركز عىل عامل 
االرتياح لدى التالميذ؛ ومنها ما ركز عىل تفاعل عدة عوامل خاصة سواء منها املرتبطة بالجو السائد يف الفصل 
 Randolph, Kangas &) الدرايس، أو كيفية توزيع التالميذ عىل الفصول، أو كيفية إدراكهم لقدراتهم الذاتية

 .(Ruokamo, 2009

عىل  والتالميذ  واملربني  اآلباء  حكم  باعتباره  املدريس  باملناخ  املدرسية  الحياة  جودة  يربط  من  وهناك 
الحياة والعمل يف املدرسة من خالل تجربتهم. أما مركز املناخ املدريس School Climate Center يف دول االتحاد 
واملمارسات  األفراد،  بني  والعالقات  والقيم  واألهداف  املعايري  يعكس  فهو  أوزي (2015)،  أورده  كما  األوربي، 
املدرسية  الحياة  جودة  وترتبط  املدرسية.  الحياة  يف  املدرجة  التنظيمية  والبنية  واإلدارية  والتعلمية  التعليمية 

بعنارص خمسة أساسية:

الروابط والعالقات بني الراشدين، وبينهم وبني التالميذ، وفيما بني التالميذ، وبني اآلباء ومختلف الرشكاء  −
الرتبويني.

املناخ الرتبوي، ويرمز إىل كيفية تنظيم الزمان والفضاء املدرسيني، ودرجة األهمية التي توليها املدرسة  −
للتالميذ، ودرجة تدريبهم عىل املسؤولية، ثم مقدار الدعم الذي تقدمه املدرسة.

الشعور بالعدالة واإلنصاف من خالل العمل وفق معايري وقواعد يخضع لها الجميع. −

الشعور باألمن داخل الفضاء املدريس. −

تالميذ  − تميز  التي  والسمات  الخصائص  من  مجموعة  تقاسم  خالل  من  للمدرسة  باالنتماء  الشعور 
املؤسسة عن غريهم. 

وأكدت خالصة تقارير األبحاث التي أجريت يف دول االتحاد األوربي عىل تأثري جودة الحياة املدرسية عىل 
نتائج التحصيل الدرايس للتالميذ، وعىل ارتياحهم، ونمو شخصيتهم. كما ربطت النتائج التي حصلوا عليها يف 
املدرسية  الحياة  بجودة   (PISA, 2011) والعلوم والرياضيات  القراءة  عىل  القدرة  يقيس  الذي  الدويل  االختبار 

  .(Cohen, and Pickral, 2009) املتوافرة داخل الفضاء املدريس

االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  تقرير  يف  جاء  كما  املعارصة،  الدراسات  من  مجموعة  وتؤكد 
(OCDE, 2009)، عىل أهمية ما يجري داخل املدرسة، كما هو الشأن بالنسبة لجودة الحياة ونوعية التفاعالت 
عىل  أكدت  أن  الدراسات  من  ملجموعة  وسبق  واألرسة.  املدرسة  بني  العالقة  طبيعة  أو  والتالميذ  املدرسني  بني 
يف  املتعلمني  إلنجازات  اإليجابي  تقديره  أو  العالية  بكفاءته  األمر  تعلق  سواء  املدرس  يلعبه  الذي  الدور  أهمية 

.(Baker, 1999 ; Bacro, et al., 2011 ; Gilly, 1980) النجاح الذي يحققه هؤالء

مختلف  عىل  تأثري  له  املدرسة  داخل  السائد  االجتماعي  املناخ  فإن   (Moos, 1987) موس  وحسب     
العوامل األخرى، بحيث إن سلوك التلميذ داخل الفضاء املدريس، والجهد الذي يبذله يف التكيف مع هذا األخري، 
تحكمهما طبيعة االتجاهات والتصورات التي يكونها اآلباء عن أساليب التدريس ، وعن جودة الحياة املدرسية 
عامة. ومن جانب آخر، فإن الدراسات التي اهتمت بتأثري العوامل املرتبطة بكل من الفصل الدرايس واملدرسة، 
 ،(Meuret, 2001 ) أبرزت االرتباطات اإليجابية بني درجة االرتياح داخل املدرسة وبني حجم الفصل الدرايس
 Meuret, 2007 ; Duru-Bellat, Samdal, et) ثـم بينها وبني املشاركة يف األنشطة املدرسية، والشعور باألمن
al., 1998 - 2010)، واالتجاه نحو املدرس أو نحو املناخ املدريس (Baker, et al., 2003 ; Mcber, 2000). كما 
الحظ كونج (Kong, 2008) من جهته أن التالميذ الذين لهم اتجاهات إيجابية تجاه مدرسيهم، يميلون إىل إبراز 

اتجاهات إيجابية نحو املدرسة والرغبة يف الذهاب إليها.  



العدد الثاني والثمانونمجلة الطفولة العربية اجتاهات اآلباء نحو جودة احلياة املدرسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لألبناء

١٨

وعن تأثري أساليب التدريس والطرائق البيداغوجية يف جودة أنشطة التعلم داخل الفصل، الحظ كل من 
بايكر (Baker, 1999)، ثم تايلر وفرازر وفيرش (Taylor, Fraser & Ficher, 1997) أن توفري املناخ املدريس 
التحصيل،  عىل  يشجع  املدرسية  واملؤسسة  اآلباء  بني  إيجابية  اجتماعية  عالقات  إقامة  نحو  املتجه  اإليجابي 
املشحون  املدريس  الجو  فإن  ذلك،  من  العكس  وعىل  التعليمية.  الكفايات  يف  الجيد  والتحكم  الدرايس،  والنجاح 
 Dorman, 2002 ;) بالرصاعات، يكون له تأثري سلبي عىل تقدير الذات والتعلم الذاتي وكذا إنجازات التالميذ

