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 :الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

 خلق (1 )خلق الذي ربك باسم اقرأ«:تعالى اهللا قال
 علم لذيا (3 )األكرم وربك اقرأ (2 ) علق من « اإلنسان
 » (5 )يعلم لم ما اإلنسان  علم (4 )بالقلم

   
  :]1-5] العلق،آية سورة  

  

 لي ويسر ( 25 )صدري لي اشرح رب « :وجل عز وقال)
 )قولي يفقهوا ( 27 )لساني من عقدة واحلل (26 )أمري
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  :إهداء 
  

  :إلى المتواضع العمل هذا أهدي

  . الدراسة مدة طوال علي وصبر تحملني الذي الطاهر العزيز زوجي

  :حياتي تضيء التي الشموع اهللا،إلى حفظهما الكريمين والدي إلى

  .ورعاهم تعالى اهللا حفظهم - ،رفيدة نسيبة الدين، تقي أبنائي إلى

  بوغديري و ونجن عائلة كل إلى وأبنائهم وأخواتي إخوتي جميع إلى

   مجدها بناء إلعادة ويسعى األمة لهذه الخير يحب إنسان كل إلى

  . جهدي ثمرة أهدي جميعا إليهم
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  :عرفان و شكر
 

  }  ألزيدنكم شكرتم ولئن{  :تنريله محكم في وجل عز المولى يقول

 حمدا الرسالة هذه إتمام في وفقني الذي جالله جل وتعالى سبحانه اهللا نحمد

 زمام الدكتور-الفاضل لألستاذ والتقدير الشكر بجزيل وأتقدم .مباركا راكثي

 علينا يبخل ولم البحث هذا على باإلشراف تفضل الذي-الدين نور

 . البحث فترة طوال الموضوعية وانتقاداته ونصائحه بتوجيهاته

 بجامعة االجتماعية العلوم معهد أساتذة جميع إلى بالشكر أتوجه كما

 ،إلى الدراسة سنوات في لنا قدموها التي والتوجيهات لنصائحا على بسكرة

  .طلبة-إدارة-: واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 األدب أستاذ الهادي عبد محمد الدكتور إلى الشكر بجزيل أتوجه كما

  . لنا قدمها التي القيمة المساعدة على بسكرة بجامعة العربي

 بكلمة ولو ومساعدتنا تشجيعنا في بعيد أو قريب من ساهم من كل إلى

  .طيبة

  

 ونجن سميرة :الطالبة                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

  

 المحتويات فهرس

  

  

  

  

  

  

  



  

  المحتويات فهرس

  الصفحة                                                                                                           المحتوى       

  إلى - من

  ث -أ........................................................................................ المحتويات فهرس -

 ح-ج........................................................................................... الجداول فهرس -

  ذ -خ...................................................................................................... المقدمة -

  للدراسة المنهجي اإلطار:األول الفصل

 02.........................................................................الدراسة إشكالية تحديد .1

 04...............................................................الدراسة موضوع اختيار أسباب  .2

 04........................................................................الدراسة موضوع أهمية .3

 05................................................................................الدراسة أهداف .4

 05...............................................................................الدراسة فروض .5

 06.........................................................................الدراسة مفاهيم تحديد   .6

 09.............................................................................السابقة الدراسات  .7

  17..... ...............................................................للدراسة المنهجية المقاربة .8

  والمدرسة األسرة بين التربية: الثاني الفصل

  تمهيد

 26.........................................................................األسرة حول عامة خلفية .1

  26................................................................................األسرة تعريف  - أ

 30..................................................................................األسرة سمات  - ب

 32...................................................................................األسرة أنماط  - ت

 36.......................................................................لألسرة المفسرة النظريات  - ث



 40..................................................سنة) 12-6(من األطفال لدى النمو خصائص  .2

 47.......................................................................لألسرة التربوية الوظائف .3

 57..................................ةاألسر وظيفة المدرسة تأخذ أن إلى أدى الذي التاريخي التطور .4

 60.............................................األسرة دور من زاد الذي االجتماعي والتغير األسرة .5

 63............................................................والمدرسة األسرة بين التفاعل مظاهر .6

   67................................................................................................خالصة

  يةاألسر المتابعة وأنماط محددات :الثالث الفصل

  تمهيد

  70..................................................................األسرية المتابعة حول عامة خلفية:أوال

 70.........................................................................األسرية المتابعة تعريف .1

 71...........................................................................األسرية المتابعة أهمية .2

  72.................................................................األسرية المتابعة في األسرة دور .3

 74......................................................................... األسرية المتابعة محددات:ثانيا

 74............................................................................وتنظيمها األسرة حجم .1

 77...............................................................................األسري االستقرار .2

 81................................................................................األسرية العالقات .3

 86.......................................................................للوالدين التعليمي المستوى .4

 89........................................................لألسرة االقتصادي و االجتماعي المستوى .5

  95...........................................................................األسرية عةالمتاب أنماط: ثالثا

 96.................................................................................المتبعة األسرية األنماط .1

  96........................................................................................... سوية أساليب  -  أ



 101..............................................................................سوية ال أساليب-ب

 108 ............................................................األسرة في المتبع التربوي النمط فاعلية .2

 109..................................لألبناء المدرسي النشاط متابعة في الوالدين لدى مدةالمعت الطرق .3

  109....................................................................................المنزل داخل   -  أ

 117................................................................................المنزل خارج-ب

 121....................................................األبناء متابعة في اآلباء تواجه التي الصعوبات .4

 124..........................................................................................خالصة

  االجتماعي الوسط ومتغيرات  الصفية التأثيرات بين الدراسي التحصيل :الرابع الفصل

 تمهيد   

 126......................................................الدراسي التحصيل حول خلفية: أوال      

 126.....................................................................الدراسي التحصيل مفهوم  .1

 128.......................................................................الدراسي حصيلالت أهمية .2

 129..............................................................الدراسي التحصيل ومبادئ شروط .3

 131......................................................................الدراسي التحصيل مظاهر .4

  .140...................................................................الدراسي التحصيل عوامل :ثانيا       

 140............................................................والشخصية الذاتية العوامل .1

 143.......................................................................المدرسية العوامل .2

 149..........................................................واألسرية االجتماعية العوامل .3

 155............................................................................................خالصة

 

 



  للدراسة المنهجية إلجراءاتا: الخامس الفصل

  تمهيد

 157..........................................................................الدراسة مجاالت .1

 160.............................................................الدراسة في المستخدم المنهج .2

 وكيفية العينة ضبط .3

 160...........................................................................................اختيارها

  161..........................................................................البيانات جمع أدوات .4

  والنتائج البيانات وتفسير تحليل: السادس الفصل

 167...............................................................الميدانية البيانات وتفسير تحليل .1

 207.............................................الدراسة فروض ضوء في البحث نتائج مناقشة .2

 220...................................................................................... الخاتمة .3

 221.........................................................................اقتراحاتو توصيات .4

 223.............................................................................الدراسة ملخص .5

  المراجع قائمة 

 المالحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الجداول فهرس

 الصفحة الجدول عنوان الجدول رقم

 159 لدراستنا والبشري المكاني المجال شملها التي المدارس أسماء يوضح (*)

 172 األسرة طبيعة لمتغير تبعا المبحوثين توزيع يوضح  01

 173األسرة أفراد عدد يوضح 02

 174البحث لعينة بالنسبة الزوجين عمر يوضح 03

 175المتمدرسين األوالد عدد يوضح 04

 176.لألسرة ائليةالع الحالة يوضح 05

 176للوالدين بالنسبة الزواج إعادة يوضح 06

 177لألبناء الدراسي المعدل يوضح 07

 178لألصدقاء األبناء امتالك مدى يوضح 08

 179.للوالدين التعليمي المستوى  يوضح 09

 181 لألولياء بالنسبة الجرائد مقروئية مدى يوضح 10

 181للكتب ءاألوليا مطالعة مدى يوضح 11

 182 المدرسية أبنائهم بنتائج الوالدين اهتمام مدى يوضح 12

 183 الدروس فهم في اآلباء من المساعدة األبناء تلقي مدى يوضح 13

 183األم أم األب بالمتابعة يقوم من يوضح 14

 184 األسرة تقدمها التي العلمية الثقافة من األبناء استفادة مدى يوضح 15

 184المنزلية للمكتبة األسرة امتالك يوضح 16

 186 المطالعة على لألبناء األولياء تشجيع مدى يوضح 17

 187 الكتب معارض أو الخارجية المكتبات إلى لألبناء األولياء اصطحاب يوضح 18

 187 أبنائهم ألصدقاء التعليمي بالمستوى الوالدين اهتمام مدى يوضح 19

 188.الوالدين مهن توزيع يوضح 20

 189 .للدراسة األسري الجو مالءمة مدى يوضح 21

 190.المبحوثين سكن حالة يوضح 22

 191السكن في الغرف عدد يوضح 23

 191.لألولياء اإلضافية الدخل مصادر يوضح 24



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 192 .الدراسة لمتطلبات األسرة توفير مدى يوضح 25

 193الحاسوب استعماالت يوضح 26

 194الخصوصية الدروس األبناء فيها يتلقى لتيا المواد يوضح 27

 195 ال؟ أم الوالدين من أوامر على بناءا المدرسية بواجباتهم األبناء قيام يوضح 28

 195 .المدرسية الواجبات حل في لألبناء الوالدين مساعدة كيفية يوضح 29

 196 .األبناء متابعة في األولياء يقضيها التي المدة يوضح 30

 197 .لألبناء المذاكرة في األولياء يتبعه الذي األسلوب ضحيو 31

 198 .المدرسة من العودة في األبناء تأخر إذا األولياء تصرف كيفية يوضح 32

 199 .األبناء دراسة ألوقات األولياء تحديد مدى يوضح 33

 199 .األولياء طرف من الهوايات وممارسة  للعب أوقات تحديد  مدى يوضح 34

 200 األولياء يفضلها التي التنشئة أساليب يوضح 35

 201 .مرضية نتائج على الحصول حالة في األبناء مكافأة كيفية يوضح 36

 202 ضعيفة نتائج على حصولهم حالة في األبناء مع التصرف كيفية يوضح 37

 203للمدرسة األولياء زيارة مدى يوضح 38

 204 .التالميذ لياءأو الجتماع األولياء حضور مدى يوضح 39

 205 التربوي اإلصالح ظل في األبناء متابعة في األولياء تواجه التي الصعوبات يوضح 40



  مقدمة

 تواجه أصبحت التي الكبرى التحديات من واحًدة التنموية ووظيفتها التربية إشكالية تعد

 الحضاري مدلولها في تشكل حيث نهضة لكل السبيل فهي  اإلنسانية المجتمعات مختلف

 للنمو األساس األداة العميق مدلولها وفي المجتمع وأحوال الناس لحاالت الصادقة المرآة

 ولعل والمدرسة األسرة بينها من المؤسسات من العديد على يحتوي التربوي والتطور،والنظام

 المردود ينتحس هو عامة بصفة التعليمية العملية على القائمين وكل األولياء يهم ما أكثر

 .لألبناء الدراسي التحصيل من والزيادة العلمي

 تظافرت إذا إال يتم أن يمكن ال الجميع له يصبوا الذي التحصيل من المستوى هذا

 عاتقها على تأخذ أن وجب التي األسرة خاصة التربوية المؤسسات هذه جميع بين الجهود

 العبء بهذا تقوم أن يمكن ال لوحدها المدرسة ألن لألبناء المدرسي النشاط متابعة مسؤولية

 عشرية يقارب ما منذ التربوية منظومتنا شهدته الذي التربوي اإلصالح ظل في خاصة الكبير

  . كاملة

 عن عبارة هي والتي التربية علوم في المستحدثة المصطلحات من األسرية والمتابعة

 عن الوالدان يحملها التي النظرية في تتحدد سيكولوجية مرجعية تحكمها تربوية ممارسة

 الطفل عن الوالدان يكونها التي واألفكار التصورات مجمل في وتتمثل الطفل سيكولوجية

 أفعالهما مختلف في تتجلى أخرى جهة ،ومن ورغباته واحتياجاته وقدراته وكفاءاته

  .الطفل هذا تجاه التربوية وممارساتهما

 واالقتصادية واالجتماعية النفسية لمتغيرات،فل تحكمها وأساليب عوامل لها المتابعة هذه

 بخصوص والمرنة والصارمة الضعيفة الممارسات نماذج ثم العوامل، بخصوص والثقافية

  .واآلليات األساليب

 مسؤولية والمربين اآلباء وعلى بيضاء كصفحة يولدون الدنيا الحياة وزينة اهللا هبة هم وأطفالنا

 في فعالة إنتاجية ذوي شبابا ليكونوا تؤهلهم التي والعلوم واألفكار بالقيم الصفحة هذه ملء

 َأيها يا{ :  تحكيمه منزل في تعالى اهللا يقول حيث وتقدمه رقيه أسباب من وسبباً المجتمع

يننُوا الَّذقُوا آم كُمَأنفُس يكُملَأها نَاراً وهقُودو ةُ النَّاسارجالْحا وهلَيلَاِئكَ علَاظٌ ةٌمغ اددلَا ش 

ونصعي ا اللَّهم مهرَأم لُونفْعيا وم ونرْؤم6 آيه ، التحريم سورة( }ي.(  



 ،وقد الميداني والجانب النظري الجانب وهما أساسين محورين من تتكون هذه ودراستنا

  :فصول ستة إلى  عامة بصفة الدراسة قسمت

  

 الدراسة إشكالية تحديد تم وفيه "للدراسة منهجيال اإلطار"ويشتمل: األول الفصل

 عرض ذلك ،بعد مفاهيمها وتحديد الدراسة أهداف تحديد وكذلك البحث وأهمية وصياغتها

  .للدراسة المنهجية المقاربة إلى والتطرق السابقة الدراسات

 عامة خلفية على الفصل هذا اشتمل حيث"والمدرسة األسرة بين التربية: "الثاني الفصل

 أراء على والوقوف لها المفسرة النظريات وكذلك وأنماطها وسماتها تعريفها في األسرة حول

 هذه أن اعتبار على سنة) 12- 6(من األطفال لدى النمو خصائص إلى تطرقنا ،كما العلماء

 التي التربوية الوظائف إلى تطرقنا كما الدراسة حيث من االبتدائية المرحلة إلى تنتمي الفئة
  .الفئة هذه تجاه األسرة ابه تقوم

 قمنا ذلك ،بعد األسرة وظيفة المدرسة تأخذ أن إلى أدى الذي التاريخي التطور ثم

األسرة حيث أصبحت  دور من زاد الذي االجتماعي والتغير األسرة وتناولنا عكسية بعملية

 اصة معالمدرسة ال تستطيع االستغناء عن الدور المهم لألسرة في هذه المرحلة التعليمية خ

،وتطرقنا إلى  التربوي لإلصالح العديدة والمحاوالت التربوية منظومتنا مست التي التغيرات

والمدرسة على اعتبار أن مهمة  األسرة بين التفاعل آخر عنصر في هذا الفصل وهو مظاهر

  .الطرفين بين مشتركة مسؤوليةالتربية والتعليم 

 عنصرين على الفصل هذا يشتمل حيث"ريةاألس المتابعة وأنماط محددات:"الثالث الفصل

 األسرية المتابعة تعريف إلى التطرق تم وفيه األسرية المتابعة محددات في تمثل: األول

 حجم: في والمتمثلة المحددات إلى تطرق ثم األسرية المتابعة في األسرة دور وكذلك وأهميتها

 المرأة( للوالدين ليميالتع األسرية،المستوى ،العالقات األسري ،االستقرار األسرة

  ).المنزل خارج المرأة السكن،عمل ظروف( لألسرة واالقتصادي االجتماعي ،المستوى)والتعليم

 المتابعة أساليب على اشتمل حيث األسرية المتابعة أنماط في تمثل: الثاني العنصر أما

 التربوي النمط فاعلية إبراز تم كما) التربية في االعتدال الالسوية، و السوية األساليب( األسرية

 داخل لألبناء المدرسي النشاط متابعة في الوالدين لدى المعتمدة الطرق ،ثم األسرة في المتبع

  .األبناء متابعة في اآلباء تواجه التي الصعوبات إلى عرجنا األخير وفي وخارجه المنزل



 الوسط ومتغيرات الصفية التأثيرات بين الدراسي التحصيل:"الرابع الفصل

 مفهومه حيث من الدراسي التحصيل حول عامة خلفية على الفصل هذا اشتمل حيث"الجتماعيا

 ،كما الدراسي التحصيل ومظاهر الجيد التحصيل يعتمدها التي والمبادئ والشروط وأهميته

 التحصيل في المتحكمة العوامل إبراز وهو أال دراستنا موضوع في عنصر أهم على اشتمل

 خاصة االجتماعية العوامل على رآزنا وهنا اجتماعية أو ،مدرسية تيةذا كانت سواء الدراسي

  .دراستنا موضوع صلبها في يدور التي األسرية

 الدراسة مجاالت تحديد في والمتمثلة"للدراسة المنهجية اإلجراءات:"الخامس الفصل

 العينة ضبط مع الدراسة في المستخدم المنهج بتوضيح قمنا ذلك بعد) زماني بشري، ، مكاني(

 ،االستمارة المقابلة( وهي الميدان من البيانات جمع أدوات توضيح األخير وفي اختيارها وكيفية

  ).والسجالت ،الوثائق

 بعد وتحليلها، البيانات تفريغ تم حيث "والنتائج البيانات وتحليل جمع:"السادس الفصل

  .للدراسة العامة نتائجال استخالص األخير وفي فرضية كل ضوء على النتائج إلى الوصول ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  األول الفصل

 للدراسةالمنهجياإلطار

  

  

  

  

  

  

  

 



  : اإلشكالية تحديد 1ـ

 التربية بدون تتم أن يمكن ال والتي التنمية، عن الحديث يعني المستقبل عن الحديث إن     

 للتربية القصوى األهمية على يؤكد وازدهار تقدم من للمجتمع التربوية المؤسسات تقدمه وما والتعليم

 خالل من االجتماعية للحياة صالحين أفراد لتكوين المجتمع يستخدمها التي الوسيلة فهي المجتمع في

  . النفسية أو االجتماعية أو الجسمية ،سواء متطلباته تحقيق على الطفل مساعدة

 على األسرة هي فيه مؤسسة وأهم المجتمع مؤسسات جميع فيها تشارك أن وجب التربية هذه

 خاصة للمجتمع األولى النواة هي ،فاألسرة االجتماعية النظم وأهم أقدم من األسري النظام أن اعتبار

 للفرد الهامة النفسي النمو مراحل إحدى تمثل والتي االبتدائي التعليم مراحل من األولى المرحلة في

  والتنشئة التكوين دوارأ بمختلف قيامها خالل من ومحيطه نفسه الطفل يكتشف خاللها ،فمن

 مع التفاعل وتعليمه والقيم المعلومات نقل طريق عن يحتاجه ما بكل الطفل ومد  االجتماعية

 تنمية طريق عن للنجاح الطفل فرص تنمية على مساعد عامل أهم تعتبر ،كما والمشاركة اآلخرين

 . العقلية قدراته

 غير األسرة أصبحت المعرفة وتعقد عةمتسار بصورة المعرفي التراث التساع ونظرا        

 ظهور من بد ال فكان لألبناء وتلقينها المختلفة المعارف من الهائل الكم هذا  استيعاب على قادرة

 التنشئة في األسرة لمشاركة المجتمع أنشأها التي و المدرسة في تمثلت  ثانية اجتماعية مؤسسة

 الوكالة ،فهي تناسبهم التي الشخصية نمط كسابهموإ اجتماعيا تطبيعا أفراده ولتطبيع االجتماعية

  . مهنيا و وبدنيا وأخالقيا وسلوكيا معرفيا نواحي عدة من الجديدة األجيال بإعداد تقوم التي الثانية

 الحياة تبسيط على تعمل فهي المجتمعي، التطور في المهمة العوامل إحدى باعتبارها

 المجتمع في يجري ما بكل تتأثر و تؤثر أنها كما بسيطة أولية صورة في واختزالها االجتماعية

 ،بالتالي أبنائها سلوك في تحقيقه في تنجح الذي التغيير بمدى لوظيفتها تحقيقها مدى يقاس ،حيث

 هي كانت أن بعد التربوي العمل في مشارك عنصر فأصبحت ومسؤولياتها األسرة وظائف تقلصت

  . التربية دائرة مركز

 بينها من جديدة تربوية مصطلحات بروز و المجتمع في ةالحاصل التغيرات ومع

والذي استقطب دعماً سياسيا ومالياً ضخما للتحول  التربوية منظومتنا مس الذي التربوي اإلصالح



من نموذج موجه بواسطة المعلم أو المدرسة  ومعتمد على الكتاب كمصدر وحيد للمعرفة إلى نموذج 

مصادر متعددة ودعم البرامج والمناهج بمعطيات جديدة موجه بواسطة المتعلم ومعتمد على 

كالتدريس بالمقاربة بالكفاءات بدل األهداف ،مما أدى إلى كثافة البرامج وصعوبتها،خاصة في المواد 

  العلمية واللغات وكذلك طول مدة الدراسة بالنسبة لألبناء 

 تستطيع ال رسةالمد وأصبحت قبل ذي عن األسرة  وظيفة من زادت المتغيرات هذه كل

 لضمان هاما عنصرا األسرية المتابعة وأصبحت المدرسي النشاط ناحية من خاصة عنها االستغناء

 التأخر حالة من يشتكون األولياء من الكثير نجد الوقت نفس وفي. لألبنا مرتفع دراسي تحصيل

 معاقبة في تربويةال غير األساليب إلى يلجأ منهم البعض فنجد األبناء منها يعاني التي الدراسي

 العلم على تعتمد التي التربوية األساليب متناسين التأخر لهذا الحقيقية األسباب مدركين غير أبنائهم

  .المدرسي النشاط ناحية من خاصة لهم متابعتهم أيضا ومتناسين

 أن فنجد  للتلميذ التحصيلي المستوى من الرفع على بمفردها قادرة تعد لم فالمدرسة

 األطفال تحصيل من أحسن المدرسي تحصيلهم يكون مثقفة أسرية بيئة إلى ينتمون ذينال األطفال

 دور جليا يظهر ،هنا حسنة المادية ظروفهم كانت وإن حتى الثقافة ضعيفة أسر إلى ينتمون الذين

 األبناء حاجة تدرك ،فاألسرة االجتماعية التنشئة عملية في تأثيره و  للوالدين التعليمي المستوى

  .للنجاح أكثر فرصة منح ،بالتالي الحاجة هذه إشباع فيةوكي

 الشخصية العوامل من مجموعة تفاعل نتيجة هو التلميذ لدى الجيد الدراسي فالتحصيل 

 وأهمية األسرة عامل هناك بل فحسب المدرسة أو للتلميذ الذاتي بالعامل ربطه يمكن فال واألسرية

 باعتبارها األم ،خاصة لألبناء الدراسي التحصيل من لزيادةا في به تقوم الذي الفعال التربوي الدور

  .له مالزمتها لكثرة الطفل بها يحتذي التي والقدوة النموذج

 لكل بارز أثر ذات الدراسي التحصيل من عالية مستويات بلوغ إلى النظرة أصبحت قد و

 على وحثهم األبناء تشجيع خالل من إال يتم ال ،وهذا عامة بصفة والمجتمع واألسرة األبناء من

 عن االجتماعي المدرسي التعاون بزيادة التعليمي الفارق وتقليل اإليجابي التعزيز طريق عن التفوق

  .التعليمية العملية في المدرسة دور جانب إلى اآلباء جهود تظافر طريق



 لتفعيل والطاقات اإلمكانات من جملة يتطلب والمدرسة األسرة بين المتبادل التفاعل هذا

 إيجاد كيفية في تبحث علمية دراسة إلى نحتاج ،بالتالي والممارسة التطبيق مستوى على العالقة هذه

 األسرة مسؤولية من الوقت نفس في ويخفف التلميذ تحصيل من يزيد حديث علمي أسلوب

 األبناء لتمدرس األسرة متابعة وأنماط محددات هي ما: هو نفسه يطرح الذي والسؤال.والمدرسة

   ؟ االبتدائي التعليم مرحلة في الدراسي تحصيلهم على ذلك تأثير مدى وما

   :الدراسة موضوع اختيار أسباب ـ2

  : النقاط جملة من نابعة الدراسة اختيار أسباب إن

  .الجيد الدراسي التحصيل إلى تدفع التي المؤثرات أهم على واضح وبشكل اإلطالع في الرغبة ـ

 على أبنائي مساعدة في تخصصي مجال استغالل في مني لرغبة كان الموضوع بهذا االهتمام ـ

  .سليمة تربوية بطريقة المذاكرة

 هذه مثل إلى الحاجة أمس في الكثير ألن البحث موضوع من االستفادة و الجامعية المكتبة إلثراء ـ

  .الدراسي للتفوق أكثر أبنائهم لدفع البحوث

 المدرسي بالتحصيل لآلباء  االقتصادي و التعليمي ىالمستو و األسرية المتابعة نمط ربط محاولة ـ

  . لألبناء

  : الدراسة موضوع أهمية ـ3

 الدراسة هذه أهمية وتكمن. يثيرها التي المشكلة ،وقيمة أهميته من تنبع البحث أصالة إن

 االجتماعي الوسط و. النجاح معادلة في طرف أهم بوصفها واألبناء، اآلباء بين للعالقة تتناولها

 العوامل من تعد المعاملة ونمط للوالدين وتعليمية اقتصادية عوامل من به يرتبط وما للتلميذ لثقافيوا

  .األبناء تحصيل في األساسية

 سواء النجاح أشكال لكل األساسي المبدأ ألنه بالغة أهمية يأخذ الدراسي والتحصيل 

 الحساسة الفئة هذه االبتدائية رحلةالم لتالميذ خاصة عامة بصفة االجتماعية الحياة   في أو المهني

 النمو مراحل أهم إحدى  العمرية الفترة هذه باعتبار والعناية، االهتمام من الكثير إلى تحتاج التي



 الطبيعة على الضوء إلقاء أردنا بالتالي. األولياء كاهل على الكبير العبء يقع وهنا للفرد النفسي

 قصد المتمدرسين ألبنائهم األولياء يقدمها التي المتابعة  في المتحكمة العوامل وكذلك واألساليب

 . المدرسي تحصيلهم مستوى من الرفع

  :الدراسة أهداف ـ4

 وعندما الصحيح العلمي البحث طريق على الدراسة يجعل ما هو األهداف وضوح إن

  . تهاوفرضيا تساؤالتها عن واإلجابة الظاهرة أبعاد ودراسة كشف الباحث على يسهل الهدف يعرف

 األسرية المتابعة في تؤثر التي الرئيسية العوامل كشف إلى نهدف هذه دراستنا خالل ومن ـ

 األسرية المتابعة هذه نمط وكذلك للوالدين  واالقتصادي التعليمي المستوى على ،مركزين  لألبناء

 التعليم حلةمر تالميذ أسر من نماذج أخذ خالل ،من لألبناء الدراسي التحصيل على  تأثيرها ومدى

  :بسكرة لمدينة االبتدائي

 خدمة في استغالله وكيفية للوالدين األولى بالدرجة التعليمي المستوى تأثير على الوقوف ـ

  . الدراسي تحصيلهم في للزيادة األبناء

 الدراسي التحصيل من عالية مستويات إلى بلوغنا من تزيد حلول إلى الوصول محاولة ـ

  .والمربين ،األولياء التالميذ من كل يعانيه الم الدواء بمثابة وتكون

  : الدراسة فروض ـ5

 الصياغة ألن االجتماعي، البحوث في المنهجية الخطوات  أهم من الدراسة فروض تعتبر

 مقترح تفسير أو حل"تعني الدراسة وفروض عامة بصورة البحث صورة توضح للفروض  الدقيقة

 تفسير تحاول منسق كنظام صيغت عناصر من يتكون ريرتق أو تعميم أنه أو عينة أو مشكلة بشأن

 )1(" الحقائق طريق عن بعد تتأكد لم أحداث

    :التالية الصياغة على جاءت دراستنا وفروض

 لألبناء الدراسي التحصيل على األسرية المتابعة وأنماط محددات تؤثر:      األساسية الفرضية -

 االبتدائية المرحلة  في
                                                                 

  (1) الرشيدي، بشير صالح: مناهج البحث التربوي- رؤية تطبيقية مبسطة،دار الكتاب الحديث،القاهرة ،2000 ،ص 27.



:                                                                                                ةالفرعي الفروض -

  .لألبناء الدراسي التحصيل في إيجابيا يؤثر لآلباء  المرتفع التعليمي المستوى إن ـ1

  .لألبناء الدراسي لالتحصي على إيجابي أثر المرتفع االقتصادي و االجتماعي للمستوى إن ـ2

  . ألبناء الدراسي التحصيل في األسرية المتابعة نمط يؤثر ـ3

  :الدراسة مفاهيم تحديد ـ6

 مرتبطا تجعله و بوضوح البحث مسارات ترسم التي القضايا أهم من المفاهيم تحديد إن

 ،و قيقهاتح المراد األهداف تحديد من و بحثه في التحكم من الباحث يمكّن ما هذا محدد، بتصور

 يحدد أن العمل بهذا قيامه عند للباحث البد لذلك. منها جدوى ال التي المتاهات في الوقوع تجنب

   : كالتالي هي دراستنا عليها ارتكزت التي ،والمفاهيم وواضحة دقيقة تعريفات ويعطيها مفاهيمه

  : األسرة ـ

 ،هذه وامرأة رجل من نونيوقا شرعي عقد بموجب تكونت والتي األولية الوحدة أو الجماعة هي

 اصطلح وقد. بيولوجية،تربوية،واقتصادية:وظائف و أدوار بعدة تقوم وهي بأبناء تتوج العالقة

 من تتألف المجتمع في قرابية وحدة أصغر وهي الزوجية باألسرة تسميتها على االجتماع علماء

 أفرادها بين تقومو واحد مسكن في معا يسكنون المتزوجين غير وأوالدهما والزوجة الزوج

 مراحل كل في وجودها ثبت إذ عالمية إنسانية ظاهرة ،وهي وقانونية اقتصادية متبادلة التزامات

  .) 1.( المعاصر المجتمع في لألسرة المميز النمط ،وتعتبر البشرية تطور

 االجتماعي، للنظام فرعي نظام«:بأنها الحديثة األسرة" E.W. Burgess""بيرجس" يعرف كما

                     .)2(» واإلشراف بالتربية يتعهدانه أكثر أو وطفل مختلفين، جنسين من بالغين شخصين من فيتأل

  :األسرية المتابعة ـ

                                                                 
  (1 ) القصير ،عبد القادر: األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية(دراسة ميدانية في علم االجتماع الحضري)، دار النهضة العربية للطباعة و النشر،

53،ص    1999لبنان، ،بيروت  
  (2) محمد بشير ،إقبال وآخرون: ديناميكية العالقات األسرية (دراسة حول الخدمة االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة) ،المكتب الجامعي الحديث ،

.16ت ، ص .د مصر، ،سكندريةاإل  



 والمثابرة المدرسية الواجبات حل على مساعدتهم و لألبناء الدائمة المعاينة و التواصل هي

   على

: بأنها"تعوينات حليمة" وتعرفها, التعليم من العليا المراتب إلى للوصول التشجيعو التوجيه

 مدرسية وأعمال اختبارات ونتائج وتحصيل تعلم من المدرسية نشاطاته مختلف في التلميذ مراقبة«

 في سطرت التي األهداف بلوغ هو ذلك كل من ،والهدف المدرسة وداخل خارج قبله من تنجز

  . )1(»األولياء عنه يرضى الذي المستوى ليبلغ التلميذ تحفيزو أوال المناهج

 مجموع« بأنه يعرف والذي للتلميذ األمثل التوجيه هو المتابعة هذه من الغرض طبعا

 السهل التعلم من يمكن لكي ، إتباعها أجل من التلميذ إليها ينبه التي واألساليب والنصائح اإلرشادات

 أكثر تحقيق أي بالتفوق بنجاحه تسمح بنسبة األهداف فيه تتحقق بحيث المدرسة في الجيد والتحصيل

  )2(» تحقيقها منه المنتظر النتائج من % 75 من

  :األسرية المتابعة محددات ـ

 يتحرك الذي األسري المحيط تمثل والتي« باألسرة المحيطة االجتماعية الظروف جل وتمثل

 وقد )3(»األسرة أفراد جميع بين القائمة والعالقات يةوالبشر المادية العناصر كل ويتضمن الطفل فيه

  :التالية المحددات بحثنا في تناولنا

 للوالدين التعليمي المستوى، األسرية ،العالقات األسري االستقرار، وتنظيمها األسرة حجم( 

  ).لألسرة واالقتصادي االجتماعي ،المستوى

  :األسرية المتابعة أنماط ـ

 عن أكانت سواء ومتابعتهم أبنائهم تربية في اآلباء يتبعها التي لياتوالعم األساليب كل هي

 عن نموه تعوق سلبية كانت أو للطفل سليم نمو لتأمين إيجابية أكانت سواء قصد غير أو قصد

 المعتمدة والطرق األنماط على بحثنا في ركزنا ،وقد) سوية وال سوية أساليب( أي الصحيح االتجاه

  .خارجه أو المنزل داخل ،سواء ألبنائهم المدرسي النشاط بعةمتا في الوالدين لدى
                                                                 

) تعوينات، حليمة :أثر االتصال بين األسرة والمدرسة في المردود الدراسي بمرحلة التعليم الثانوي العام،رسالة ماجستير غير منشورة،آلية العلوم 
نسانية اإل 1 ) 

. 19ص  2002- 2001و االجتماعية، قسم علم النفس وعلوم التربية، جامعة الجزائر،  
. 19المرجع، ص  نفس )   2 ) 
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  :الدراسي التحصيل ـ

 تميزه والتي) الذكاء( العقلية قدراته تجسيد خالل من التلميذ عليها يتحصل التي النتائج هو 

   أقرانه عن

 يذالتالم يكتسبه ما كل«  ،وهو الفشل أو للنجاح تؤهله نتائج تحقيق من التلميذ هذا يمكن ما

 نتيجة المشكالت، حل على قدرات و تفكير وأساليب وقيم وميول واتجاهات ومهارات معارف من

 المعلمون يعدها التي باالختبارات قياسه ،ويمكن المدرسية الكتب في عليهم مقرر هو ما لدراسة

«)1( .  

 من مجموعة في أو ما مهارة في التفوق إحراز أو ما عمل إنجاز«:بأنه"نجار"يعرفه كما

 من ما لعمل الصف داخل أداء أو إنجاز« :بأنه" Webester" "ويبستر" عرفه و. )2(»المعلومات

 األول ،الجانب أربعة جوانب على التعليمي النظام قدرة«  يعني كما )3(»النوعية أو الكمية الناحية

 بالكفاءة يتعلق الثالث والجانب الخارجية بالكفاءة يتعلق الثاني والجانب الداخلية بالكفاءة يتعلق منها

  ) 4(»النوعية بالكفاءة يتعلق الرابع والجانب الكمية

   :المدرسي النشاط ـ

 البرنامج ذلك وهو التعليمية للعملية متمماً جزءاً يعد هام تربوي جانب المدرسي النشاط"      

 خارجه، أو الصف داخل معينة تربوية أهدافاً يحقق بحيث برغبتهم الطلبة عليه يقبل الذي التعليمي

 وتنمية الطالب خبرة نمو إلى ذلك يؤدي أن على الدراسة من االنتهاء بعد أو الدراسي اليوم وأثناء

   )5(." المرغوبة واالجتماعية التربوية االتجاهات في وقدراته هواياته

 العامة والحياة الدراسية بالمادة عالقة ذات متعددة مجاالت على المدرسي النشاط ويشتمل      

 خارجها يتم أن يمكن بل فقط المدرسة داخل يتم النشاط أن يعني ال المدرسي النشاط ومصطلح للطالب

  .مرسومة ومنهجية تربوية وأهداف خطط ووفق المدرسة إشراف تحت يتم أنه يعني ،وإنما أيضا

                                                                 
 ( 1)  شحاته،حسن  وآخرون: معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،1424هـ ،ص 302 .

 ( 2) جبرائيل، نجار فريد: قاموس التربية وعلم النفس التربوي، الدائرة التربوية في الجامعة األمريكية، بيروت،1960  م،ص 42. 