 .(Bennacer 2008

 Bacro, Ferriere, Rambaud, A., Florin,) ويف دراسة كل من بكرو وفريري ورامبو وفلوران وجيمار
اتجاهاته  عىل  للتلميذ  الدرايس  واملستوى  والجنس  السن  لعامل  تأثرياً  هناك  أن  لوحظ   ،(& Guimard, 2011
نحو املدرسة. فالتالميذ باملستوى االبتدائي أكثر إحساساً باالرتياح Satisfaction مقارنة مع زمالئهم باملرحلة 
اإلعدادية (املتوسطة). كما أن التالميذ األكرب سناً هم أقل ارتياحاً تجاه عالقاتهم مع املدرسني، أو تجاه الفصل 
تجاه  ارتياحاً  وأكثر  باألمن،  إحساساً  أكثر  فهم  ذلك،  من  العكس  وعىل  املدرسية.  األنشطة  تجاه  أو  الدرايس، 
باالرتياح مقارنة  هن أكثر إحساساً  عالقاتهم مع أقرانهم. ومن جهة أخرى، أبانت الدراسة أن اإلناث عموماً 
مع الذكور. ويف نفس االتجاه، الحظ الباحثون التأثري اإليجابي لظروف حياة األرسة (الطفل الذي يعيش مع 
والديه معاً يف مقابل الذي يعيش مع أحدهما فقط، املستوى التعليمي العايل لألبوين، مهنة األب ودخله املرتفع  
عىل درجة ارتياح التلميذ يف املدرسة عامة، وبالخصوص عىل ارتياحه لنوعية العالقات التي ينسجها مع زمالئه 

ومدرسيه. 

أما من الناحية االجتماعية، فقد أظهرت نتائج الدراسة نفسها أن تالميذ املدارس التي تستقبل الفئات 
أن  إىل  أقرانهم  مع  عالقاتهم  تميل  كما  باألمن،  إحساساً  أقل  للمدن  الهامشية  األحياء  يف  أو  القرى  يف  الفقرية 
خصوصية  أم  كانت  عمومية  العادية  باملدارس  دراساتهم  يتابعون  الذين  التالميذ  مع  باملقارنة  سلبية  تكون 
أحياء  يف  ويعيشون   ، املحدود  الدخل  ذات  ألرس  ينتمون  الذين  والشباب  املراهقني  إن  ثم   .(Bennacer, 2008)
هامشية، تكون لديهم تصورات سلبية عن املدرسة، واملناخ املدريس، والعالقات مع املدرسني. وهم بذلك، أقل 
يف محيطهم املدريس (برادة، 2009). وهي نفس النتائج التي توصل إليها كل من فيفرمان وفيتنربغ   ارتياحاً 
(Vyverman, V. & Vettenburg, N. , 2009) حيث أكدا عىل أهمية تأثري عامل االنتماء االجتماعي االقتصادي 
 Gibbons, S. &) وسيلفا جبونس  من  كل  وأكد  املدرسة.  يف  األطفال  لدى  والسعادة  االرتياح  تحقيق  يف  لآلباء 
واإلحساس  املدرسية  االرتباط القائمة بني كل من جودة الحياة  Silva, O., 2011) ، يف دراستهما عىل عالقة 

بالسعادة لدى األطفال من جهة، وبني الشعور باالرتياح من لدن اآلباء من جهة أخرى.  

 (Danielsen, Samdal, Hetland & Wold, 2009) وولد  وهتالند  وسامدال  دنلسون  من  كل  ويعترب 
درجة  عىل  واضح  تأثري  له  املدرس،  يقدمه  الذي  االجتماعي  للدعم  التلميذ  تصور  أن  أجروها  التي  الدراسة  يف 
 Marks,) ماركس  وتوصل  عامة.  املدرسة  داخل  أو  الفصل  داخل  سواء   ، األخري  هذا  به  يشعر  الذي  االرتياح 
1998) يف دراسته إىل وجود عالقة ارتباط موجبة وذات داللة بني معايري جودة الحياة املدرسية وبني التحصيل 

األكاديمي لدى املتعلمني. 

نتائج  فإن   ،(IEA, 2005) الدرايس  التحصيل  لتقييم  الدولية  الجمعية  أعدته  الذي  التقرير  وحسب 
، خلصت إىل أن مقاييس الوضع  الدراسات التي امتدت عىل مدى أربعني سنة، وشملت أكثر من خمسني بلداً 
االجتماعي واالقتصادي ألرس التالميذ ترتبط إيجاباً مع تحصيلهم الدرايس يف كل البلدان، مهما اختلفت األعمار 

أو املواد الدراسية.

وأشار كل من منجا وبريو (Mingat et Perrot, 1983) يف دراستهما إىل أثر العامل االجتماعي يف توجيه التالميذ 
نحو مسالك دراسية دون أخرى، حيث الحظا أن الفئات االجتماعية الدنيا، ال تؤكد كثرياً عىل أبنائها يف اختيار الشعب 

واملسالك الدراسية ذات الولوج املحدود (نسبة ٪6.4) عىل عكس الفئات االجتماعية العليا (نسبة 51.6٪). 
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الحياة  جودة  أن  إىل  دراستهما  يف   (Debarbieux et Blaya, 2009) وباليا  دوبربيو  من  كل  ويخلص 
انخراط  إىل  الثاني  املقام  ويف  واملدرسني،  املؤسسة  إدارة  إىل  أوالً  تعود  فهي  جماعية.  مسؤولية  هي  املدرسية 
تجاه  األرس  تبديه  الذي  التعاون  أن  الدراسات  من  مجموعة  اعتربت  لقد  وأوليائهم.  آبائهم  والتزامات  التالميذ 
املدرسة، يعد عامالً حاسماً يف النجاح الدرايس للتالميذ (Slee, 2006; Gilly, 1980; Cherkaoui, 1979). وتبعاً 

لذلك، فإن التلميذ يبذل املزيد من الجهد واملثابرة كلما أحس بأنه مؤازر اجتماعياً من طرف أبويه وأساتذته.

وقدراتهم  التواصلية  ومهاراتهم  التعليمية  كفاياتهم  تطوير  عىل  التالميذ  مساعدة  عىل  العمل  إن 
لرتبية وتكوين  أساسياً  االجتماعية، إىل جانب العمل عىل تحسني جودة الحياة بالوسط املدريس، يعترب رهاناً 
رجال ونساء الغد يف عالم متغري باستمرار (Florin, 2011). كما أكد التقرير الذي أنجزه املجلس األعىل للرتبية 
والتكوين باملغرب (2014) من جهته عىل أهمية تحسني جودة الخدمات املدرسية، ودورها يف توفري رشوط 
الوطنية  الرتبية  وزارة  أعدتها  التي  اإلسرتاتيجية  الرؤية  أما  املتعلمني.  لدى  للتعلم  والحافزية  والسالمة  األمن 
(2015) إلصالح املنظومة التعليمية باملغرب يف أفق 2015-2030، فركزت بدورها عىل تحقيق مدرسة تتميز 
عىل  وتشجع  والحوار،  والتواصل  التعبري  يف  املتعلمني  قدرات  تطوير  عىل  تعمل  واالرتقاء،  والجودة  باإلنصاف 
تنمية ثقافة املبادرة والبحث واالبتكار لديهم. وأوضح أمزيان (2005) أن نسبة هامة من التالميذ املغاربة ال 
يشعرون باالنتماء إىل مؤسساتهم املدرسية، لكونهم يميلون إىل إعطاء تقييم سلبي لعالقاتهم مع املدرسني، 

ولطبيعة التجهيزات التي توفرها املدرسة، وكذا النتظاراتهم منها.