 (3 )‐Webester : New International Dictionary , 3rd Ed William. Benton Publisher, Vol 11,  (1971) .p 7. 
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  :االبتدائية المرحلة ـ

 أول في أصلية بصفة كانةم يأخذ الذي النظامي التعليم من النوع ذلك« بأنها" الشالش" عرفها

 الطفولة نهاية إلى)9- 6( سن من الوسطى طفولتهم من األطفال به يلتحق والذي التعليمي السلم

 والمهارات المعارف بعض تحصيل بقصد المراهقة سن دون ما إلى)12- 9( سن من المتأخرة

 حياتهم في الالحقة حلللمرا ،إلعدادهم تمييز دون األبناء جميع تشمل عامة مرحلة فهي )1(»األساسية

 .والمهارات ،الخبرات األساسية بالمعارف تزودهم

  :السابقة الدراسات ـ 7

 من لها لما بحثه مشكلة حل في الباحث طريق تنير التي العناصر أهم من السابقة الدراسات 

 على نظرية أم كانت ميدانية االجتماعية البحوث في هاما منطلقا فهي والمقارنة التحليل في أهمية

 الوقت نفس ،وفي فراغ من ينطلق ال البحث ألن البحوث من سبقه مما جديد بحث ينطلق أنه أساس

 من ولو موضوعنا تخدم التي الدراسات الغير،وسنتناول طرف من كتب لما إعادة هناك تكون ال

  .إليها توصلت التي النتائج وأهم الدراسات لهذه عرض خالل من معينة جوانب

  :)2( ولىاأل الدراسة أـ

 االبتدائية المدارس ببعض أجريت ميدانية دراسة وهي" عجيالت الباقي عبد:"للطالب وهي 

 في" األبناء تربية في والمدرسة األسرة تكامل"بعنوان الماجستير شهادة لنيل مقدمة سطيف بمدينة

 لللدراسة،الفص النظري اإلطار تناول األول فصول،الفصل ستة على اشتملت 2008/2009 سنة

 وأهمية ووظائفها ،أهميتها األسرة تعريف على اشتمل حيث األبناء وتربية األسرة تناول الثاني

  .االجتماعي والتغير األسرة إلى تطرق لألبناء،كما الوالدية الرعاية

 ،مقوماتها المدرسة مفهوم إلى تطرق األبناء وتربية المدرسة تناول الثالث الفصل أما

 والمدرسة األسرة من كل تكامل إلى تطرق الرابع االجتماعي،والفصل روالتغي والمدرسة وأهميتها

 تكامل في ودورها للوالدين التربوية والثقافة التكامل تعريف إلى تطرق حيث األبناء تربية في

                                                                 
 ( 1) الشالش،عبد الرحمان بن سليمان:المدرسة االبتدائية في المملكة العربية السعودية،نشأتها-تطورها-مستقبلها،مكتبة الرشد،الرياض،2003،ص101
 ( 2) عجيالت،عبد الباقي:تكامل األسرة والمدرسة في تربية األبناء،رسالة ماجستير غير منشورة،آلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،قسم العلوم االجتماعية،

.2009-2008جامعة محمد خيضر،بسكرة،  



 التالميذ أولياء وجمعية المعلم من كل دور إلى تطرق خالله من األبناء تربية في والمدرسة األسرة

  .والمدرسة األسرة تكامل مجاالت أهمية إلى وكذلك تكامل،ال هذا تحقيق في

 وتحليل لعرض السادس للدراسة،والفصل المنهجية اإلجراءات فتناول الخامس الفصل أما

 استخدمه الذي المنهج ونصف، شهر قرابة دامت ابتدائيات سبع على الدراسة هذه تمت وقد.البيانات

 البيانات جمع في المستخدمة األدوات الدراسة،أما بيعةوط يتالءم الذي الوصفي المنهج هو الباحث

 وضعه الذي الرئيسي التساؤل أما.ومعلمة معلم 96في البحث عينة وتمثلت. واالستمارة المقابلة فهي

 األسئلة من مجموعة عنه انبثقت والذي ؟األبناء تربية في والمدرسة األسرة بين تكامل هناك هل:هو

  :الفرعية

  والمدرسة؟ األسرة تكامل في التربوية الوالدين ثقافة تساهم هل ـ

 والمدرسة األسرة تكامل إلى بها تضطلع التي الفعاليات خالل من التالميذ أولياء جمعية تؤدي هل ـ

  ؟ األبناء تربية في

 في يتبناها التي االستراتيجيات هي وما التربوي؟ العمل في األسرة إشراك على المعلم يعمل هل ـ

  ذلك؟

  : في فتمثلت الدراسة أسباب عن أما

 عليهما يتوقف األهمية من كبير قدر على تربويين اجتماعيين نسقين والمدرسة األسرة اعتبار ـ1

 تهدد أضحت التي اإلعالمية التحديات ظل في خاصة واستمراره وتماسكه المجتمع استقرار

  .للمجتمع القيمية المنظومة

 التي واألساليب التربوي العمل في التلميذ أسرة راكإش في فاعليته ومدى المعلم دور معرفة ـ2

  . التربوية للوظيفة أدائه في يتبعها

 التربوية المؤسسات داخل الممارس العنف وكذا المدرسي التسرب لمعدالت المذهل االرتفاع ـ3

  . الموضوع هذا تناول إلى دفع



 من األبناء تربية في المدرسة مع تكاملها في لألسرة الثقافي التراث مساهمة مدى على الوقوف ـ4

   شاملة تربية تحقيق إلى وسعيها معه المستمر وتفاعلها للمعلم استجابتها خالل

 في والمدرسة األسرة بين وصل حلقة تعد والتي التالميذ أولياء جمعية فاعلية مدى على الوقوف ـ5

  األبناء وتربية إعداد في فعلي بشكل للتقارب تحقيقها

 المدروسة الظاهرة في المتحكمة الحقيقية العوامل كشف: في فتمثلت سةالدرا أهداف أما

 بين وصل حلقة إيجاد إلى والسعي حدوثها دون تحول التي األسباب وتبيان علمية بطريقة

 األسرة بين التكامل بظاهرة صلة لها التي القضايا من كثير عن النقاب كشف المؤسستين،كذلك

  :التالية النتائج إلى األخير في صلوتو.األبناء تربية في والمدرسة

 مختلف عبر الدراسة نحو واستعداداتهم األبناء قدرات على لألسرة الثقافي العمل يؤثر ـ

 أيضا يتوقف فحسب،وإنما قدرات من األبناء عليه يتوافر ما على يتوقف ال فالتعلم تعليمهم مراحل

 عليهم يسهل ما ثقافي،وهذا ومستوى تربوي وعي من األسرية البيئة عليه تتوافر ما مقدار على

 قريبة ولغة راقية ثقافة ذات اجتماعية أوساط إلى األبناء انتماء أن ،ذلك وتوجيههم وتعليمهم تربيتهم

 وهذا المدرسي، الوسط في االجتماعي والتكيف االندماج من تمكنهم المدرسة في الموجودة تلك من

 المدرسة مع األسرة تعاون ومدى وخارجها المدرسة خلدا المستمرة متابعتهم خالل من يكمن التأثير

  . األبناء تربية في وتكاملهما

 تربية في والمدرسة األسرة بين التكامل تحقيق إلى وتسعى التالميذ أولياء جمعية تساهم ـ

 وذلك لألبناء، والمعنوي المادي للدعم تقديمها في المتمثلة الفعاليات من بجملة االضطالع إلى األبناء

 المتنوعة المدرسية النشاطات من جملة تحضير إلى كذلك تسعى الدراسي، مستواهم تحسين بهدف

 ما وهذا األسرة، بمشاركة حظيت إذا خصوصا الطفل لدى متكاملة شخصية بناء إلى ترمي التي

  .متوسطة بصورة الثاني الفرض صدق ومنه الدراسة نتائج أكدته

 على يشرف فهو المدرسة داخل وتعليمهم األبناء تربية عن األول المسؤول المعلم يعد ـ

 هذا أن ،غير المدرسة داخل واألخالقي الدراسي منحاهم ومتابعة لألبناء المقررة الدروس تقديم

 نمو لضمان األسرة مساعدة يتطلب وإنما أهدافها وتحقيق التعليمية العملية إلنجاح يكفي ال وحده



 العمل في التلميذ أسرة إشراك إلى يسعى المعلم فإن ذلك يتحقق لشخصيته،وحتى ومتكامل شامل

  .المجال هذا في تكاملها وبالتالي مختلفة بأساليب التربوي

  :)1( الثانية الدراسة ـ ب

 األساسي التعليم من الثاني الطور في المتفوقين التالميذ أسر على طبقت ميدانية دراسة وهي

" الدراسي والتفوق األسري الوسط"بعنوان رالماجستي شهادة لنيل مقدمة"زرمان عادل"للطالب

 التي السوسيولوجية االتجاهات تناول التمهيدي الفصل أن فصول،حيث سبعة تناولت.2005سنة

  .الدراسي التفوق فسرت

 االجتماعية التنشئة الثاني الفصل تناول بينما للدراسة، المنهجي اإلطار تناول األول الفصل

 الثالث الفصل ،أما األسرية ،والتنشئة االجتماعية التنشئة:هما ينمبحث الفصل هذا وتناول األسرية

 والنظريات التفوق مفهوم شمل األول ،المبحث مبحثين له خصص والذي الدراسي التفوق فتناول

  .الدراسي التفوق في المؤثرة العوامل تناول الثاني له،والمبحث المفسرة السيكولوجية

 الخامس الفصل أما الدراسي بالتفوق وعالقته سرياأل الوسط تناول الرابع الفصل أما

 وبعد االستقالل قبل( مرحلتيه في الجزائر في التعليم وسياسة الجزائرية للمدرسة فخصص

 خصص السابع ،الفصل للدراسة المنهجية لإلجراءات فخصص السادس الفصل ،أما)االستقالل

  .والتوصيات النتائج ناقشةوم عرض على احتوى فقد األخير الفصل البيانات،أما لتحليل

 ممثلة أسرة132 على البحث عينة وتمثلت قصديا، اختيرت مدارس أربع على البحث وتم

 رئيسية فرضية من الباحث انطلق. %100 مسحية العينة أن أي المتفوقين أبنائها خالل من

 على يا،وتساعددراس األبناء تفوق إلى تؤدي باألسرة تحيط التي الحسنة األسرية الظروف إن"مؤداها

  .األسرية، الظروف متغيرات لقياس فرعية فرضيات الرئيسية الفرضية هذه من تمخض"االستمرارية

 بحثه في الباحث استخدام كما. واالستمارة المقابلة طريق عن الدراسة بيانات وجمعت

 االجتماعية األسرة ظروف بين ارتباط هناك أن إلى األخير في وتوصل.الوصفي المنهج

 والثقافي التعليمي المستوى هو تأثيرا العوامل أكثر وأن الدراسي، األبناء ويفوق قتصاديةواال

                                                                 
 ( 1)  زرمان،عادل:الوسط األسري والتفوق الدراسي،رسالة ماجستير غير منشورة،آلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم االجتماع و الديمغرافيا، جامعة

  .2005منتوري،قسنطينة،



 من أعلى تعليمية بمستويات يتمتعون واألمهات اآلباء معظم أن النتائج أظهرت حيث للوالدين،

  . المتوسط

   )1(: الثالثة الدراسة ـ ج

" نوال زغينة" للطالبة باتنة ةبلدي اكماليات بعض تالميذ على طبقت ميدانية دراسة وهي

 الدراسي التحصيل على لألسرة االجتماعية الظروف دور:" بعنوان الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة

 الخلفية الثاني الفصل تناول بينما الدراسة، إشكالية تناول األول الفصل فصول، تسعة تناولت" لألبناء

 المستوى(فيها وتناول لألسرة االجتماعية ظروفال ماهية فتناول الثالث الفصل للدور،أما المعرفية

 اقتصادية- سوسيو للوالدين،نظرة المهنية األسري،المكانة وعيهما،االستقرار ومدى للوالدين التعليمي

  ). األسرة في المتبعة التربوية السكن،األنماط وتنظيمها،ظروف األسرة لألسرة،حجم

 ماهية فتناول الخامس الفصل أما سرة،األ حول معرفية خلفية الرابع الفصل تناول بينما

 تناول بينما الدراسي التحصيل تناول مبحثين،األول يضمن والذي األطفال ورعاية الدراسي التحصيل

 والفصل الميداني، للجانب المنهجي اإلطار فتناول السادس الفصل أما.الطفولة رعاية الثاني المبحث

 الظروف عن خاصة بيانات فتناول الثامن لالفص للعينة،أما العامة للخصائص خصص السابع

  .العينة ألسر االجتماعية

 الدراسة هذه تمت وقد.والتوصيات واالقتراحات النتائج مناقشة فتناول األخير الفصل أما

 يتالءم والذي "التحليلي الوصفي" المنهج الدراسة هذه في اتبع وقد باتنة، بمدينة اكماليات ست على

 الدراسي التحصيل على لألسرة االجتماعية الظروف دور"روسالمد الموضوع طبيعة مع

 صلة لها التي والمتغيرات الدراسة موضوع الظاهرة بين القائمة االرتباط عالقة كشف بهدف"لألبناء

  .بالبحث

 عينة ،أما واالستمارة ،المقابلة البسيطة المالحظة: فكانت البحث في المستخدمة األدوات أما

 االجتماعية الظروف كانت كلما"فكانت للدراسة الرئيسية  الفرضية أما.يذتلم 320 فكانت البحث

 الفرضية ولتحقيق"  -صحيحا والعكس -لألبناء الدراسي التحصيل في دورا لها كان مالئمة لألسرة

  :في تمثلت فرعية فرضيات انبثقت الرئيسية
                                                                 

 (1)  زغينة، نوال:دور الظروف اإلجتماعية لألسرة على التحصيل الدراسي لألبناء،رسالة دآتراه غير منشورة،آلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية،قسم

2008 - 2007علم االجتماع و الديمغرافيا،جامعة الحاج لخضر، باتنة،       



  .لألبناء الدراسي يلالتحص في إيجابيا يؤثر الوعي وجود مع معرفيا األبوين إعداد إن ـ1 

  .لألبناء الدراسي التحصيل على إيجابي أثر ذو األسري االستقرار يعد ـ2 

  .لألبناء الدراسي التحصيل على أثر ذو-المهنية المكانة- الوالدين عمل نوعية إن ـ3

  .لألبناء جيد تحصيل إلى تؤدي لألسرة الحسنة المادية الحالة إن ـ4

  .لألبناء الدراسي التحصيل على إيجابي ثرأ وتنظيمها األسرة لحجم إن ـ5

  .لألبناء الدراسي التحصيل على إيجابي أثر ذات المالئمة السكن ظروف تعد ـ6

  .لألبناء الدراسي التحصيل في دورا األسرية التربية أسلوب يشكل ـ7

 التي والسبل الصيغ أحسن إلى-ضئيل بقدر ولو– الوصول هو الدراسة أسباب أهم أما

 األمان بر إلى بهم للوصول األبناء تنشئة في هامة كقواعد واعتبارها إتباعها أسرة أي تستطيع

 وتحديات مسؤوليات تحمل على قادر بشري مورد على والحصول مرضية، دراسية نتائج وتحقيق

  .الراهنة المرحلة

  :في فتمثلت األهداف أما

  .لألبناء الدراسي تحصيلوال االجتماعية األسرة ظروف بين الموجودة العالقة عن الكشف ـ

 ظروفها عن النظر بغض األبناء اتجاه األسرة دور بتحسين تسمح مالئمة صيغة عن البحث ـ

  .ألبنائها الدراسي التحصيل لتالئم ظروفها لتكييف األسرة بدعوة وهذا االجتماعية

 مختلفةال المجتمع مسؤوليات تحمل من ويتمكن العقد من خال بشري مورد على الحصول محاولة ـ

  .الراهنة المرحلة وتحديات

  :التالية النتائج إلى األخير في الباحثة وتوصلت

 لألبناء الدراسي التحصيل ارتفاع إلى يؤدي وعي وجود مع للوالدين التعليمي المستوى ارتفع كلما ـ

 عيالو وجود مع معرفيا األبوين إعداد إن" األولى الفرضية صحة يثبت ما وهو عليه إيجابيا ،ويؤثر

  .لألبناء الدراسي التحصيل في إيجابا يؤثر



 وان الدراسي التحصيل على يساعده للتلميذ جوا تؤمن للوالدين الزواج في االستمرارية إن ـ

 حتى الزواج في االستمرارية وأن له، الدراسي التحصيل انخفاض إلى يؤدي الطالق أو االنفصال

 السلبية آثارها تخيم التي المطلقة األسرة جو نم للتلميذ أفضل المشاكل بعض األسرة اعترضت وإن

 ذو األسري االستقرار يعد"الدراسة من الثانية الفرضية يثبت وهذا. لألبناء الدراسي التحصيل على

  ".لألبناء الدراسي التحصيل على إيجابي أثر

 الطبيب ابنتورث،ف ال العملية فالمكانة الدراسي التحصيل في كبير بشكل تؤثر ال العمل نوعية إن ـ

 الدراسية بالنتائج خاصة واالهتمام والوعي للوالدين العلمي المستوى أن إال.طبيبا بالضرورة ليس

 إلى الحاالت أغلب وفي دائما يقود الجيد العلمي ،والمستوى لألبناء الدراسي التحصيل في كبير دورا

  .جيدة مهنية مكانة

 ضروريات توفر ألنها حسنة المادية حالتها تيال األسر في ويرتفع يتحسن الدراسي التحصيل أن ـ

 توفير بالتالي المالئم السكن توفير كذلك ،و الخصوصية الدروس وثمن الدراسة ومتطلبات الحياة

  .بالدراسة خاص مكان

 المالئمة السكن ظروف توفر حين خاصة العدد الصغيرة األسر في الدراسي التحصيل ارتفاع ـ

   المالئم والدخل

 الدراسي التحصيل ينقص للحياة مالئم غير ضيق مسكن في األفراد من كبير عدد وجود إن ـ

  .صحيح والعكس لألبناء

 النمط فإتباع لهم، الدراسي التحصيل في دور له األبناء، لتربية األسرة في المتبع األسلوب أن ـ

 على المعتمد المتشدد النمط إتباع والعكس الدراسي التحصيل في إيجابية نتائج إلى يؤدي المرن

 .الدراسي تحصيله تراجع وبالتالي الدراسة من الخوف إلى بالتلميذ يؤدي والترهيب الضرب

  :السابقة الدراسات توظيف ـ

 متغيـر  تتنـاول  منهـا  الكثير وجدنا المعروضة السابقة الدراسات خالل من

 نجـد  لم ،لكن األسرية المتابعة محددات ،وكذلك مظاهره أحد أو الدراسي التحصيل

  . الدراسة متغيرات تخدم التي الدراسات هذه على التركيز تم لكن الكثير الشيء



 ومعضـمها  الدراسـي  التحصيل من معينا جانبا تتناول دراسة كل نجد حيث

 .األسرية المتابعة أساليب تشمل التي االجتماعية الظروف تأثير على اعتمد

  :األولى للدراسة بالنسبة -

 األسـرة  تكامـل  "بعنـوان "  عجـيالت  البـاقي  عبد:"لطالبل األولى للدراسة بالنسبة

 موضـوعي  من النظري الشق في في الدراسة هذه من استفدت فقد،"األبناء تربية في والمدرسة

 الفصـل  في ساعدتني فقد لألبناء الوالدية الرعاية ،وأهمية والمدرسة األسرة أهمية يتناول والذي

  )والمدرسة األسرة ينب التربية(بـ والمعنون رسالتي من الثاني

 إليهـا  توصلت التي النتائج بعض تحليل عملية في منها االستفادة إلى إضافة

 .االستمارة بناء في وكذلك.الميدانية الدراسة

   :الثانية للدراسة بالنسبة -

 فقد"الدراسي والتفوق األسري الوسط"بـ والمعنونة" زرمان لعادل" الثانية للدراسة بالنسبة

   استفدت

 التفوق في تؤثر باعتبارها الثاني الفصل تناوله الذي األسرية االجتماعية التنشئة وضوعم من

  . دراستنا متغيرات أحد الدراسي التحصيل مظاهر من مظهرا يعتبر الذي الدراسي

 في ألنني األسرية المتابعة أنماط عنصر في االجتماعية التنشئة موضوع من استفدت وقد

 نظريـات  وفـق  األسرية المتابعة بأنماط المتعلق الشق معالجة تمت للموضوع النظري التأصيل

 موضـوع  تمـس  ألنها الدراسي التفوق في المؤثرة العوامل من استفدت كما .االجتماعية التنشئة

 التحصـيل ( الرابـع  الفصـل  في تناولناه الذي األسري الوسط خاصة الدراسي التحصيل عوامل

  ).االجتماعي الوسط راتومتغي الصفية التأثيرات بين الدراسي

  :الثالثة للدراسة بالنسبة -

 ،وبعـض  األسـرية  المتابعـة  محددات شق حيث من دراستنا إلى األقرب الدراسة وهي

 الدراسـي  التحصيل على لألسرة االجتماعية الظروف دور:" دراسة حول انصب والذي أهدافها



 المسـتوى (فـي  والمتمثلة ألسريةا االجتماعية الظروف هذه طبيعة عن الكشف ومحاولة "لألبناء

 المادية للوالدين،الحالة المهنية ،المكانة األسري ،االستقرار وعيهما ومدى للوالدين التعليمي

 المتبعة التربوية ،األنماط السكن ،ظروف وتنظيمها األسرة لألسرة،حجم واالقتصادية

   ).األسرة في

 الدراسة في اعتمدتها تيال والبارزة الهامة الدراسات من الدراسة هذه وتعتبر

 االجتماعيـة  بالظروف تقترن والتي األسرية المتابعة محددات جانب تناولت   ألنها

 نقـاط  خـالل  من ولو تتفق فهي بالتالي" زغينة نوال" الباحثة تناولتها التي األسرية

  .األسرة في المتبعة التربوية األنماط ناحية من خاصة ودراستنا معينة

  .االستمارة أسئلة بناء في بها االستعانة كذلك-

  .للنتائج السوسيولوجي التحليل عملية في منها االستفادة -

  .األسرية المتابعة عوامل تحديد في منها االستفادة -

  :للدراسة النظرية المقاربة ـ8

 بحثه مراحل جميع في الباحث يوجه فكري نسق إطار في إال االجتماعي الواقع إدراك يمكن ال       

 النظري ،والمدخل فيها البحث بصدد هو التي الظاهرة عن واضحة صورة له يقدم حيث

"Approche "من مجموعة عن عبارة فهو دراستنا موضوع على خالله من نطل الذي هوالمنطلق 

 السفينة قائد بمثابة االجتماعي والباحث« المدروسة للظاهرة الباحث توجه التي المترابطة التصورات

 إلى للوصول مسيرته تنظيم في وتهديه إبحاره في توجهه بوصلة إلى بحاجة هو واسع محيط في

   )1( »مبتغاه

وجوهر دراستنا يتمحور حول محددات وأنماط المتابعة األسرية باعتبارهما يؤثران على  

 و المقاربات أهم تقديم الضروري ومنالتحصيل الدراسي لألبناء في مرحلة التعليم االبتدائي ،

  :هذا الموضوع ،وقد تمت المعالجة وفق شقين  ناقشت والتي التربية اجتماع علم في النظريات

                                                                 
 

 .50، ص1987لمعرفة الجامعية،اإلسكندرية، دار ا - نحو رؤية نقدية لمنهجه وأبعاده –البحث االجتماعي : عبد المعطي،عبد الباسط ) (1



 الصراع نظرية الشق األول يتعلق بالمحددات مركزين على-  المداخل أحيانا عليها يطلق والتي 

  ".بيرنستين"و"بيير بورديو"وأبرز ممثليها في العصر الحديث   الراديكالية

 االجتماعي التعلم نظرية( التنشئة االجتماعيةط وعولجت وفق نظريات الشق الثاني يتعلق باألنما -

  )االجتماعي الدور ونظرية

 المتابعة أثر هو وما الدراسي، تحصيلهم في التالميذ تفاوت ألسباب تفسيرا ضوئها على لنستخلص

 في البارزين روادها لبعض والقضايا االفتراضات من لمجموعة طرحنا خالل من، ذلك في األسرية

  . المجال هذا

 االجتماعية البيئة تأثيرات عن منفصل بشكل أفراده بدراسة باالهتمام المجتمع بدأ« البداية ففي

 وتعلم نمو مشكالت هي إنما المدرسة تواجهها التي المشكالت أن معتقدا بهم المحيطة واالقتصادية

 مقابل التالميذ بعض عند الدراسي التعثر وتيرة تزايد من رافقه وما التعليم تعميم مع لكن(..) وذكاء

 واالقتصادية االجتماعية بالعوامل كذلك ترتبط التعليم مشاكل أن اتضح اآلخر البعض نجاح

  .)1(»والمؤسسية

كما يكثر استعمال هذه الظروف االجتماعية في تأثيرها على التفوق أو القصور الدراسي  

التي ...قات االجتماعية واالقتصادية والتربويةعلى اعتبار أنهما ال يظهران في عزلة عن تلك السيا

   .تشكل المناخ التربوي العام المساعد إلفراز التفوق أو القصور الدراسي

االستقالل   كما أوضح بعض الباحثين أن التنشئة األسرية القائمة على تشجيع األبناء على

الذي يؤدي إلى تحقيق التفوق  المبكر عن الوالدين يؤدي إلى تنمية الطموحات المبكرة عند األبناء

بعض العوامل االجتماعية المرتبطة باألسرة تؤدي إلى انخفاض أن  في المقابل نجد  .الدراسي

كما أن للمعاملة الوالدية القاسية دور سلبي على قدرة الطالب على التحصيل . مستوى التحصيل

   مع المدرسةفضال عن متابعة اآلباء لتحصيل األبناء ومدى اتصالهم وتعاونهم 

  األسرية المتابعة لمحددات المفسرة النظرية المقاربة: أوال

                                                                 
،  رصد بعض العوامل المساهمة في التحصيل الدراسي لدى تالميذ الثانية بكالوريا علوم رياضية قاسي، ميمون ) (1

http://www.madarej.org/articles.php?article_id=55 



  :الثقافة إنتاج وإعادة التربية: بورديو بيير -1

 نقده عن يتوقف ولم الحديث العصر في التربية اجتماع علماء أبرز من "بورديو بيير" يعتبر

 إجابات عن البحث لىإ ذلك إزاء ذهب بل عوائقها عن الستار ورفع الماركسية للتصورات

 التي خاصة الجديدة المفاهيم من لمجموعة ابتكاره طريق عن االجتماعية للظاهرة سوسيولوجية

  التربية اجتماع علم حقل إلى تنتمي

 في ودورها التعليمية النظم بتحليل يقوم اتجاه برز الماركسي للتحليل العام التوجه إطار ففي« 

. )1( االجتماع علم في الحديثة النظرية االتجاهات من يعتبر ،والذي بالمجتمع الثقافي اإلنتاج إعادة

 خالل من أكثر اتضحت والتي طرحها التي القضايا خالل من وذلك *)2("بورديو بييار" أساسه

 التربوي النظام وضع محاوال  والثقافة والمجتمع الثقافي اإلنتاج إعادة عن بها قام التي الدراسة

  .) 3() باسيرون كلود( فيه شاركه ما ،وهذا القوى عالقات بناء من لطبيعيا إطارهم في ومؤسساته

 الوضع إنتاج إعادة تكرس المدرسة أن فكرة إلى"اإلنتاج إعادة"  كتابهما في تطرقا أنهما حيث

 والتربوي، الثقافي الرصيد في متساوين غير المدرسة قبل أطفال ويعتبرون أنتجها، الذي القائم

 في بهما المعمول والثقافة اللغة اتجاه نفس في يسير ولغويا ثقافيا معيارا درسةالم عليهم فتفرض

 المدرسة وثقافة األسرة ثقافة بين وتكامال استمرارية الفئات هذه أطفال فيعيش البورجوازية األسر

  .الشعبية والطبقات األوساط في سائد هو ما عن المعيار نفس يبتعد حين ،في

  المسيطرة الطبقة ثقافة بل المجتمع ثقافة تمثل ال الثقافة« بأن" دوركايم"على"بورديو بيير"ويرد

 ظاهر هو ،فكما ثقافتها لتمرير الطبقة هذه تستعملها التي األدوات من أداة المدرسة "بورديو" ويعتبر

 على تعمل األمر حقيقة في أنها إال للمتعلمين والمعلومات المعارف نقل وظائفها أهم من المدرسة أن

  )4( »المدرسي النجاح بواسطة والنفوذ القوة على للحصول ومؤازرتها االجتماعية الصفوة مساندة

                                                                 
 (1)  حمدي ،علي أحمد:مقدمة في علم اجتماع التربية،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،2003، ص162.

في منطقة بيارن جنوب غرب فرنسا ذاع صيته من خالل أعماله التي حاولت  1930يير بورديو من أبرز علماء االجتماع والفلسفة ولد عام ب *)2
 . تحطيم الحدود بين العلوم االجتماعية منذ الستينات

نسانية ماجستير غير منشورة،آلية اآلداب والعلوم اإل ،رسالةتها بالمردود الدراسيالبيئة االجتماعية للمدرسة وعالق:،حوريةعلي شريف )  3(
 .31،ص2008- 2007قسم علم االجتماع ،جامعة محمد خيضر،بسكرة، واالجتماعية،

 .32ص  ،نفس المرجع ) 4



بين الحصيلة السابقة   طبيعة العالقة "بورديو"يوضح رأس المال الثقافيوانطالقا من مفهوم 

في على المدرسة للتلميذ المرتبطة بنوع الطبقة التي ينتسب إليها وبين عملية النجاح التي تتم 

يعتمد أساسا على السنوات العمرية و التأهيلية التي سبقت عملية االلتحاق بهذه   المدرسة بأن ذلك

من خالل امتالك  -المراحل وهذا ما يعكس عمليات التفوق الدراسي للتالميذ من الطبقات العليا 

  .رأس المال الثقافيإلى    -طبقتهم التي ينتمون إليها

 طفل كل يرث وهكذا محامياً يصير أن المحامي وابن طبيباً، يكون أن الطبيب ابن فينجح«

 بأروستقراطية المدخل هذا أسماه ما تكوين بالتالي ،ويتم ذاتها التعليمية المؤسسة عبر أبيه مهنة

 كرأس ينجح التعليم يجعل ما هذا السياسيين القادة وحتى واألطباء الموظفين كبار من وراثية مدرسية

فهو يحمل سياسات التعليم مسؤولية اإلخفاق . )1(» المهيمنة الطبقات على ظةالمحاف في رمزي مال

لديهم   الدراسي لدى أبناء الطبقات الفقيرة ويرى أن سياسات التعليم موجهة لتعليم فئة محددة تنمي

  .عمليات تقدير الذات واالهتمام بالتنشئة االجتماعية والشخصية الفردية لديهم

لتسرب من المدارس في الدول النامية ناتج عن العائد السلبي لهذا عالوة على أن مشكلة ا

النظام التعليمي خاصة وأن أبناء الطبقات الدنيا هم األكثر رغبة في ترك المدرسة حيث نجد األطفال 

ساعات طويلة في المدرسة ،وما يتعلمونه بالفعل ال يطابق ما تقوله المناهج الرسمية المعلنة «يقضون

بعض الجوانب في ما سيكون عليه عالم العمل ،ويدركون أنه يتوقع منهم أن يكونوا  فهم يتلمسون

 »دقيقين في مواعيدهم ومثابرين وحريصين على أداء المهمات التي يحددها لهم أولو األمر والسلطة 
)2(  

 الحاكمة، للطبقة سالح أهم هي الثقافية السيطرة أن" A.Gramsci"جرامشي انطونيو" أكد وقد

 ليس األيديولوجية ذلك في بما للمجتمع الفوقي البناء وأن السيطرة لهذه السبيل هو التعليمي ظاموالن

 ما في الطبقي الوعي تنمية في التعليمي النظام ويسهم(..) االقتصادي لألساس ثابتة وال حتمية نتيجة

 المؤسسات في كريالف والصراع الدينامية العملية عن تعبر التي المضادة والهيمنة بالهيمنة يعرف

  .)3("التعليمية

                                                                 
 .29،30.، ص2004ر المعرفة الجامعية، دا: القاهرة - االتجاهات الحديثة والمعاصرة –نظرية علم االجتماع  :عبد العاطي،السيد وآخرون ) 1
 .561ص،2001،المنظمة العربية للترجمة، بيروت ،لبنان،4،ترجمة وتقديم فايز الصياغ،طعلم االجتماع:، غدنزأنتوني ) 2(

 ( 3)   آاظم الفتالوي ،سهيلة: المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل،دار الشروق،عمان األردن،2005،ص 204 .



 Ideologyااليدولوجيا:مثل جديدة نقدية مفاهيم برزت الحقبة هذه خالل أنه يالحظ وما

 Social االجتماعي والضبط  Control السيطرةوDomination اإلنتاج وإعادة 

Reproduction.. أن"رىفي وتحليالته كتاباته في كثيرا"بورديو"استخدمه الذي الثقافي الالوعي 

 األسرة من فقط يكتسب الذي "الثقافي الالوعي" أسماه ما ثقافية وكفاءات قدرات يتطلب التعليمي النظام

 التي آخر وبتعبير مثقفة أو متعلمة أسر إلى ينتمون الذين التالميذ ويقصد ، مميزات التالميذ ويكسب

 وثيقة عالقة من بينهما لما دياالقتصا المال رأس تحديد يمكن ضوئه على الذي ،ثقافي رأسمال تمتلك
)1(  

 قد والمدرسة األسرة بين والعالقة التعليمي النظام تخص قضايا من "بورديو" طرحه ما إن

 الفكرية منطلقاتها و المجتمعات هذه لخصوصية نتيجة معينة مجتمعات في الصدق من نسبة له تكون

  .تحكمها التي والضوابط يميةالتعل العملية في المؤثرة الجوانب من الكثير أهمل أنه إال

فطموح اآلباء ومنتظراتهم من المدرسة وانخراطهم واهتمامهم بها كذلك نوعية السلطة  

إلخ كل هذه األسباب تؤثر على عملية التحصيل الدراسي لألبناء ...والمناخ العاطفي السائد في البيت

 لوجدنا التربوي واقعنا إلى الرجوع احاولن ولووليس المدرسة أو النظام التعليمي هو المتهم الوحيد ،

 في والباحثين المثقفين من الكثير أن ذلك على دليل ،وخير تالشي في وافتراضاتها قضاياها أن

  .          بسيطة عائالت من ينحدرون المجتمع

                                                                 
 (1)  عبد الرحمان ،عبد اهللا :علم اجتماع المدرسة ،دار المعرفة الجامعية،مصر،2001 ، ص 186-185 .



  

 وعلى االجتماعي التراتب إنتاج إعادة على تعمل التي المدرسة حول الراديكاليين نظر وجهة توضح الخطاطة

  ).1(األفراد وإدراك وعي وقولبة تنميط

                                                                 
  .  الحقل التربوي نموذجا  نحو سوسيولوجيا الكشف عن الهيمنة: شريف،بيير بورديو دريس بنوالي إم) 1 



   :والرموز اللغوية"بيرنستين "-2

فقد ركز على المهارات اللغوية التي تترك آثارها في األطفال وعلى تجربتهم " بيرنستين"أما 

المدرسية الالحقة ،ويقصد هنا بالرموز اللغوية صيغ التعبير وأساليب استخدام اللغة بين األطفال 

ترتبط  +وهذه الرموز"رموزا مقيدة"واألغنياء حيث يرى حديث أطفال الطبقة العاملة تمثلالفقراء 

  .بسياقات ثقافية محددة ألن أفراد هذه الطبقة يلتزمون بمعايير معينة دون الحديث عنها

أي أسلوب الحديث الذي "الرموز المفصلة"وفي المقابل نجد أطفال الطبقة الوسطى يكتسبون 

لمات فحتى في الثواب والعقاب نجد الطبقة الوسطى تشرح وتعطي المبررات عكس يفصل معاني الك

أن األطفال الذين "بيرنستين"الطبقة العاملة التي تنزل العقاب مباشرة دون شرح ،بالتالي يرى

يكتسبون الرموز المفصلة يكونون أقدر في التحصيل العلمي من غيرهم الذين يكتسبون الرموز 

بعض الدراسات إلى تحديد بعض الجوانب التي يرتبط فيها استخدام الرموز  المقيدة ،كما تذهب

           : المقيدة بالحد من فرص التعليم التعليمية ومنها

ـ ربما يتلقى الطفل استجابة محدودة على ما يثيره في البيت من تساؤالت مما يضيق في مجاله 

العالم الخارجي حوله مقارنة باألطفال المعرفي من ناحية، ويكبح فضوله لمعرفة ما يدور في 

  .الذين اكتسبوا الرموز المفصلة

ـ سيكون من الصعب على الطفل أن يستجيب لعبارات اللغة المجردة وغير المشحونة بالعاطفة أو 

  .التجارب مع التعليمات التي تدعو إلى االلتزام باالنظباط المدرسي

من .. دى الطفل ألنهم يستخدمون لغة غير مألوفةـ قد يكون ما يتحدث به المدرسون غير مفهوم ل

هنا فإن الطفل قد يفسر عبارات المدرسين بالطريقة التي تحلو له ويجانب فيها الصواب وقد تكون 

  .مخالفة لما قصده المدرس

ـ سيعاني الطفل أو الطفلة بعض الصعوبة في تعلم األفكار المجردة والتمييز بين المفاهيم المختلفة 

 )1(.للتعميم من خالل التمارين والتدريبات التي يشارك فيها في المدرسةالقابلة 
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وبإيجاز إن أبناء الطبقات األغلبية الفقيرة هم األكثر فشال في النظام التعليمي والتمتع بفرص 

الحياة االقتصادية واالجتماعية نتيجة إستراتيجية هذا النظام الموجه إلى أبناء الطبقات العليا وهذا ما 

  Socialالعالقة المتبادلة بين مشكلة التسرب ومشكلة الحراك االجتماعي  -عموما-كس يع

Mobility .  