إن اتجاه اآلباء نحو اختيار نوع املدرسة (عمومية/ خصوصية) التي سيلتحق بها األبناء ملتابعة الدراسة 
يف املغرب، تمليه عدة اعتبارات اجتماعية وثقافية. فاألرس امليسورة واملتوسطة تعترب املدرسة وسيلة للتميز 
واالرتقاء االجتماعي من خالل ما توفره من رشوط الحياة والتعلم، والتي من شأنها أن تؤثر الحقاً يف توجيه 
األبناء نحو مسارات دراسية أو مهنية تحظى بقيمة عالية يف املجتمع. وعىل العكس من ذلك، فاألرس الفقرية 
من إرسال أبنائها إىل املدرسة العمومية ما دام التعليم فيها مجانياً. كما  أو ذات الدخل املحدود ال تجد بديالً 
لها  يسمحان  ال  تعليمها  أو  دخلها  مستوى  دام  ما  العموم،  عىل  متواضعة  تبقى  املدرسة،  من  انتظاراتها  أن 
بالرفع من سقف طلباتها ، لذلك، نجد أن هذه األرس الفقرية أو ذات الدخل املحدود، قلما تهتم بتوجيه أبنائها 
نحو تخصصات أو مسالك دراسية ذات قيمة مضافة عالية يف سوق الشغل، ثم إنها نادراً ما تحرص عىل تتبع 
وتقييم درجات إنجاز أبنائها، أو تهتم بتوفري دروس الدعم لهم يف حالة تعثرهم، أو تكرتث بأساليب التدريس 
املتبعة يف املدرسة، أو طبيعة العالقات الرتبوية القائمة بني املدرسني والتالميذ، أو نوعية الحياة التي يعيشها 
ال  واألولياء  فاآلباء  املدرسة.  وبني  بينها  وثيقة  روابط  إقامة  عىل  تحرص  ال  إذن،  فهي  مدرستهم.  يف  األطفال 
يزورون املدرسة إال عندما يعاني األطفال من صعوبات حادة يف دراستهم، أو يحدث اضطراب يف عالقاتهم مع 

مدرسيهم أو مع الطاقم اإلداري نتيجة أعمال عنف أو شغب أو غياب (أمزيان، 2005).

وحسب التقرير الذي أعدته املندوبية السامية للتخطيط باملغرب (HCP,2016) فإن نسبة التالميذ الذين 
يتابعون دراستهم بالتعليم الخصويص يناهز ٪11. ويتباين القطاعان العمومي والخصويص من حيث حجم 
اسثماراتهما يف تحسني جودة الخدمات املدرسية سواء من حيث التجهيزات، أو املوارد البرشية. فعىل سبيل 
املثال ال الحرص، فإن متوسط عدد التالميذ يف الحجرة الدراسية باملدرسة العمومية يتجاوز بكثري متوسط أعداد 
العمومية  باملدرسة  الدراسية  للفصول  مالزمة  االكتظاظ  فظاهرة  الخصوصية.  باملدرسة  الفصل  يف  التالميذ 
يف  الخصوصية  املؤسسات  تتسابق  املقابل،  ويف  الحجرة.  داخل  تلميذاً  األربعني  العدد  يتجاوز  ما  غالباً  بحيث 
استقطاب أجود الكفاءات من املدرسني، واستخدام األساليب والطرائق الفعالة، واعتماد وسائل التكنولوجيا 
الحديثة يف التدريس. كما أن ارتياح اآلباء للمناخ املدريس السائد وملستوى الخدمات التي تقدمها املدرسة يعد 
عامالً أساسياً يف تحفيز األبناء واإلقبال عىل التعلم. وهذا ما ينعكس إيجاباً عىل ارتفاع نسبة النجاح والتفوق 
الدرايس لدى التالميذ. وعىل العكس من ذلك، فإن ارتفاع عدد التالميذ داخل الفصل باملدرسة العمومية، وهيمنة 
أساليب التدريس التقليدية، يؤثران سلباً عىل درجة تحصيل التالميذ. عالوة عىل ذلك، فإن تكوين اآلباء التجاهات 
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سلبية تجاه املدرسة أو املدرسني ينعكس سلباً عىل مستوى أداء التالميذ.       

وتبعاً لذلك، تبقى طبيعة األجواء السائدة داخل املدرسة العمومية، التي تستقبل أبناء الفئات االجتماعية 
الفقرية وذات الدخل املحدود، أقل ترحاباً من نظريتها يف املدرسة الخصوصية. وهذا ما يؤدي إىل تنامي ظاهرة 
العنف املدريس، وخاصة يف املؤسسات العمومية ذات الطاقة االستيعابية الكبرية. وبالتايل، فإن الحياة املدرسية 
Bennacer, 2008; De-) الـمشحونة التي تفتقد ملواصفات الجودة تميل إىل التأثري السلبي عىل نتائج التالميذ

.(barbieux, 2006

ويالحظ بريتي (Peretti, 1995) أن هناك مجموعة من العوامل املؤثرة يف الحياة املدرسية، وتحصيل 
التالميذ بحيث يمكن أن تؤدي بهم إىل النجاح أو الفشل الدرايس؛ وهي ترتبط بحجم الفصول الدراسية وطبيعة 

املكونات االجتماعية واإلثنية للتالميذ إىل جانب حجم املؤسسة املدرسية. 

وبناء عىل ما سبق، وعىل الرغم من تباين املظاهر والعوامل التي ركزت عليها الدراسات السابقة، فقد 
اتضح أن أشكال تنظيم الحياة املدرسية وتوفري الجو السليم واآلمن، لها آثار مختلفة عىل التحصيل الدرايس 
للتالميذ. وبغض النظر عن الفروق الفردية للتالميذ، فإن اتجاهات اآلباء نحو املدرسة وتقييمهم اإليجابي أو 
السلبي ألساليب التدريس داخل الفصل، ولطبيعة العالقات والتفاعالت بني املدرس والتالميذ، تبقى من العوامل 
األكثر ارتباطاً بالتحصيل الدرايس. لذلك، فإن اتجاهات اآلباء نحو اختيار نوع املدرسة التي سيتابع فيها األبناء 
دراستهم، تحكمها عدة اعتبارات اجتماعية وثقافية وتربوية. فالباحث يفرتض إذن أن اتجاهات اآلباء نحو 
املدرسة، ونحو ما توفره من خدمات ذات جودة، وكذا نوعية أساليب التدريس املعتمدة، لها تأثري عىل التحصيل 

الدرايس لألبناء.

فرضيات الدراسة:
هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني طبيعة اتجاهات اآلباء نحو جودة الحياة املدرسية ونتائج . 1

التحصيل الدرايس لألبناء.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اتجاهات اآلباء الذين يدرس أبناؤهم يف املدرسة العمومية واتجاهات . 2
اآلباء الذين يدرس أبناؤهم باملدرسة الخصوصية.  

املؤسسة . 3 وتالميذ  العمومية  التعليمية  املؤسسة  تالميذ  نتائج  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
الخصوصية يف تحصيل الرياضيات.

املؤسسة . 4 وتالميذ  العمومية  التعليمية  املؤسسة  تالميذ  نتائج  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
الخصوصية يف تحصيل اللغة الفرنسية.

إجراءات الدراسة:
أوًال: عينة الدراسة:

تتكون عينة الدراسة من فئة اآلباء وأولياء األمر، وعددهم 50 فرداً، يتابع أحد أبنائهم دراسته بالسنة 
العينة  هذه  أفراد  اختيار  تم  وقد  الحالية.  الدراسة  موضوع  املؤسستني  بإحدى  اإلعدادي  التعليم  من  الثالثة 
اجتماعية  فئات  إىل  واألولياء  اآلباء  هؤالء  وينتمي  البسيطة.  العشوائية  الطريقة  باستخدام  عشوائي  بشكل 

مختلفة، كما يزاولون مهناً متعددة سواء بالقطاع العمومي أو بالقطاع الخاص.   

ومن جهة أخرى، شملت عينة الدراسة فئة التالميذ، وتتكون من 276 تلميذاً بالسنة الثالثة من التعليم 
و 15  بني 13  أعمارهم  ترتاوح  ممن  اإلناث،  من  و111  الذكور  من  منهم 165  املتوسطة)،  اإلعدادي (املرحلة 
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للمؤسسة  ينتمون  إىل 170  العينة  أفراد  وينقسم  معياري (1.69).  وانحراف  حسابي 14.87  بمتوسط  سنة، 
للمؤسسة  ينتمون  ثم 106  اإلناث،  من  و69  الذكور  من  منهم 101  الله)  عبد  بن  محمد  (إعدادية  العمومية 
الخصوصية (سكول أكاديمي، School Academy) منهم 64 من الذكور و42 من اإلناث. وقد تم اختيار كل 
من املؤسستني العمومية والخصوصية، كما هو الشأن عند اختيار أفراد العينة بناء عىل الطريقة العشوائية 
املدارس  تشمل  األوىل  الجديدة،  بمدينة  املوجودة  التعليمية  املؤسسات  من  قائمتني  إعداد  تم  حيث  البسيطة، 
عشوائي.  بشكل  قائمة  كل  من  واحدة  مؤسسة  اختيار  فتم  الخصوصية.  املدارس  تشمل  والثانية  العمومية، 
وتم اعتماد نفس الطريقة ، حيث أعدت قائمتان لفصول التالميذ الذين يتابعون دراستهم بالسنة الثالثة من 

املرحلة اإلعدادية، بكل من املؤسستني (العمومية والخصوصية)، وتم انتقاء عينة عشوائية من كل قائمة.

املؤسسة  ونوع  األمر،  ويل  أو  األب  متغريات  حسب  موزعة  الدراسة  عينة  يوضح   (1) رقم  والجدول 
املدرسية (عمومية أو خصوصية)، وجنس التالميذ (ذكور أو إناث).

جدول (1)
خصائص أفراد العينة من فئة اآلباء واألولياء ومن فئة التالميذ يف كل من املؤسستني العمومية والخصوصية

فئة اآلباء واألولياءاملتغريات

فئة التالميذ

اإلناثالذكورالعدد
متوسط 
السن

االنحراف 
املعياري

2617010169املدرسة العمومية
14.871.69

241066442املدرسة الخصوصية

50276165111املجموع

ثانيًا: أدوات الدراسة:
    لجمع املعطيات، تم االعتماد عىل استمارة بيانات اجتماعية، واستبانة خاصة لقياس اتجاهات األبوين 
تقدير  عىل  الحصول  وتم  الخصوصية.  واملدرسة  العمومية  املدرسة  من  بكل  املدرسية  الخدمات  جودة  لتقييم 
التحصيل الدرايس للتالميذ من إدارة املؤسستني من خالل املتوسط العام لكل تلميذ يف مادتي الرياضيات واللغة 
الفرنسية برسم السنة الدراسية 2016-2017. وشملت استمارة قياس اتجاهات اآلباء نحو تقييمهم لجودة 
وتقييمهم  والتالميذ،  املدرسني  بني  والعالقة  واملدرسة،  األرسة  بني  القائمة  العالقة  متغريات:  املدرسية  الحياة 
لألنشطة التعليمية املوازية، ثم تقييمهم ألساليب وطرائق التدريس املعتمدة. أما قياس املتوسط العام لتحصيل 
الرياضيات أو اللغة الفرنسية، فتم بناء عىل املستويات العلمية املتداولة التي تبدأ باملمتاز وتنتهي بالضعيف 

جداً.