 ليس التعليمي نظام  أن تؤكد الراديكاليين نظر وجهات معظم أن هو إليه التوصل يمكن وما

 به قيلتح لمن بالنسبة حياديا هو وليس االجتماعية والطبقات الفئات لجميع بالنسبة حياديا نظاما

 يتم التي التوزيعية وظيفته في كذلك حياديا وليس منه يتسرب أو به يلحق ال أو بمنافعه ويحظى

  . واإلنتاج العمل مواقع على األفراد توزيع بواسطتها

 يعكس نتاج إال هو ما الدراسي التحصيل في االختالف أن النقدية النظريات هذه أتباع يرى إذ

 في الفقيرة الطبقات أبناء إخفاق يكون أن النظرية هذه وترفض ، المجتمع في المدرسة وظيفة واقع

  .السائد التعليمي النظام إلى مرده ،بل ثقافي أو وذهني عقلي تخلف نتيجة هو الدراسي التحصيل

   األسرية المتابعة ألنماط المفسرة النظرية المقاربة: ثانيا

  :االجتماعي الدور نظرية ـ

 مركزا يحتل شخص من اآلخرون يتوقعه الذي سلوكال نمط هو الدور مفهوم يعتبر

 فيعرف.أخرى اجتماعية أوضاعا اآلخرون هم يشغلون أشخاص مع تفاعله خالل معينا اجتماعيا

 المتصلة والقيم المرتقب السلوك من نوع فهو المركز يتطلبها التي العلمية الوظائف«:بأنه الدور

 والواجبات الحقوق من بمجموعة االلتزام هو دور،فال الجماعة تلك في المركز يحتل الذي بالفرد

 المظهر هو الدور يعتبر الذي والواجبات الحقوق مجموعة هي والمكانة)  1(»بالمركز المتعلقة

  .لها الديناميكي

 توجه أن شأنها ومن الثقافية المعايير من تنشأ معين دور ألداء الالزمة المقومات أن كما

 الدور خالل من إال األسرة داخل األفراد بين العالقات جوهر فهم يمكن فالدور، بأي قيامه عند الفرد

 معينة اجتماعية بمكانة العالقة ذات العادات مجموعة هو والدور النظام هذا داخل فرد بكل المنوط

                                                                 
 ( 1) حمالوي،حميد: لتنشئة االجتماعية للطفل في الوسط التربوي،مذآرة ماجستيرغير منشورة ،خدمة اجتماعية،قسم علم االجتماع ،جامعة قالمة،2007
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 محددة وظائف إنجاز أو معينة أشياء عمل في المعتادة األساليب من مجموعة ضمنيا الدور ،ويعني
  .ما ياجتماع موقف في

 موضحة اجتماعية معايير ضوء في تحددت التي األدوار من األسرة في واألب األم فدور

 المعايير تحددها األسرة في األبناء أدوار وكذلك وتربيتهم األطفال كإنجاب أسرية واجبات من مسبقا

 عترافاال عدم يعني« الذي الدور غمض نجد أيضا الدور نظرية مفاهيم ،ومن المجتمع في الثقافية

 رفضها أو قبولها مدى تحديد وعدم االجتماعية، العالقات خريطة على األدوار هذه ومكانة بموقع

  ) 1(» المجتمع جانب من

 أساليب لبعض إتباعهم خالل من أبنائهم بأدوار اآلباء اعتراف عدم في نالحظه ما وهذا

 في واجبات من به القيام ناءاألب على يجب فيما غموض هناك يجعل مما القسوة أسلوب مثل المعاملة

  .بوالديهم بعالقتهم يتعلق فيما وباألخص األسرة

 وبالطريقة صعاب، دون تلقائي بشكل بدوره فرد كل قام إذا« األدوار في التكامل يتم كما 

 وتناسقت تكاملت كلما أنه حيث كاألسرة الصغيرة، الجماعات في التكامل أهمية وتتضح منه المتوقعة

  .)2(»وظائفها أداء على أقدر وأصبحت ونمت األسرة استقرت كلما هاداخل األدوار

 األدوار لغموض نتيجة هو سلوكه أوفي الطفل أداء في خلل أي أن القول يمكننا بالتالي

 واجباته فهم من تمكنه لم سوية غير معاملة ألساليب تعرض عن ناجم يكون قد الغموض وهذا

 بدوره ينعكس الذي األسري التوافق على الطفل قدرة على ينعكس الخلل هذا االجتماعية، ووظائفه

  .األدوار بصراع يسمى ما وهو الدراسي تحصيله مثل أخرى مجاالت على

  

  

  

  

  

                                                                 
 ( 1) الصديقي،سلوى عثمان:أساسيات في طريقة العمل مع الحاالت الفردية في الخدمة االجتماعية،المكتب الجامعي الحديث،االسكندرية،1998،ص275.
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 والمدرسةاألسرةبين التربية

  

  

  

  

  

 

  



 :تمهيد

 مؤسسات من دالعدي فيها يشارك نهايته إلى اإلنسان والدة منذ مستمرة عملية التربية عملية إن

 االجتماعية التنشئة في منهما لكل االجتماعي الدور يتجلى حيث والمدرسة األسرة أهمها من المجتمع

 األخرى، المؤسسات بقية بين أهمية األكثر التربويتان المؤسستان فهما التربية، طريق عن لألفراد

 شخصياتهم وتشكيل لألبناء جتماعيةاال التنشئة عملية عن المسؤولة األولى التربوية البيئة هي فاألسرة

 الذي السن إلى األبناء يصل وعندما .نفوسهم في الدينية والمبادئ القيم وتأصيل واالجتماعية الثقافية

  .البشرية القوى تنمية لتستمر المسؤولية هذه من جزءاً تتحمل فإنها المدرسة إلى باالنضمام لهم يسمح

 بالنسبة مورد تعتبر األسرة أن حيث من تكاملية عالقة والمدرسة األسرة بين والعالقة

 بالتربية التالميذ هؤالء تتناول المدرسة ،بينما التالميذ إنجاب في وظيفتها تقتصر حيث للمدرسة

 المناهج لصعوبة ونظرا الحالي الوقت في بينما المجتمع، يتطلبه وبما وقدراتهم يتالءم بما والتعليم

 للطفل،وال التحصيلي الجانب على أكثر مسؤولة فأصبحت جديد ردو لألسرة أصبح البرامج وكثافة

 .األسرة دور عن تستغني أن للمدرسة يمكن

  :األسرة حول عامة خلفية-1

  :األسرة تعريف-أ

  :    لغة األسرة تعريف ـ

 القيد،أما يعني لغة واألسر األسر من مشتقة :)1(" العرب لسان"اللغوية،في الناحية من 

 الرهط الرجل من واألسرة.كذلك الحصينة الدرع: "العروس تاج" وفي".حصينةال الدرع:"األسرة

 بيت أهل على تدل وهي الشد هو الذي األسر من مستمدة وهي.)2(.بهم يتقوى ألنه وعشيرته األدنون

 إليهم المنظم باألفراد يتقوى كونه باعتبار باألسرة الرجل رهط تسمية اللغة كتب عللت لهذا« .الفرد

  .) 3(». معنويا أو كان ماديا ذاتي أثر من يمتلكه ما بإضافة قوة نحهميم وكونه

                                                                 
  (1) ابن منظور،لسان العرب  ،ج3، دار صبح و أديسوفت،بيروت،الدار البيضاء، 2006

 ( 2) محمد مرتضى الزبيدي،تاج العروس،ج 3 ،المطبعة الخيرية،القاهرة،1306هـ -1987م. ص 13.
  (3)  السعيد عواشرية، األسرة الجزائرية ...إلى أين؟،مجلة العلوم اإلنسانية،عدد19،جامعة مشوى،قسنطينة،جوان2003،ص113.



 والدم الزواج عالقة تربطهم األفراد من جماعة« أنها على"أحمد سميرة"تعرفها بينما 

 اجتماعية أدوارا لهم أن كما البعض بعضهم مع ويتواصلون ويتفاعلون سكنية وحدة في يعيشون

    )1(»المشتركة ثقافته لهم و واألبناء، والزوجة، والزوج، م،األ و األب، دور:مثل ويمارسونها

  :صطالحاا األسرة تعريف ـ

 جوانبه كل إلى تطرق خاصا،  موضوعا األسرة من جعل األسري االجتماع علم ظهور نإ 

 أن إال.الموضوع هذا أغنت التي االجتماعية النظريات إلى باالظافة واألدوار، الوظيفة حيث من

 بين تخلط ألنها اإلنسانية، األسرة تعريف في صعوبات العلماء وجد فقد األسرة تعريف في تباين هناك

 .ي البشر النوع وحفظ التكاثر الجنسي، كالنشاط  البشر، جميع فيها يشترك عامة، بيولوجية عناصر

 ةطبيع الزواج، نظام وهي الزمان وعبر المكان عبر فيها يختلفون ثقافية، اجتماعية أخرى وعناصر

 الوظائف وماهية  داخلها اجتماعية أدوارا تشكل التي الشخصيات مختلف بين القائمة العالقات

  .اجتماعية مؤسسة بوصفها تمارسها التي المجتمعية والوظائف  ألفرادها األسرة تؤديها التي الشخصية

 سالمدار اختالف وكذلك أنماطها، تعدد إلى األسرة تعريف تحديد في الصعوبة تكمن كذلك

 منظم تزاوج عن عبارة فالزواج« . الزواج وبين بينها يخلط من فنجد. إليها ينتمون التي واالتجاهات

 إلى كذلك األسرة ،وتشير واإلنجاب الزواج بين األسرة معنى يجمع حين في والنساء الرجال بين

 المألوف من أنه نجد وهكذا. واإلنجاب الزواج طريق عن المكتسبة واألدوار المكانات من مجموعة

  )2(».الزواجي للتفاعل نتاجا واعتباره األسرة، لقيام أوليا شرطا الزواج اعتبار

 وبث زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها يا:(تعالى قال

 ةسور) رقيبا عليكم كان اهللا إن واألرحام به تساءلون الذي اهللا واتقوا ونساءا كثيرا رجاال منهما

 خاللهما فمن والمرأة الرجل بين العالقة لتنظيم" الزوجية األسرة" نظام يقر فاإلسالم]  1.[النساء،اآلية

  .المجتمع أساس هي التي األسرة تنشأ

 طرحها التي التعريفات بعض إلى التطرق وجب لها إجرائي تعريف إلى نخلص حتى و

 التي االجتماعية المؤسسة«:أنها على يجمعون االجتماع فعلماء. النظرية اتجاهاتهم باختالف العلماء

  )3(»واستمرارهم البشر لحياة فطرية ضرورة وهي اإلنسانية والطبيعة الحياة ظروف من تنبعث

                                                                 
  (1) سميرة أحمد السيد ،مصطلحات علم االجتماع،مكتبة الشقري،1997،ص43

    (2) سناء الخولي ، األسرة والحياة العائلية ، دار المعرفة الجامعية ،األزاريطة ،اإلسكندرية ،1999 ، ص.43
 ( 3) موسى إبراهيم اإلبراهيم، ثقافة المسلم بين األصالة والتحديات،ط3،دار عمان،عمان،2003 ، ص 101 .



 الخلية وهي التطور، منها يبدأ التي األولى النقطة بأنها« )COONT( "كونت" عرفها وقد

 ويترعرع ويكبر وينشط يتربى الذي ياالجتماع الطبيعي الوسيط هي و المجتمع، جسم في األولى

 ميل ثمة إذ والعاطفية، الجنسية وظيفتها إلى تكوينها في األساسي المبدأ يرجع كما )1(.»الفرد منه

  .أخرى جهة من واألبناء بينهم متبادل وعطف جهة من الزوجين بين متبادل

 وما والمرأة لرجلا بين االرتباط إبراز إلى تتجه األسرة«أن إلى" دسوقي كمال" أشار وقد

 عن تسقط لم التي الوظائف ببعض والقيام لألطفال ورعاية إنجاب من االرتباط هذا على يترتب

 الوظائف إلى تطرقه هو التعريف هذا يميز ما.)2(». المجتمع ظروف مع تمشيا تطورها في األسرة

 بعلم المهتمين من كثيرب أدى ما هذا«  إليه تنتمي الذي المجتمع مع تماشيا األسرة بها تقوم التي

 المجتمعات مالمح أبرز من يعتبر المجتمع في األسرة أنماط بأن القول إلى األسري االجتماع

  .)3(» .المعاصرة

 معا يرتبطون األفراد من جماعة عن عبارة« األسرة أن"االجتماع علم قاموس "في وجاء

 وبين الزوجة، و الزوج بين لتفاعلا هذا يتم وقد معا ويتفاعلون والتبني، الدم، الزواج، بروابط

 بخصائص تتميز اجتماعية وحدة جميعا منهم ويتكون.واألبناء األب و األم وبين واألم األب

 أسرة يكونان زوجين هناك يكون قد كما كالهما، أو الوالدين أحد تظم ال قد فاألسرة .)4(»معينة

  .أبناء لديهما يكون أن دون

 أفرادها تربط اجتماعية جماعة األسرة أن«:يقول تعريفا "أحمد السيد غريب" قدم لهذا 

 للوفاء مستمر نحو على ويتفاعلون مشتركة حياة في معا ،يعيشون الزواج و الدم روابط

  .)5(» األسرة لبقاء الضرورية واالجتماعية االقتصادية بالمتطلبات

 وامرأة األقل على رجل من تتكون اجتماعية وحدة« األسرة أن" الخطيب سلوى"وترى

 سواء تكوينها، مراحل من ما فترة في األطفال من عددا تضم قد و مشترك منزل في يعيشون

  .)6(»األخرى الجماعات عن متميزين تجعلهم مشتركة روابط التبني،وتجمعهم أو باإلنجاب

                                                                 
  (1)   سعيد محمد عثمان، االستقرار األسري وأثره على الفرد والمجتمع ،مؤسسة شباب الجامعة للنشر،اإلسكندرية ،2009،ص16.

    (2 53: 36نفس المرجع ،ص)  
38سناء الخولي، مرجع سابق ،ص   ) 3)       

( 4) Joseph. Sumpf et Michel .  Hugues:”Dictionnaire de sociologie” l’ibrairie larousse ,paris 1973. P131 .  
  (5) غريب سيد أحمد وآخرون،علم اجتماع األسرة ،  دار المعرفة الجامعية ، األزاريطة ،2001 ، ص.20.

     (6)   سلوى عبد الحميد الخطيب: نظرة في علم اجتماع معاصر، مطبعة النيل، القاهرة،2002،ص.360.



 ينتمون األقل على أعضاء ثالثة من مجموعها في تتكون األسرة« فترى "الخولي سناء" أما

 اللذان واألنثى الذكر وهما بالغين شخصين تشمل وهي )األبناء وجيل اآلباء جيل( فقط جيلين إلى

 الوحدة تجاه االقتصادية بااللتزامات يقومان أنهما لألطفال،إال البيولوجيان األبوان بأنهما يعرفان

  .)1(»لألبناء المعايير وهذه القواعد هذه لطاعة تفرض التي االجتماعية الضغوط وكذلك األسرية

  )2( :على يقوم اجتماعي نسق هي األسرة«:بقوله فيعرفها "شوقي المنعم" عبد أما

 .مشترك مكان في معا أكثر أو وامرأة رجل معيشة  •

 .والمجتمع الدين يقرها جنسية عالقات قيام  •

 .ورعايتهم األطفال إنجاب  •

 .طويلة لمدة واالستمرار بالخصوصية تتسم متينة عالقات  •

 » .والواجبات الحقوق من سلسلة  •

 أولية، حماية وهي األول اإلنساني التجمع صورة تمثل « بأنها"حسن محمود" يعرفها كما

 لعادات األول األصل كذلك وهي التالي للجيل االجتماعي والتطبيع اإلنجاب أساس أنها بمعنى

    )3(»االجتماعي والمركز واألمن الحب من الحاجات بإشباع ترتبط التي والتنافس التعاون

 من نجد أننا إال للزواج، وفقا تتم األسرة أن على تتفق السابقة التعريفات معظم أن المالحظ

 يرى من وهناك .للطالق معرض ألنه أسرة يكون ال األطفال عنه ينتج ال الذي الزواج يعتبر

 بأنها« )LOCK.H( "لوك" تعريف في نجده مثلما األبناء إنجاب بدون حتى تتكون فاألسرة العكس

 فيما ويتواصلون مستقل منزل في التبني،ويعيشون أو الدم رابطة بينهم تربط األفراد من جماعة

 ابنا أو زوجا باعتباره منهم واحد بكل خاصة اجتماعية أدوارا يؤدون مستمر،كما تفاعل عبر بينهم

 تعريفال هذا من نستشف كما )4(».مشتركة ثقافة ذلك نتيجة يتكون بحيث أختا أو أما أو ابنة أو

  .األبناء وتنشئة رعاية فيه يتم الذي الوسط هي األسرة أن اعتبار ،على الثقافي الجانب إبراز أيضا

                                                                 
 ( 1) سناء الخولي،الزواج والعالقات األسرية ، دار النهضة العربية،بيروت،1983 ،ص 51 .

 ( 2) أميرة، منصور يوسف علي، محاضرات في قضايا السكان واألسرة والطفولة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،د.ت، ص 43 .
 ( 3) حسن محمود، األسرة ومشكالتها، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، لبنان،1981  ص 2. 

  (4)  عبد الباقي داود،  المدرسة المغربية و المنتوج القيمي األخالقي،سلسلة التكوين التربوي،العدد10، 1999



 يعتبرها حيث أطفاال ينجبا لم إن حتى أسرة والزوجة الزوج يعتبر "أوجبرن" أيضا ونجد

 مع هابمفرد زوجة أطفاله،أو مع بمفرده زوج من أو وأطفالهما وزوجة زوج من اجتماعية رابطة«

 األسرة«: يقول) (Emil Durkkeim" دوركايم إميل"الفرنسي االجتماع عالم أما.)1(»أطفالها

 مؤسسة إنها بل ـ االعتقاد يسود ما على ـ أوالد من ينجبانه وما لألبوين الطبيعي التجمع ليست

 أما.)2(»البعض ببعضهم وخلقيا حقوقيا أعضاؤها ويرتبط اجتماعية ألسباب تكونت اجتماعية

 وامرأة رجل من المكونة البنائية الوحدة«: بأنها فيعرفانها )VOGEL( "فوجل" و )BELL"(بل"

 طريق عن أو صلبهما من األطفال هؤالء كان سواء اجتماعيا منظمة بطريقة أطفالهما مع يرتبطان

  )3(»التبني

 له اجتماعي نظام عن عبارة األسرة أن هو إجرائي تعريف إلى نخلص سبق ما كل من

 على أكثر أو وامرأة رجل بين وقانوني شرعي عقد بموجب تقوم البشرية المجتمعات كل في جودو

 حتى الفرد بنمو المتكفلة وهي الغالب، في أطفال عنها المجتمع،ينتج يقرها جنسية عالقات أساس

 الدم رابطة طريق عن و والوظائف األدوار من بمجموعة تقوم فهي نفسه عن مسؤوال يصبح

 االجتماعية الحياة في ويشتركون واحد منزل في يقيمون واألقارب،كما واألبناء باءاآل كحالة

 و األنثروبولوجيا في عليه المتعارف حجمها حسب متعددة أشكاال تأخذ واألسرة.واالقتصادية

  .بها تمر التي الزمنية والفترات المجتمعات باختالف وحاجاتها بنيتها تختلف

    :األسرة سمات - ب

 وحدة فهي الخارجي،  بالمجتمع وربطهم مداركهم وتنمية األبناء تربية في بالغة أهمية  لألسرة

 بقية صلحت األسرة صلحت إذا حيث األخرى االجتماعية بالنظم اتصال نقطة وهي المجتمع تماسك

 وتستمر الطفل تستقبل التي األولى االجتماعية البيئة  األسرة وتعتبر صحيح ،والعكس األخرى النظم

 وسيلة أنها إلى باالظافة شخصيته، لتكوين األولى والصفات الخصائص وتكسبه معينة مدة عهم

 الذي المجتمع تميز التي السلوكية واألنماط والتقاليد القيم أبنائها لدى تنمي حيث والرقابة الضبط

 توفر كما المعقدة االجتماعية العالقات من عدد على تشتمل اقتصادية وحدة تعتبر و.فيه يعيشون

                                                                 
 (1 ) Antigone Mouchlturis,la femme,la famille et leurs conflits,réponses institutionnelleset aspirations 
sociales,l’harmattan , paris, 1998, p 23 . 
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  (3) محمد أحمد بيومي، عفاف عبد العليم ناصر،علم االجتماع العائلي(دراسة التغيرات في األسرة العربية)،دار المعرفة الجامعية،2003،ص21 



 الصورة على األشخاص بتشكيل تقوم وهي. االجتماعي والتثقيف العاطفي األساس ألعضائها األسرة

  .إليها تحتاج التي

 للطفل األساسي المحضن فهي واالجتماعية الطبيعية بوظائفها قيامها في تكمن األسرة وأهمية

 الذين األشخاص تأثير هو حياته في الطفل يتلقاه تأثير فأول« وسلوكه تصرفاته في تؤثر والتي

 مصنع؟ وأي مصنع إنها وخطير، حساس محضن« فهي) 1(»المنزل في وأهله والده وهم يحيطونه،

 .)2(» والمتسكعين للمجرمين مصنع أو ،..والعلماء األبطال مصنع

 لها العامة السمات تحقيق من تمكننا األسرة، تعريف محتوى في التدقيق و الجيدة الدراسة إن

 و لألسرة العامة السمات من مجموعة نذكر يلي فيما و المجتمع، في أساسية خلية و جتماعيا كنظام

 )3(:هي

 الزوجين بين فالرابطة ، التبني أو الدم أو الزواج روابط تربطهم أشخاص من األسرة تتكون  ـ

 األحيان بعض يف تقوم وقد ، الدم رباط على قائمة أطفالهما و الوالدين بين والعالقة الزواج رابطة هي

 . التبني رباط على

 واحدا بيتا يكونون و للمعيشة واحد مكان في عادة األسرة أعضاء ينتظم ـ  البيت يتخذ وقد 

 . مجتمع كل وعادات لظروف تبعا مختلفة أشكاال

 األدوار من العديد بأداء أعضاؤها يقوم و األشخاص بين المتبادل للتفاعل وحدة األسرة تعتبر ـ

 .المجتمع يحددها أدوار وهي

 بناء من جزء باعتبارها فيه تعيش الذي للمجتمع الحضارية بالمعايير تلتزم و األسرة تنسجم ـ

 .المجتمع

 تضفي و حياتهم، تشكل التي فهي أفرادها، تصرفات يحدد الذي العام اإلطار األسرة تعتبر ـ  

 التي البشر، نحو األساسية جاهاتهات الطفل ينمي األسرة جماعة داخل ففي طبيعتها، و خصائصها عليهم

 .  األخرى االجتماعية األنظمة وجدت أساسها على

 اجتماعيا نظاما بوصفها األسرة ـ   النظام كان فإذا بها، تتأثر و النظم من عداها فيما تؤثر 

 االقتصادي وإنتاجه السياسي وضعه على ينعكس ذلك صدى فإن  فاسدا و منحال ما مجتمع في األسري

                                                                 
 ( 1)  أحمد فؤاد األهواني ،التربية في اإلسالم،دار المعارف،القاهرة،د.ت، ص 127.

 ( 2) محمد حامد الناصر،خولة عبد القادر درويش،تربية األطفال في رحاب اإلسالم في البيت والروضة،ط4،مكتبة السوادي،جدة،1421هـ - 2001م،ص39.

 
 ( 3) سيد رمضان، مدخل في رعاية األسرة والطفولة، دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،مصر،1999،ص 18- 20.



 معيشة مستوى في يؤثر ذلك فإن ، فاسدا والسياسي االقتصادي النظام كان فإذا ، األخالقية ييرهمعا و

 . تماسكها و خلقها وفي األسرة

 ـ  كانت فإذا ، أخرى جماعة أية من أكثر أعضائها على مستمرة مسؤوليات األسرة تلقي 

 نجد فإننا ، معينة بحدود وقوفةم أو إليها الداعية بالمواقف مرهونة االجتماعية الحياة مسؤوليات

 تخلي في تكمن مشكالت من األسرة يواجه ما أكثر إن بل ، العمر طوال تمتد األسرية المسؤوليات

 . مسؤولياتهم عن منها أفراد

 ذلك مقدمة في يأتي و ، القانونية التشريعات تكفله التي االجتماعي التنظيم بدقة األسرة تتسم  ـ

  الوفاة شهادة و ميالدال شهادة و الزواج عقد

 نجد نكاد فال المجتمع، في وانتشارا عموما االجتماعية الظواهر أكثر من تعتبر أنها كما ـ

  .االجتماعية الحياة في االستقرار أساس فهي منها بطبيعته يخلو مجتمعا

 تتوقف إذ الحجم، محدودة بالضرورة فهي نهاية ال ما إلى األسرة تنمو ال:المحدد الحجم ـ

  .األخرى بالنظم قيست إذا الكل أصغر هي و معين، حد عند النمو عن

 وتنتهي واحد شكل على تثبت وال والمكان الزمان ألثر تخضع اجتماعية مؤسسة األسرة ـ

  .أعضائها جميع بوفاة

 السكان بعدد المتعلقة اإلحصائيات إلجراء أساسا تتخذ إحصائية،أي وحدة األسرة تعتبر ـ

  .االجتماعي اإلصالح ومطالب العلمية األغراض تخدم التي..هاوغير المعيشة ومستوى

 التنشئة عملية خالل من ذلك أفرادها،ويتم على االجتماعي للضبط قواعد األسرة تمارس ـ

  .ألفرادها األسرة توفرها التي االجتماعية

 المعيشة وسائل لتأمين األفراد، وإنتاج االستهالك حيث من خاص اقتصادي نظام لألسرة ـ

  .األسرة ألفراد القريب للمستقبل

 لكل يكون المعقدة المجتمعات في لكن و العامة الثقافة من األساسية ثقافتها األسرة تستمد ـ

 في سلوكهم أنماط يدمجون الذين األسرة أفراد واتصاالت تجارب نتيجة مميزة ثقافية سمات أسرة

  .األسرة



 االجتماعية والمحرمات القانونية اعدالقو طريق عن األسرة على حراسته المجتمع يشدد ـ

 القصوى أهميتها على دليل أبلغ االجتماعي،وهذا الضبط أدوات اهتمام بأكثر تحاط فإنها ولذلك

   )1(. المجتمعات لكافة بالنسبة

  :األسرة أنماط- ت

 على مرت التي واالقتصادية واالجتماعية التاريخية بالتغيرات عامة األسرة تأثرت

 واألزمان المجتمعات بتعدد تتعدد أنماطها جعل مما وظائفها انكمشت و بناؤها يرفتغ المجتمعات،

 واالجتماعية الثقافية األنماط باختالف ،أي إلخ...والعرف والتقاليد العادات خالل من أيضا،

 إلى الباحثون توصل وقد. نمطها نحدد كي لألسرة صفة إضافة علينا وجب بالتالي. للمجتمع

  :يةالتال التصنيفات

  )الشكل:(الحجم حيث من1- ت

  ):UCLEAR FAMILYN(النواة األسرة ـ

 بروابط يشتركون الذين األفراد تشمل وهي الحديث الصناعي المجتمع خصائص من تعتبر 

 على وتستند أكثر، ال جيلين تضم أنها أي أطفالهم، مع واحد مسكن في يسكنون الذين و الزواج

 األسرة اسم« أيضا عليها يطلق "الزواجية باألسرة" تسمى كما.المحارم من الزواج تحريم مبدأ

 غير وأوالدهما والزوجة الزوج من وتتألف المجتمع، في قرابية وحدة أصغر هي و البسيطة،

  .)2(» المعاصر المجتمع في المميز النمط واحد،وتعتبر مسكن في معا يسكنون المتزوجين

 اجتماعية رابطة« بأنها النواة األسرة "اوجبرن وليام" األمريكي االجتماع عالم ويعرف

 مع بمفردها زوجة أطفال،أو مع بمفرده زوج أطفال،أو بدون أو وأطفالهما وزوجة زوج قوامها

 أو الطبيعية األسرة أصالبهما،دعيت من وذريتهما واألم األب على اقتصرت فإن أطفالها

 أو البسيطة األسرة سميت أولئك ىعل عالوة المتبنين األوالد أو األدعياء شملت وإذا.البيولوجية

 األقارب،ممارسة تأثير الحجم،غياب صغر:خصائصها ومن )3(» الزواجية أو المقيدة أو األساسية

 ضعف إلى باإلضافة اقتراب، وأكثر تفاهما أكثر يكونان الزوجين أن كما التربية، دور الوالدين

                                                                 
 ( 1) سميرة بنت سالم بن عياد الجهني،عدم االستقرار األسري في المجتمع السعودي وعالقته بإدراك الزوجين للمسؤوليات األسرية(دراسة مقارنة،

.38- 36م ،ص2008- ـ ه1429آلية التربية لالقتصاد المنزلي،قسم السكن وإدارة المنزل،جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية،  
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 كالملكية،وكذلك الفردية النزعة سيطرة إلى األسرة من النوع هذا شيوع ويعود.القرابية العالقات

 .واالجتماعي الجغرافي الحراك شدة

   :الممتدة األسرة ـ

 واألكثر دخال األقل والبيئات الريفية المناطق في وتكثر أسرة من أكثر تجمع التي وهي

 متزوجين غير واألبناء واألم األب من متكونة أنها أي أكثر، أو أجيال ثالث تضم وهي اتساعا،

 تتميز أنها أي الخالة أو والخال والعمة كالعم األقارب من وعدد والجدة وأوالدهم،الجد متزوجينوال

 المتسلط هو الرجل ونجد فردية، وأقل وحدة أكثر أنها النواة األسرة عن يميزها وما.  الحجم بكبر

  .األسر من النمط هذا في

 فيها والسلطة عامة فيها لكيةمتضامنة،الم جماعة عن عبارة «بأنها الممتدة األسرة وتعرف

 المرتبطة األسر من عدد من تتكون التي الجماعة هي آخر بمعنى أو األكبر الجد أو األسرة لرئيس

 أشكاال تأخذ بدورها وهي )1(»واحد مسكن في ويقيمون المرأة أم الرجل إلى فيها النسب كان سواء

  :هما رئيسيين بنوعين تتميز أنها إال متعددة،

  :مركبةال ألسرة*

 العربية األقطار مثل الزوجات تعدد نظام بها يوجد التي المجتمعات في الشكل هذا يظهر 

 وأطفاله وزوجاته الرجل من تتألف حيث «االشتراك محور الزوج يكون اإلفريقية، والبلدان

 أسرتان تظهر أنه أي  )2(» مشتركا عضوا بوصفه الزوج لوجود نتيجة قرابية وحدة منهن،وتشكل

  .المشترك الزوج طريق عن أكثر أو يتاننوو

  :المشتركة أو المحورية األسرة*

 أو نوويتين أسرتين من تتكون« بمعنى.وأبنائهم زوجاتهم مع األخوة من مجموعة تضم وهي

 )3(»واحد منزل في يعيشون وأطفاله وزوجته أخوه وأطفاله،و وزوجته زوج من عادة تتكون أكثر

                                                                 
 (1)  مروان عبد المجيد، الرعاية االجتماعية للفئات الخاصة،مؤسسة الوراق،عمان،2002، ص 9-  10 .
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 عن الحديثة، النووية األسرة خصائص بتمييز ة، المعاصر لوجيةالسوسيو األدبيات اهتمت ولقد

  )1(: يلي كما نخلصها أن نحاول التقليدية، الممتدة األسرة خصائص

 الممتدة األسرة             النووية األسرة      

 .متعاونة اقتصادية وحدة تشكل ـ1  .االقتصادي باستقاللها تتميز ـ1

 رابطة من أكثر الدم ةرابط على أساسا قائمة ـ2

 .المصاهرة أو الزواج

 من أكثر والمصاهرة الزواج رابطة تسودها ـ2

 .الدم رابطة

 والشعبية التقليدية المجتمعات في أكثر تنتشر ـ3

 . والريفية

 الحضرية الحديثة المجتمعات في أكثر تنتشر ـ3

 .والصناعية

   األب ويتمتع تراتبية، اجتماعية عالقات تسودها ـ4

 .أفرادها جميع على واسعة بسلطات األكبر  

 .ديمقراطية اجتماعية عالقات تسودها ـ4

  

  :السلطة حيث منـ2- ت

 المطلقة السلطة صاحب األب فيها يكون حيث :)PARTIARCALE(األبوية األسرة- 

  .أسرته أفراد وباقي زوجته و أبنائه على والنهائية

 المسيطرة القوة أو السلطة صاحبة ماأل فيها تكون):MARTIARCALE(األمومية األسرة- 

  .السن في كبيرة المسؤولة األم تكون ما وعادة

 بين المساواة على تقوم وهي :)EGALITAIRE(والديمقراطية المساواة حيث من األسرة- 

  .اآلخر على سلطة الزوجين من ألي يكون وال .أعضائها جميع

 )2(األبناء أحد عليها يسيطر التي:البنيوية األسرة - 

 األسر من نوعين إلى ينتسب الشخص أن على اتفاق هناك:الشخصي االنتساب حيث من- 3- ت

  :وهما

                                                                 
  (1) دحماني سليمان،ظاهرة التغير في األسرة الجزائرية،العالقات،رسالة ماجستير في األنثروبولوجيا،آلية األدب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية،قسم 

   .44،ص  2006-2005الثقافة،الشعبية،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان،
52عبد القادر القصير، مرجع سابق،ص)  2)  



 ألداء االجتماعية،هذا تنشئته داخلها ويتلقى اإلنسان فيها يولد التي األسرة تعتبر :التوجيه أسرة -  

  .المجتمع في دوره

  .األبناء نجابوإ الزواج، خالل من الفرد يكونها التي األسرة هي:اإلنجاب أسرة - 

  :اإلقامة حيث من- 4- ت

  .الزوج والد أسرة مع الزوجان فيها يقيم التي األسرة أـ

  .الزوجة أهل مع الزوجان فيها يقيم التي األسرة ـ ب

  .والزوج الزوجة أهل مسكن بين االختيار حرية للزوجين يترك من  وهناك ـ ج

  )1(.تقلمس جديد مسكن في أهلهما عن بعيدا الزوجان يسكن قد ـ د

 الصناعي التطور إلى والباحثين العلماء طرف من األسرة على طرأ الذي التغير أرجع وقد

 أدى ما واالنهيار،هذا التفكك إلى يؤدي حيث األسرة على سلبا أثر التصنيع أن ماركس يرى حيث

 لوجيانثروبواأل علماء على صعب ما هو و.لنوويةا األسرة نمط وظهور الممتدة األسرة انقسام إلى

 راجع وهذا الواحد، المجتمع داخل حتى لألسرة وشامل واحد تعريف وضع من االجتماع وعلماء

 .الثقافات لتعدد

  :لألسرة المفسرة النظريات-ث

 خاصا،لذلك اهتماما العلماء وأولوها هاما جانبا السوسيولوجية النظرية في األسرة شغلت لقد

 طرق تعتبر ولكنها نهائية أحكاما ليست تخلصةالمس ،والنظريات دراستها في المداخل تعددت

  .عقالنيا تفسيرا وتفسيرها باألسرة المرتبطة الظواهر إلى للنظر وأساليب

 الظاهرة على خالله من نطل الذي العام المنطلق«هو"Approche" النظري والمدخل

 توجه التي) المترابطة التصورات أو( المترابطة القضايا من مجموعة يضم فهو الدراسة موضوع

 اكتشافها بعد المعينة الظاهرة من لالقتراب الطريقة أنه كما. )2( »الدراسة موضوع للظاهرة رؤيتنا
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 نظر وجهة من( دوره تحديد تم قد كان متغير، أو عامل إلى باالستناد لتفسيرها وذلك وتحليلها

 . )1(مسبقا الظاهرة حركة في) المعني الباحث

 له خاصا موضوعا جعلها حيث األسرة بدراسة كثيرا ،اهتماألسري االجتماع علم أن كما

 األسرة موضوع واغناء تحليل في تناولته التي االجتماعية النظريات ساهمت  اهتمام حول مما 

 ، تفككها و ، قوتها  عوامل مثل أخرى مجاالت إلى ، لألسرة التاريخية القضايا من الباحثين

 هذا إطار في األسرية والوقائع األحداث فهم في أسهم مما.  ةالقراب كنظام األخرى بالنظم وعالقاتها

 تعد لم إذ األسري، االجتماع علم نظريات تنوع في والتباين التنوع هذا ساهم وقد.  التخصص

 ذلك جانب إلى ظهرت بل األسرة، لقضايا والمفسرة المسيطرة وحدها الوظيفية المقاربة أو النظرية

  ...يةالرمز والتفاعلية البنيوية،

« :يلي فيما النظرية المداخل " األسرة حول المعاصرة النظريات"كتاب محرروا صنف وقد

 الرمزية،النظرية التفاعلي الصراع،النظرية النسق،نظرية التبادل،نظرية نظرية

 إلى األسرة تناولت التي النظرية المداخل في التعدد هذا أدى أخرى ناحية ومن.)2(»الفينومينولوجية