وبالنسبة الستمارة قياس اتجاهات اآلباء يف تقييمهم لجودة الحياة والخدمات املدرسية، فتم تصميمها 
من طرف الباحث. فبعد استعراض األدبيات الخاصة يف هذا املجال، واطالع الباحث عىل مجموعة من املقاييس 
Bacro, F. ; Fer-) الـُمعّدة لهذا الغرض، وبالخصوص مقياس سعادة التالميذ باملدرسة االبتدائية واإلعدادية

من  لكل  األبعاد  واملتعدد  املخترص  املقياس  ثم   ،  (rière, S. ;  Florin, A. ; Guimard, Ph. & Ngo, H. 2014
هوبنر وزليج وساها لتقييم االرتياح يف الحياة(Huebner E. S., Zullig, K. J., & Saha, R., 2012) ، استخلص 
من  عدد  تجاه  واألولياء  األبوين  واتجاهات  مواقف  عن  تعرب  التي  واملضامني  العبارات  من  مجموعة  الباحث 
التدريس، (3) ما تشجع  يف  طرائق وأساليب  تتبناه من  املدرسة من تجهيزات، (2) ما  األبعاد: (1) ما توفره 
عليه من أنشطة تعليمية أو أخرى موازية، (4) ما تثمنه من عالقات بني املدرسني والتالميذ، (5) ثم ما تنسجه 
املدرسة من روابط إيجابية بينها وبني األرسة. ويشتمل هذا املقياس عىل خمسة عرش (15) بنداً بمعدل ثالثة 
بنود للبعد الواحد. وتتم اإلجابة عىل بنود املقياس باختيار عىل سلم خمايس التنقيط يبدأ بموافق تماما (أو 

قوي جداً) وينتهي بغري موافق تماماً (أو ضعيف جداً).
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لقد مر املقياس بإجراءات الصدق والثبات املعروفة لدى الباحثني. فللتأكد من صدق ما احتوته العبارات، 
والعلوم  الرتبية  علوم  مجال  يف  املحكمني  من  خمسة  عىل  األداة  عرض  تم  لقياسه،  فعالً  وضعت  ما  وقياس 
االجتماعية. واقرتحوا مجموعة من التعديالت التي وافقوا عىل شكلها النهائي بعدما أعيدت لهم مرة ثانية. 
وبلغ معامل ألفاكرونباخ ملقياس اتجاهات األبوين يف تقييمهم لجودة الحياة املدرسية (83.). وقد قام فريق 
العينة  أفراد  التالميذ  أمور  وأولياء  آباء  عىل  االستمارة  بتوزيع  املدرسني  تكوين  بمعهد  املتدربني  األساتذة  من 
منها  الباحث  واستبعد  املناسب.  الوقت  يف  اسرتجاعها  عملية  تَّمت  والخصوصية،  العمومية  املدرسة  من  بكل 

االستمارات غري املكتملة من حيث البيانات.   

ثالثًا: الوسائل اإلحصائية:
لإلجابة عن فرضيات الدراسة وتحقيق هدفها، تم إدخال املعطيات املجمعة يف الحزمة اإلحصائية للعلوم 

االجتماعية (SPSS)، وتم االعتماد عىل األساليب اإلحصائية اآلتية:

استخدام معامل االرتباط (بريسون، Pearson correlation) للوقوف عىل عالقة متغري اتجاهات اآلباء . 1
واألولياء نحو املدرسة وجودة الخدمات التي تقدمها للتالميذ مع التحصيل الدرايس. 

بهدف . 2 وذلك   ،(T-test) (ت)  اختبار  عىل  االعتماد  تم  ومن  املعيارية؛  واالنحرافات  املتوسطات  حساب 
العمومية  باملؤسستني  الفرنسية  واللغة  الرياضيات  من  كل  يف  الدرايس  التحصيل  نتائج  بني  املقارنة 

والخصوصية.

وللتنبؤ بارتباط متغري اتجاهات األباء نحو جودة الحياة املدرسية بنتائج التحصيل الدرايس، تم استخدام . 3
  .(Multiple Regression) معامل االنحدار

نتائج الدراسة :
بالنسبة الختبار الفرضية األوىل التي تنص عىل وجود عالقة ارتباط دالة بني اتجاهات اآلباء نحو جودة 
الحياة املدرسية والتحصيل الدرايس لألبناء، تم حساب معامل االرتباط بني اتجاهات اآلباء والتحصيل الدرايس 

العام لألبناء. والجدول رقم (2) يبني النتائج.

جدول (2)
يوضح عالقات االرتباط بني اتجاهات اآلباء نحو جودة الحياة املدرسية والتحصيل الدرايس لألبناء.

معامل االرتباطاملتغريات

0.26***اتجاه األبوين نحو نوعية املدرسة (عمومية أم خصوصية)

0.23**اتجاهات األبوين نحو التجهيزات واملوارد البرشية املتوفرة

0.21**اتجاهات األبوين نحو طرائق وأساليب التدريس (تقليدية أم حديثة)

0.21**اتجاهات األبوين نحو األنشطة التعليمية املوازية املقرتحة

 0.17*اتجاهات األبوين نحو عالقات املدرسني بالتالميذ 

0.10اتجاهات األبوين نحو تنظيم الزمن املدريس

*** دال عند مستوى 001.

** دال عند مستوى  01.

*  دال عند مستوى   05.



العدد الثاني والثمانونمجلة الطفولة العربية اجتاهات اآلباء نحو جودة احلياة املدرسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لألبناء

٢٣

   يوضح الجدول (2) درجة وطبيعة العالقة بني التحصيل الدرايس العام مع اتجاهات اآلباء نحو املدرسة 
الحدود  عند  مؤكدة  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  النتائج  بينت  وقد  بداخلها.  الحياة  لجودة  وتقييمهم 
يفضلونها  التي  املدرسة  نوعية  نحو  األبوين  اتجاهات  من  وكل  لألبناء  العام  الدرايس  التحصيل  بني  املطلوبة 
 r=0.23,) واتجاههم نحو التجهيزات املدرسية واملوارد املتوافرة ،(r=0.26, p>.001) (عمومية أو خصوصية)
نحو  واتجاههم   ،(r=0.21, p>.01) حديثة)  أو  (تقليدية  التدريس  وأساليب  طرق  نحو  واتجاههم   ،(p>.01
األنشطة التعليمية املوازية التي تنظمها املدرسة (r=0.21, p>.01)، واتجاههم نحو عالقات املدرسني بالتالميذ 
التحصيل  بني  مؤكدة  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  إىل  املستخلصة  النتائج  ترش  ولم   .(r=0.17, p>.05)

الدرايس العام وطبيعة تنظيم الزمن املدريس داخل املؤسسة. وبذلك، تتحقق الفرضية األوىل إىل حد كبري.

الختبار صحة الفرضية الثانية التي تنص عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اتجاهات اآلباء الذين 
يدرس أبناؤهم باملدرسة العمومية واتجاهات اآلباء الذين يدرس أبناؤهم باملدرسة الخصوصية، فقد تم حساب 

اختبار «ت» لداللة الفروق بني املجموعتني من حيث اتجاهاتهم. وعرضت النتائج يف الجدول رقم (3). 