   :األسرة لدراسة النظرية المداخل أهم يلي لدراستها،وفيما األساسي النظري المدخل ديدتح صعوبة

  :الوظيفية البنائية ـ1-ث

" ميرتون روبرت"و"بارسونز تالكوت"روادها أشهر من انتشارا النظريات أكثر من وهي

)R.Merton .( »ةالنظري وخاصة النفس علم في الوظيفي االتجاه من أصولها استمدت وقد 

 ،ومن"براون كليف راد"و"مالينوسكي"أعمال في تبدو كما األنثروبولوجية الوظيفة ومن الجشطلتية،

 في واضح بشكل تبلورت التي التيارات ،وهي االجتماع علم في  والمحدثة القديمة الوظيفية التيارات

 محور هو ياالجتماع النسق أن أي) 3(»"بارسونز تالكوت"عند االجتماعية األنساق دراسة ميدان

  :التالية المسلمات في تنحصر دراسته في الوظيفي للبناء األساسية والقضايا.اهتمامها

  .موحد نسق أي كل أنه على إليه ينظر مجتمع كل-

                                                                 
  (1) عبد المعطي محمد عساف و آخرون،التطورات المنهجية وعملية البحث العلمي،دار وائل،عمان،2002،ص53.          
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 يحدث أن شأنه من األجزاء أحد في التغير فإن لذلك األخرى، باألجزاء يتأثر النسق من جزء كل-

  .األخرى األجزاء في تغيرات

  .المستمر الدينامي التوازن من حالة في النسق-

 الميكرو إلى) الكبيرة الوحدة)(Macro( الماكرو من التحليل في الوظيفية البنائية وتتدرج«

)Micro) (التي الوحدة حجم إلى المتعارضين النمطين هذين بين الفرق ،ويرجع)الصغيرة الوحدة 

 نسبيا الواسعة األنساق يعالج) Macro( الواسع النطاق على الوظيفي فالتحليل.للتحليل محال تكون

 األنساق أو الفردية األسر يعالج فإنه) Micro(الضيق النطاق على الوظيفي التحليل النظم،أما وكذلك

  .)1(»نسبيا الصغيرة

 كل استخدمها التي الفروض عرض كنسقيمكن األسرة بدراسة تتعلق التي االفتراضات ومن

  : )2(جدن )Hansen"(هانسن"و)Hill"(هيل" من

 النسق بقاء في إسهاماته معرفة طريق عن مرضية بصورة االجتماعي السلوك تحليل يمكن -

  .النسق بناءات تحت المندرجة لطبيعته تبعا أو االجتماعي

 ذاتيا المستنبط) المستقل( الفعل و االجتماعي، للنسق منعكسة صورة أساسا هو االجتماعي اإلنسان-

   نادر

  .اجتماعي وغير

 مثل(معتمدة فرعية أنساق من يتكون والذي الكلي، االجتماعي النسق هي المستقلة األساسية ةالوحد-

  ...).الخ األسرة، أنساق و النظم،

  .الرئيسي للنسق فرعية وحدات أي دراسة الممكن من-

 . التوازن إلى االجتماعي النسق يميل-

  )Mcintyre( )3"(كانتايرما"فروض نجد كنسق األسرة بدراسة تتعلق التي الفروض من  كذلك

  .الوظيفية المتطلبات بعض إشباع ،يجب معين مستوى على ويستمر المجتمع يبقى كي -

  .المتطلبات هذه تؤدي فرعية أنساق هناك-

  .األقل على الوظائف هذه إحدى المجتمعات كل في األسرة تؤدي-

  .األكبر االجتماعية األنساق في للتي مشابهة وظيفية متطلبات لها اجتماعي كنسق األسرة-
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  (3) الوحيشي أحمد بيري،األسرة والزواج،مقدمة في علم اجتماع العائلي،الجامعة المفتوحة،طرابلس،1998،ص374



  .األخرى الصغيرة الجماعات عن تميزها خصائص لها صغيرة كجماعة األسرة-

  .المجتمع وكذلك الفرد تخدم وظائف تؤدي األسرة فيها بما االجتماعية األنساق أن-

 لألسرة االجتماعي البناء يشير حيث األسرة، على والوظيفة البناء مفهومي إسقاط يمكننا كما

 فهي الوظيفة أما. األجزاء بين المتبادلة والعالقات االجتماعية الوحدات بها تنتظم التي ةالطريق إلى

  .الشامل االجتماعي البناء في الفرعي البناء يلعبه الذي الدور

 مفهوم استخدام أردنا إذا«:قائال والوظيفة البناء مفهومي بين يربط"براون رادكليف" ونجد

 يحتفظ فالبناء. بنائه لوظيفة نتيجة تستمر العضوي الكائن حياة نأ أساس على فسيكون هنا الوظيفة

  ).1(»بوظائفه قيامه استمرار طريق عن ببقائه

 بها تقوم التي الوظائف تحديد في تباين هناك يجد الوظيفيين تعريفات في المتمعن أن كما 

 التنشئة هي رئيسية بوظائف تقوم أنها إلى ترجع النواة األسرة عالمية أن" ميردوك" ويرى األسرة

 األسرة أن فيرى "اجبرن وليم" بينما.الجنسية االقتصادي،اإلنجاب،العالقات االجتماعية،التعاون

 ونفسية ودينية، وترفيهية، تربوية، و واقتصادية، تناسلية،:للمجتمع   أساسية بوظائف تقوم" تقليديا"

  .اجتماعية

 االجتماعية التنشئة: اثنين إلى تقلصت ةالتقليدي األسرة وظائف أن "وبيلز بارسونز"ويرى 

 على وجب وتوازنه المجتمع بقاء على وللحفاظ.)2(البالغين لألشخاص ،االستقرار لألطفال األولية

  : الوظيفية المتطلبات" بارسونز" حدد وقد.المختلفة بوظائفها القيام األسرة

  .فيه عيشت الذي والطبيعي االجتماعي والوسط األسرة تأقلم يعني:التكيف* 

 بما االجتماعية األنساق جميع إليه،ألن للوصول األسرة تسعى الذي الغرض يعني: الهدف تحقيق*

   فيها

 الالزمة الوسائل باستخدام جمعية أو فردية كانت سواء أهداف إلى الوصول إلى تسعى األسرة

   لتحقيقها،ويرى

  .الدولة أو الحكومة مسؤولية يكون الهدف تحقيق أن"وفوجل بل" 

                                                                 
  (1) صبحي محمد قنوص،دراسات في علم االجتماع،دار النهضة العربية،بيروت،لبنان،2000،ص263
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 ذلك ويبرز داخليا بالنسق يرتبط أي النسق، داخل األجزاء بين العالقة إلى التكامل يشير: التكامل*

 وبين بينها المتبادل والتأثير والدينية، واالجتماعية الصناعية األنشطة في األسرة مشاركة في

   .المجتمع

 القيم نسق على ةللمحافظ اجتماعية وحدة أصغر األسرة أن أي: النمط بقاء على المحافظة*

  )1(.األفراد توتر وامتصاص

  :الرمزية التفاعلية ـ 2-ث

 بحيث أنساقها، تحليل في االجتماعية النظرية عليها تعتمد التي األساسية المحاور من هي و 

 األفراد أفعال دراسة أي الكبرى الوحدات لفهم كانطالقة) Mikro(الصغرى الوحدات بمستوى تبدأ

) G.H.Mead( "ميد هربرت جورج":روادها أشهر من.  االجتماعي النسق لفهم كمدخل سلوكهم و

 في تبحث هي و ).Erving Goffman"(كوفمان إرفنج"و) H.Blumer( "بلومر هربرت"و

  .الشخصية ونمو االجتماعية التنشئة:وهما لألسرة بالنسبة هامتين مسألتين

 هي خاصة رمزية بيئة في لةالمتفاع الشخصيات من وحدة هي فاألسرة المدخل لهذا ووفقا«

 بين الجنسي والتوافق واالعتماد  التوقع أنماط يدرس المجتمع،أيضا هي عامة رمزية وبيئة األسرة

 في األسرية العالقات األسرية،ووظيفة المشاكل وتوقعاتها،ودراسة وتأديتها األدوار الزوجين،واتخاذ

 العالقات على يركز النظري لمدخلا هذا أن أي) 2(»المسنين الفراغ،وتكيف أوقات استغالل

  .واألبناء الوالدين بين ،والعالقات الزوجين بين الشخصية

 )3(: التالية الفروض على تقوم أنها كما

 مجال وفق مقارنته تتم فإنه البشر بين السلوك كدراسة:الخاص مستواه وفق اإلنسان دراسة يجب ـ

  .إنساني ال مجال وليس.معه متوافق إنساني

 فهم يمكن أنه أي.المجتمع تحليل خالل من يتم االجتماعي اإلنسان سلوك لفهم المالئم لالمدخ ـ

  .المجتمع ودراسة تحليل خالل من األسرة سلوك

 يحددان اللذان هما االجتماعي والمحيط المجتمع لكن المولد عند إنسانيا ال يكون اإلنساني الكائن ـ

  .اجتماعي ال أو اجتماعي السلوك من نمط أي

                                                                 
.150- 148نفس المرجع، ص  ) 1)  

  (2 .408-407الوحيشي أحمد بيري، مرجع سابق،ص ) 
.153- 152سناء الخولي، مرجع سابق،ص  ) 3 ) 



 التفاعل و المعاني في والمشاركة رمزيا، االتصال يستطيع اجتماعيا المهيأ االجتماعي الكائن ـ

  .واالنفعال

 حول يتبلور الذي « الدور على الرمزية التفاعلية منظور وفق األسرية الدراسات معظم وتنصب

 ما لألفراد، الطبقية أو ةالعرقي أو اللغوية البيئة باختالف يختلف الذي الرمزي العالم في الفاعلة الذات

 توقعات تحديد على ذلك وتأثير الزوجة و للزوج الرمزي العالم بين االختالفات دراسة إلى دفع

 الرمزية للبيئة عاكسة مرآة هو األسرة في التفاعل أن أي بينهما التفاعل مجريات وعلى أدوارهما

  .)1(»االجتماعية تنشئةال عملية خالل من ذواتهم في األفراد يحملها التي والثقافية

  :الصراع نظرية ـ 3-ث

 أساس على تقوم بداخلها تحدث التي والتفاعالت األسرية العالقات أن إلى المدخل هذا يذهب

 العالقة توطيد إلى يؤدي الصراع هذا بالعكس بل ، التفكك بالضرورة يعني ال الصراع،الذي

 ويتفق .قبل ذي من أكثر األسرية  مع" ماركس كارلʺ  أحد الصراع أن ʺانجلز دريكفرʺ  مميزات 

 هو األدوار في االختالف وأن استغاللية مؤسسة أو نظام أنها على األسرة ويفسران الرأسمالي النظام

 تبحث إذن(..)والمعايير القيم في تغيير يصاحبه ما االجتماعي التغيير إلى يؤدي الذي صراع مصدر

  .)2( " صراع وجود من الرغمب ووظائفهم بأدوارهم األفراد قيام كيفية في

 منافسة و األدوار، وممارسة لألسرة بالنسبة السلطة مصادر في تبحث الصراع فنظرية

 وهو الواقع، هذا من جزءا يتناول بل لألسرة الحقيقي الواقع يعكس ال المدخل هذا إن«.األسرة أعضاء

 من السادس العقد( الفترة هذه وكانت الرأسمالي، المجتمع في قائمة أسرية اجتماعية مشكلة عن معبر

  .)3(» المرأة حقوق عن تدافع التي والتنظيمات النسوية بالحركات حافلة)  العشرين القرن

  

  :سنة 12 إلى 6سن من األطفال لدى النمو خصائص ـ2

 مرحلة كل تتميز بحيث حال، إلى حال من ويتحول مراحل، بعدة حياته في اإلنسان يمر

 اإلنسان حياة مراحل أهم من هي بل العادية بالمرحلة ليست الطفولة مرحلةف معينة، ومظاهر بخصائص

 : منها اعتبارات لعدة كبرى أهمًية تحتل وهي الفرد، شخصية تتشكل ففيها أهمها تكن لم إن

                                                                 
 ( 1)  حنان بونيف،صورة األسرة الجزائرية في البرامج المدرسية ،رسالة ماجستير،آلية اآلداب و العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علم االجتماع

.26،ص  2008-  2007-بسكرة-جامعة محمد خيضر  
.401- 397أحمد زايد وآخرون،مرجع سابق،ص  )  2 ) 
.29حنان بونيف،المرجع  السابق،ص  )  3 ) 



 االعتماد درجة إلى يصل حتى الرعاية إلى فيها الطفل وحاجة اإلنسان، عند الطفولة مرحلة طول ـ

 .األخرى الكائنات جميع عند نظيراتها من ولأط فهي النفس، على

  . والتشكيل للتوجيه المرحلة هذه في الطفل قابلية ـ

 مستقبل أن كما تقدمه، وضمان اإلنسان لبناء الزاوية حجر فهي للمستقبل، إعداد مرحلة كونها ـ

  المستقبلية ثروته و قادته فهم بأطفاله، بالعناية مرتبط المجتمع

  .الاألطف عدد تزايد ـ

 على تؤثر مرحلة فكل ، مراحلها بين انفصال ال مستمرة وحدة اإلنسان نمو أن من الرغم وعلى

 فصول تتداخل كما البعض بعضها في تتداخل النمو فمراحل « السابقة بالمرحلة وتتأثر التالية المرحلة

 بالنمو ويقصد.)1( »  فجائًيا وليس تدريجًيا يكون مرحلة إلى مرحلة من الفرد وانتقال ، تدرج في السنة

  .)2(ʺاالكتمال وهي نهائية  لغاية يسعى متصل وتغير دائمة حركة ʺ:

 النواحي في المنظمة المتداخلة المتتابعة التغيرات كافة «: بأنه النمو يعرف من هناك أن كما

 وتحقيق ضجالن اكتمال بهدف الفرد على تطرأ التي والسلوكية واالنفعالية واالجتماعية والعقلية الجسمية

 تتميز مرحلة ،فكل مراحل بعدة نموه في الطفل يمر و.)3(»والمجتمع الذات مع التوافق درجات أقصى

 الطفولة بمرحلة تسمى سنة 12 إلى 6من الممتدة الطفولة مرحلة هي مرحلة مختلفة،وأهم بتصرفات

  .الدراسة في االبتدائية المرحلة تقابل والتي والمتأخرة المتوسطة

 معرفة وجب دراستنا محور هي التي األطفال من الشريحة لهذه اإلبداعية القدرات تنمى ولكي

 لها، يستعد لم لعملية الطفل دفع« :أن على والتربية النفس علماء أكد فقد لذلك الطفل هذا نمو خصائص

 ذلك ،منه المرجوة النتائج إلى يؤدي أن  يمكن ال(..)ككل النفسية وإمكاناته خصائصه مع تتناسب ال أو

 كم إلى إضافة مجرد ليست مثال اإلبداع على كالقدرة معينة نفسية وظيفة في االرتقاء أو النمو ألن

 النفسي بالبناء ويتأثر يؤثر كيفي ارتقاء هي بل يتقنها التي المهارات أو الطفل يمتلكها التي الوظائف

 نتناول أبنائهم نمو خصائص فهم من اآلباء ولتمكين .)4(»ووجدانًيا واجتماعًيا، ومعرفًيا، جسمًيا، ككل

 :التالي بالشكل النمو خصائص

 
  

                                                                 
  (1)  زهران حامد عبد السالم،علم نفس النمو الطفولة والمراهقة،ط5،عالم الكتب ،القاهرة،1999،ص 83.

 ( 2) مخيمر هشام محمد،علم نفس النمو الطفولة والمراهقة،اشبيليا للنشر والتوزيع،الرياض ، 1421هـ ،ص13.
 ( 3) سامي محمد ملحم، علم نفس النمو،دار الفكر، عمان ،2004، ص 48.

 ( 4) عفاف أحمد عويس،سيكولوجية االبداع عند األطفال،دار الفكر،عمان،1424هـ - 2003م ،ص 142.



  :والفسيولوجي الجسمي النمو خصائص ـ  ) أ(

 و«  خاصة جسمية ،وقدرات ووزن طول من الجسم على تطرأ التي التطورات بها ويقصد

 والوقت والدرجة والسرعة الحجم حيث من أنسجته أو الجسم أجزاء في تحدث التي التغيرات تختلف

  تسبب ،وبالتالي

  )1(»المختلفة النمو مراحل خالل الجسم أجزاء وتناسب شكل في األفراد بين فروقًا

 ما هذا السابقة بالمراحل مقارنًة بطيء جسمي نمو مرحلة هي المتأخرة الطفولة مرحلة  وتعتبر

 يلعبون السن هذه في األطفال نجد ،حيث والحيوية النشاط كثير نجده بالتالي جيدة صحة في يجعله

 المتأخرة الطفولة مرحلة خالل الجسم نمو ʺ أن النفس علماء ويشير يتعبوا، أن دون طويلة لساعات

 و – ببطء الوزن يزداد وكذلك سنوًيا، بوصات 3ـ2 بمعدل الطول في الزيادة تكون حيث بطيًئا، يكون

 مةالدائ األسنان وتظهر اللبنية األسنان تتساقط المرحلة هذه وخالل ، انتظام  رأس حجم ويصل.)2( ʺ

  ، اللبنية األسنان عن بديالً الطفل لدى الدائمة األسنان وتظهر ، الراشد اإلنسان رأس حجم إلى الطفل

 النبض معدل ويتناقص الدم ضغط يتزايد حيث وهدوء استمرار في الفسيولوجي النمو ويطرد 

 في للطفل النوم فترة معدل ويكون ، بينها الوصالت وعدد العصبية األلياف وسمك طول ويزيد ،

 تحمل على القدرة الطفل لدى وتكون ، يومياً ساعة) 11(  حوالي العام مدار على المرحلة هذه

  . الشخصية الصحة مسؤوليات

 والنشاط، التغذية، في تتمثل المرحلة هذه في للطفل الجسمي النمو على تؤثر  التي والعوامل

 يتمثل األسرة ودور.األمراض من والوقاية والنظافة النوم ثلم الصحية والعادات والراحة، والحركة،

 :في

 . السليمة الصحية العادات على الطفل تعويد ـ

 .للطفل البدني القوام بسالمة االهتمام ـ

 .المتوازنة الغذائية العناصر جميع على والمحتوي للطفل الجيد بالغذاء االهتمام ـ

 الصحية الرعاية مراكز قبل من المنشطة والجرعات سيةاألسا الطبية الطفل تطعيمات استكمال ـ 

  األولية

  . الحرائق مثل المنزلية الحوادث من الوقاية بجوانب االهتمام ـ

                                                                 
  (1) حامد عبد العزيز الفقي،دراسات في سيكولوجية النمو،ط4،دار القلم،الصفاة،الكويت،1408هـ - 1988م ،ص144.

  (2) منصور محمد جميل عبد السالم،فاروق السيد،النمو من الطفولة إلى المراهقة،ط4،مكتبة تهامة،جدة،1410هـ ،ص 355.



 . للنوم المناسبة األوقات اختيار حيث من السليمة النوم بعادات االهتمام ـ

  

   :الحركي النمو خصائص ـ  ) ب(

 ارتداء مثل األمور بعض في غيره من مساعدة إلى يحتاج ال المرحلة هذه في الطفل نجد

 النشاط ويشاهد ."اللعب ومهارة والقراءة كالرسم المهارات بعض يتعلم كذلك الطعام، وتناول المالبس

 العادية النشاط وألوان الكرة، لعب :مثل لأللعاب الالزمة والحركية الجسمية المهارات وتعلم الزائد

  .)1( "العجلتين ذات الدراجة ركوب في كما التوازنو الحبل، ونط والرفس، والتسلق، كالجري،

 بأنها المرحلة هذه تمتاز" حيث والصغيرة الكبيرة العضالت نمو المرحلة هذه خالل يظهر

  نشاط مرحلة

 الحس وأجهزة الدقيقة العضالت بين وتآزرية حركية مهارات ومرحلة ، واضح و عنيف حركي 

  ،ويتمكن

   ) 2( ʺ يدوية مهارة إلى تحتاج التي عمالاأل ببعض القيام من خاللها الطفل

 وتكوين االجتماعية، و النفسية الطفل شخصية نمو في بارًزا دوًرا الحركية المهارات وتشكل

 على وكذلك والحركة، اللعب على أبنائهم تشجيع األولياء على وجب الذات،لذا عن إيجابية مفاهيم

 هذه في الزائدة الحركة أن الوالدين تفهم رورةض مع بنفسه، نفسه وخدمة المنزلية األعمال بعض

 هو الحركة فزيادة.القلق إلى يدعو أن يجب ال األمر فهذا المرحلة، نمو متطلبات من هي المرحلة

) الطفل نشاط(الحركة بين وثيق ارتباط هناك أن النفس علماء أكد فقد والذكاء، الفطنة على دليل

 .والعقل

  

  :العقلي النمو خصائص ـ  ) ت(

 تصنيف على الطفل مقدرة تنمو حيث البارز، العقلي النمو هو المرحلة هذه نمو ظاهرم من 

 االطالع االنتباه،حب وتركيز العالقات إدراك نمو كذلك.لديه المجردة المفاهيم ونمو األشياء،

 هذه تنمو و والحساب، والكتابة القراءة في األساسية المهارات المرحلة هذه في الطفل ويتعلم.والتخيل

  .تقدًما األكثر المناهج لدراسة الطفل استعداد ويزداد المهارات،

                                                                 
.210ص ، مد عبد السالم،مرجع سابقزهران حا   )   1)  
.202،ص  نفس المرجع)   2)  



 دليال يعتبر المرحلة هذه في التحصيل أن كما والممارسة، بالنشاط التعليم« أهمية هنا ويالحظ 

 البسيط من وتتدرج المرحلة، هذه خالل الطفل مفاهيم تنمو كما المستقبل، في بالتحصيل للتنبؤ مقبوال

 ينمو كما الخُلُقية، والقيم المعايير يتعلم المرحلة هذه نهاية وفي المجرد، إلى الحسي منو المعقد، إلى

  .)1(» الفردية الفروق ومالحظة التقييم ويستطيع الناقد، التفكير

 الحتكاكه راجع وهذا لألشياء وكذلك به المحيطين لألشخاص فهما الطفل يزداد السن هذه وفي

 التي المطالعة ننسى أن دون األصدقاء، مع اللعب خالل من وكذلك للمدرسة انتسابه طريق عن بهم

 الذات فهم لديه يزداد بالتالي التلفزيون مثل عالماإل وسائل وكذلك المرحلة هذه في راألث بالغ لها

  االطالع حب لديه كذلك ويزداد أكثر

 بشكل لألسرة واالقتصادي االجتماعي المستوى« نجد العقلي النمو في المؤثرة العوامل ومن

 واالنفعالي، االجتماعي بالنمو يرتبط العقلي النمو أن الدراسات وتؤكد .للطفل العقلي النمو في واضح

 يتسمون الذين األطفال من أقل العقلي تقدمهم يكون سلوكياتهم في باالعتمادية يتميزون الذين واألطفال

 )2(»سنهم مثل في وهم سلوكياتهم في باالستقاللية

 فاألسرة ، باإليجاب أو بالسلب سواء للطفل العقلي النمو على تأثير له الوالدية لتربيةا وأسلوب

 اإلبداع نمو وبالتالي لطفلها العقلي النمو زيادة على تعمل العقلية المثيرات له وتتيح طفلها تشجع التي

 تشجيع ولياءاأل على يجب وهنا. للطفل العقلي النمو انخفاض إلى يؤدي التشجيع نقص أن كما لديه،

 ما حل في التفكير على وحثه ، المدرسية واجباته بأداء القيام عند نفسه على االعتماد على الطفل

  .الكبار من المساعدة طلب قبل صعوبات من يعترضه

 
  :اللغوي النمو خصائص ـ  ) ث(

 تقدم فكلما واالنفعالي واالجتماعي العقلي بالنمو الكبيرة عالقته في اللغوي النمو أهمية تتمثل 

 سليمة، بطريقة اللغة استخدام في  التحكم على قدرته وفي اللغوي تحصيله في تقدم السن في الطفل

 حوله بمن االتصال يستطيع لكي اللغة يتعلم والطفل اآلخرين، مع والتخاطب االتصال وسيلة هي فاللغة

 هذا ويمنحه للجماعة ماءلالنت هامة وسيلة الكالم أن يكتشف فإنه للطفل االجتماعي األفق باتساع« و

 من المشابهة األشكال أن أيًضا يتعلم كما أفضل، بدرجة يتكلم أن يتعلم ألن قوًيا دافًعا االكتشاف
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» كالمه لتحسين حافًزا يضيف مما اجتماعًيا، مقبولة غير أنواع هي واإلشارات الصراخ مثل االتصال
)1(.  

 العامة، والصحة والجنس، الزمني، لعمرا«: نجد اللغوي النمو في تؤثر التي العوامل ومن 

 مستويات ذات بيئات في يعيشون الذين فاألطفال.)2(» للطفل واالجتماعية االقتصادية والبيئة والذكاء،

 يعيشون الذين األطفال من أفضل اللغوي نموهم فرص تكون مرتفعة وثقافية واقتصادية  اجتماعية

  . متدنية قتصاديةوا واجتماعية ثقافية مستويات ذات بيئات في

 والحوار التحدث على الطفل يشجعا أن الوالدين من البد جيد بشكل اللغوي النمو يحدث ولكي

 الطفل مقارنة واجتناب.سليم بشكل ذلك على تعينه نماذج له يقدما ،وأن للتعبير الفرصة له يتيحا وأن

 ويطور وإخوته والدية ينأع في بالنقص الشعور لديه تولد ال حتى منه مسمع على بإخوته سليباً

 استخدام إلى اللجوء عن بعيداً بمرونة األطفال مع التعامل كذلك .تجاههم والعدوانية الكراهية مشاعر

  . المعاملة في والتزمت والشدة العنف

  

  : االنفعالي النمو خصائص ـ  ) ج(

 في صعوبة لالطف يجد المرحلة هذه وفي  للطفل بالنسبة السادسة سن في االبتدائية المرحلة تبدأ

 هذه في ويكون قبل، من الروضة إلى يذهب لم إذا باألخص ، األم خاصة األسري الجو عن االنفصال

  .معاملته في والصبر والمكافأة والحنان التشجيع إلى ويحتاج انفعالًيا مستقر غير السن

 حاقهالت نتيجة ، الخارجي بالعالم الطفل اتصاالت دائرة اتساع «: بـ المرحلة هذه تتميز

 هذه تعتبر لذا واحد أمر في تركيزها وعدم ، االنفعالية اهتماماته توزيع إلى يؤدي مما بالمدرسة،

 الهادئة الطفولة مرحلة وتسمى  ( Emotional Stability ) االنفعالي االستقرار مرحلة المرحلة

  . )3(» االنفعالية الناحية من

 ليرى وبالعصيان بالغيرة يتميز نجده حيث لللطف المتمرد بالسلوك كذلك المرحلة هذه وتتميز

 هناك أن الطفولة مجال في الباحثون ويرى.الذاتي استقالله إبراز أجل من هذا كل الكبار فعل رد

 : ناحيتين من المبكرة الطفولة في عنها المتأخرة الطفولة في االنفعالية الخصائص في اختالفًا

                                                                 
 ( 1) منهم محمد جميل منصور، فاروق سيد عبد السالم، النمو من الطفولة إلى المراهقة،ط3،تهامة،جدة،1403هـ ،1983م ،ص 364.

 ( 2) مصطفى فهمي، سيكولوجية الطفولة والمراهقة، مكتبة مصر، (د.ت) ،ص 148.
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 حيث أخرى، إلى مرحلة من تختلف المثيرات فهذه نفعال،اال تثير التي المنبهات أو المثيرات نوع ـ

 تكون السابقة المراحل في األطفال مخاوف أن ذلك ومن أخرى، اختفاء مقابل في جديدة منبهات تظهر

 والظالم العالية، األصوات من  أو المعلمين من كالخوف أخرى مخاوف وتظهر ، وغيرها ....

 . غيرها و..... اللصوص أو المدرسة،

 عن يعبرون المتأخرة الطفولة مرحلة في فاألطفال االنفعاالت، هذه عن واالستجابة التعبير أسلوب ـ

 اتساع عن ناتج االختالف وهذا المبكرة، الطفولة مرحلة من واتزانًا انضباطًا أكبر بشكل انفعاالتهم

    )1(» الفسيولوجي النضج زيادة عن ناتًجا يكون أن من أكثر وتعلمه الطفل خبرات

    

  :االجتماعي النمو خصائص ـ  ) ح(

 :المرحلة هذه في االجتماعي النمو مظاهر أبرز ومن 

 .منهم الخبرات واكتساب واتجاهاتهم قيمهم على للتعرف :بالكبار االحتكاك إلى الميل ـ

 فيمتثل الطفل، على الجماعة تأثير ويزداد الجماعي، اللعب إلى المرحلة هذه في الطفل يميل :اللعب ـ

 .رفاقه بين االجتماعية مكانته تحقيق الطفل يحاول اللعب طريق وعن قراراتها، ويتقبل الجماعة آلراء

 .والطوابع الكتب و والصور األصداف مثل :األشياء لجمع الميل ـ

 العمر في تقارب بينهم يكون بحيث األطفال من عدًدا فيصادق صداقاته تتعدد الطفل بنمو :الصداقة ـ

 .والقدرات الميول في وتشابه يالجسم والنمو الزمني

 ضخامة والقيادة الزعامة مقومات ومن السادسة، سن منذ الظهور في الزعامة سمات تبدأ :الزعامة ـ

 أقرانه عن الذكاء وارتفاع االنفعالي، والنضج والحيوية، النشاط وزيادة البدن، وصحة الجسمي، البنيان

  )2(.محدد بقدر

 :االجتماعية المسؤولية نمو ـ  عن المعبر للسلوك محدًدا أساًسا االجتماعية المسؤولية نمو يعتبرʺ

 يحيا الطفل جعل ضرورة العلمية البحوث وتؤكد األطفال، عند اآلخرين ومساعدة والكرم اإليثار

 وتعزيز اآلخرين مساعدة و الكرم وسلوك اإليثار وتعلم االجتماعية المسؤولية تحمل منها يتعلم خبرات

  .)3("واإلرشاد والوعظ التوجيه مجرد يكفي ال حيث لديه السلوك هذا

  :التالية العناصر تشجيع الوالدين على يجب بل

                                                                 
 (1) صادق آمال،أبو حطب فؤاد،نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين،ط4،مكتبة األنجلو المصرية،القاهرة،1999،ص271

 ( 2) خليل ميخائيل معوض،سيكولوجية النمو"الطفولة والمراهقة"،ط3،مرآز اإلسكندرية للكتاب،اإلسكندرية،1424هـ ،2003م،ص237- 240
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  .  المنزل في لألطفال مبالغة دون المتيسر والترفيه البريء اللعب وسائل توفير ـ

 لهم األسرية بالتنزهات القيام وأهمية معهم المستمر االجتماعي والتفاعل أطفالهم مع الوالدين لعب ـ

 .  

 في التدخل من ممكن قدر بأقل فيه الكبار ومشاركة أنفسهم األطفال ينظمه الذي اللعب تشجيع ـ

   وتنظيمه تحديده

  .  والصراعات التوترات من  خالياً صالحاً جواً المنزل في للطفل واالجتماعي النفسي الجو جعل ـ

 الجماعي التفاعل على وكذلك ذاته الطفل به يقوم الذي الفردي االجتماعي التفاعل على التأكيد ـ

  .  الجماعة مع تفاعله في الطفل به يقوم الذي

 وتقدير والمعلمين الوالدين كاحترام المقبولة االجتماعية والعادات والقيم المبادئ الطفل إكساب ـ

 إلى واإلحسان الضيف، وإكرام السالم، وإفشاء بالضعفاء، والرحمة الصغار، على والعطف الكبار،

 والتعصب باأللقاب كالتنابز السيئة االجتماعية العادات ورفض واإليثار، والتواضع والتسامح جار،ال

  .واإلقليمي القبلي

  

   :الديني النمو خصائص ـ  ) خ(

 يمجسانه أو يهودانه فأبواه الفطرة على يولد مولود كل ((:وسلم عليه اهللا صلى الرسول يقول

 ونبيه ودينه ربه على تعرفه في العقائدي الجانب تعلم خالل من الجانب هذا ويتضح. )) ينصرانه أو

 تكوين في دوراً يلعب الذي التلقين طريق عن وتدريجية، مبسطة بصورة العبادات ممارسة و

  .والتطبيق الممارسة مرحلة ذلك بعد لتأتي ، للطفل الدينية والمعايير األفكار

 في وأساتذته والديه الطفل فيناقش خرة،المتأ الطفولة مرحلة «في يتطور الديني الطفل نمو فنجد

 الموت موضوعات حول األسئلة من الطفل يكثر المتوسطة الطفولة مرحلة وفي الدينية، األمور

 في الموضوعات هذه مناقشة في يبدأ أنه إال إجابات، من له يقال مما الطفل ويقتنع والوالدة، والبعث،

  .)1(»المتأخرة طفولته

 يميز كما،األطفال لدى دينية أفكار تكوين في هاًما دوًرا الطفولة مرحلة  هذه في التلقين ويلعب

 أو النجاح في منه رغبة الدينية الفروض بأداء الطفل يقوم بحيث النفعية المرحلة هذه في الديني النمو
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 ينالد أصول أبنائهم تعليم واجب الوالدين على يقع فإنه لذلك ،...الوالدين من هدية أو بغرض الفوز في

  .لديهم الديني الشعور تنمية على ومساعدتهم لهم القدوة السلوك نماذج وتقديم ومبادئه

 ومحاولة الخصائص هذه على التعرف والمربين والمعلمين اآلباء على يجب أنه إلى نشير كما

 طريقة عن تختلف المرحلة هذه في األطفال مع التعامل طريقة ألن ، عليها بناًء األطفال مع التعامل

 لو مما أفضل وتعليم تربية على يساعد الخصائص هذه معرفة فإن وبالتالي األخرى، الفئات مع التعامل

  .االعتبار في مأخوذة غير كانت

  

  : لألسرة التربوية الوظائف ـ3

 ببناء تقوم التي فهي أيضا، والجماعات األفراد حياة في تأثيرا الجماعات أهم من األسرة تعتبر

 فهي لهم، المحددة االجتماعية األدوار و يتماشى بما األفراد سلوك بتنظيم كوذل. المجتمع صرح

 في األساسية الخلية هي واألسرة. ومحيطه نفسه يكتشف خاللها فمن، للطفل االجتماعي الرحم

 األمن بوظيفة تقوم العامة،لكونها المجتمعية البنية ضعف أو قوة عن المسؤولة وهي المجتمع

 المراقبة االجتماعي،ووظيفة والتنشئة التكوين ووظيفة بينهم تضامنال ووظيفة ألفرادها

  . األدوار مختلف تؤدي شمولية مؤسسة بالتالي فهي...والتربية

 مطرد بشكل تنمو الوحدة وهذه. وروح ،وعقل جسم من واحدة،مكونة وحدة فالطفل« 

 والوظيفة.) 1(»األخرى نبهاجوا في مباشرا تأثيرا ،يؤثر الوحدة هذه جوانب بأحد ومترابط،والعناية

 نكران يمكن ،وال المجتمع لصالح و أفرادها لصالح األسرة بها  تقوم التي المسؤوليات و األدوار تعني

 األنماط تعلمه أو الطفل تعد التي التربوية القيم وتكوين زرع في أساسية وظيفة من العائلة تلعبه ما

 بالوسائل واالهتمام الهادف اإلنساني العمل تعني بيةالتر كانت فإذا. المختلفة التربوية السلوكية

 تأثير وذات وأخطرها المؤسسات أول من األسرة فإن الجديد الناشئ حياة في المرغوبة واألهداف

 التربوية العملية سير على  يعتمد اجتماعية جماعة هي بل فحسب اجتماعي نظام ليست واألسرة.

  . اللغة تعلم إلى باالضافة والرعاية والتربية كالغذاء األولى العمرية مراحله مختلف في الفرد عليها

  :والجسمية الصحية التربية  - أ

                                                                 
 (1)  عائشة عبد الرحمان الجالل،المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم وطرق عالجها،دار المجتمع،جدة،1991،ص 183 .



 والمشرب المأكل بتقديم وصحية، جسمية تربية وتربيتهم باألطفال األولياء عناية هي و

 النفس، على واالعتماد والنظافة الصحية العادات ممارسة على وتدريبهم أجسامهم لتنمية والغذاء

 االهتمام والديه على الطفل حقوق فمن.سليما نموا أجسامهم تنموا حتى للعب لهم الفرصة ةوإتاح

 يستطيع بالتالي عالية عقلية وقدرات قوية بنية ذا يكون الجسم صحيح الطفل ألن صحته، بسالمة

 من تكاملةم وحدة اإلنسان ألن مجتمعه، في مبدًعا ناجًحا فرًدا ويكون العملية حياته في واإلبداع النجاح

 صحيًحا الطفل ينشأ حتى الجوانب بجميع االعتناء وجب لذا.فصلهما يمكن ال والروح والعقل الجسد

  .سليًما

 االجتماعية أو االقتصادية الناحية من سواء « النواحي جميع من األسرة في يؤثر المرض ونجد

 يضمه عضو كل في حالته تؤثر للمرض األسرة أعضاء أحد يتعرض ا،فعندما المحيط النفسي الجو أو

 ،و بالغة أضرارا يسبب المزمن الطويل المرض فإن(..) لألسرة اليومية الحياة نظام يضطرب إذ البيت

 على تقع المستشفى إلى المريض بنقل األسرة ظروف تسمح ال و معدية طبيعة ذا المرض يكون عندما

  .)1(»العدوى إليهم تنتقل ال حتى وقائية احتياجات اتخاذ مسؤولية األصحاء األعضاء عاتق

 االهتمام في الطفل حق  على لنؤكد منها ننطلق معروفة حكمة) السليم الجسم في السليم العقل(

 الجسمية التربية تحقيق على تعين التي الوسائل من و ومبدعا ناجحا فردا يكون حتى صحته بسالمة

  :يلي  ما

 
   :والمكان والملبس البدن نظافة على المحافظة-1-أ

 كانتا واألرض السماوات أن كفروا الذين يرى أولم«تعالى لقوله الماء وجود علينا اهللا نعم من

 على نحافظ فبالماء) 30 األنبياء،اآلية(» يؤمنون أفال حي شيء كل الماء من وجعلنا ففتقناهما رتقا

 وجود الجراثيم علماء أثبت فقد«.األمراض وتجنب صحتنا لسالمة. ومسكننا ومأكلنا ملبسنا و أبداننا

 كل في جرثومة مليون خمسة بين يتراوح المكشوفة المناطق في الجلد على الجراثيم من هائلة أعداد

  .)2( »باستمرار الجلد غسل من بد ال منها وللتخلص مستمرة بصورة وتتكاثر مربع، سنتيمتر

                                                                 
 ( 1) سيد رمضان، مدخل في رعاية األسرة والطفولة، دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،مصر،1999 ، ص 87-86.

  (2)  حليمة أبو علي رزق،توجيهات تربوية من القرآن والسنة في تربية الطفل،ط3،الدار السعودية للنشر والتوزيع،جدة،2005،ص155 .



 تمأل هللا مدوالح.اإليمان شطر الطهور«:قال حيث النظافة على)ص( الكريم رسولنا حثنا ولقد

 والصدقة نور والصالة.واألرض السماوات بين ما)تمأل أو(تمآلن هللا والحمد اهللا وسبحان الميزان

  )1(» موبقها أو فمعتقها.نفسه فبايع.يغدو الناس كل.عليك أو لك حجة والقرآن.ضياء والصبر. برهان

   :والنوم والشرب األكل في صحية قواعد إتباع -2-أ

 كل عند زينتكم خذوا آدم بني يا«:تعالى لقوله الشرب و األكل في االعتدالب تعالى اهللا يوصينا

 السليمة فالتغذية،)31اآلية األعراف،(»المسرفين يحب ال إنه تسرفوا، وال واشربوا وكلوا مسجد

 متوازية تغذية إلى يحتاج والجسم التغذية«أن إذ دراسيا الطفل لنجاح األساسية المقومات من تعتبر

 قيمته في وإنما الكثرة في ليست الطعام قيمة ألن،)2(»التفوق لعملية الالزمة بالطاقات متفوقال إلمداد

  .تناوله وحسن بركته في وكذلك الغذائية

 أن الدراسات أثبتت فقد اإلبداع، على القدرة لديه يقوي المبكر النوم على الطفل تعويد أن كما«

 في كفاءة أكثر بشكل للعمل جاهزا الدماغ يجعل مما الليل أثناء التعلم تعيق التي األشياء يزيل الدماغ

 يرهقونهم ال بحيث ألطفالهم صحيحة نوم عادات تكوين الوالدين على وجب بالتالي.)3(» التالي اليوم

  . التالي اليوم في أكثر نشطين ينهضون حتى التلفاز ومشاهدة بالسهر

 ذهابه قبل سعيدا يكون«  أن يجب بل بالقوة الذهاب الطفل على نفرض ال أن يجب كما

 المرتبطة السلوكية المشكالت من سلسلة إلى غالبا يؤدي حاجته من أكثر النوم على للنوم،فإرغامه

 المبكر االستيقاظ أو الليل أثناء االستيقاظ أو النوم رفضه أو الفراش إلى الذهاب رفضه مثل بالنوم،

  .)4(»الصباح في

  :الرياضية بالتمارين القيام-3-أ

 وجسمه عقله يطور والحركة اللعب خالل فمن للطفل، ضروري أمر الرياضة تعتبر

 بالنسبة فاللعب .)واالجتماعية االنفعالية، العقلية،(المختلفة وظائفه بين التكامل يحقق بالتالي.معا

 التكامل وجسده،ويحقق عقله من كل يطور اللعب في انغماسه خالل جدا،ومن هام عمل«يعتبر للطفل

                                                                 
 ( 1) مسلم بن الحجاج النيسابوري،صحيح مسلم بشرح النووي،ج 3،آتاب الطهارة،باب فضل الوضوء،المطبعة المصرية، القاهرة،1349هـ ،ص 100.

  (2) عبد المنعم عبد القادر الميالدي، المتفوقون..الموهوبون..المبدعون(آفاق الرعاية والتأهيل)، مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية،2003،ص23
  (3)  باسل عبد الجليل ، من آيمياء الدماغ إلى التعلم واإلبداع،مكتبة المتنبي،الدمام،2003 ،ص 239 . 

  (4) لمرابط ولد محمد األمين، دور المؤسسات الدينية والثقافية في تربية األسرة، مبادئ تربية األسرة ومناهجها في ظل تعاليم اإلسالم، منشورات المنظمة

  . 186، ص2001 -يسكوإيس–اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 



 العقلية،وحل التفكير،والمحاكمات تتضمن التي والعقلية واالنفعالية، االجتماعية، وظائفه نبت ما

 الطفل تطوير في حاسمة أدوارا اآلباء وتوجيه الطبيعية، البيئة وتلعب التخيل،كما المشكالت،وسرعة

  )1(»اللعب خالل من

  :األمراض من والعالج الوقاية-4-أ

 طريق عن وذلك ذلك إلى يؤدي ما كل بتجنب األمراض من أبنائهم وقاية مهمة اآلباء على

   تجنيبهم«

 وثيابهم أسنانهم تنظيف وتعويدهم األسنان وخاصة عليهم، الدوري والكشف المعدية، األمراض

 هذا في التهاون وعدم الطبيب إلى به اإلسراع وجب بالطفل المرض نزل فإذا) 2(»نومهم ومكان

 ال فإنه مريضا كان إذا الجسم ألن واإلنتاج اإلبداع مريض هزيل جسم من ننتظر أن يمكن فال.األمر

 .فعاال مبدعا منتجا، يكون أن يستطيع

  : العقلية التربية -ب

 الواجبات أداء في ومتابعتهم وتثقيفهم أبنائها تعليم في األهم الدور عاتقها على األسرة تتحمل

 في أبنائها تأخر أو تقدم مدى تحدد يالت هي فاألسرة.االستذكار وكذلك الدروس وفهم المدرسية

 بتغذيته الطفل عقل تربية« عن عبارة هي التي العقلية التربية  فيهم تغذي فهي بالتالي.المدرسة

 حتى البعيد والنظر الصادق االستدالل و الصحيح، التفكير على منظما تدريبا وتدريبه بالمعرفة

 سن يناسب ما بقدر المتعددة لمختلفة،والظواهرا المؤثرات من به يحيط ما إدراك يحسن أن يستطيع

 من له يقدم فيما الطفل تحبب بطريقة ذلك يكون أن على الفكري واستعداده العقلية وقدرته الطفل

   )3(»نحوها انتباهه إليها،وتثير فيها،وتشوقه التفكير على تحمله وبطريقة ومعارف معلومات

 استخدامها على وقدرته«  اللغة الطفل متعلي خالل من الفعال الدور األسرة تلعب كمل

 النطق على والقدرة اللغة االجتماعية،فاستخدام للمواقف المناسبة اللغوية والتعبيرات الثقافية ودالالتها

 الستخدامها فرص من للطفل توفره ما خالل من األسرة من تبدأ األفكار وتوصيل والتعبير

  ، )4(»وآرائه أفكاره عن التعبير في اآلخرين مع والتواصل

                                                                 
 ( 1) عبد الباسط محمد السيد، المنهج النبوي في تربية الطفل، مكتبة ألفا،القاهرة ،1426هـ - 2005م ، ص 307.

  (2)  شمس الدين فرحات،تربية األبناء قواعد وفنون،دار الجامعة الجديدة،األزاريطة،اإلسكندرية،2007.ص75.
.309رويش ،مرجع سابق،ص محمد حامد الناصر،خولة عبد القادر د)  3 ) 

 ( 4) سميرة أحمد السيد، ،األسس االجتماعية للتربية ، دار الفكر العربي،القاهرة،2004 ،ص 74.



 أهم من به المحيطة االجتماعية وظروفه األسرة في الطفل لترتيب األسرية العوامل ونجد

 جانب إلى االجتماعي والشعور بالذات والشعور اللغة فبنمو «.الطفل لدى اللغوي النمو على المؤثرات

 وانبعاث الشخصية "كولي "لتحلي ويعتبر  للفرد المميزة االجتماعية الشخصية تنشأ العقلي لتكوين النمو

 ما ويتضمن . ووضوحا دقة المقوالت أكثر من والتقليد التعاطف أساس على يقوم الذي بالذات الشعور

  .)1(.» المختلفة بأنواعها والمالمح الجسم تعبيرات و اللفظي السلوك الغير عن الطفل يقلده
 من فيها بما عامه بصفة مجتمعه وأخيًرا المسجد ثم فالمدرسة، الرفاق، جماعة بعدها يأتي ثم 

  مرئية و ومقروءة مسموعة معرفة وقنوات اتصال وسائل  في صورها أبسط في اللغة تبدأ حيث.

 الجملة ثم الكلمة، ثم الحرف، الطفل يلتقط إذ للطفل، األولى النمو مراحل  يمر هذا في وهو ،..

 من األولياء يقدمه ما خالل من تمي هذا كل. مجتمعه لغة يكتسب حتى ويصيب يخطئ كثيرة بمحاوالت

 يبدأ  ثم فيه يعيش الذي الثقافي للمستوى طبقا معارفه تزداد ذلك بعد ، ألطفالهم وحوادث قصص

  . المجتمع في وتفاعله احتكاكه دائرة بتوسع التوسع في اللغوي قاموسه

 تتعدى ثراتالمؤ من مختلفة  بأنواع والشعور التأثر سريع يصبح اللغة الطفل يتعلم وعندما

 عال ثقافي مستوى ذات و مكتبة على تحتوي أسرة من ينحدر الذي ،فالطفل المادية البيئة مؤثرات

 المدرسة إلى يأتي الذي الطفل من وأحسن أفضل التعليمي أسلوبه في الثقافي و اللغوي مردوده يكون

 نموذجا تقدم ألنها لللطف عقلي غذاء أهم القصة تعتبر وهنا. الظروف نفس على تتوفر ال أسرة من

  )2(:التالية الشروط فيها تتوفر أن وجب لذلك للحياة، متكامال

  .اللغة و الموضوع حيث من األطفال لمستوى مالءمته و األسلوب سهولة ـ

  .وخلقي تهذيبي مغزى لها يكون أن ـ

 للطفل  حقيقيا محكا تشكل فالمكتبة «....دينية أو وطنية، أو قومية عامة بمناسبات تتصل أن ـ

  :نجد أهدافها ومن )3(»الكتب عالم مع تجربته بداية   تعد ،حيث

 خالل األطفال أعمار مع يتالءم بما) بصرية سمعية مكتب،ومجالت،ومواد( المكتبية المواد توفير«-

  )4(»المختلفة نموهم مراحل

                                                                 
.38حليمة تعوينات،مرجع سابق،ص )  1 ) 

  (2) محمد علي الهرفي،أدب األطفال(دراسة نظرية و  تطبيقية)،دار االعتصام للطبع  والنشر والتوزيع،القاهرة، 1996،ص 76.
  (3) سالم محمد سالم،مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ع14،الرياض ،السعودية،1995،ص.301

   (4) محمد عودة عليوي، مجبل الزم مسلم ،الخدمات المكتبية لألطفال،مجلة عالم الكتب،ع4،دار تثقيف للنشر و التوزيع،الرياض،السعودية،1989،ص507.
     . 



 المتحركة ومالرس وأفالم والمسرحيات واألفالم كالقصص الترويح و المطاعة ووسائل مواد توفير -

  . التعليمية واأللعاب الموجهة

 بالمسؤولية والشعور اآلخرين مع والتعاون النفس على كاالعتماد الفاضلة القيم الطفل لدى غرس-

 ،من وتثقيفهم أبنائها تعليم عن مسؤولة فاألسرة. الفراغ وقت واستثمار..والنظام، بالنظافة واالهتمام

 تشمل ألنها التعليمية الوظيفة من أشمل التثقيفية الوظيفة وتعتبر، االجتماعية التنشئة عمليات خالل

 هو الذي الطفل شخصية تشكيل في أساسيا دورا تلعب  ،والتي الكثيرة عناصرها من كعنصر التعليم

  .المستقبل رجل

  :والدينية الخلقية التربية -ت

 مع يتعامل وكيف دينه ءأبنا يعامل كيف حياته بداية منذ, عقيدتهم أمور األسرة أفراد تعليم 

 مع يتنافى وال وتعالى سبحانه اهللا يغضب وال المجتمع يرضي بما األخرى األديان أبناء

 معه ،ويتعامل شخصيته تعكس مرآة بمثابة فهي الطفل، يكتسبه ما أجمل الفاضلة فاألخالق.عقيدته

 والتعاليم القيم من جاتهحا وإشباع تعلم على الطفل يساعد الذي المناخ األسرة وتعتبر.أساسها على

  . مباشرة غير أو مباشرة بطريقة للطفل التعاليم هذه األسرة بنقل ،وذلك الدينية

 أن يجب التي والوجدانية السلوكية والفضائل الخلقية، المبادئ مجموعة هي« الخلقية فالتربية

 إلى شابا يتدرج أن إلى مكلفا يصبح أن إلى وتعقله تمييزه منذ عليها ويعتاد ويكتسبها الطفل يتلقنها

 ألنه وتربيته الطفل تنشئة في تأثير أيما يؤثر لألسرة الديني فالوضع) 1(» الحياة خضم يخوض أن

 مسيرة خالل من بعد فيما يستخدمها التي السلوكية واألنماط الخبرات األسرة هذه من يكتسب

 الصدق وفي النجاح: في قيمال هذه وتتمثل المبكرة، الطفولة سنوات في تكتسب القيم حياته،ألن

  .....والتعاون واألمانة

 وتعليمه(..)واألذكار والسلوك واآلداب النبوية، ،والسيرة والسنة القرآن تعليم« إلى باالظافة

 واصطحابه...األقارب زيارة شيء، كل في االستئذان وتعويدهم وخروجا دخوال السالم سنة إتباع

                                                                 
 ( 1) عبد اهللا ناصح علوان، تربية األوالد في اإلسالم،ج1،ط3،دار السالم،بيروت،1981 ، ،ص 167 .



 من األصحاب اختيار وحسن والديه، عن الغرباء ويرى به ويرتبط ليحبه آلخر حين من للمسجد

  .) 1(»به المحيطين من أو الحي

 يتعلم حتى«وتدريب إعداد مرحلة هي إنما و بالعبادات للقيام تكليف مرحلة ليست والطفولة 

  أحكام الولد

 طاعة على كذلك يتربى وحتى أظفاره، نعومة منذ بها القيام و أداءها ويعتاد نشأته، منذ العبادات 

  والقيام اهللا،

  .)2(»ويروع ينوب فيما لجنابه والتسليم عليه، ،واالعتماد به والثقة إليه وااللتجاء له بحقه،والشكر

 كبير وكأنه الصغير الطفل عقل في القيم هذه حشو في نبالغ أن يجب ال الوقت نفس وفي

 المراحل يحرقون«  نهمأ شك فال بالغ كشخص الطفل اآلباء عامل فإذا نهائيا منها ينفر تجعله

 أن اإلبداعية،ذلك مداركه،ومواهبه على سلبا يؤثر ،مما الطفل بها يمر  التي والوجدانية العاطفية

 سليما،كما نموا الوجدانية مراحله نمو عدم إلى يؤدي للكبار السلوكي للنمط وإخضاعه كبته محاولة

 الجاهزة الحلول تلقي على يعودونهم فهم معينة تربية على أطفالهم تعويد في أساسيا دورا لآلباء أن

 الموفقة الحلول وإيجاد المشكالت هذه مواجهة على يعودونهم أو مشكالت من يعترضهم ما لكل

  .)3(»لها

 وتعريفهم مجتمعهم وخلق قيم مع تتناسب فاضلة حياة«  يعيشون كيف أبنائنا تعليم يجب كما

 نعلمهم هنا ومن.)4(»عليهم حقوقهم هي وما ناآلخري نحو واجباتهم هي وما عليهم وما لهم بما

  . يماناإل من الوطن حب وأن المواطنة شرةمبا غير وبطريقة

 المادة بتلقينهم فقط يتم األطفال نفوس في اإلسالمية العقيدة غرس أن نظن أن الخطأ من و«   

 جوانب من جانب بكل حيطي حياة إطار العقيدة إنما االبتدائية، المرحلة بداية في الدين بدروس المعروفة

                                                                 
.74، ص،مرجع سابقشمس الدين فرحات ) ) 1)  
.149عبد اهللا ناصح علوان ، مرجع سابق،ص)  2)  

 ( 3)  حسان الجيالني،اإلبداعية والمجتمع(محاولة لالقتراب من بعض معوقات اإلبداعية في المجتمعات العربية- الجزائر نموذجا)،رابطة الفكر و اإلبداع، 
  .22، ص 2004الوادي، لوالية الوادي،

  (4) محمد الطبطبي وآخرون،مدخل إلى التربية،دار المسيرة،2002،ص199.



 اإلنسان عقل في بالفطرة موجود لها االستعداد مادام. أوال األسرة داخل ومعاملة عمل و علم من التربية

«.)1(  

 ال سنه صغر بحكم الطفل و.األخالقية والمعايير القيم الطفل داخل تغرس األسرة فتعامالت

 يصليان أبواه رأى إذا إال الصالة معنى عرفي ال الطفل أن أي منها الملموسة إال الدين أمور يفهم

 من الفاضلة والقيم الحميدة باألخالق فالتحلي. به ويشعر يحسه ما ضوء في يعرف ما يفسر ألنه

 من تعصمه وخلقية دينية خلفية يكون حتى أسرته مع تفاعله خالل من يكتسبها أن الطفل شأن

 الدينية القيم فيها تهتز جماعة في ينشأ الطفل أن أي« العكس حدث إذا أما.الخطأ في الوقوع

 مواقف في آثاره تنعكس الذي الخلقي واالنحراف الشر بذور معه وتنمو السليمة الخلقية والمعايير

 )2(»المجتمع في الحياة

  :النفسية التربية -ث

 باألمن الشعور إلى حاجة في والفرد الجماعية، الحياة ظل في إال تشبع ال احتياجات بعض هناك 

 في السائد النفسي والجو.األسرة في سوى إلشباعها مجاال تجد ال نفسية احتياجات وهي التقدير، و

 شخصية يخلق إلخ...واالستقرار والتآلف والحنان بالحب المشبع الجو فنجد الطفل، في يؤثر األسرة

 فسيالن التوافق عدم إلى تؤدي فإنها وتفككت واضطربت العالقات هذه تصدعت إذا ،أما سوية

 التضحيات و التكافل و االهتمام عالقات ألفرادها توفر فاألسرة. واالنحراف التشرد إلى للطفل،بالتالي

  . األسرية الحياة داخل النفسية الصحة من جو تهيئة في تساهم عناصر هي و األمن، و

 الشجاعة، و والصراحة، الجرأة على يعقل أن منذ الولد تربية« تعني النفسية التربية و

 النفسية الفضائل بكل والتحلي الغضب، عند واالنضباط لآلخرين، الخير وحب بالكمال، والشعور

 األسرة عند النفسي النضج معايير تنمية« على النفسية التربية تعمل كما. )3(»اإلطالق على والخلقية

 بعضهم األوالد لجميع متساوية باألوالد األم عالقة تكون أن مراعاة فيجب العالقات، تنظيم طريق عن

  .)4(»البعض

                                                                 
  (1) زعيتر لمياء، الرعاية اإلجتماعية للتلميذ المتفوق في الوسط األسري، رسالة ماجستير،آلية اآلداب والعلوم االجتماعية، قسم علم االجتماع  

 .167، ص  2007- 2006الديمغرافيا، فرع خدمة اجتماعية،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ،الجزائر، و      
 ( 2 71ص  ،مرجع سابق ،عبد القادر القصير) 
. 299عبد اهللا ناصح علوان،،مرجع سابق ،ص)  3 ) 

  (4) السيد رمضان،إسهامات الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والسكان،د.ط،دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع،اإلسكندرية،مصر

.71-70،ص2002  



 هذه. إبداعه تنمية وعلى الدراسي تحصيله على إيجابيا ينعكس الطفل بنفسية فاالهتمام

 إلى الحاجة جماعة، ضمن دور لعب إلى ،والحاجة واألمن والتقدير الحب في تتمثل النفسية الحاجات

 كثرة ألن األسري تقراراالس إلى األطفال حاجة كذلك والنجاح، ،والتحصيل واالستقالل الحرية

  .األسرة كنف في إال يشبع أن يمكن ال هذا فكل. األمان بعدم األطفال تشعر الخالفات

 وجب عاطفيا، متزنا يكون حتى للطفل المناسب النفسي الجو تهيئة في األسرة تنجح حتى و

 نفس في أبنائهما ينوب وبينهما ،)واألم األب بين(  بينهما فيما الطيبة العالقات توفير الوالدين على

 تدل عالمات هي« اإلنسان لدى الشخصية مقومات من كغيرها هي والمشاعر العواطف ألن.الوقت

 الوالدين علم فإذا أخرى أمور نحو ميل وعدم نفور تفسر بالعكس أو األمور بعض نحو ميل على

  .)1(»السليمة الوجهة نحو المسار تصحيح أمكنهم ذلك

  ) 2(: يلي ما إتباع األسرة على ةالنفسي المقومات ولتحقيق

  .تواجههم التي والصعوبات للمشكالت األسرة في األفراد مناقشة ـ

  .واألهمية بالقيمة شعورا األسرة في فرد كل إعطاء ـ

  .لألبناء الذات على واالعتماد االستقالل معايير تنمية ـ

  العاطفية الوظيفة-ج

 أثناء األولى بالخبرات تكسبهم ،حيث اءاألبن شخصية تكوين في فعال بدور األسرة تقوم

 ،كما عامة بصفة المجتمع و األسرة داخل المحبة و باأللفة الشعور لديهم تنمي فهي تكوينهم سنوات

  .الطفل شخصية تكوين في عميقا تأثيرا تؤثر  األسرة أن

 بين العاطفة مشاعر ظل في األسرة أفراد جميع بين المتعمق التفاعل هي العاطفية الوظيفة«

 ووحدتها كيانها على حفاظا ،و األسرية الحياة مصلحة أجل من جميعا يعملون عندما األطفال و الوالدين

  .)3(»الحديثة لألسرة المميزة الرئيسية المالمح تحدد الوظيفة هذه ،و

 
  :االجتماعي الضبط ممارسة -ح

                                                                 
 ( 1) رائد خليل سالم، المدرسة والمجتمع،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع،األردن،د.ت،ص 12-11

.42سميرة بنت سالم بن عياد الجهني،مرجع سابق،ص )   2)  
 ( 3)  خيري خليل الجميلي،االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة والطفولة،د.ط،المكتب الجامعي الحديث،اإلسكندرية،مصر،1993،ص25.



 بقاء وضرورة االجتماعية، الحياة على الحفاظ ضروريات من االجتماعي الضبط يعتبر 

 النظم لقيود بخضوعها إال االجتماعية، للحياة صالحة بشرية تكون ال اإلنسان وطبيعة اإلنسان،

 االجتماعي والضبط فالرقابة.االجتماعية الضوابط من ذلك وغير وقيم وتقاليد عادات من المختلفة

  .والمجتمع تنسجم التي السليمة الوجهة السلوك توجيه على يعمالن

 الفرد ينمي فعندما . التجانس تحقق التي « الهامة االجتماعي الضبط أدوات من عتبرت واألسرة

 مواقف حددتها أن سبق والتي بنفسه اكتشفها التي األحكام من الهروب يستطيع فلن الذاتي إدراكه

 يف فالطفل .)1(»األسر خارج النقد هذا مثل عن بعيدا و بنفسه منعزال كان ولو حتى المباشرة، األسرة

 السلطة هذه أن إال فجة، وخبراته ناضج غير مازال سلوكه ألن«موجهة ضابطة سلطة إلى حاجة

  .)2(» الوقت نفس في حنونة حازمة تكون وأن الطفل مستوى تراعي أن يجب

 بين العالقة تنظيم خالل من وذلك االجتماعي الضبط أو االجتماعية بالمراقبة األسرة تقوم و

 الرقابة وفرض اإلنساني السلوك ضبط أن كما والدين، العرف يرتضيها حدود في واإلناث الذكور

 في صالحا فردا يكون حتى التوجيه يعني بل ، الحرية من  الحرمان  يعني ال عليه االجتماعية

 .المجتمع

  :االجتماعية التنشئة -خ

 لياتعم خالل من اإلنسان ببناء إال تأتي ال العصري للمجتمع السريع التغير مواكبة إن 

 في الحاسم األمر هو ليس للفرد البيولوجي فالميالد« . حياته طوال بها يمر التي االجتماعية التنشئة

 ثقافية اجتماعية شخصية من تكونه أي" الثاني الميالد" هو الحاسم العامل إن بل واستمراره، وجوده

 الميالد هذا تحقيق في الفضل صاحبة هي واألسرة بذاتها، بثقافة بعينه،وتدين مجتمع إلى تنتمي

  .)3(»الكفاءة هذه بمثل الوظيفة هذه تؤدي أن يمكن أخرى اجتماعية مؤسسة أي توجد وال الثاني

 على تنعكس اجتماعية تنشئة تنشئته أدوارها وأهم الطفل لتربية األساسي المصدر هي فاألسرة

 تكون معينة سلوكية أنماط الطفل تعليم تعني والتي الظاهرة الطريقة:طريقتين على تتم وهي سلوكه

 مجموعة مع الطفل توحد في تظهر فهي الكامنة الطريقة حياته،أما طوال لسلوكه دعامة بمثابة

  .الثقافية األنماط

                                                                 
. 37حليمة تعوينات، مرجع سابق ، ص )  1)  

 ( 2) سلوى بنت أحمد عبد اهللا العطاس،إسهامات األسرة في تربية اإلبداع لدى أطفالها من منظور التربية اإلسالمية،رسالة ماجستير،آلية التربية،

.  50ص .  2008سالمية  والمقارنة،جامعة أم القرى،مكة المكرمة،سم التربية اإلق  
. 72عبد القادر القصير ، مرجع سابق ،ص  )  3 ) 



 مجتمعه صورة على وتشكيله االجتماعية، لبيئته الطفل تكيف عملية االجتماعية التنشئة فعملية

 الطفل تعليم بغية ، والمربون األسرة بها ضطلعت وتعليم تربية عملية فهي ، والشكل القالب  في

« . السائدة القيم وتعليمة ، اللتزاماته والخضوع ، ثقافته في واالندماج المجتمع لمطالب االمتثال

 ( Intégration) استدماج من الفرد وتمكن والتكوين الشاملة التربية على تدل قد التنشئة فكلمة

 جهة من الفاعلين من فئة بين العالقة يقيم عندما وقيم، التودال ومعايير وعادات سلوكية أنماط

 وبالتالي للتنشئة االجتماعية الصبغة إعطاء فهي االجتماعية أما.ثانية جهة من األفعال من ومجموعة

  )1(»أخرى مرة لخدمته وتعود المجتمع من تنطلق أن

 الباحثين من العديد هاأوال فقد الطفل شخصية تكوين في االجتماعية التنشئة ألهمية ونظرا.

 الذي التعليم من النوع ذلك هي«  االجتماعية التنشئة أن "غيث عاطف محمد"فيرى مختلفة تعريفات

 زاوية خاصة،ومن وكيفية توجيه ذو تعليم فهي االجتماعية األدوار أداء على المرء قدرة في يسهم

  . )2(»صادقا وبامرغ تعليما االجتماعية التنشئة تعتبر االجتماعية األنساق بعض

 حديث الطفل بها يتحول التي الطريقة و الثقافية العملية«: بأنها) ميد مارجريت( وعرفتها

 العمليات مجموعة« بأنها) ارسون( عرفها كما. )3(»معين بشري مجتمع في كامل عضو إلى الوالدة

 وكان.")4(»االجتماعية أدواره يؤدي كيف يتعلم حيث, للفرد اإلنسانية الشخصية نمو  على تساعد التي

 التنشئة لنظرية األساسية واالتجاهات األهداف، على األضواء إلقاء في وتفصيال دقة أكثر دوركايم

  ).الناشئ للجيل منهجية اجتماعية تنشئة( إال ليست "لدوركايم" بالنسبة فالتربية االجتماعية

 البحت البيولوجي الجانب ةإزاح  عملية االجتماعية، التنشئة بمصطلح "دوركايم" يقصد وكان 

 االجتماعية التنشئة يعرف من وهناك. (5) محله االجتماعي السلوك نماذج وإحالل الطفل، نفسية من

 إلى وعاداتهم وقيمهم األجداد الحضاري،وخبرات التراث نقل بواسطتها يتم أساسية عملية«بأنها

   القادمة األجيال إلى األحفاد،ومنهم

                                                                 
http://www.ansarh.cc/archive/index.php/t -1670036.html  (1)  

 ( 2) جابر عوض سيد حسن،خيري خليل الجميلي،االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة والطفولة، المكتبة الجامعية، 2000، ص 61 .
                         .     225ص ,سامية حسن الساعاتي، مرجع سابق )3(
 .161ص , 1993, القاهرة, مكتبة النهضة المصرية, موضوعات مختارة في علم النفس االجتماعي, غريب عبد الفتاح غريب) 4(

  (5) ريناتا غورفا،مقدمة في علم االجتماع التربوي،ترجمة وتقدي منزار عيون السود،دار دمشق،بيروت،لبنان ،ص105.



 المستقبل، إلى الحاضر من االنتقال و والحاضر الماضي بين رئيسةال االتصال وسيلة إنها

 إنجازات من به يعتز وأهدافه،وما ومثله مجتمعه قيم الطفل يلقن األسرة نطاق وفي خاللها ومن ففيها

  .)1(»االجتماعي الضبط وظائف من أساسية وظيفة األساس في فهي...الطويل تاريخه في

 بداية أن هو االجتماعية للتنشئة السابقين الباحثين ريفتعا كافة من استخالصه يمكن ما

 تتميز كما للطفل والمعرفية االجتماعية والثقافية،و النفسية الحاجات تأمين قصد األسرة من انطالقها

  )2(: التالية بالخصائص االجتماعية التنشئة عملية

 معايير وفق أدواره كتسابال االجتماعية بيئته مع الطفل تفاعل أثناء يحدث تعلم عملية أنها ـ

  .أسرته حياة وأسلوب مجتمعه وعادات

 الفيسيولوجية حاجاته إشباع في غيره على يعتمد طفل من الفرد خاللها من يتحول نمو عملية إنها ـ

  .المسؤولية معنى يدرك ناضج فرد إلى

 المختلفة العمر مراحل خالل أيضا تستمر ولكنها الطفولة على فقط تقتصر ال مستمرة عملية أنها ـ

  . الفردية الشخصية تنمية إلى يؤدي مما والفرد البيئة بين مستمرا ديناميكيا تفاعال تمثل ،فهي

  .إليه تهدف ما لتحقيق كثيرة ووسائل أساليب تستخدم معقدة عملية أنها ـ

 تميين التي الطبقة ثقافة تعكس فهي الواحد، المجتمع داخل االجتماعية الطبقات باختالف تختلف ـ

 .الفرد إليها

 لألسرة تبقت التي الوظيفة هي« اجتماعية بالتنشئة المرتبطة األسرة وظيفة أن المالحظ ومن

 وظائف إحدى الوظيفة هذه كانت وحيوية،ولقد أهمية أكثر أصبحت التي الوظيفة هي باألحرى أو

 في الصغيرة رةاألس وظيفة هي القديمة،ومازالت التاريخية العصور في الممتدة الكبيرة األسر

 بعناصره للمجتمع إمداد مصدر األسرة بقيت طالما المستقبل في كذلك الحديثة،وستبقى المجتمعات

  : نجد حيث االجتماعية التنشئة عملية في أهمية ولألسرة.)3( »الجديدة

                                                                 
 ( 1)  محمد إبراهيم عايش وآخرون،أنماط المشاهدة لبرامج األطفال في محطات التلفزة المحلية العربية،مجلة شؤون اجتماعية، ع76، السنة 19،جمعية 

   . 6،ص  2002جتماعيين، الشارقة،اال   
.  234ـ 233ينة نوال ،مرجع سابق ، صزغ)  2 ) 

  (3) محمود محمد عبد اهللا آسناوي، أسس التربية اإلسالمية ودور األسرة في تأصيلها وتعزيزها،مبادئ تربية األسرة ومناهجها في ظل تعاليم اإلسالم،

 . 10-9،ص 1980جدة، دار الشروق،            



 تستطيع وال لألبناء، المباشرة المقصودة والتربية للحضانة واألساسي الوحيد العامل هي األسرة ـ

  .محلها تحل أن أو تعويضها مؤسسة أي

 أدائها العمر،ويرتبط من متقدمة مراحل إلى الميالد من األطفال تنشئة مسؤولية األسرة تتحمل ـ

  .والثقافي االجتماعي الوسط وطبيعة العلمي الوالدين بتكوين الوظائف لهذه

 في الموجودة النظم رامواحت الحياة في لالستمرار الالزمة االتجاهات الفرد في األسرة تغرس ـ

 على والقدرة المسؤولية تحمل على قادرين خاصة بمواصفات بأفراد المجتمع تمد ،كما المجتمع

  )1(.العلم واستخدام التخطيط

  :األسرة وظيفة المدرسة تأخذ أن إلى أدى الذي التاريخي التطور ـ4

 التي االجتماعية راساتوالد لألبحاث متزايداً نمواً العشرين القرن من الثاني النصف شهد

 الذي المدرسي، االجتماع علم ميالد عن األبحاث هذه وتمخضت. والتحليل بالدراسة المدرسة تتناول

 موضوعية استجابة وهي .تربوية اجتماعية كظاهرة أبعادها وتقصي المدرسة لدراسة نفسه يكرس

 نفسها تطرح المدرسة تبدأ الجارية التطورات هذه إطار وفي االجتماعية، التطورات اقتضتها

  .والتعقيد األهمية بالغة اجتماعية كإشكالية

 القيام مقدورها  في كان«  حيث والقبيلة األسرة هو السائد االجتماعي التنظيم كان القديم ففي

 المعرفة ازدياد مع العصور،فإنه تلك في اإلنسان حياة تتطلبها التي االجتماعية الوظائف بكافة

 التنظيمات هذه في التمايز من نوع بدأ اإلنسانية التجمعات حكم تزايد ومعوتراكمها، البشرية

 المنظمات أكبر،فظهرت بكفاءة القديمة الوظائف من بأجزاء لتقوم جديدة أشكال فظهرت االجتماعية

  ) 2(»المسؤوليات هذه بعض أداء في منها كل تخصص التي

 وكان« التعليمية الوظيفة لتتولي سالمدار أوجد الذي التعليمي النظام نجد النظم هذه من

 هذه ضوء االجتماعية،وفي التنشئة عملية إلى اتجهت ثم الدراسي التحصيل عملية على تركيزها

 تعليمية مؤسسة إلى للتعليم مؤسسة مجرد من المدرسة بوظيفة الحديثة المجتمعات اتجهت التطورات

 مؤسسة بأنها يصفها البعض وأصبح(..)االجتماعية الحياة لتطورات مسايرة اجتماعية وظيفة ذات

                                                                 
 ( 1 . 235ـ 234زغينة نوال ،مرجع سابق ،ص )  

 ( 2) إبراهيم عبد الرحمان رجب وآخرون،نماذج ونظريات تنظيم المجتمع،دار الثقافة،القاهرة،1983،ص 87.