جدول (3)
يوضح املتوسطات (م) واالنحرافات املعيارية (ع) التجاهات األبوين نحو جودة الحياة بكل من املدرستني 

العمومية والخصوصية وقيمة «ت» وداللتها اإلحصائية.

املتغري

آباء وأولياء التالميذ 
باملدرسة العمومية

آباء وأولياء التالميذ 
باملدرسة الخصوصية

الداللةقيمة ”ت“

عمعم

توفـره  مـا  نحـو  االتجـاه 
تجهيـزات  مـن  املدرسـة 

وموارد برشية
36.7214.1849.6515.482.730.05

االتجـاه نحو مـا تتبناه من 
طرائق وأساليب يف التدريس

32.1215.4546.0618.362.690.05

االتجاه نحو ما تشجع عليه 
من أنشطة تعليمية موازية

30.2713.5842.6816.242.720.05

تثمنـه  مـا  نحـو  االتجـاه 
مـن عالقات بني املدرسـني 

والتالميذ
29.1712.6543.8715.452.740.05

تنسـجه  ما  نحـو  االتجـاه 
بينها  روابـط  من  املدرسـة 

وبني األرسة
27.6914.1240.6714.522.750.05

وتؤكد النتائج الواردة يف الجدول رقم (3) أعاله صحة الفرضية الثانية بحيث يتبني وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بني اتجاهات اآلباء الذين يدرس أبناؤهم باملدرسة العمومية واتجاهات اآلباء الذين يدرس أبناؤهم 
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باملدرسة الخصوصية لصالح هؤالء. ويمكن تفسري هذا كون اآلباء الذين يدرس أبناؤهم باملدرسة الخصوصية 
أفضل  بشكل  املثابرة  عىل  وتحفيزهم  األبناء  تشجيع  من  يزيد  مما  املدرسة،  نحو  إيجابية  اتجاهات  يكونون 
مقارنة مع األبناء الذين يدرسون باملدرسة العمومية حيث نجد آباءهم يكونون يف الغالب اتجاهات سلبية نحو 

املدرسة.

الختبار صحة الفرضية الثالثة التي تنص عىل وجود فروق ذات داللة بني نتائج تالميذ املدرسة العمومية 
ونتائج تالميذ املدرسة الخصوصية يف تحصيل الرياضيات، فقد تم حساب اختبار ”ت“ (T-test) لقياس درجة 

الفروق بني املتغريات. ويوضح الجدول (4) حجم هذه الفروق وداللتها.

جدول (4)

داللة الفروق بني متوسطات تحصيل التالميذ يف الرياضيات بكل من املدرسة العمومية واملدرسة الخصوصية

العدد والتحصيل
نوع املؤسسة

تحصيل الرياضياتن
«ت»عم

17020.3211.46 املدرسة العمومية
3.89**

10624.959.12املدرسة الخصوصية

يتضح من الجدول (4) ارتفاع معدل التحصيل الدرايس يف مادة الرياضيات (24.92) لدى تالميذ املدرسة 
الخصوصية مقارنة باملعدل املسجل لدى تالميذ املدرسة العمومية (20.32). وبالتايل، فإن حجم الفرق الذي 
معدالت  أن  بمعنى  (0.001)؛  املستوى  عند  مؤكدة  إحصائية  بداللة  يحظى   (3.89) يف  التائية  قيمته  تمثلت 
التحصيل الدرايس يف مادة الرياضيات هي أكرب عند تالميذ املدرسة الخصوصية مقارنة بمعدالت تالميذ املدرسة 

العمومية، كما أوضحتها النتائج. وبذلك تتحقق الفرضية الثالثة. 

الختبار صحة الفرضية الرابعة التي تنص عىل وجود فروق ذات داللة بني نتائج تالميذ املدرسة العمومية 
ونتائج تالميذ املدرسة الخصوصية يف تحصيل اللغة الفرنسية، فقد تم حساب اختبار «ت» (T-test) لقياس 

درجة الفروق بني املتغريات. ويوضح الجدول (5) حجم هذه الفروق ومستوى داللتها اإلحصائية.

جدول (5)

داللة الفروق بني متوسطات تحصيل التالميذ يف اللغة الفرنسية بكل من املدرسة العمومية واملدرسة 
الخصوصية

العدد والتحصيل
نوع املؤسسة

ن
تحصيل اللغة الفرنسية

«ت»عم

17021.5211.76املدرسة العمومية
**3.97

10626.886.81املدرسة الخصوصية

تالميذ  لدى  الفرنسية (26.88)  اللغة  مادة  يف  الدرايس  التحصيل  معدل  ارتفاع  الجدول (5)  من  يتضح 
املدرسة الخصوصية باملقارنة باملعدل املسجل لدى تالميذ املدرسة العمومية (21.52). وإن حجم الفرق الذي 
تمثلت قيمته التائية يف (3.97) يحظى بداللة إحصائية مؤكدة عند املستوى (0.001)؛ بمعنى أن معدل تحصيل 
اللغة الفرنسية لدى تالميذ املدارس الخصوصية هو أكرب مقارنة مع معدل تحصيل تالميذ املدرسة العمومية 

لنفس املادة، كما أوضحتها النتائج. وبذلك تتحقق الفرضية الرابعة.
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بالتحصيل  املرتبطة  الحياة،  لجودة  تقييمهم  يف  املدرسة  نحو  األبوين  اتجاهات  أشكال  بتأثري  وللتنبؤ 
الدرايس، تم استخدام معامل االنحدار (Regression Multiple). ويوضح الجدول (6) القيم واملعطيات املرتبطة 

باختبار العالقة الكمية لهذه الفرضية.