 مواردها على والوقوف عليها والتعرف البيئة ودراسة المجتمع خدمة على تقوم تنظيمية

  .) 1(».واحتياجاتها

 اليوناني األصل إلى schole الناس يقضيه الذي الفراغ وقت«  بها يقصد قديما والمدرسة

école المكان على يدل أصبح ذلك بعد) 2(» الذهن يفلتثق أو زمالئهم مع المدرسة لفظ أصل يرجع 

  )3(: وهى مراحل، بثالث تاريخها عبر المدرسة مرت  وقد.التعلم فيه يتم الذي

  : كمدرسة) األسرة( العائلة - أ 

 ورعايته الطفل تربية عن الوحيدة المسؤولية هي كانت البدائية المجتمعات في العائلة إن

 ما ومحاكاة وتقليد مالحظة طريق عن يتعلم فالطفل ، الوقت ذلك في موجودة المدارس تكن لم ،حيث

 بعد ورعايتهم األوالد تربية عن المسؤوالن هما ليصبحا ، األبوان وبخاصة عائلته أفراد يفعله

 بدور يقومان بأنهما يعيان كانا األبوان فال مقصودة، غير بصورة يتم التعليم كان وقد.اإلنجاب

  .  التالميذ دور يمارسون بأنهم يعون كانوا واألوالد المعلم،

  :)القبيلة مدرسة( أو كمدرسة القبيلة-ب

 البدائية المجتمعات في األسرة أو العائلة لدور المكملة لألطفال الثانية المدرسة القبيلة كانت

 سنا منه أكبر هم لمن وتقليده محاكاته خالل من أيضا يتعلم الطفل كان فقد اإلنسان حياة تعقد ،بعد

 وكان. أبنائها تعليم على القبيلة بهم تستعين الذين العرافين اسم عليهم يطلق ما أو كشيوخها القبيلة يف

 وعلى السذاجة، عليها تغلب بصورة والطبيعية الروحية الظواهر لألطفال ويعللون يفسرون العرافين

 . أسطوري   خرافي نحو

  :ظهورها وعوامل الحقيقية المدرسة -ت

 وتشابكها معارفه تنوع في المتمثل التراث هذا وتعقد المعارف، وتراكم الثقافي لتراثا لغزارة نظرا 

 الذي المكتوب الثقافي التراث وظهور المكتوبة، اللغة واستنباط جيل، إلى جيل من نقلها وصعوبة

                                                                 
 ( 1) محمد نجيب، الخدمة االجتماعية المدرسية،مكتبة األنجلو،القاهرة،1982م ،ص 65.

 . 2005،  فبراير 28، العدد  مجلة علوم التربية ،...................) .  (2
 ( 3)   ناصر إبراهيم، أسس التربية، ط5، دار عمار للنشر و التوزيع، عمان، األردن،2000، ص 170.



 ملالعوا لهذه كان لقد ، واستيعابه وفهمه التراث هذا على لإلطالع اللغة تعلم ضرورة الناشئة ألزم

  . الحقيقي بمفهومها المدرسة ظهور في البارز دورها جميعها

 االجتماعية التنشئة«  دور إليها يعهد التي العمومية المؤسسة تلك المدرسة األخير في لتصبح

 تنظيم إلى خاللها من تهدف محددة، لضوابط تخضع، المجتمع يحددهما وبرنامج منهاج وفق لألفراد

 تقوم ويجعلها فئة، كل مهام يضبط منظم إطار وفق وتفعل تنتج ثبحي البشري، العنصر فاعلية

  منه المرغوبة والغايات األهداف يحقق اإلطار لكي الخاص بعملها

 حاجياته في كبيرا دورا تلعب التي األسرة بعد الطفل لتربية اجتماعية مؤسسة أهم وأصبحت

 أعضاء أفراده جعل وهي أال األساسية حاجاته من حاجة لتلبية المجتمع أنشأها  االجتماعية

 االجتماعية الجوانب من نموه رعاية بمسؤولية فتقوم إليها صغيرا يأتي الذي برعاية تقوم إذ.صالحين

  ) 1(: أهمها من وظائف بعدة تقوم و. واالنفعالية والعقلية

 ، والعادات اتالمهار تطوير على القدرة و والمعرفة العلم قيم لديه تتوافر الذي الصالح اإلنسان بناء -

  االجتماعي و الشخصي التكيف على القدرة ،و سليمة اتجاهات و قيم بناء على القدرة و

 وتحرير ، التعلم تفريد ، المشكالت حل ، الذاتي التعليم وهي الحديثة التربية مبادئ مراعاة تطبيق ‐

 . إبداعه تنمية و التلميذ     شخصية

 توجيه خالل من والمدرسة المجتمع بين الصلة توثيق  به ويقصد :المجتمع مع الوثيق التفاعل ‐

 .االجتماعية الخدمة في المساهمة من الطلبة وتمكين بالمجتمع التأثير إلى المعلمين

 االقتصادية التنمية ‐  فردية تستثير و االقتصاد في تساهم معينة لوظيفة التلميذ المدرسة تعد حيث :

 … والعمل بالجد اقتصادية مكانة تحقيق إلى التلميذ

 . وتطهيره تبسيطه و وتطويره به االحتفاظ و االجتماعي التراث نقل ‐

  . االجتماعية الفروق تذويب و واحدة بوتقة في التالميذ صهر ‐

 متفق معايير و محددة لقواعد الخضوع عليها يغلب رسمية أنها يميزها ما أهم بها العالقات ونجد

 المدرسة في الطفل قيمة تقدير ويعد«.لها بالخضوع مطالبون ألقلا على أو الجميع، لها يخضع عليها

 أبناء أحد وأنه ذاته قيمته مصدر كان األسرة األسرة،ففي في كان عما مختلف أساس على قائما

                                                                 
.188زعيتر لمياء،مرجع سابق،ص )  1 ) 



 أن يستطيع ما مقدار:األول لجانبا: جوانب ثالثة من تنبع التلميذ فقيمة المدرسة في األسرة،أما

 المطلوبة،أما السلوك قواعد و المدرسة ألنظمة مسايرته مدى :الثاني ي،والمدرس تحصيله يتعلمه،أي

 .)1(»النشاط ألوان في به يهتم ما ومدى الالصفية األنشطة في مشاركته فهو:الثالث الجانب

 
  : األسرة دور من زاد الذي االجتماعي والتغير األسرة ـ5

اصرة أنها تتسم بالتغير السريع في شتى إن من أبرز السمات التي تتميز بها مجتمعاتنا المع     

 المجتمع داخل األفراد يتقمصها التي األدوار في التغير ذلك هو االجتماعي التغيرو مجاالت الحياة

 من األدوار هذه على يطرأ ،وما المجتمع داخل والمؤسسات التنظيمات ،وكذلك آلخر زمن من

  .والثقافية ،االقتصادية ةالسياسي منها متداخلة عوامل لعدة يخضع وهو.تغيرات

 المجتمعات جميع على تؤثر التي جدا المعقدة التغيرات من مجموعة«هو االجتماعي والتغير

 عشر السادس القرن من اعتبارا جدا متنوعة انتشار ألوليات وبناء متفاوتة بطريقة وإن اإلنسانية،

 أوربا في أوال بدأت عالمية اهرةظ هو التعريف هذا وفق فالتغير. )2(»الغربية أوروبا من وانطالقا

  .العالم دول مختلف إلى انتشرت ثم المركز شكلت التي الغربية

 وأدوات والعادات والنظم االجتماعي البناء على تطرأ جديدة أوضاع« إلى التغير ويشير

 جانب أو معين فرعي بناء في إما لتغيير نتيجة أو السلوك لضبط جديدة قاعدة أو لتشريع نتيجة, المجتمع

 التي االجتماعية التغيرات تؤثر كما.)3(»واالجتماعية الطبيعية البيئة أو االجتماعي الوجود جوانب من

 بين العالقات ونمط وتطلعاتها، ، للحياة وظائفها حيث من مباشر بشكل األسرة على المجتمع في تحدث

  . لدخلها وتوزيعها أفرادها

 األسرة وظائف في كثيرة تغيرات إلى العصر هذا في التكنولوجي والتقدم التحديث أدى فقد 

 ، المجتمع في متخصصة مؤسسات ظهرت كما ، يعملن الالتي األمهات نسبة فزادت ، للحياة ونظرتها

 مؤسسات من الكثير لقيام نتيجة (..)قبل من تؤديها كانت التي الوظائف من الكثير في األسرة ساعدت

 للقيام ألبنائها ومساعدتها االجتماعية، التنشئة في بدورها تمامهااه زيادة في التقليدية وظائفها ببعض

  .)4(التلميذ بدور

                                                                 
 ( 1) زآريا الشربيني،يسرية صادق،تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملته ومواجهة مشكالته،د.ط،دار الفكر العربي،نصر(القاهرة)،1996م

. 117-116هـ ، ص  1416  
 148،ص1968الجامعية،الجزائر، المطبوعات حداد،ديوان سليم ترجمة ،االجتماع لعلم النقدي المعجمبوريكو، وفرانسوا بودون ريمون)  2 (

 
 ( 3) محمد عاطف غيث،قاموس علم االجتماع،دار المعرفة الجامعية،األزاريطة،اإلسكندرية،2005، ،ص 415.

  (4) سميرة أحمد السيد،علم اجتماع التربية،ط3،دار الفكر العربي،القاهرة،1997،ص 25-23.



 الحياة جوانب مختلف مست سريعة تحوالت إلى األسرة جرفا التمدن و التحديث أن كما

 التغير هذا جراء ومن ، االعتبارات من العديد قلب الذي التغير لهذا بنيتها تأثرت حيث االجتماعية،

 الصناعي المجتمع أتاح كما. ووظيفيا بنيويا الماضي في عليه كانت عما تختلف األسرة حتأصب

 ميزانية في االيجابية المشاركة بالتالي ، بالرجل والمساواة والعمل للتعلم المرأة أمام الفرصة الحديث

  .وخارجيا داخليا األسرة رعاية ومسؤولية , األسرة

 متطورة منزلية أدوات من التكنولوجيا وفرته وما  من تجد أن طريقها عن المرأة ساعد مما ,

 خارج اقتصادي طابع له عمل تعمل أن أو أسرتها ألفراد المنزلية الراحة توفير في إما تستغله ما الوقت

 دور في تغيرات أحدثت وإنما فقط المرأة دور االقتصادية و االجتماعية التغيرات تمس ولم. األسرة

 نوعية سلطة يعطيها كان الذي اإلنجابي دورها في راحتها تجد التقليدية األسر في رأةالم كانت فقد ,األم

 المتعلمة وخاصة للمرأة أتاح نسلهم تنظيم في لألسر والمتزايد الكثيف اإلقبال مع لكن , األسرة داخل

  .المنزل في جدارتها وإثبات للعمل عديدة فرصا

 األسرة تساعد والتلفزيون والصحافة فاإلذاعة ، ةاألسر تجاه أيضا هام دور اإلعالم ولوسائل«

 اإلعالمية والمواد البرامج هذه خالل األسرة وتكسب ، التربوي بدورها وقيامها مسؤولياتها مواجهة في

 تساعد و الحديث المجتمع في الجديد دورها يتطلبها التي ، والمهارات والخبرات المعارف من الكثير

  )1(» الحياة تمتطلبا مواجهة على أبناءها

إن مفهوم األسرة كشكل من أشكال التفاعل أنتابه الكثير من التغيير في األدوار والوظائف 

التغيرات التي لحقت بدور أهم  "حسين"يلخص لناخالفاً لما كان متعارفا علية في الماضي حيث 

  )2(: األسرة ما يلي

ريسة للخادمات الجاهالت بشئون وترك األوالد ف) الزوج والزوجة ( خروج الوالدين للعمل  - 1

  .تربية األطفال

هجرة أحد اإلباء أو كليهما للعمل بالخارج أو العمل بالمدن سعياً وراء الرزق واالكتساب مما - 2

  . يودي إلى ضعف عملية التفاعل بين أفراد األسرة

                                                                 
 ( 1) بونويقة نصيرة،الرعاية الصحية للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة بالوسط األسري،رسالة ماجستير،آلية اآلداب والعلوم 

   110،ص 2007-  2006الديمغرافيا،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، االجتماعية،قسم علم االجتماع و
 ( 2) حسين عبد المنعم محمد،األسرة ومنهجها التربوي لتنشئة األبناء في عالم متغير،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،1985،ص 31.



اد األسرة تغير مفهوم المنزل فلم يعد مفهوم المنزل كما كان في الماضي الذي تجتمع فيه أفر- 3

للترويح واالستجمام بل أصبح مكاناً للنوم فقط، ويميل كل فرد من أفراد األسرة لقضاء أوقات 

  . فارغة في أماكن أخرى بعيدة عن المنزل استحدثت في الوقت الحاضر كالنوادي

  ا انتشار وازدياد وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة وانجذاب أفراد األسرة صغاراً أم كباراً له- 4

 دور لتعاظم يشير الواقع أن إال التقليدية؛ المجتمعات في واضح تربوي دور من لألسرة ما ورغم

 المتقدمة المجتمعات وخاصة ، الحضرية المجتمعات في التربوي األسرة  الطفل لتعرض وذلك«.

 كوني ذلك في وهو شخصيته، تكوين على تؤثر قد التي وبالصورة ، كثيرة خارجية وتأثيرات لثقافات

 مع متكاملة شخصيته تجعل التي بالصورة اختياراته تتم لكي ، حياته في األبوين لدور حاجة أكثر

  )1(» وشخصيا ووظيفيا ومعياريا، واجتماعيا ثقافيا، المجتمع،

 إال التربوي لإلصالح العديدة المحاوالت هي التربوية منظومتنا مست التي التغيرات اهم ومن

 تتخبط أصبحت التي الجزائرية األسرة على ،خاصة المستويات جميع على هزيلة كانت النتائج أن

 بالنسبة الدراسة مدة طول العلمية،واللغات،وكذلك المواد في خاصة وصعوبتها، البرامج كثافة بين

  .لألبناء المدرسي النشاط متابعة في األسرة وظيفة من زادت العوامل هذه كل لألبناء

 النقدي الفحص خالل(..)للمدرسة التعليمية البيئة إصالح«به نعني هنا التربوي واالصالح

 التعليمية البيئة بناء وإعادة والتقويم التعليمي النظام في القائمة الممارسات ومراجعة الدراسية للمناهج

 الطالب إعداد من وتمكينها عالية بكفاءة الجديدة أهدافها تحقيق من المدرسة يمكن بما وتنظيمها

 أي.)2(»والعشرين الحادي القرن مجتمع في المعلومات ثورة احتياجات لمقابلة جديدة روأدوا لمهمات

 وقد.والتقنيات األساليب ، المناهج تحديث تشمل جديدة وضعية إلى تقليدي تربوي نظام من االنتقال

 لىإ وتهدف الثالثة األلفية وبداية التسعينيات نهاية منذ التربوية المنظومة إصالح الجزائر عرفت

  .اإلجباري وبعد اإلجباري التعليم أطوار تشمل التي الهيكلة إعادة

 و االبتدائية المدرسة :وحدتين إلى اإلجباري التعليم تجزأ هذه التنظيم إعادة عملية إن بحيث 

 مدة وتزيد سنوات، 5 إلى سنوات 6 من االبتدائية بالمدرسة التعليم مدة تنتقل المتوسطة، المدرسة

 المدارس في تدريسها بإقرار األمازيغية على التأكيد تم كما سنوات، 4 إلى 3 من وسطةبالمت التعليم

  . االبتدائية

                                                                 
.20-17فادية عمر الجوالني ،مرجع سابق،ص )  1 ) 

.محمد وحيد صيام، موقع سابق )  2 ) 



 بسبب ليس أبنائهم متابعة األسر معظم على الصعوبة من أصبح فإنه االصالحات لهذه ونظرا

 ىإل تحتاج باألحرى أو شرحها وصعوبة المناهج لكثرة بل لهم والثقافي التعليمي المستوى نقص

 الغد درس يفهم لن فبالتأكيد اليوم درس يفهم لم وإذا التلميذ يفهم حتى والتكرار للشرح طويل وقت

 خارج بأعمالهم األولياء انشغال وكذلك).الرياضيات،اللغة،الفرنسية(ساسيةاأل المواد في خاصة

 الدروس ىإل كلهم نقل لم إن منهم بالكثير دفع أبنائهم مع يقضونه الذي الوقت قلة مع المنزل

  .التربوي اإلصالح مخلفات أبرز من األخيرة هذه ،وتعتبر الخصوصية

 الظاهرة وهذه الخصوصية الدروس ظاهرة إلى الحالي الوقت في تلجأ األسر أغلب نجد«إذ 

 الشهادات مراحل في واإلخوة،وباألخص الوالدين إشراف محل فيها تسجل التي درجة إلى تزداد

 لصعوبة نظرا التعليمي المستوى منخفضة األسر حتى اهتمام محل تأصبح الظاهرة وهذه العامة

 جد الدروس هذه أن يرون فهم.)1(»أبنائهم إنجازات على يؤثر مما لألسرة الذاتية والمتابعة اإلشراف

 الكبيرة للمبالغ نظرا منه مفر ال هاجسا لهم تشكل أنها رغم.الدرجات أعلى على للحصول ضرورية

  .لكذ في يدفعونها التي

 التالميذ ألسر األعصاب على االستنفار،والعيش حالة اإلصالحات هذه مخلفات من نجد كذلك

 لنوعية أهمية يولون ال أنهم لدرجة عليهم المفروضة واألسبوعية الشهرية التقويمات أيام خاصة

  .الحدود أبعد إلى التقييمية بالدرجات يهتمون ما بقدر وثقافيا علميا أبنائهم تكوين أو المعلومات

  

  : والمدرسة األسرة بين التفاعل مظاهر ـ6

 لها ويتركون بالمدرسة ابنهم التحاق بمجرد انتهت مهمتهم أن اعتقادهم األولياء أخطاء من

 من كل تعاون تتطلب متكاملة عملية التربوية فالعملية منهم تدخل دون والمعرفي التربوي الجانب

 تكاملية عالقة والمدرسة األسرة بين فالعالقة منشودال اإلصالح إلى للوصول والمدرسة األسرة

 بالتربية التالميذ هؤالء تتناول التي هي والمدرسة للمدرسة التالميذ مورد هي تبادلية،فاألسرة

  .المجتمع يتطلبه الذي وبالشكل ومهاراتهم قدراتهم مع يتالءم الذي بالشكل والتعليم

 حياة مواصلة من تمكينهم أجل من األفراد صياتشخ بناء إلى تهدف اجتماعية عملية والتربية

 فكل المجتمع لثقافة واستمرار السلوكية لألنماط وتعلم تعليم عملية فأنها األساس هذا وعلى الجماعة

                                                                 
 ( 1) سناء الخولي، سناء الخولي،األسرة والحياة العائلية، دار النهضة العربية ،بيروت ،1984،ص94- 95.



 المدرسة بين الجيد التعاون على التفاعل عملية تقوم أن ويجب متفاعلة جماعات على يحتوي مجتمع

  رابطوالت اُأللفة خيوط وتكوين واألسرة

 : خالل من التربوية األهداف تحقيق أجل من 

  .والمدرسة األسرة و األمور أولياء بين المباشر االتصال –

  .للمدرسة والدعم المالحظات تقديم في األمور أولياء مشاركة –

  .المدرسة داخل أبنائهم سلوك عن األمور أولياء بإبالغ المدرسة قيام –

  .والثقافية والوطنية الدينية المناسبات في الطلبة أمور أولياء مشاركة –

 ويتكامل االجتماعية، الحياة وأنماط قيم يتمثل الطفل جعل في دورا تلعب المدرسة كانت وإذا«

 واألسرة المدرسة أن يعني ذلك فإن .مجتمعه ثقافات مع الطفل ثقافات بمزج وذلك مجتمعه، مع

 دعا وقد. )1(»المجتمع في العام التربوي للنظام ظيفيالو األداء لدعم وظيفيا ويتساندان بنائيا يتكامالن

  :يلي بما حددت النشء لتربية هامة أمور بثالثة االهتمام إلى المربين

  . والتوجيه التربية على والمدرسة البيت تعاون ـ

  . المدرسة أعمال وبين االجتماعية الطفل أعمال بين التوفيق ـ

  . البيئة في اإلنتاجية عمالواأل المدرسة بين الرابطة إحكام وجوب ـ

  )2( :نجد المؤسستين بين المشترك العمل مزايا ومن

 اتجاه في واآلباء المدرسين سير إلى يؤدي ذلك فإن والمنزل المدرسة بين الوثيقة الصلة تحققت إذا*

 . الهدف نفس لتحقيق واحد

 وفي« .الالزمة والتوجيهات باإلرشادات األمور أولياء تزود أن تستطيع بالمنزل باتصالها المدرسة*

 المدرسة مسؤولية أن وتعتبر ، للمدارس اآلباء زيارة تشجع ال أخرى مدارس توجد الوقت نفس

 على واالطمئنان المدرسة من عودتهم بعد التالميذ انتظار إال اآلباء على وما وتربيتهم األوالد تعليم

                                                                 
 ( 1) فادية عمر الجوالني،دراسات حول األسرة العربية،مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية،مصر،1995،ص 20-17.

. 80-79صديقة بنت حسن بن عيسى الهاشم، مرجع سابق، ص )    2 ) 



 اقتراحات نظرها في ألنها األمور لياءأو القتراحات المدرسة تستمع أن داعي وال  الدراسي سيرهم

  .)1(» وأعمارهم األمور أولياء ثقافة من نابعة متعارضة مختلفة

 أحداهما تكمل واحدة مؤسسة وإنما منفصلتين مؤسستين والمدرسة األسرة اعتبار يمكن ال لذا 

 أشكال ومن.ةوالتعليمي التربوية األهداف تحقيق على يساعد بينهم والتعاون التكامل وهذا األخرى

  )2( : نجد والمدرسة البيت بين االتصال

  :والمعلمين بالمدرسة األولياء تصالا ـأ

 بها يتمدرس التي التعليمية للمؤسسات األولياء زيارة خالل من لألبناء األسرية المتابعة تتجلى 

 مستمرة صلة على يكونوا أن« الوالدين أبناءهم،فعلى تخص التي اإلصالحات بعض في للمشاركة األبناء

 إزائها،واستعدادهم نحوها،ومشكالتهم الدراسة،وميولهم في أطفالهم على خاللها من ليتعرفوا بالمدرسة

 التحصيلية المستويات على الوالدين تمكن عن فضال دروسها خالل من اكتسبوها التي لها،ومهاراتهم

  .)3(» أبنائهم دراسة على للسهر المناسب التخطيط على ألطفالهم،يساعدها

وية،ليس فقط على المستوى اتصال أولياء األمور بالمدرسة أمرا ضروريا إلنجاح العملية التربف

أثبتت الدراسات أن حسن التواصل يؤدي إلى  حيث   بل على مستوى التحصيل العلمي لألبناءاإلداري 

 العلم هميةأ مدى يدرك تجعله بحيث الطفل نفسية في األثر بالغألن لها نتائج ايجابية وفاعلة 

 نقاط لتدارك لتحصيليا ومستواهم أبنائهم سلوك معرفة في األولياء تساعد الزيارات هذهكما أن .والمعرفة

  .لديهم الضعف

 التلميذ، طبع األستاذ فهم إلى تهدف إنسانية عالقة بناء لدرجة« .عميقا يكون أن يجب االتصال هذا

 مساره في معه والوقوف وتشجيعه مسايرته قصد ... تهقدرا و السيكولوجية وحالته االجتماعية، ووضعيته

 التعلم في األخير هذا ومشكالت االبن مع التعامل في األستاذ لمشكالت الولي فهم إلى تهدف كما الدراسي؛

 )4(»المشكالت هذه يتخطى لكي مناسبا دعما له وتقديم مساعدته بهدف

  

                                                                 
. 70حليمة تعوينات، مرجع سابق،ص )  1 ) 
.74- 72حليمة تعوينات ،مرجع سابق،ص )  2 ) 

 ( 3) رشدي أحمد طعيمة،أدب األطفال في المرحلة االبتدائية،دار الفكر العربي،القاهرة،1998،ص 69.
. 20حليمة تعوينات، مرجع سابق ،ص )   4 ) 



   :التالميذ أولياء معيةج ـ ب

 والتقاليد، والعادات والقيم التراث«  على المحافظة أجل من لتالميذا أولياء جمعية أنشئت

 فوجود صاروخية، بسرعة المتطور العصر هذا ظل في والتغير للتطور المدرسة مواكبة إلى باإلضافة

 كل على محافظتها إلى باإلضافة وتطور جديد كل ومواكبة مطلعة المدرسة يجعل المجالس هذه مثل

 وإحداث النظر وجهات تقريب من تتمكن المجالس هذه فمثل. )1(»إليه تنتمي الذي معللمجت وتقاليد تراث

 ويحقق والمدرسة البيت بين المنشود التعاون إلى بالتالي يؤدي مما والمعلمين اآلباء بين التفاهم من نوع

  المجالس هذه تقوم أجلها من التي األهداف

 على تعاونهم يحقق بما بالمدرسة التدريسية الهيئةو األمور أولياء بين الصالت توثيق: أهدافها من

  المجتمع في صالحين مواطنين ليصبحوا الطالب تنشئة

 زيارة وفي أهمية ذو بأنه ويشعر ، والده أمام ونشاطا حيوية الطفل يعطي ذلك ألن :األقسام زيارة -ت

 .التلميذ مع درسالم تعامل وطريقة المدرسة تنظيم على يطلعوا أن يستطيعون لألقسام اآلباء

  :النشاط جماعات-ث

 العلوم كنوادي األكاديمي النشاط مثل األنشطة طريق عن الكامل التلميذ بنمو الحديثة التربية تهتم

 النشاط أوجه .والموسيقى والتمثيل الفن جمعيات مثل األدائي النشاط أوجه . اللغات ونوادي  والفنون

 كرة السلة، كرة جماعة مثل ، الرياضي النشاط أوجه .التوالرح البيئة خدمة في وتتمثل االجتماعي

 . لديهم السليمة االتجاهات وتنمية التالميذ نمو في كبيرة أهمية لها النشاطات وهذه. الخ القدم

 ومن . عام بشكل األولياء ويحضرها األمور، أولياء أو التالميذ تهم موضوعات لتناول: الندوات-ج

  ...االجتماعي و والتربوي النفسي اإلرشاد الطلبة، مشكالت المناهج، اتناوله يتم التي الموضوعات

 :والمدرسين  اآلباء مجالس-ح  بين التعاون ولزيادة التالميذ يواجهها التي المشكالت في للبحث 

  .للتلميذ المتكامل النمو تحقيق اجل من ، والبيت      المدرسة

 بعد منه وينتقل الطفل فيه ينشأ الذي األول المكان هو تالبي :التلميذ عن للمعلومات كمصادر اآلباء -خ

 إليها يحتاج أن يمكن التي المعلومات فإن بماضيه متعلقا حاضره لكون ونظرا ، المدرسة إلى ذلك

 .األولياء عند من إال عليها الحصول يمكن ال تلميذه عن المدرس

                                                                 
 ( 1 العالقة بين المدرسة واألسرة ومشاآل الطلبة فى المدارس فى المراحل المختلفة أدهم عدنان طبيل، )
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  : االستشارات و الفردية المقابالت-د

 يواجهها مشكلة حل في التشاور أجل من بمفرده األمر ولي بمقابلة ةالمدرس إدارة تقوم حيث

 . كالعدوان سلوكية مشكالت أو الرسوب أو المتكرر الغياب مثل ، التلميذ

 لحل خبراتهم من لالستفادة واإلدارة التدريس وهيئة األولياء من وتتكون :االستشارية المجالس-ذ

 مشكالت

 . خدماتها وتطوير المدرسة

 الطفل ورعاية تنشئة في هامان طرفان والمدرسة األسرة من كال أن سبق ما كل من يتضح

 وحيوي ضروري هو وإنما فحسب مفيدا ليس وتعاونهما بينهما التواصل فإن لذا ، متكاملة سليمة رعاية

 من إال ومتوازن صحيح بشكل ينمو أن له يمكن ال إذ للتلميذ التعليمي التربوي المسار الستكمال

 في التلميذ عليه تربى ما تهدم قد والمدرسة المدرسة، تبنيه ما يهدم قد فالبيت .التكامل هذا خالل

 عن ويبحث معا فيهما الثقة يفقد قد أو السلوك، في ازدواجية أو تناقض في التلميذ هذا فيعيش البيت؛

 هذا أن والخطورة وسلوكياته خبراته منه يستقي اإلعالم أو األصدقاء جماعة نحو آخر مصدر

  .عليه سيطرة هناك يكون ال قد المصدر

  )1(: هو والمدرسة البيت بين التعاون أهداف أن إلى "طبيل عدنان أدهم" ويشير

 هناك يكون ال بحيث موحدة، تربوية سياسة رسم على والعمل والمدرسة البيت بين التكامل ـ

  .بينهما تعارض أو تضارب

  .شخصيته مكونات في تؤثر يالت الطالب،وبخاصة مشكالت في التعاون ـ

  .التربوية العملية مردود وتحقيق األداء مستوى رفع ـ

  . الطالب تحصيل على تنعكس التي والتعليمية التربوية األمور بعض في والمشورة الرأي تبادل ـ

  .نموه ومطالب الطالب نفسية فهم على ومساعدتها األسرة لدى التربوي الوعي مستوى رفع ـ

  .والمدرسة البيت بين المستمر واالتصال االستمرار طريق عن االنحراف من بالطال وقاية ـ

 المدرسة اعتبار يمكن فال ، بالمدرسة ربطها دون تمت إذا قاصرة تظل األسرية التنشئة ألن

 الدراسي األبناء تفوق عن مسؤول فالبيت البيت، في تكون التربية بينما وفقط، العلوم لتلقي مكانا

 والتأثير فالتأثر والتربية التعليم مسؤولية األخرى هي تتحمل المدرسة وكذلك بناء،األ تربية وعن

                                                                 
 ( 1)  أدهم عدنان طبيل،العالقة بين األسرة والمدرسة ومشاآل الطلبة،المكتبة االلكترونية أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة.
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 في جوهرية قضية تظل واالجتماعية، والتربوية اإلنسانية وظائفهما في والتكامل .حتمي واقع بينهما

  .الصحيحة التنشئة

 التعاون أن بينها من والمدرسة اآلسرة بين التعاون لضرورة المبررات من العديد نجد كما

 إذ التنسيق زيادة إلى يؤدى مما الطفل، تربية مجال في منهما كل لدور المتبادل الفهم يحقق  بينهما

 من يمكن كما.الطفل لدى نفسي صراع تكوين إلى أدوارهما في والتناقض التعارض يؤدى ما كثير

 ،أو المدرسة عن بالغيا مسألة وبخاصة التالميذ يواجهها قد التي المشكالت معظم من التخلص

  ...االمتحانات في الفشل

 بتكثيف يتعلق فيما أفضل نحو على مواقفهما لتوضيح الفرصة يعطى بينهما التعاون أن كما

 ، ثقافتيهما بين التالقح على التعاون هذا ويساعد. المعلمين إليها يلجأ قد التي المنزلية الواجبات

 الثقافي التغير مع التكيف اجل من وكذلك  مستوى إلى منهما كل تطلعات ارتقاء إلى يؤدى امم 

  .الحاضر العصر متطلبات

 فإن التعليمية؛ العملية نجاح في والمدرسة األسرة بين التكامل ضرورة من الرغم وعلى

 بعض في منعدمة تكون وقد ، واضحا انخفاضا منخفض المدرسي النشاط في الوالدين مشاركة

 من عدد إلى هذا ويرجع ، المدرسي القرار صنع في شاركي اآلباء من وقليل تماما، المناطق

 :العوامل                                                                                           

 .                                                 المجتمع داخل والبيت المدرسة بين التكامل ثقافة غياب  ـ1

   .المشاركة على بقدرتهم اآلباء إيمان ضعف ـ2

  . المدرسية اإلدارة داخل التعاون روح افتقاد ـ3

 :خالصة

 مسؤولية ليست فهي الطرفين، بين مشتركة مسؤولية التربوية العملية أن نستنتج سبق ما كل من

 عالقتهما بالتالي.معا مسؤوليتهما هي بل أيضاً، بمفردها األسرة مسؤولية وال بمفردها المدرسة

 التربوية، األهداف لتحقيق .المتبادل والتفاعل التواصل ادىءمب على ترتكز أن يجب البعض ببعضهما

 والحد الجانبين، من المستمرة بالمتابعة تلقّاها التي التعليمية المهارات وتثبيت للطالب، المتكامل والنمو

 تؤثر قد التي التحصيلية و السلوكية المشكالت لتالفي التعليمية، األمور في النظر وجهات اختالف من

  للطالب والتعليمية التربوية العملية يرس على



 في الطفل يتعلمه فما أيضا، التعليم في ولكن التربية في فقط ليس للمدرسة األسرة فمشاركة 

 المدرسية بالواجبات باالهتمام التعلم بهذا االهتمام على تساعده منزلية بيئة وجود يتطلب المدرسة

 وأولياء المدرسة تعاون بمدى إيجاباً أو سلباً تأثري الطالب تحصيل الدراسي،ألن التحصيل لزيادة

  .األمور

 األسرة بين التعاون تحقيق في تساعد التي اإلبداعية األفكار من لمزيد حاجة في أننا كما

 يعرف وكذلك بأطفالهم، االهتمام يشاركونهم المعلمين أن اآلباء سيعرف التعاون هذا والمدرسة،

 كل و الجميع، نفوس في الطمأنينة و االرتياح على يبعث مما ارهم،أدو يقدرون اآلباء أن المعلمون

 .التالميذ من المتفوقين عدد وزيادة التعليمية، بالمدارس االرتقاء في اتضحت إيجابية تأثيرات له هذا

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 الثالثالفصل

  

األسريةالمتابعةوأنماطمحددات

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  :تمهيد

 الطفل إزاء لألولياء التربوي الفعل تحدد التي الممارسات من لألبناء األسرية المتابعة تعتبر

 وتوجيهه تأطيره قصد، الطفل تجاه السلوكية ومواقفهما اليومية الوالدين ممارسات عن عبارة فهي

 لمواجهة الالزمة واالتجاهات والقيم والتصرفات والنماذج والخبرات المعارف بمختلف وإمداده

 تربوية عالقة وجود األساس في تعني فهي، مجاالتها ومختلف مظاهرها تىش في الحياة مشاكل

 يتبعها معامالت أو أساليب مجموعة شكل على هرتتمظ محددة ممارسات عبر بوالديه الطفل تجمع

 تحددها الممارسة هذه.خارجه أو البيت داخل إما الطفل يواجهها التي المختلفة المواقف خالل هؤالء

 من جملة تتخللها كما واآلليات األساليب من مجموعة عبر وتتحقق والمحددات العوامل من جملة

  .والمعوقات المشاكل

  .األسرية المتابعة حول عامة خلفية:أوال

  :األسرية المتابعة تعريف ـ1

 سليمة اجتماعية تنشئة وتنشئتهم األبناء حماية أبرزها  جمة واجبات عاتقها على األسرة تحمل 

 عنها يعبر معينة موافق في األبناء اتجاه معين اجتماعي بسلوك  الوالدين قيام من بد ال ذلك كل وفي

 نمو وعلى الطفل على معا،ويؤثر كليهما أو الوالدة أو الوالد من يصدر سلوك هي التي  بالمتابعة

 بناءاأل يكسبون حيث والتنشئة التربية عن المسؤوالن هما الوالدين يعتبر بالتالي بالغا راتأثي شخصيته

 يلقنوا لكي اآلباء يتبعها  وسيلة« بأنها يعرفها من وهناك .واالجتماعية العقليةو الجسمية المهارات

 في وينجحون حياتهم في ونيتوافق تجعلهم التي المتنوعة السلوكات ،وصبغ والمثل القيم أبناءهم

 أحد وهي الديةالو بالرعاية تعرف ،كما باآلخرين االجتماعية عالقتهم في ويسعدون أعمالهم

  )1(».االجتماعي والتطبيع التربية أساليب كبير حد إلى تحدد التي االجتماعية االتجاهات

 تمثل التي السلوكية األساليب من مجموعة« هي"حسن علي محمود"حسب الوالدية والمتابعة

 من بمجموعة يقوما أن الوالدين هذين على أن حيث والطفل الوالدين بين تنشأ التي النفسية العمليات

 السليم النفسي النمو له يتحقق أن أجل من الطفل هذا تجاه والنفسية التربوية والمسؤوليات العمليات

                                                                 
 ( 1) يوسف ،عبد الفتاح محمد:العالقة بين الرعاية الوالدية آما يدرآها األبناء ومفهوم الذات لديهم،مجلة علم النفس،العدد13،الهيئة المصرية للكتاب

.147،ص 1990القاهرة ،  



 النفسي الجانب وهما الطفل حياة في مهمين جانبين بين يربط أنه التعريف هذا على يالحظ ما) 1(»

 التي الخاطئة أو الصحيحة بويةالتر الطرق« عن تعتبر أنها كما. التنشئة عملية في التربوي والجانب

 وتهدف بينهم، التفاعل مواقف خالل من تظهر والتي التنشئة، عملية أثناء أبنائهم مع الوالدان يمارسها

 )2(» الشذوذ أو السواء إلى يدفعهم بما شخصياتهم في والتأثير سلوكهم تعديل إلى

 حيث للطفل المدرسي صيلوالتح المعاملة شكل  بين عالقة وجود على الدراسات أفادت وقد

 المعاملة فيها يغلب التي األسر إلى ينتمون الذين األبناء لدى الدراسي التقصير حاالت  ازدياد يالحظ

 األسلوب تتبع التي األسر لدى الدراسي التقصير حاالت تقل و االهتمام  وعدم القسوة على القائمة

 الرعاية«  أن على الطفولة رعاية مجال في ينالباحث من كثير ويؤكد .واالهتمام المحبة على القائم

 بالرتابة تتصف أخرى رعاية أي من أفضل مناسبة غير كانت وإن حتى األسرة داخل الوالدية

 في يعتبر لطفلهما األبوان يمنحه الذي الحب والوالدين،ألن الطفل بين الحنو عالقات إلى واالفتقار

  )3(».الجسدي غذائه عن أهمية يقل ال ءالغذا ،هذا النفسي لنموه ضروريا الطفل حياة

  :األسرية المتابعة أهمية ـ2 

 األولى والرعاية النفسي توافقه وفي الطفل شخصية نمو في مرحلة أهم الطفولة مرحلة تعتبر 

 الوالدين على يحتم ما، النفسي بنائه في األساس حجر بمثابة هي أسرته طرف من يتلقاها التي

 تعرض نجد كما، شخصيته وفي الطفل في تؤثر التي والنفسية جتماعيةاال العمليات جميع مراعاة

 في وهو، شخصيته تكوين على تؤثر قد التي وبالصورة كثيرة خارجية وتأثيرات لثقافات الطفل«

 شخصيته تجعل التي بالصورة اختياراته تتم لكي حياته في األبوين لدور حاجة أكثر يكون ذلك

  ) 4(.»وشخصيا ووظيفيا ومعياريا واجتماعيا ثقافيا المجتمع مع متكاملة

 مرحلة في سليمة لتربية نتيجة إال تكون ال الفاضلة األخالق« أن" الغزالي حامد أبو" يرى و

 النشوء كان فإذا البشرية، النفس في األخالق فيها ترتكز التي المرحلة هي الطفولة،إذ أو الصبا

                                                                 
 ( 1) أحمد النيال، مايسة :التنشئة االجتماعية،دط،دار المعرفة الجامعية،األزاريطة،اإلسكندرية،2002 ، ص 45 .

 ( 2) بنت علي راجح برآات، آسيا :العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية واالآتئاب لدى بعض المراهقين والمراهقات المراجعين لمستشفى الصحة

 النفسية بالطائف،رسالة ماجستير غير منشورة،آلية التربية،قسم علم النفس،جامعة أم القرى بمكة المكرمة،المملكة العربية السعودية،2000،ص 18 
 ( 3) آامل أحمد، سهير:أساليب تربية الطفل بين النظرية والتطبيق،مرآز اإلسكندرية للكتاب،اإلسكندرية،1999 ،ص 15 .

. 36مرجع سابق،ص  :حليمة تعوينات ،)   4 ) 



 و األخالق تكملة في سببا التربية تكون وكما(..) قلبه في يثبت ناجحا مؤثرا واقعا البلوغ كان صالحا

  ).1(»القبيحة السيئة السلوكيات اكتساب في سببا تكون فقد الحسنة السلوكات

 كل أشار فقد وتطوره الطفل عند السلوك تشكيل في األم سلوك أهمية الدراسات أوضحت كما

 فلقد اجتماعيا، وليدها تطبيع« ةأهمي إلى) Powlby 1952( بولبيو) Gold Fard 1943( فارب من

 العناية يلقى أن دون له األساسية الفيزيولوجية بالحاجات العناية يلقى عندما الطفل أن إلى أشرا

 ومستقبل الشخصية خصائصه على خطيرة آلثار تعرضه نالحظ ،فإننا الشخصية بالجوانب نفسها

 الجسمي الجانب أي بعضها مع مجتمعة الطفل حاجيات بجميع العناية يجب أنه أي)2(»حياته

 "يقول حيث الدور ذلك أهمية على المسلمون العلماء شدد وقد منهما ألي إهمال دون للطفل والشخصي

 عليه نشأ وعلمه الخير عود فإن ، إليه يمال ما كل إلى ومائل والديه عند أمانة الصبي أن«"الغزالي

 وهلك، شقي البهائم إهمال وأهمل الشر عود إنو له ومؤدب معلم وكل أبواه واآلخرة الدنيا في وسعد

  )3(.له الولي رقبة في الوزر وكان

  :األسرية المتابعة في األسرة دور ـ3

 يولد فالطفل بوالديه، وتعلقه تأثره بمدى وثيقا ارتباطا ترتبط ومشكالته الطفل انفعاالت إن

 البيئة من واألشخاص األشياءو واألفكار المعتقدات إزاء اتجاهاته مختلف يكتسب فهو الفطرة على

 واجتناب الفضائل لتقبل ويعده بالفرد يتصل مجتمع أول واألسرة«.الوالدين خاصة به المحيطة

 الرفقة عن بإبعادهم وذلك السوي الخلق على األبناء تربية عن المسؤولون هم واألولياء، الرذائل

    .)4(»أخالقهم وتفسد تغير التي اتالمؤثر من وغيرها المنحرفة اإلعالم برامج عن وعزلهم السيئة

 استقامة في الدور هذا الفرد،وأثر شخصية تكوين في القوي  الوالدين دور يقدر واإلسالم

 أو يهودانه فأبواه، الفطرة على يولد إال مولود ما« )ص(اهللا رسول قال حيث اعوجاجه، أو سلوكه

 أن نجد حيث بها تربطه التي الوثقى لعالقةا من انطالقا باألسرة يتأثر فالطفل.»يمجسانه أو ينصرانه

 عن بأمه متحدا يكون حيث لوالدته األولى اللحظة منذ« تتحد األسرية والبيئة الطفل بين العالقة

                                                                 
 ( 1) خضر، لكحل: تربية الطفل عند الغزالي ومقارنتها بتربيته عند روسو،رسالة ماجستير منشورة،معهد علم النفس،جامعة الجزائر،1990،ص13.

 ( 2) رشيد ،صالح دمنهوري:التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسي،دراسة في علم النفس االجتماعي التربوي،دار المعرفة الجامعية،القاهرة ،2006

. 35 – 34ص    
 ( 3) فيض اهللا ،محمد فوزي وآخرون:منهج التربية النبوية للطفل من نماذج تطبيقية من حياة السلف الصالح،ط4،دار المنار اإلسالمية،الكويت،1991،ص25
 ( 4) جابر، نصر الدين: عالقة الرفض األبوي بالتكيف النفسي-االجتماعي للمراهق،رسالة ماجستير غير منشورة ،معهد علم النفس وعلوم التربية،تخصص

. 145ص ، 1992جامعة الجزائر ،   ،  االجتماعيالنفس  علم    



 أوال األسرة تظل كما، به المحيطة االجتماعية البيئة ينوب بينه تميز أي يقيم ال إذ، الغذاء طريق

 وظيفتها لكن، المجتمعات بتغير والنفسية المادية بنيتها تغيرت ثقافية اجتماعية مؤسسة شيء كل بلوق

  )1(».األجيال لتواصل وتتواصل تبقى األساسية

 ذلك في أخرى مؤسسة توازيها ال هوتربيت الطفل تنشئة في الهام الدور تلعب األسرة بالتالي

 النفسي تكوينه فلالط يكتسب الطفولة مرحلة وفي.البعيد المدى على يستمر تتركه الذي األثر ألن،

 دور تبين التي النقاط من جملة "الناشف" أوردت وقد .األسرة من واللغوي واالجتماعي والجسمي

  )2(: األطفال تنشئة في األسرة

  .بعد فيما االجتماعي نموه على ينعكس للطفل،الذي االجتماعي االتصال بداية هي األسرة ـ

 بالتالياألبناء، إلى تنتقل اآلباء طرف نم تنقية بعملية مرت أن ينبغي التي والعادات والتقاليد القيم ـ

  .أخرى أسرة في آخر طفل عن تختلف الطفل شخصية

  .المقصودة للتربية األولى البيئة هي األسرة ـ

  .الطفل إلى المجتمع لثقافة موصل أول هي األسرة ـ

  .أخرى جهة أي تأثير يتجاوز المبكرة الطفولة مرحلة في الطفل على األسرة تأثير ـ

  .والنفسية المادية الحاجات بتلبية للطفل أمن مصدر األسرة ـ

 النفس على االعتماد مراحل في لسلوكه تقييمه عند الطفل عليه يعتمد الذي المرجع هي األسرة ـ

  .الذاتية والرقابة

 يجدها كان التي المعاملة ونوع الذكاء معدل بين ارتباط« وجود أخرى دراسات تبين كما

 واالنفعاالت بالمشاجرات مشحونة أجواء في ينشا الذي الطفل وأن المنزلي وسطهم في الاألطف

 في والكراهية الحب في له درس أول يتعلم فالطفل، والخوف والتوتر والقلق بالعصبية يتميز القاسية

 هذه لحظ وتبعا األسري الوسط باختالف يختلف الطفل نمو على األسرة أثر أن كما)3(».المنزل

                                                                 
 ( 1) رونيه ،أوبير: التربية العامة،ترجمة عبد اهللا عبد الدايم،دار الماليين،بيروت،1977 ،ص 215 .

 ( 2) القرني،فراج بن محمد: مدى التعاون بين أولياء األمور و اإلختصاصيين لتدعيم العملية التعليمية في معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع

 في مدينة الرياض،رسالة ماجستير غير منشورة،آلية التربية،قسم التربية الخاصة،جامعة الملك سعود،المملكة العربية السعودية،2010،ص20- 21.
  (3) علي أسعد، وطفة :علم االجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية المعاصرة،ط2،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،الكويت،1998،ص 148-147.



 كلما تضعف العائلية العالقات« أن على"J.F.Brown براون" دراسات دلت حيث، المدنية من سرةاأل

 أم كانت ريفية فيها ينشأ التي األسرة بنوع للطفل االجتماعي النمو ويتأثر الحضارة، تقدمت

 أطول اإلنسان طفولة بأن ذلك أسرته على اعتمادا الحية الكائنات أكثر اإلنساني والطفل مدينة،هذا

 دوافع بأقوى الوثيق التصالها الفرد حياة ثلث أو ربع من يقرب ما تبلغ إذ الحياة، عرفتها طفولة

  .اإلنسان

    . األسرية المتابعة محددات: ثانيا

 المدرسي النشاط بأهمية الوالدين وقناعة لألسرة واالجتماعية واالقتصادية الثقافية الحالة تعتبر

 تنمية على تعمل الطفل فبيئة« ).باالنخفاض أو رتفاعباال سواء(لدراسيا للتحصيل الداعمة األمور من

 تتاح فال تفعيلها وعدم القدرات هذه إخماد على تعمل عوامل فيها يتوافر قد ،كما وتفعيلها العقلية قواه

 جل أن المالحظو )1(».واالختبار والتجربة المحك موضع ووضعها وتوظيفها الستغاللها الفرصة له

 يتحرك الذي األسري المحيط تمثل والتي« لألسرة االجتماعية بالظروف ترتبط ذكرها تم التي العوامل

 كما.)2(»األسرة أفراد جميع بين القائمة والعالقات والبشرية المادية العناصر كل ويتضمن الطفل فيه

 قدراته روإظها الطفل ونم على تعين قد العالقات فهذه ، األسرة أفراد بين العالقات أيضا تشمل

 منها الضغوطات من لكثير اليوم تخضع  عامة بصفة واألسرة .تطوره تعرقل قد كما ومهاراته

 لألبناء التربوية المتابعة روح تضعف أو تعرقل بدورها لتي،ا إلخ...والنفسية واالجتماعية االقتصادية

 بعد فيما للبحث لألبناء األسرية المتابعة محددات أو المؤشرات أهم بتحديد الفصل هذا في مناق ،وقد

   .لهم الدراسي التحصيل في تأثيرها عن

  :وتنظيمها األسرة حجم ـ1

 يؤثر كما واألبناء اآلباء بين التقارب على يؤثر فالحجم، أفرادها عدد  األسرة بحجم يقصد

 يلوم األسرة في األبناء عدد بين  ترابط وجود الدراسات أثبتت فقد. ألبنائهم الوالدين متابعة على

 في األمهات ،بينما أبنائهن متابعة في والعقاب المتشددة بالسيطرة تتسم وسائل استخدام إلى األمهات

 إلى هذا يرجع وربما ، الحجم الكبيرة األسر في األمهات من انضباطا أكثر الحجم متوسطة األسر

                                                                 
 ( 1) محمد حجازي، سناء: سيكولوجية اإلبداع،دار الفكر العربي،القاهرة،2006 .ص 193 .

. 33،ص  مرجع سابق:أحمد ،الهاشمي )  2 ) 



 والذي خاصة الصغيرة األم على ضاغطا عبئا بدوره يشكل الذي متقاربة فترات في اإلنجاب كثرة

  .األبناء نحو سلبية اتجاهات إلى يؤدي

 صغيرة أسرة في يعيش الذي الطفل أن فنجد األبناء تنشئة في أثر له«  األسرة تركيب أن كما

  العدد

) 1(».العدد كبيرة أسرة في ينشأ الذي الطفل من وأنانية دالال أكثر ويكون عليها أمنه في يعتمد

 فقد، الكبيرة األسر في األبناء من أعلى تعليمية مستويات إلى حونيطم الصغيرة األسر في واألبناء

 ومعتقدات األسرة في األبناء عدد«بين ارتباط وجود تأكيد إلى دراسته في) 1967"(شتولتز" أكد

 اتسمت كلما األسرة أفراد عدد زاد فكلما) 2(».المتشددة والسيطرة العقاب أساليب استخدام في األمهات

 أمهات« أن) 1971("موتول" أوضح فقد، بطالض أسلوب استخدام لصعوبة باإلهمال ديةالوال المعاملة

 مطالب تواجه ،كما منهم اإلناث وخاصة أبنائهن نحو السيطرة إلى سلوكهن يميل الكبيرة األسر

  ) 3(».األسر تلك في تنعدم تكاد العاطفية والمساندة الحب جو فإن والرفض،كذلك بالعدوان أبنائهم

 كلما. إلخ...والعمة والعم والجدة الجد شمل إذا خاصة األسرة في األفراد عدد ادز وكلما

 وكثرة الضبط أساليب استخدام صعوبة إلى راجع طبعا وهذا والالمباالة باإلهمال المتابعة اتسمت

 ألبنائها المعاملة طابع فيتسم الحجم الصغيرة األسر أما«، المتابعة هذه في المشاركة لسلطاتا

 واالهتمام عاطفيا بمساندتهم تقوم وكذلك وأبنائهم اآلباء بين التعاون جو فيسود مقراطيةبالدي

 إلى يؤدي مما ألبنائهم الوالدين قبل من الزائدة الحماية األسر هذه يسود ،وقد الدراسي بتحصيلهم

 لما نتيجة وذلك الذكاء من عالية بنسبة يتمتعون ا،كم النفس على االعتماد على القدرة الطفل إفقاد

  ) 4(».رعايةو اهتمام من األسرة لهم تقدمه

 نجد بالتالي لهم مالزمتها كثرة بسبب وأطفالها األم بين تربط التي الحميمة للعالقة ونظرا

 التصاقا أكثر ألنها عمرهم من األولى السنوات خالل األطفال تربية في األب دور يغلب« دورها

 األطفال قلوب إلى أقرب فهي الطفل نحو األب عاطفة من أقوى عاطفتها وألن والطفل بالبيت

                                                                 
 ( 1) إبراهيم، محمد يسري دعبس:األسرة في التراث الديني و اإلجتماعي،دار المعارف،مصر،1995 ،ص 69 .

. 118ص  ، مرجع سابق،:، زاهي الرشدانعبد اهللا)   2 ) 
. 98،ص  مرجع سابق:، صالح دمنهوريمحمود عوض،رشاد،عباس )  3 ) 

  (4) فياللي، سليمة : عالقة األسرة والتنشئة االجتماعية بالعنف المدرسي،رسالة ماجستير غير منشورة ،آلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية،قسم علم

  42ص   2005- 2004جتماع العائلي، جامعة الحاج لخضر،باتنة،الجزائر،اال                       



 من يقلل األسرة أفراد عدد زيادة أن كما، بهم األب عكس األفراد بعدد تتأثر األم نجد بالتالي)1(».منه

  . اإلخوة بين التفاعل مواقف من ويزيد واألبناء اآلباء بين التواصل عملية

 تربوية اتجاهات تبني إلى تلجأ الكبير لحجما ذات األسر في األولياء أن قلنا وان سبق كما

 المادي المستوى ارتفاع أن إال« الصراع وضبط األسرة نظام على للسيطرة طبعا  هذا متسلطة

 قيم يحملون أجيال ثالث تضم التي األسر فنجد)2(».والتسلط الصراع معدل من يخفض قد لألسرة

 نجد بالمقابل، أبنائها تنشئة نحو األم تجاهاتا تشكيل في سلبي أثر له مختلفة ومسؤوليات واتجاهات

 مع والتفاعل االجتماعية المشاركة على األبناء تعود في والمتمثلة إيجابياتها الكبيرة لألسرة أن

 كبيرة فالعائلة«.الدروس وشرح المدرسية بالواجبات خاصة األعمال في المساعدة وكذلك اآلخرين،

 تجد أحدهم تواجه مشكلة أي فإن، أفرادها عدد كثرة نتيجة باألمن الشعور ألطفالها تمنح الحجم

  )3(».أقارب من المنزل يقطن ممن أو خوةاإل طرف من المساعدة

 الوالدين على المتابعة عبأ من تقلل الحجم الكبيرة األسرة بها تتميز التي االيجابية الميزة هذه 

 وفهم المذاكرة في الصغار اإلخوة نيساعدو كبيرة سن ذوي كانوا إذا خاصة واألخوات اإلخوة فنجد

 يحدد ال األسرة حجم في التغير بالتالي ...والخالة الخال أو العمة و العم حتى أو، الدروس

 إلى تحولت التي األسر فهناك« داخلها المتبعة المعاملة ونوعية التربوية الممارسة أسلوب بالضرورة

 على وخاصة والديمقراطي العقالني توىالمح في تحول أي تعرف ولم فقط الشكل في نووي نمط

  )4(».والمحتوى الشكل بين بالفعل جمعت أسر وهناك واألدوار العالقات مستوى

 تحاول وهي فاألسرة، الطفل جنس الوالدية للمتابعة المحددة العوامل ضمن من أيضا نجد

 ومن أنثى أم ذكر الطفل هذا كون من أوال تنطلق وقيمه وأعرافه المجتمع تقاليد وفق الطفل قولبة

 مع فتعاملها ثمة ومن،  معه تتعامل الذي الجنس حسب مختلفة متابعة أساليب على تعتمد ذلك

 االجتماعية القيم طريق فعن، والثقافية االجتماعية فئاتهم كانت مهما جنسهم باختالف يختلف األطفال

 هو ما غرار على النشاط، االتمج في للذكر مخالفة للبنت السلوك من أنماطا«األسرة تحدد والثقافية

                                                                 
 ( 1) خالد، أحمد الشنتوت: دور البيت في تربية الطفل المسلم،ط4،المطبعة العربية،1990 ،ص 17 .

 ( 2) علي، أحمد محمد الزعبي:أسس علم النفس االجتماعي،دار زهران للنشر،عمان ،األردن،2001 ،ص 110 .
. 61مرجع سابق،ص :مايسة  النيال ،)  3 ) 

(4) - Radi, A, L adaptation de la famille au changement social dans le Maroc urbain, B.E.S.M. N! 135 :1977 ; p36. 



 األبناء معاملة إلى يسعيان الوالدين فنجد) 1(» .عام بصورة والمجتمع االجتماعي الوسط في سائد

 أكثر اآلباء ،وأن األبناء بجنس تتأثر الوالدين أفعال ردود « أن الدراسات أثبتت قد جنسهم حسب

 ،وأن للذكور منهن لإلناث ضبطا أكثر كن مهاتاأل أن كما اإلناث، مع منهم الذكور األبناء مع تسامحا

» الذكور مع منهن اإلناث مع تسلطا أكثر األمهات أن حين في الذكور األبناء مع ديمقراطية أكثر اآلباء
)2(.  

 هذا على، فاعلية أكثر والذكور عاطفية أكثر الفتيات أن هو اآلباء لدى السائدة فالنظرة

 من أكثر والمنع واإلجبارية باإلكراه تتميز تربوية اتلممارس الفتيات إخضاع يتم األساس

 منذ العربية المجتمعات شهدتها التي والثقافية واالقتصادية االجتماعية التغيرات أن غير،الذكور

 حيث حجمها معدل ذلك بعد وانخفض، الكبيرة األسرة إلى النظرة غيرت العشرين القرن منتصف

 بخطورة منها وإدراكا للعمل المرأة خروج مع خاصة إلنجابا من التقليل إلى تسعى األسر أصبحت

 باألسر أدت األسباب هذه كل األسعار وارتفاع الدخل ضعف إلى باالظافة صحتها على الحمل كثرة

 على والعمل األسرة في األطفال عدد في التحكم« إلى يؤدي الذي النسل تنظيم عملية في التفكير إلى

 ومسؤولياته لإلنجاب التفرغ عبر أخرى التزامات عليها يفرض لمرأةا عمل ،كذلك الوالدات تباعد

 بين توازن أن إلى السائدة واالجتماعية االقتصادية األوضاع بحكم مضطرة فهي ولذلك الضخمة

  .)3(»الوالدات عدد وبين عملها

رص فتنظيم األسرة والتخطيط لإلنجاب يرتبطان باالهتمام باألسرة والحب العميق لألبناء والح

وسوء التنظيم األسري يؤدي إلى تفكك )4(».الشديد على توفير أفضل الظروف المالئمة لتربيتهم

ويدخل تحت سوء .احد أو أكثر في القيام باألدوارأي فشل و وحدة األسرة وتفكك أدوارها أيضا

ا قد يفشل ،كم التنظيم األسري العديد من المشاكل األسرية مثل فساد األبوة وفقدان الدور المنوط بها

بدون عواطف  الزوجان في حياتهما األسرية رغم استمراريتها أي أنهما يعيشان مع بعضهما

بالتالي تصعب متابعة األبناء نظرا للمشاكل الجانبية التي تنشأ عن سوء ومشاعر محبة متبادلة ،

 )5(:هيو األسري النسق في التغيرات من أنواع عدة إلى األسري التنظيم سوء يحللو ، التنظيم

                                                                 
 ( 1) ربيع، مبارك: مخاوف األطفال، الهالل العربية للطباعة والنشر، الرباط،المغرب،1991، ص 198.

 ( 2) عمر ،أحمد همشري:التنشئة االجتماعية للطفل ،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان ،األردن،1423هـ - 2003،ص 339.
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. 95،ص  مرجع سابق:عبد القادر  ،القصير)  4 ) 
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 . بااللتزامات القدرة على عدم و بالدور الرضا فقدان -

 .األسرة أفراد عدد في نقص األول النوع عن ينتج -

  .لوظيفتها األسرة فقدان الثاني النوع عن ينتج ـ

  :األسري االستقرار ـ2

 خلدا األفراد إبقاء على تعمل التي الجاذبة القوى من مجموعة « بأنه األسري االستقرار يعرف

 البيئة في التشابه و المناسبة المهنة و المناسب الدخل و الصداقة و االحترام و الحب مثل الجماعة

 الزوجية الروابط ،ونمو األطفال نحو االلتزام مثل عنها الخروج من تمنعهم التي والقوى  االجتماعية

 على المساعدة العوامل فمن .)1(»االقتصادية الموانع و القانون و األولية بالجماعة االرتباط ،و والدينية

 من كل يساعد ألنه وأمان وحنان عطف من البيت يسود الذي الجو هو لألبناء األسرية المتابعة

 باالختيار يبدأ ياألسر واالستقرار، أكثر والتركيز الدروس متابعة على األبناء وكذلك األولياء

  .تاالعتبارا أولى في األبناء مصلحة ووضع للزوجين الصحيح

 إطار في أسرته أفراد وبين بينه القائم التفاعل«خالل من ومساره نموه يأخذ الطفل أن فنجد 

 األسري الترابط بالتالي، سلوكية ومعايير وقيم لغة من تتضمنه بما غيرها عن متميزة معينة ثقافة

 مدمر أكبر األسري التفكك نجد المقابل وفي المدعمات أقوى من يعتبر األسرة أفراد بين الداخلي

 الطفل حياة على تؤثر حاالت كلها هجرة أو موت أو طالق كان سواء، األسرة كيان يمس

 أطراف عدة ظهور إلى تؤدي البيت في السلطة وغياب المنزل عن واألم األب فغياب« .ومستقبله

 بالنسبة الزواج إعادة حالة في األب زوجة أو األم كزوج الطفل وإرشاد توجيه في تشارك أخرى

 التي المتماسكة األسرة عناصر إلى األبحاث توصلت وقد.)2(» أخرى حاالت أو المطلقين للوالدين

 )3(:كالتالي هي و المشكالت و األزمات تتخطى

 التوافق-الدور بناء على االتفاق- الديمقراطية العالقات سيادة -االحترام و الحب مشاعر وجود -

 األسرة أجل من التضحية- الفراغ وقت وقضاء واألصدقاء األهل مع الخارجية العالقات في الزواجي

 -جمعي بأسلوب تحقيقها على والعمل مشتركة أهداف وجود -األسرة عن الرضا -أجلها من والعيش

  .األسرة أفراد لدى أخالقية مشكالت وجود عدم
                                                                 

.176نفس المرجع، ص )  1 ) 
. 41مرجع سابق، ص :سليمة  فياللي،)  2)  

 ( 3) عبد الحميد العناني، حنان :الطفل واألسرة والمجتمع،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،األردن،2000م،1420هـ  ، ص67-65.



 الخالفات ووجود لألسرة، النفسية الصحة سوء «أن"Pruchno ;et alوآخرون برجنو"يؤكد و

 عضب إلى يؤدي ،كما واألبناء الوالدين بين العالقة تصدع إلى يؤدي الزوجين بين لمستمرةا

 من األطفال من مسمع على تكون التي تالخالفا أن إلى باالظافة االكتئاب مثل النفسية األمراض

 إذا ذلك من واألخطر، الصغار هؤالء لدى واالضطراب القلق يسبب مما نفوسهم في يؤثر ما أسوأ

 متعارضة أحزاب وكأنها األسرة فتصبح اآلخر كره هؤالء نفوس في لوالدينا من كل سغر

  )1(».متصارعة

 المنزل داخل السيطرة أنماط تغير إلى أدى عامة بصفة العالم يشهده الذي الحديث التطور إن

 االستقرار أن في شك ال ،ومما الزوجية والخالفات األسري التفكك مظاهر من الكثير أحدث كما

 عن واألم األب غياب ألن لألبناء المتابعة عملية على بأخرى أو بطريقة يؤثر التفكك أو األسري

  غياب بالتالي المنزل

 عدة يتخذ األسري االستقرار وعدم. السلطة في تشارك أخرى أطراف ظهور إلى يؤدي السلطة

  : منها أوجه

  : الزوجات تعدد ـ

 الزوجات من جدد أبناء وإنجاب جديدة أسر وتكوين أخرى مرة للزواج الزوج إعادة هو

 أباح وقد. كأب دوره ويختل األولين ألبنائه ومتابعته اهتمامه ينعدم أو ينقص بالتالي األخريات

 لقوله فقط فواحدة وإال بينهن عادال يكون أن شريطة نساء بأربع الزواج حق المسلم للرجل اإلسالم

 فإن مثنى،وثالث،ورباع النساء من لكم طاب ما انكحوااليتامى،ف في تقسطوا أال خفتم وإن«:تعالى

 إلى يؤدي الزوجات وتعدد .)2(»تعدلوا أال أدنى أيمانكم،وذلك ملكت ما فواحدة،أو تعدلوا أال خفتم

 رتهأس أفراد حاجات إشباع على الزوجات متعدد الرجل قدرة عدم مع النسل كثر وإن النسل كثرة

 األفراد عند الشعور يعمق مما المعيشة،هذا مستوى اضانخف إلى يؤدي والمعنوية المادية

 أن إلى ترجع الحاالت معظم أن نجد والجانحين المشردين األطفال حالة الحظنا ذاوإ «.بالحرمان

 اآلخر بعضهم وكان والعطف الرعاية موضع كان األبناء بعض أمهاتهم،وأن بغير تزوجوا قد اآلباء

 الحاالت هذه في واألم )3(».األب زوجات جانب من سيما ال المعاملة وسوء والحرمان النقمة محل

                                                                 
 ( 1). محمود، إبراهيم قمر فالته:التوافق الزواجي بين الوالدين وعالقته بمفهوم الذات لدى األبناء المراهقين بالمدينة المنورة،رسالة دآتراه غير منشورة،آلية

.64،ص  2008جامعة طيبة،المملكة العربية السعودية،  التربية والعلوم اإلنسانية، قسم علم النفس التربوي،   
. 3القرآن الكريم ،سورة النساء ،اآلية رقم )  2 ) 
. 157مرجع سابق ،ص  :القصير ،عبد القادر)  3 ) 



 أو يقل بالتالي للزوج الثانية الزوجة أهمها جبهات عدة تواجه وأنها ،خاصة المتابعة عليها تصعب

 زواج قبل( البداية في بأوالدها المهتمين أشد من كانت وإن حتى باألبناء االهتمام ينعدم باألحرى

  ) .الزوج

   :دالوال هجرة ـ

 تواجد مكان عن بعيدا والعمل الهجرة بسبب األسرة عن الغياب إلى األب« فيه  يضطر الذي

 األسرة في الرئيسي الدور غياب بسبب األسرة نظام في خلال يسبب مما تركها إلى فيضطر أسرته

 اآلباء ذوي باألطفال يسمى ما أو األب مع االتصال فاقدي األطفال دراسة تمت قد،ف األب دور وهو أال

 آبائهن كانت الالتي البنات «بأن الدراسة بينت وقد ، متواجدين آباء ذوي بأطفال مقارنتهم و المتغيبين

  ،بالمنزل حاضرون آبائهن كانت الالتي البنات من اآلخرين على اعتمادا أكثر كن المنزل عن مغيبة

 على فهم آلبائهم المنتظمة مصاحبةال لعدم البنات من تأثرا أكثر كانوا األوالد أن الدراسة أوضحت كما

 عالقات لهم كان الذين األوالد مثل جماعاتهم مع عالقاتهم في متوافقين يكونوا لم المثال سبيل

  .)1(»  آبائهم مع منتظمة ومصاحبات

 أمامه من فستختفي «التغيب إلى الجديد عمله مقر  واضطره  األسرة عن األب غاب إذا ألنه

 األبوية السلطة تختفي وعندما الثالث عامه منذ فيها والتشبه تقليدها في الطفل بدأي التي.األبوية السلطة

 أن للطفل يمكن وال طبيعية بصورة االجتماعي توافقه تعترض عقبة اكبر الطفل سيواجه الضابطة

 نبالوظيفتي للقيام تؤهلها عالية قدرة أو قوية بشخصية تتمتع األم كانت إذا إال األب وجود عن يستغني

 هنا األم تجد بالتالي.)2( »األب يمثلها التي الضابطة السلطة بغياب إحساسه عن الطفل تعويض و معا

  .تجاههم الضبط وممارسة أبنائها متابعة في كبيرة صعوبة

  : كالهما أو الوالدين أحد وفاة أو مرض ـ

 أن الدراسات أثبتت فقد، األسري االستقرار على كبير أثر له الوالدين أحد وفاة أو مرض إن

 يسود الذي والقلق العصبي التوتر بسبب عائلية مشاكل إلى يؤدي قد الوالدين ألحد المزمن المرض

 قد التي المرض حالة مع وتكيفهم ذلك من اآلخرين األسرة أفراد تأثر وبسبب ومصيره المريض

 األبناء يعرض مما ريتغي األسرة بناء فإن كليهما أو الوالدين أحد وفاة وعند .حياتهم مسيرة تغير
                                                                 

.177مرجع سابق،ص :لمياء ،زعيتر ) 1 ) 
 ( 2) الفاحوري ،أيهم :مشكلة جنوح األحداث،ملتقى طالب جامعة دمشق، منتدى آلية التربية،2010 ،ص 9 .



 األرملة طرف من أخرى مرة الزواج وإعادة، الدراسي تحصيلهم على سلبا تنعكس كبيرة لضغوط

 يؤدي مما األهل بعض عند تركهم إلى تلجأ دوق الجديدة األسرة داخل مشاكل لعدة أبناءها يعرض«

 والعكس) 1(»لدراسيا تحصيلهم على هذا يؤثر وقد نحوهم الموجهة التربوية األنماط اختالف إلى

  .الزوج وبقي الزوجة توفت إذا أي صحيح

 على والضبط المراقبة فتضعف لألسرة التربوية المسيرة من يغير الخطير المرض أو فالوفاة

 بالتالي األوالد تربية في األقارب من يتدخل من وهناك األسرة، داخل مشاكل ذاك عن فتنتج األبناء

 ألن األب توفي إذا األم على يتمردون األبناء معظم نجد كذلك. نائهمألب األم أو األب متابعة يعرقل

 لعدم أبنائها متابعة في األم هذه فتفشل والحزم بالصرامة التصافه األم سلطة من أقوى األب سلطة

  .لها إذعانهم

  :الطالق ـ

 على خطيرة أبعاد من له لما األسري االستقرار عدم أسباب أهم يعتبر الذي الطالق أيضا نجد

 وله معقد حدثوهو رسميا البعض بعضهما عن الوالدين انفصال فهو. عامة بصفة والمجتمع األبناء

 لفشل كمؤشر الطالق يعتبر ،كما بهم واالهتمام األبناء رعاية وخاصة المختلفة األصعدة على تأثير

 سبحانه اهللا دعن الحالل أبغض يعد شرعيته رغم أخير،فهو كحل له يلجأ بالتالي األسرية العالقات

 بين الزواجي الرباط انقطاع أو انتهاء« بالطالق يقصد  السوسيولوجية الناحية منو.وتعالى

 بين الخالف وتعاظم التوتر، ارتفاع «أن إلى الباحثين بعض وعن أسباب الطالق يذهب )2(» .الزوجين

 واالستمرار الحل لأج من التنازل في الزوجين رغبة وعدم ، تداركها يمكن ال إلى درجة الزوجين

 )3(» الزواجية  الحياة في تقع التي الشديدة للتوترات األمن صمامات أحد الطالق يكون ،عندئذ مًعا

  .الروابط الموجودة بين الزوجين لألبد ويبقى األبناء في مفترق الطرق  بالتالي تنهار

 المتراكمة زوجيةال الخالفات لكن الزواج عالقة في مستمرة ظاهرها في األسرة تبدو«  وقد

 أو تغيب التي الحالة يمثل الذي األخير هذا واالنفصال بالتصدع كيانها وتهدد بناءها تنخر والمشاكل

 األسري االجتماعي البنيان شبكة في األفراد بين تربط التي العاطفية الروابط فيها تضعف

                                                                 
. 82مرجع سابق،ص :، نوالزغينة ) 1 ) 

 ( 2) محسن، خليل عمر:علم اجتماع األسرة ،دار الشروق،األردن2000،ص 21.
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 بكل المحيطة فوالظرو االنفصال نوع على تتوقف عديدة أشكاال يتخذ األسري ،واالنفصال

  .)1(»أسرة

 ما بسبب وقلق أمرهم من حيرة في يعيشون  وتركهم األبناء تربية إهمال إلى الطالق ويؤدي 

 يجدان فإنهما األبناء متابعة كليهما أو األبوين أحد ل حاو وإن وحتى، خالفات من الوالدين بين يدور

 باالظافة الطالق حدث مع التكيف عةسر على قدرتهم لعدم )األبناء(معهم التعامل في بالغة صعوبة

 المتابعة على الطالق بتأثير يتعلق وفيما .نموهم ومرحلة األبناء جنس مثل رىأخ عوامل إلى

 لم المطلقات من% 51«أن الدراسي أبناءها بتحصيل المرأة اهتمام على الدراسة كشفت األسرية

 والنزاعات المشاكل من خالية بيئة ظل يف إيجابياً تأثر األحيان بعض في بل سلبياً اهتمامهن يتأثر

 ومتابعة اهتمامها على سلبياً أثر الطالق أن% 46 صرحت ذلك من النقيض وعلى، الزوجية

 تأثرت قد  الدراسة عينة من% 30 أن تبين األطفال لصحة بالنسبة ،أما الدراسي األطفال تحصيل

  .)2(» سلباً صحتهم

  :األسرية العالقات ـ3

 أكثر أو شخصين بين  االجتماعي التفاعل نموذج «أنها على االجتماعية القاتالع تعريف يمكن 

 االتصال على ينطوي أنه كما، السوسيولوجي التحليل وحدات من وحدة أبسط النموذج هذا ويمثل

 هو كما قصير أمد ذات االجتماعية العالقة تكون اآلخر،وقد الشخص بسلوك المسبقة والمعرفة الهادف

 المدى طويلة تكون أو مخطئا يكن لم بأنه الشرطة رجل إقناع يريد الذي السيارة لقائد ةبالنسب الحال

 فكلما.)3( األجل طويلة  اجتماعية عالقة عليها يطلق الحالة تلك في  والزوجة الزوج بين كالعالقة

 خالل فمن لآلباء بالنسبة األبناء متابعة مهمة سهلت كلما والمحبة بالتفاهم األسرية العالقات اتسمت

 في أكبر االستجابة وتكون نواهيهما عند ،وينتهي والديه ألوامر الطفل يخضع والتفاهم الحب ذلك

 ذاتهما حد في الوالدين بين أيضا بل فقط واألبناء اآلباء بين العالقات نقصد ال ،وهنا أفكارهم تقبل

 أيضا اإلخوة نجد بل قيمتها من لليق الذي المشحون الجو في تتم ال المتابعة فنجد، بينهم فيما واإلخوة

  .المتابعة هذه في يساهمون

                                                                 
. 36نفس المرجع،،ص  ) 1 ) 
دراسة تأثير الطالق على األبناء في المجتمع البحريني،المجلس األعلى للمرأة ،)   2)  

http://www.scw.gov.bh/tmp_Child.asp?action=article&ID=2057 
 ( 3) نخبة من األساتذة:المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعية، ،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية، د.ت ،ص 437.