جدول (6)
معامل االنحدار لعالقة التحصيل الدرايس  باتجاهات األبوين نحو املدرسة

التحصيل الدرايس
أشكال اتجاهات األبوين

التحصيل الدرايس

BBetaT

2.75**0.730.203االتجاه نحو نوعية املدرسة (عمومية أم خصوصية) 

2.29*3.930.163االتجاه نحو التجهيزات املدرسية املتوافرة

2.48*1.030.173االتجاه نحو أساليب التدريس (تقليدية أم حديثة)

2.27*3.870.159االتجاه نحو عالقات املدرسني بالتالميذ

2.26*3.910.161االتجاه نحو نوعية األنشطة التعليمية املوازية

Adjusted R square Multiple R
        F=5.14**                                .13

                                                   .16              

يوضح الجدول (6) أن متغري التحصيل الدرايس يرتبط باتجاهات األبوين نحو املدرسة وتقييمهم لجودة 
الحياة بداخلها. فالدراسة تشري إىل أن نتائج التحصيل الدرايس ألبناء األرس التي تكون اتجاهات نحو تفضيل 
املدرسة الخصوصية والخدمات التي توفرها تكون أفضل من نتائج التحصيل الدرايس ألبناء األرس التي تكون 
اتجاهات نحو تفضيل املدرسة العمومية. إضافة إىل أن الدراسة تؤكد أنه كلما كانت اتجاهات اآلباء إيجابية 
نحو التجهيزات التي توفرها املدرسة، زاد التحصيل الدرايس لدى األبناء. وكذلك هو الحال بالنسبة التجاهات 
اآلباء نحو أساليب التدريس، ونحو عالقات املدرسني بالتالميذ، أو نحو نوعية األنشطة التعليمية املوازية التي 
تقرتحها املدرسة. وتبعاً لذلك، يمكن اإلقرار بتحقق الفرضية التي تسلم بعالقة ارتباطية مؤكدة بني التحصيل 

الدرايس لألبناء واتجاهات اآلباء نحو املدرسة وتقييمهم لجودة الحياة بداخلها. 

مناقشة النتائج:
   لقد أوضحت نتائج الدراسة امليدانية الحالية أن معدالت التحصيل الدرايس يف كل من مادتي الرياضيات 
واللغة الفرنسية أعىل عند تالميذ املدرسة الخصوصية مقارنة بمعدالت أقرانهم  باملدرسة العمومية. وكانت 
كما  الفرنسية.  اللغة  بتحصيل  أو  الرياضيات  بتحصيل  األمر  تعلق  سواء  إحصائياً  دالة  النتائج  بني  الفروق 
إىل وجود عالقة ارتباط بني التحصيل الدرايس مع متغريات اتجاهات اآلباء نحو اختيار  أشارت الدراسة أيضاً 
األرسة  بني  العالقة  تقييم  نحو  باالتجاه  األمر  تعلق  سواء  املدرسية  الحياة  لجودة  تقييمهم  نحو  أو  املدرسة 
واملدرسة أو تقييم العالقة بني املدرسني والتالميذ أو تقييم األنشطة التعليمية املوازية أو تقييم طرائق وأساليب 
التدريس املعتمدة. ويمكن فهم هذه العالقة لكون االتجاهات التي يكونها اآلباء الذين يدرس أبناؤهم باملدرسة 
الخصوصية إيجابية عىل العموم مقارنة مع اتجاهات اآلباء الذين يدرس أبناؤهم باملدرسة العمومية، والتي 

تكون يف الغالب سلبية. 
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تشري نتائج الدراسة أيضاً إىل وجود فروق يف متوسطات التحصيل الدرايس بني تالميذ املدرسة الخصوصية 
وتالميذ املدرسة العمومية. وهي فروق يمكن إرجاعها إىل ما تتميز به هذه املؤسسات الخصوصية من ضبط 
من  تعرفه  ما  جانب  إىل  آباء...)،  إداريون،  مرشفون  تالميذ،  املتدخلني (مدرسون،  كل  مهام  تتبع  يف  ومراقبة 
منافسة يف مجال تحسني رشوط الحياة املدرسية من تجهيزات وموارد برشية ذات كفاءة. وهذا ما يظهر جلياً 
يف استقطابها للكفاءات املهنية من املدرسني، وحرصها عىل ربط عالقات متينة وإيجابية مع األرس، وتنويع 
أنشطتها املدرسية واملوازية كالرحالت الدراسية، إضافة إىل حرصها عىل تحسني أساليب التدريس واستعمال 
نظريتها  مع  مقارنة  التالميذ  من  قليلة  بأعداد  الدراسية  الفصول  تتميز  كما  الحديثة.  التكنولوجيا  وسائل 
باملدارس العمومية التي تعرف اكتظاظاً ملحوظاً. وهذا ما أشار إليه موريه (Meuret, 2001) يف دراسته التي 

أوضح فيها األثر اإليجابي لتقليص أعداد التالميذ بالفصول الدراسية عىل تحصيلهم. 

الرياضيات  تحصيل  يف  العمومية  باملدرسة  نظرائهم  عىل  الخصوصية  املدرسة  تالميذ  لتفوق  وبالنسبة 
عىل  فوق،  فما  املتوسطة  االجتماعية  للفئات  تنتمي  التي  األرس،  بحرص  تفسريه  فيمكن  الفرنسية،  واللغة 
املراقبة  وتعزيز  املدريس،  للدعم  املخصصة  اإلضافية  الساعات  خالل  من  ألبنائها  والتتبع  الدعم  رشوط  توفري 
يف  ألنشطتهم ومبادراتهم، وعالقاتهم الوطيدة باملدرسني خاصة وبمناخ املدرسة عامة. وهذا ما يظهر أيضاً 
درجات  من  للرفع  األخرية  هذه  تجاوز  عىل  والعمل  األبناء،  تحصيل  يف  والضعف  القوة  نقط  عىل  اآلباء  تعرف 
التحصيل. وبالنسبة لتحصيل اللغة الفرنسية، يمكن القول إن التفوق املسجل لدى تالميذ املدرسة الخصوصية 
مستوى  مع  مقارنة  عالياً  العموم  عىل  يكون  بحيث  لألبوين،  التعليمي  للمستوى  جهة  من  نعزوه  أن  يمكن 
امليسورة  أو  املتوسطة  فاألرس  املحدود.  الدخل  ذات  أو  الفقرية  االجتماعية  الفئات  إىل  ينتميان  اللذين  األبوين 
أخرى،  جهة  ومن  أرحب.  آفاقاً  تفتح  لكونها  خاصة  والفرنسية  عامة،  األجنبية  اللغات  تعلم  قيمة  من  تعيل 
باملدرسة  بعد االلتحاق  أو  األرسية  األوساط  يف  سواء  الفرنسية  تحظى بها اللغة  التي  املكانة الخاصة  نالحظ 
الخصوصية منذ مرحلة التعليم األويل؛ بحيث يتعلم األطفال اللغة العربية إىل جانب اللغة الفرنسية، ويقضون 
دراستهم  يتابعون  الذين  األطفال  عكس  وذلك  االبتدائي؛  التعليم  مرحلة  إىل  انتقالهم  قبل  كاملة  سنوات  ثالث 
باملدرسة العمومية؛ إذ ال يستفيد أغلبهم من خدمات التعليم األويل بحيث ال تتجاوز نسبة األطفال املستفيدين 
من هذه الخدمات ٪30 حسب التقرير السنوي للمجلس األعىل للرتبية والتكوين (2014). وهذا ما يشكل عائقاً 

كبرياً يف تعلم اللغة الفرنسية طوال مسارهم الدرايس.  

االتجاهات  من  بعدد  إيجابي  بشكل  ترتبط  الدرايس  التحصيل  نتائج  أن  الحالية  الدراسة  أبرزت  وقد     
التي يكونها اآلباء عن جودة الحياة املدرسية، مما يؤدي إىل زيادة إحساس األبناء باالنتماء إىل املدرسة، ويرفع 
هـو  كما  أخرى،  مقارنة  دراسات  نتائج  تعزز  نجدها  وبذلك  لديهم.  والتحصيل  التعلم  عىل  اإلقبال  درجة  من 
Bacro, Ferriere, Rambaud, Flor-) الشـأن بالنسبة لدراسة كل من بكرو وفريري ورامبو وفلوران وجيمار

 .(Debarbieux,2006) دوبربيو دراسة  أو   ،(Bennacer, 2008) بنارص دراسة  in, & Guimard, 2011)،أو 
فهامش  والخصوصية،  العمومية  املدرسة  من  كل  يف  موحد  باملغرب  التعليمي  النظام  كون  من  الرغم  فعىل 
الترصف الذي تحظى به هذه األخرية عىل مستوى تنظيم الزمن املدريس، والبحث عن املدرسني األكفاء، وتبني 
نظام املراقبة والضبط يف تقييم أداء املدرسني واملرشفني الرتبويني، والحرص عىل توفري التجهيزات والوسائل 
التعليمية املناسبة، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتشجيع األنشطة املدرسية املوازية، وغريها من 
العوامل التي ال تتوفر بما فيه الكفاية يف املدرسة العمومية، يشجع عىل خلق الظروف الجيدة للحياة املدرسية، 

وبالتايل عىل توفري رشوط التحصيل والنجاح الدرايس للمتعلمني. 

وتشري نتائج الدراسة كذلك إىل أن آباء وأولياء التالميذ الذين يتابعون دراستهم باملدرسة الخصوصية، 
لهم اتجاهات إيجابية نحو املدرسة وظروف اشتغالها املرتبطة بطبيعة عالقاتها مع األرسة، ونوعية الروابط 
التي  التجهيزات  نوعية  وكذا  املتبعة،  التعليمية  والطرائق  الرتبوية  األنشطة  ونوعية  والتالميذ،  املدرسني  بني 
Darling-) أو أمريكا ،(Bennacer, 2008) توفرها. وهذا ما يتوافق مع بعض الدراسات التي أجريت بفرنسا
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Hammond, L. 2000)، حيث أكدت جميعها عىل دور وأهمية جودة الحياة املدرسية االبتدائية والثانوية عىل 
التي توصل إليها بايكر (Baker, 1999) يف دراسته  حد سواء يف التعلم والتحصيل. وهي نفس النتائج تقريباً 
القائمة  والروابط  العالقات  أهمية  أوضح  حيث  بالفشل،  املهددة  الدراسية  بالفصول  التالميذ  من  عينة  عىل 
بني املدرسني والتالميذ، وكذا جودة الحياة املدرسية ودورها يف تحقيق الشعور باالرتياح لدى تالميذ االبتدائي 

بالخصوص. 

 Younes, et al.,) وآخرون  يونس  أجراها  التي  الدراسة  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  وتتقاطع 
2011) عىل عينة من التالميذ املرتاوحة أعمارهم بني 6-8 سنوات، حيث أوضحوا تأثري العوامل املرتبطة بمناخ 
املدرسة يف تحصيل التالميذ من جهة، ويف ظهور بعض السلوكات العنيفة لديهم من جهة أخرى. وهذا ما أكد 
التحصيل  بني  القائمة  العالقة  أهمية  إىل  إشارتهما  خالل  من   (Barro et Lee, 1996) ويل بارو  من  كل  عليه 
الدرايس وجودة الحياة املدرسية. وكما كشف دانيلسن (Danielsen, 2009) من جهته عىل أن درجة االرتياح 
لدى التالميذ تزداد بازدياد صورة الدعم االجتماعي الذي يحظون به داخل املدرسة من مختلف األطراف سواء 

أكانوا مدرسني أو آباء. 

عامالً  يعترب  املدريس،  الفضاء  داخل  السائد  واملناخ  املدرسية  الحياة  جودة  إن  القول  يمكن  بخالصة، 
أساسياً يف تحديد نتائج التحصيل الدرايس لدى التالميذ. فقد الحظ مرييو (Meirieu, 2004) أن املناخ املدريس 
يعمل عىل تنميط سلوكات املتعلمني، ويجعلهم يختلفون عن غريهم من حيث نظام القيم التي تعمل املدرسة 
عىل تنميتها لديهم. وهذا ما يجعل بعض أشكال السلوك العنيف مثالً تظهر بحدة يف بعض املدارس دون غريها. 
التي  املدرسية  الحياة  طبيعة  بني  القائمة  الوطيدة  العالقة  جهته  من   (Marks, 1998) ماركس  أوضح  كما 
تستجيب ملعايري الجودة من جهة، وبني درجات التحصيل الدرايس أو األكاديمي عند التالميذ من جهة أخرى. 
 Bennacer,) وبنارص   ،(Debarbieux, 2006) دوبربيو  من  كل  إليها  توصل  التي  النتائج  نفس  أيضاً  وهي 

.(Gibbons, S. & Silva, O. 2011) 2008)، وبرادة (2009) وجبونس وسيلفا

التوصيات:
   يف النهاية، البد من اإلشارة إىل رضورة إجراء دراسات أخرى تشمل من جهة أوىل عينات أوسع من 
التالميذ، وتتناول تحصيلهم يف مواد دراسية مختلفة كالفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وغريها، وتشمل من جهة 
ثانية عينات أخرى من التالميذ التي تمثل مختلف األعمار واألسالك الدراسية، االبتدائية والثانوية والجامعية، 
وتتناول من جهة ثالثة متغريات أخرى يمكنها أن تؤثر يف نتائج تحصيل التالميذ كاتجاهات املدرسني ومواقفهم 

من ظروف العمل، أو اتجاهات التالميذ ودرجات ارتياحهم داخل املدرسة. 
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