 في البد« المرجوة األهداف إلى لوصول بها المنوطة بوظائفها قيامها في األسرة تنجح لكيو

 ترتبط التي الحياة جوانب من جانب كل وفي األسرة أفراد بين األسري التكامل يقوم أن من ذلك سبيل

 عليه تعتمد والذي األسري التكامل لجوانب تحديد في والتفكير البحث الضروري من كان ولذلك، بها

 وحدة وجودها إثبات على قادرة يجعلها مما وتماسكها ترابطها وتحقيق واستقرارها األسرة حياة

  .) 1(» وظائفها تؤدي مجتمعية وخلية سليمة اجتماعية

 من األسرة تكامل به يقصد ذيوال البنائي المقوم من بد ال  األسري التكامل جوانب ولتحديد

 فرد كل بحيث متماسك بشكل واألبناء والزوجة الزوج من األسرة أطراف جميع بوجود بنائها حيث

 من كل وجود أساس على يقوم األسرة في البنائي التكامل فإن ثم ومن« وجه أكمل على بدوره يقوم

 (..) كأب دوره يؤدي موجود فالزوج ، أضالعه بين أفرادها يجمع مثلث إطار في األبناء و الزوجين

 التنشئة تنشئتهم وفي األوالد تربية في زوجته مع يتعاون و االجتماعية والمكانة الحماية لهم ويحقق

 الحياة تدبير في زوجها مع تتعاون وزوجة بيت كربة تعمل جانبها من الزوجةو، المنشودة االجتماعية

 بسبب أو المؤقتة العمل ظروف تقتضيها مهمة في الزوجة أو الزوج غاب فإذا.)2(» ألفرادها السليمة

 على تقوم ال لألسرة البنائية الحياة يجعل مما البنائي التكامل بمقومات يخل هذا فإن طالق أو مرض

  .االستقرار من أساس

 التكامل به يقصد والذي العاطفي المقوم أيضا يتوفر أن يجب البنائي المقوم إلى  باالظافة و 

 المادي الكيان ترجمة بمعنى، األسرة أفراد بين والتالحم والرضا والطمأنينة المحبة بانتشار العاطفي

 في والمتمثلة األسرية الحياة أطراف بين تربط متينة عاطفية صلة إلى البنائي المقوم في المتمثل

 خاللها من بينهم فيما اإلخوة بين العالقة وكذلك واألبناء الوالدين بين والعالقة الزوجين بين العالقة

 تواجه التي والعقبات الصعوبات إذالل من تمكنهم القوية الصلة هذه، والعاطفي النفسي اإلشباع يتم

 أنها كما األسرية، المتابعة عملية نجاح في كبير دور األسرية وللعالقات.حياتها مشوار في األسرة

 أو والتفاهم بالحب يتسم ريأس جو من األخيرة هذه توفره العكس،لما أو التلميذ تفوق على تساعد

 :نجد األسرية المتابعة على تؤثر التي العالقات هذه وأول، العكس

  :الوالدين بين العالقة ـ أ
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 بين القائمة العالقة وتعد العالقات من نسق على تشتمل ووظائفها بنيتها بحكم األسرة إن

 تأثيرا يؤثر والذي لألسرة العاطفي الجو تعكس حيث، العالقات  لهذه األساسي المحور هي األبوين

 .الطفل لهذا متابعتهم عملية في الوالدين على وكذلك ومعرفيا نفسيا األطفال نمو عملية على كبيرا

 مسؤولية فالرعاية واجباته، عن األطراف أحد تخلى إذا يكتمل ال الذي البناء أو الهيكل هي فاألسرة

 تآلف ّإذا إال وجه أكمل على المسؤولية هذه تتم وال رعيته عن مسؤول وكالهما معا الوالدين

  .البعض بعضهما مع وتعاونا وتحابا الزوجان

 إلى الطفل نمو على يساعد جًوا يخلق مما  األسرة تماسك إلى« تؤدي الزوجية والسعادة 

 شباعإ إلى تؤدى الوالدين بين اإليجابية والتفاعالت السوية والعالقات فالوفاق، ومتزنة متكاملة شخصية

 إلى تؤدى السلبي والتفاعل الزوجية التعاسة ،أما االجتماعي توافقه والى النفسي األمن إلى الطفل حاجة

 الزواجي التوافق أن كما.)1(» سليم غير نفسًيا نمًوا الطفل نمو إلى يؤدى جًوا يخلق مما األسرة تفكك

 تكثر التي المشاحنات من الخالي المناسب الجو لتوفر نظرا أبنائهم متابعة حسن على الزوجين يشجع

  .الحالي وقتنا في األزواج بين

 القرآن أشار وقد. المجاالت جل في األبناء تفوق لصالح اآلخر عمل يكمل منهما كل بالتالي

 َأن آياته ومن: " تعالى قوله في وتواد تراحم من الزوجية الحياة عليه تقوم أن ينبغي ما إلى الكريم

 لِّقَومٍ آليات ذَِلك في ِإن ورحمةً مودةً بينَكُم وجعَل ِإلَيها لِّتَسكُنُوا َأزواجا َأنفُسكُم من لَكُم خَلَقَ

ونتَفَكَّرقوله في أزواجهم عاشرةم بحسن األزواج -وجل عز-  اهللا أمر وقد) 21:  الروم" (.ي 

 في الوالدين بين المتبادل والود الحب عالقة فتؤثر«).19: النساء("بِالْمعروف وعاشروهن" :تعالى

 شخصية فتنمو ؛ والطمأنينة باألمن محفوفين األبناء ينشأ  بينهما العالقة دفء ظل ،ففي األبناء تربية

 )2(األبناء على سلبياً أثراً الزوجينيترك بين التوافق وعدم الخالف أن حين في متزنة بصورة الطفل

 في نفسياً صراعاً يواجهون األبناء فإن األزواج بين العالقة في وتناقض عصرا يحدث وحينما

 .)3(» وتقليده إتباعه عليهم يتحتم الذي الدور اختيار

 

  

                                                                 
 ( 1) زهران، حامد عبد السالم: الصحة النفسية والعالج النفسي،عالم الكتب،القاهرة،1998، ص156 - 157 .

 ( 2)  متولي، مصطفى وآخرون:المدرسة والمجتمع،دار الخريجي للنشر والتوزيع،الرياض،1993، ص 81-80 .
 ( 3) البهي،السيد فؤاد: علم النفس االجتماعي،ط2،دار الفكر العربي،القاهرة،1981،ص189 .



  :والطفل الوالدين بين العالقة ـ ب

 المتابعة حسن على أكثر وتشجعهما تساعدهما بطفلهما الوالدين تجمع التي الطيبة العالقة إن

  من والتقبل

 على الطفل تساعد السلوكات هذه، المختلفة نشاطاته أوجه في شتركاا إذا خاصة الطفل طرف 

 إريكسون" أوضح وقد. المناسب األسري الجو توفير على األسرة تساعد كما نفسه على االعتماد

Arikson "الثقةب اإلحساس" أسماه فيما األول العام منذ يبدأ الطفل عند باألمن الشعور  تكوين«  أن 

 فإذا يتوقعه ما يجد الطفل أن على يعتمد اإلحساس فهذا Sense Trust"بالتصديق اإلحساس" أو" 

 االضطراب ثم القلق،ومن إلى يقود الذي الجوع آالم على به يقضي الذي أمه ثدي وجد الطعام توقع

  .)1(» ثقته محل األم رعاية في والمتمثلة المنزلية البيئة تكون وعندئذ

 شعوره شروط من شرط أول هو لألبوين االبن حب أن« سيليس بال ملري"لمةالعا وترى

 الخالفات وحتى الوالدين، بين الظاهر النزاع وجود للطفل الداخلية الحياة تمزق أسباب ،وأن باألمن

 تجعل األمور هذه) 2(».عنيفا اضطرابا لهم تسبب األطفال على خافية أنها األبوان يظن التي األبوية

 أكثر ال خارجي تجاوب فإنه التجاوب لهما أظهر وإن حتى والديه مع يتجاوب ال البال شارد الطفل

 هذا يؤدي ،وربما التكرار كثرة مع حتى متابعتها وتصعب الفهم بطيئة تكون األطفال من الفئة وهذه

 أما .يةالدراس الناحية من خاصة متابعتهم من جدوى ال وبأنه أبنائهم من اليأس لىإ األولياء ببعض

 على إيجابياً تأثيراً يؤثر والذي متيناً قوياً بناؤها سيكون والود االحترام على األسرة عالقات بنيت إذا

 حياتهم فإن وتكريم حب معاملة أبناءهم األبوان عامل وإذا االجتماعية وعالقاتهم األبناء مستقبل

 االبن شخصية إضعاف يسبب لبذيئةا واأللفاظ العنف استعمال أما واالضطراب القلق من خالية تكون

 نواحي هناك تكون ال حتى تفريط وال إفراط ال أي التربية في التوازن ينبغي وعموماً، وتوتره

   .عكسية

 بالصحة يتمتعون أطفال عليها ترتب وسوية هادفة«  الطفل نحو الوالدية االتجاهات كانت فإذا

 ذكاء مستوى على تؤثر الوالدية واالتجاهات خاطئة، المتبعة األساليب كانت إذا والعكس النفسية

 "Fitzفيتز"أبحاث تطرقت وقد.)3(»األسرة أفراد بين األسري التفاعل أنماط ،وعلى األسرة في الطفل

 الطفل هذا مثل تكوين في المؤثرة العوامل أهم«أن يرى حيث الطفل تدليل في المبالغة خطر إلى

                                                                 

 ( 1) وفيق، صفوت مختار: أبناؤنا وصحتهم النفسية، دار المعلم والثقافة، القاهرة، (د.ت).، ص 15 
 ( 2) سيد، عويس: بحث مقدم إلى الحلقة األولى لمكافحة الجريمة،منشورات المرآز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية،القاهرة،1961،ص17
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 الفسيولوجية،العضوية،البدنية،وتحقيق بحاجاته العناية في واألهل الوالدين مغاالة في تتلخص المدلل

 يخطئ،والمغاالة عندما عنه الدائم والدفاع ليال معه عليه،كالنوم المحافظة وفرط النفسية رغباته جميع

 صغيرة كل في ومساعدته عليه اإلنفاق في ة،والتبذيرالحزين الخبرات من الدائمة وحمايته مدحه في

  .)1(»  لها تعرض وكبيرة

 أن ،أي األطفال تصرفات في تؤثران ومعاملتهما الوالدين سلوك«أن يتبين سبق لما استنادا

 إيجابا أو سلبا تصرفاتهم تتغير لهذا البيت في الوالدان يعيشها التي ةبالحال يرتبط األطفال سلوك

 التي معاملةال أسلوب وفق عدواني إلى يتحول قد المسالم الطفل ،فمثال بهم المحيطة األحوال حسب

 الوالدين على ينبغي بالتالي.)2(»وتصرفاته أفعاله تغيرت معاملته طريقة تغيرت فإذا البيت في يتلقاها

 األبناء يشعر حتى طويال وقتا يكن لم وإن حتى لألبناء معينا وقتا يخصصا أن انشغالهما كان مهما

 الطرق ،وأسهل والنواهي األوامر ثرةك على اإلمكان قدر االبتعاد عليهما يجب كما والحنان باالهتمام

  .بثمارها متابعتهم تأتي حتى باألهمية وإشعارهم لهم اإلصغاء نحس هو لتوجيههم

  : اإلخوة بين العالقة ـ ج

 حقيقة وتنافسهم عضهمب شخصيات في يؤثرون فهم تجاهلها يمكن ال اإلخوة بين العالقة

 بعضهم األخوة بين األسرة في العاطفي التماسك يتأثر،و الذات لتحقيق األسرة داخل تواجدهم يفرضها

 أن يستطيع له أخوة وسط ينشأ الذي فالطفل إخوته بين الطفل وترتيب بينهم التفاعل و بعددهم البعض

 يدرك أن يستطيع فهوال الوحيد الطفل بينما، االجتماعية العالقات من شبكة حوله من ويدرك ذاته يدرك

 على قادرا ذاته حول متمركزا ويصبح واقعية بصورة ذاته حول كزامتمر ويصبح واقعية بصورة ذاته

 ال الميالد في الطفل ترتيب« :أن أوضحا" مورفي"و"كومب ينو" فنجد. العطاء عن وعاجزا األخذ

 األبناء تقبل على يقوم سليما تربويا أسلوبا األطفال معاملة في الوالدين أسلوب كان إذا تأثير له يكون

 بين يفرقون األولياء نجد األسر بعض ففي.)3(»حاجاتهم إشباع وفي معاملتهم في ةتفرق دون جميعهم

 ما وهذا« األبناء من معينا نوعا تفضل فنجدها األفعال أو الشكل وأ الجنس حيث من سواء أبنائهم

 واالنتماء الوالء يفقده مما والديه لدى المحبوب غير الطفل نفسية في الكراهية من نوع عنه ينجم

  )4(»سرةلأل

                                                                 
 ( 1) البهي ،السيد فؤاد: األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة،مرجع سابق 1998،ص 238.

 ( 2) سليمان، علي: دور األسرة في تربية األبناء،إنتاج وحدة ثقافة الطفل بشرآة سفير،القاهرة ،(د.ت) ،ص 41. 
 ( 3) معوض ،خليل ميخائيل: علم النفس االجتماعي ،ط2،دار الفكر العربي،اإلسكندرية،1999،ص 185.

 ( 4) خيري، خليل الجميلي:السلوك اإلنحرافي في إطار التخلف والتقدم،المكتب الجامعي الحديث،مصر،1998، ص244 – 245 . 



 حقدا يحملون داخلهم في ألنهم األبناء من النوع هذا متابعة في جمة صعوبة األولياء يجد وهنا

 إخوتهم مع إنصافهم لعدم نظرا طرفهم من ناتج تصرف أو سلوك أي يرفضون وداخليا ألوليائهم

 مدرسة مثابةب البعض بعضهم مع اإلخوة حياة أن كما.الكبار من الطفل في تأثيرا أكثر اإلخوة ،ألن

 كل يساهم ،بالتالي والنشاطات والمزاج والميول النوع في وربما العمر في الختالفهم نظرا ذاتها بحد

  .والخبرات المواضيع تنوع إلى يؤدي ما ،هذا الخبرات من بنصيبه منهم

 عالقاتهم وتتصف األبناء على ذلك ينعكس تفرقة ودون بعدل أبناءهم يعاملون اآلباء كان فإذا«

 األبناء عالقات على ذلك أثر عادلة غير معاملة األبناء عاملوني اآلباء كان إذا ،أما والمحبة الودب

 العاطفي الطفل نمو لىع خطرا يشكل كله ،وهذا والغيرة المنافسة من قدرا فيها نجد التي

 تماعيةاالج عالقاته في والحسد بالغيرة ويشعر باستمرار والخوف القلق من سيعاني إذ واالجتماعي

 إلى يرجع توترها أو األبناء بين العالقة توافق أن« يرى من فهناك )1(».والمدرسين الرفاق مع

 التنافس روح إثارة شأنه من آخر على طفل بتفضيل اتسمت فإذا لألطفال الوالدية المعاملة طبيعة

 التحصيل على سلبا دوتعو األولياء ترهق التي.)2(»الكراهية روح وتنبع اإلخوة بين والغيرة والتنازع

  .لألبناء المدرسي

  :للوالدين التعليمي المستوى)4

من بين المسؤوليات الملقاة على عاتق األسرة نقل المعلومات ومجموعة األهداف الثقافية  

والمعارف والقيم ودفع األوالد نحو أهداف الوالدين واألهداف االجتماعية ،ولكن يجب أن ال نجهل 

ادلة النجاح وهي أهمية الوسط االجتماعي والثقافي المتمثلة في تحصيل األطراف الهامة في مع

لذلك فإن عامل تحصيل الوالدين من العوامل األساسية . يره في التحصيل العلمي لألبناءالوالدين وتأث

 الثقافي الفكري بالمستوى تتأثر الوالدية التربوية والممارسات، والهامة في تحصيل األبناء الدراسي

 تدخالت من ويقلص الممارسات هذه فعالية من يحد الحال بطبيعة والجهل.االجتماعية طهاألوسا

 األقوى العامل يعتبر والتعليمي الثقافي فالمستوى .وتطوره  المجتمع تقدم عن يبعدهما بل الوالدين،

 هذه جهتات كلما مرتفًعا المستوى هذا كان كلما أنه بحيث للوالدين التربوية الممارسات في تأثيًرا

 اتجهت كلما  التعليمي المستوى انخفض وكلما، األبناء مع والتسامح الديمقراطية إلى الممارسات

  .والالمباالة والقسوة التسلطية إلى الممارسات
                                                                 

.40مرجع سابق، ص :فياللي، سليمة  ) 1 ) 
 ( 2) عامر،مصباح :التنشئة االجتماعية والسلوك االنحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية،دراسة ميدانية بثانويات الجزائر العاصمة ،الجزائر،2003،ص 89.

 



 على والمحافظة الطفل شخصية بناء في هاما دورا يلعب للوالدين والثقافي العلمي فالمستوى 

 التنشئة في تباين هناك أن الدراسات بينت حيث اسيالدر وتحصيله والجسمي اللغوي نموه

 المعرفة إلى يميالن اللذان األبوان وأن، األب و لألم الثقافية المستويات بتباين األسر بين االجتماعية

 ذلك من العكس وعلى التعليمي أو المعرفي تحصيلهم مستوى ارتفع كلما التربوي العمل في العلمية

  .التعليمي مستواهما تدنى كلما الشدة أسلوب ماستخدا إلى األبوان يميل

المستوى التعليمي للوالدين  يؤثر على المتابعة األسرية لألبناء ،فنجد أن الوالدين المتعلمين و

على دراية أكثر من غيرهم بأساليب المتابعة والتوجيه  وكذلك يكون لديهم وعي بضرورة توفير 

بل أن يطالب ابنه بالتعلم،عليه أوال أن يوفر الشروط ق« إمكانات التحصيل ،فنجد األب المتعلم 

الضرورية واإلمكانيات المادية والمعنوية الالزمة لذلك مع مراعاة رغبات وميول المتعلم،وهنا نجد 

،إذ أنه  أن الوالد المتعلم غالبا ما ال يفرض على ابنه ما ال يتفق مع ميوله ورغباته واهتماماته

  ) 1(»درات المتعلميراعي ظروف و إمكانيات وق

فالتعليم يساعد األهل على معرفة طبيعة أبنائهم وتحليل شخصيتهم مما يسهل عليهم عملية 

 توفير على المقدرة لديه« كانت كلما جيد ثقافي بمستوى الفرد تمتع كلما أنه متابعتهم وتوجيههم،كما

 النفسية الراحة عن فضال ليةعم بطريقة األفكار ،وتجريب اإلبداع لتنمية الالزمة واألدوات المواد

 الناجمة بالمشكالت الفرد انشغال الذهن،وتقليل صفاء على تعمل أن شأنها من بها،والتي يشعر التي

كما أن الوالدين المتعلمين يعطيان قيمة كبيرة للعلم مما ينعكس  )2(» االقتصادي المستوى تدني عن

  .الدراسيأثره على األبناء ويساعدهم على النجاح في تحصيلهم 

من أهم العوامل المؤثرة في اتجاهاتهم نحو أبنائهم ذلك «كما يعتبر المستوى التعليمي للوالدين

أن المستوى التعليمي للوالدين يؤثر على شعورهم بكفاءاتهم للقيام بأدوارهم في عملية التنشئة 

التشدد والعقاب البدني في  الوالدان يميالن إلى البعد عن« االجتماعية لألبناء،فقد أثبتت الدراسات أن 

أساليب التنشئة أو إلى االتجاه نحو استخدام المناقشة واألساليب العلمية الجديدة كلما ارتفع مستواهما 

                                                                 
.45سابق،ص المرجع ال: فياللي ،سليمة)   1 ) 

 ( 2) عبد الرحمان، سيد سليمان، المتفوقون عقليا، مكتبة زهراء الشروق،القاهرة،2004 ،ص 58 .



التعليمي،مما يشير إلى أهمية المستوى التعليمي للوالدين وأثره في تعديل اتجاهاتهما نحو التنشئة 

  .)1(» زن االجتماعية وفي ممارسة دورهما على نحو متوا

 السليمة التربية ووسائل بأساليب األبوين إلمام من بد ال كان« ألبنائهم اآلباء تربية تستقيم وكي

 األسرة عمل تعيق التي المشكالت أبرز من ولعل األبناء تنشئة في اإليجابي دورهم يفعل مما ،

 أو والمحاكاة التقليد على واعتمادهم الصحيح التربية بأسلوب واألمهات اآلباء بعض جهل"  التربوي

 أن هو االستقالل سنوات بعد خاصة الجزائر في يالحظ وما )2(». للصدفة التربية عملية ترك

 ،فتعليم التعليم نحو عالمجتم ألفراد الهائل اإلقبال في كبير بشكل ساهمت ومجانيته التعليم إجبارية

 يساعد التعليم ألن، كبيرة بصورة يةاألم على والقضاء المستقبل وأمهات آباء تعليم هو األطفال

 تحصيلهم على إيجابا ينعكس مما لألبناء سليم بتوجيه تثمر التي والمتابعة التربية حسن في الوالدين

  .الدراسي

 والمتابعة المساعدة تقديم ةإمكاني كانت كلما جيد تعليمي بمستوى تتمتع األسرة كانت فكلما

 المهن ذوي من كانوا المبدعين األطفال آباء من كبيرا عددا أن تيرمان دراسة أظهرت فقدأكبر،

 كبير تأثير ذو لآلباء التعليمي المستوى يعتبر كما. )3(الراقي التعليمي المستوى ذوي ومن الراقية

 المواقف خالل من المكتسبة الخبرات على دليال يعتبر أنه ذلك«  لألسرة الوظيفي الدور على

  .)4(»أطفالهم تنشئة على تساعدهم الخبرات هذه و اعايشوه التي اليومية التعليمية

 طيب شعبا أعددت*     أعددتها إن مدرسة األم :إبراهيم حافظ الشاعر يقول:  والتعليم المرأة  ـ

  .األعراق

 لألبناء الدراسي بالتحصيل ينبئنا للوالدين الدراسي التحصيل أن هو عليه المتعارف منف

 على التركيز وجب لذلك األبناء تربية في فعاال  دورا يلعب يالذ لألم التعليمي المستوى خاصة

 قطاع في للمرأة ومتزايدا كبيرا إقباال األخيرة السنوات في يالحظ ماو« .         المرأة تعليم

 جميع في العمل لهن يوفر عالي تعليمي مستوى لديهن النساء من كبير عدد لوجود التعليم،وذلك

 من متقدمة مراحل وإلى اإلناث من كبير عدد تستقبل الجزائرية رسةالمد أن نجد حيث القطاعات

                                                                 
. 340مرجع سابق،ص : همشريأحمد  ،عمر)   1)  

 ( 2) عطا ،إبراهيم محمد: دور اآلباء واألمهات في دعم المنهج المدرسي لألطفال،المؤتمر الدولي للطفولة في اإلسالم،القاهرة،1990،ص3-1.
 ( 3)  صالح، محمد أبو جادو:تطبيقات عملية في تنمية التفكير اإلبداعي،دار الشروق،عمان،2004 ،ص56 . 

 ( 4) الكتاني، فاطمة : االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية،د.ط،دار الشروق للنشر،عمان،األردن،2000 ،ص 85 .



 أنفع المرأة تعليم ،ألن تجاهلها يمكن ال ملحة ضرورة أصبح المرأة فتعليم.)1(»بالسابق مقارنة التعليم

  .باديس ابن اإلمام له دعى كما بأكمله الشعب تعلم فقد تعلمت إذا المرأة ألن الرجل تعليم من

 الطالب أعداد يفوق الطالبات عدد أصبح حيث وملحوظًا سريًعا تطوًرا  المرأة متعلي شهد وقد

 الغد أم هي اليوم وطالبة .وميولها لرغباتها وفقًا لها متاحة  الفرصة وأصبحت المراحل معظم في

 رأكث ماأل هذه تكون كما تعليماً، أكثر لكنهم أقل، أطفالها عدد صحية، أسرة تربي تعلماً األكثر واألم

  .التنمية متطلبات مسايرة أجل من تعليمها مواصلة على قدرة وأكثر والعمل البيت في إنتاجية

 ينبئنا مؤشرا يمثل للوالدين الدراسي التحصيل«  أن زمن منذ بها المعترف األمور فمن

 اكتشف وقد.  الصدد هذا في مهما عامال يمثل بالذات األم تعليم فمستوى لألبناء الدراسي بالتحصيل

 تعليم سنة كل عن نقطة%  1,1 ب يزداد تقدير على الفتاة حصول احتمال أن مثال) 1998( ديردن

 القراءة تعليم إلى بالنسبة حاالته أقوى في االرتباط هذا ويكون، أمها اجتازتها إضافية

 التي توالمعلوما الخبرات ألبنائها تنقل أن الطرق بشتى تحاول والمثقفة المتعلمة واألم.)2(»والكتابة

 على كتشجيعها والمعرفة بالعلم يتصل ما كل على وتشجعهم الطويلة دراستها سنوات في اكتسبتها

 في يزيد مما ألبنائها األنترنيت و الحاسوب لاستعما  وكذلك األجنبية اللغات وتعلم المطاعة

  .الدراسي تحصيلهم

  :لألسرة االقتصادي و االجتماعي المستوى)5

 بين العالقة في و ألبنائهم الوالدين معاملة في يؤثر واالجتماعي تصادياالق األسرة مستوى إن

 الشخصي التكوين في أثر له يكون بالتالي و ألفرادها األساسية الحاجات إشباع مدى و األسرة أفراد

 نفسية أثار منها و أمراض من يتبعه وما التغذية سوء منها متفاعلة و متعددة آثار منه تنشأ فالفقر. لهم

 زيادة إلى األب يضطر الفقيرة األسر في حاالت وفي. وإحباط قلق من يخلفه وما الحرمان عن اتجةن

 أغلب وفي توجيهم و أبنائه تربية على إشرافه يضعف بالتالي المنزل عن غيابه فيطول العمل ساعات

 الراحة للوسائ يفتقر و الصحية الشروط تستوفي ال ضيقة مساكن في الفقيرة األسر  تسكن األحيان

                                                                 
. 66مرجع سابق ،ص  :،نوال زغينة )  1)  

العوامل االجتماعية/ غير المدرسية المرتبطة بالتحصيل الدراسي، 
 
 (2) أحمد جميل حمودي،
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 الذي الشارع إلى أبنائهم دفع إلى  يضطرهم مما الوقت نفس في الوالدين وتريح األبناء تجذب التي

  . مختلفة مؤثرات إلى يعرضهم

  :االجتماعي المستوى ـ أ

 الدراسات بينته ما هذا لألسرة االجتماعي المستوى باختالف األسرية المعاملة أساليب تختلف

 الدنيا االجتماعية فالطبقة.الواحد المجتمع في وأسرة أسرة وبين وأخرى طبقة كل بين فروق هناك«

 نجد كما.)1(»والعليا المتوسطة الطبقة من واالقتصادية االجتماعية التنشئة عملية في تسامحا أكثر

 وضح وقد واإلهمال العقاب أسلوب الستخدام ميال أكثر الدنيا الطبقات في اآلباء

 واالقتصادي االجتماعي المستوى بين العالقة« حول أجراها سةدرا في) 1986Luster(لوستر

 من طفال 65 من البحث عينة تكونت حيث أطفالهن تنشئة في األمهات تتبعها التي واألساليب لألسرة

 إيجابيا ارتباطا يرتبط لألسرة واالقتصادي االجتماعي المستوى أن الدراسة وبينت الروضة أطفال

  ) .2(»لطفلها األم توفرها التي الرعاية وكذا االجتماعي عمالد بمستوى إحصائيا داال

 حيث 1959 سنة بدراسة" Mackinon et Cenders"وسنترز ماكينون  من كل قام كما

 أنماط استخدام إلى الدنيا االجتماعية الطبقة في اآلباء ميل أن« به قاما الذي المسح خالل من وجدا

 مقياس يقيسه الذي التسلطي االتجاه مع يتسق البدني عقابوال األوامر بطاعة تتميز ، التربية من

 % 30  :كاآلتي المسح هذا في اجتماعية طبقة كل في التسلط نسبة كانت ولقد ، التسلطية المساواة

   .)3(»الدنيا الطبقة في % 80 و العاملة، المتوسطة الطبقة في % 62 ،و العليا الطبقة في

 يساعده مرموق مركز على أبنائهم حصول هو العليا توياتالمس آباء إليه يطمح الذي فالهدف

 مما والديه هدف إلى الوصول من خبراته تمكنه ال وقد المبكر واالستقالل بالتحرر إحساسه على

 الحسنة المعاملة أساليب تتبع فإنها المتوسط االجتماعي المستوى ذات األسر أما. الثقة فقد إلى يؤدي

 بالتأنيب يكتفون فنجدهم القاسية المعاملة أساليب تجنب محاولة مع ناءلألب المستمر التشجيع خاصة

 اآلباء ،فسلوك المنخفض االجتماعي المستوى ذات األسر أما«.الطفل مستقبل على سلبا يؤثر والذي
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 أن باأللم،كما الطفل يشعر البدني،مما العقاب ممارسة إلى ،والميل والصرامة بالتسلط يمتاز فيها

   )1(» .العدوانية أساليب استخدام في يتمادى يجعله والمراقبة يهالتوج انعدام

 بين الوالدية القيم في لالختالفات تبعا األطفال سلوك ضبط أساليب في اختالفات هناك بالتالي

 وإلى، الخارج من المفروضة للقيم الطفل إخضاع إلى يميلون الدنيا الفئة من الوالدان فنجد الفئات

 الداخلية الدينامية تقدير إلى يتجهان المتوسطة الفئة في الوالدين ،بينما البدنية عقابال أساليب استخدام

 دراسات وتؤكد .والتوجيه واإلقناع الحوار أساليب إلى ويميالن لنموه الالزمة والمطالب للطفل

 والوسطى المهنية للفئات والسيكولوجية واالجتماعية االقتصادية الظروف كانت إذا« أنه عديدة

 المهنية واألعمال المراكز وإشغال العلمي والتحصيل الدراسة على أبنائها تشجع الفئات هذه جيدة،فإن

 العلمي التحصيل على أبناءها الفالحية و العمالية الفئات تشجع ال حين ،في المجتمع في الحساسة

  .)2(»الجيدة غير والمادية والسيكولوجية االجتماعية أوضاعها بسبب

 الجامد التربوي النموذج خاصيات تشكالن والقسوة التسلطية كانت إذا أنه هو هإلي نشير وما

 يمكن ال والصرامة القسوة ،فإن المرن التربوي النموذج خاصيات تشكالن والتسامح والديمقراطية

 من نوع على للحفاظ وسيلتان فقط هما ما بقدر الدنيا االجتماعية بالفئات مرتبطتين سمتين اعتبارهما

 هما والتسامح المرونة أن كما .جدا صعبة الحياة ظروف تكون حينما األسرة أعضاء بين ازنالتو

 إلى للوصول متعددة االختيار إمكانيات تكون حينما األسرة داخل الممارسة التربية أشكال من شكالن

   .ما إشباع لتحقيق أو معين هدف

   :االقتصادي المستوى ـ ب

 خالل من ذلك ويقاس الحاصل المادي الدخل بمستوى سرةلأل االقتصادي العامل تحديد يتم

 الدخل نسب تحسب ما وغالبا، األسرة أفراد يتقاضاها التي السنوية الدخول أو الشهرية الرواتب

 سيارات أو منازل أو غرف من األسرة ممتلكات وىبمست أيضا يقاس كما، األفراد عدد على المادية

  غذاء من الحسنة المادية فالظروف.المنزل بداخل توجد يالت األدوات خالل من أو عقارات أو

 األبناء لمتابعة للتفرغ اآلباء تساعد ا التعليمية األجهزة وامتالك,  علمية ورحالت,  والعاب,  وسكن

 يتميزان اقتصادي اجتماعي وسط إلى العائلة فانتماء«  المادية تالحاجا إشباع وراء اللهث عوض
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 في الدخل لقلة المعيشية الظروف وصعوبة والبطالة والفقر االجتماعية واراألد في والصراع بالجهل

 الصحية الرعاية توفير وصعوبة السكن، ضيق أو توفر وعدم العائلة حاجيات ازدياد مقابل

  .)1(»المعاش الواقع لظروف أبنائهما،واالستسالم لرعاية الوالدين إهمال إلى الالزمة،يؤدي

 االستقالل اتجاهات وتعزيز تقوية إلى تميل الضعيف الدخل ذات األسرة« أن نجد كذلك

 اليومية األسرة مصاريف وسد العيش على ليساعدوهم وذلك األبناء نفسية في االنجاز على يعوالتشج

 الحماية اتجاهات وتتبنى أفرادها عدد من التقليل إلى تميل المرتفع الدخل ذات األسر حين ،في

 أن المالحظو .)2(» ناعمة تنشئة وتنشئتهم وتدليلهم عليهم والخوف طفاللأل الشديدة والرعاية الزائدة

 المتوسطة األسر فأبناء .ومتابعتهم األبناء تربية في سلبية آثار لهما المدقع والفقر الفاحش الغنى

 للوالدين االقتصادي المستوى ارتفاع بين ارتباط يوجد كذلك غيرهم، من تحصيال أكثر هم الدخل

  .وتسامحهما مرونتهما درجة وبين

  : السكن ظروف -1-ب

 في يؤثر عامل وكل البعض يبعضها مرتبطة بعوامل مرتبطة لألسرة السكنية الظروف إن

 اجتماعية و صحية ظروف يوفر ال مسكن عليه يترتب لألسرة االقتصادي المستوى فانخفاض األخر

 فرص من يحرم الضيق للمسكن مكانيال الحيز أو الجو هذا في فالطفل، الرعاية إلى أيضا يفتقد كما

 في أطفالهم متابعة من الوالدين لحرمان يؤدي أنه إلى باإلضافة المسكن هذا داخل  والدراسة اللعب

 التجهيزات يوفر الذي البناء هو«  السكنو. المدرسي للنشاط المتابعة ناحية من خاصة الميادين شتى

 فيه يشعر الذي المكان أن لهم،كما والعقلية الجسمية الصحة لتحقيق األفراد يحتاجها التي واألدوات

 والتقاليد العادات المختلفة،ومكونات الثقافات فيه وتحفظ اآلخرين، واحترام بالخصوصية الفرد

 ارتفع فكلما) 3(» الحياة، في وبحبوحة وكرامة انتماء دليل هو ذلك كل وفوق الهوايات فيه وتمارس

 المساكن فنجد الدخل نقص إذا بينما الحياة، لمتطلبات أكثر ئمامال واسعا المسكن كان كلما الدخل

 لألولياء أو لألبناء سواء المنزل في الدراسة على تساعد وال الحياتية والمتطلبات تتالءم وال بسيطة

  .لمتابعتهم
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 حال النفسي والهدوء االستقرار من الوالدان عليه يكون ما مدى على يؤثر « السكن فضيق 

 واسًعا حيًزا يتطلب وهذا واللعب الحركة إلى يميل طبيعته بحكم الطفل عن فضال ، أطفالهم مع تعاملهم

 يضطره مما ، ذلك له يتم فلن ضيقًا المسكن كان فإذا ، الطاقة من لديه ما بعض فيه يبدد أن يستطيع كي

 بدورها سرةاأل قيام بالتالي)1(»السكن داخل واالضطراب القلق تثير السلوك من أنماط ممارسة إلى

 تجهيزه ومستوى«  السكن بنوعية يرتبط ومتابعتهم األبناء على كاإلشراف التربوية خاصة ووظيفتها

 المستوى ارتفع كلما إذ لألسرة االقتصادي المستوى مع يتناسبان وعدمها السكن ملكية أن كما

 فرد للك فسحة جودوو المسكن فشساعة) 2(».مستملكة منازل في السكن إلى مالت لألسرة االقتصادي

 المدرسية الواجبات وحل والتركيز بالدراسة لألبناء يسمح مكان توفر،و الشخصية حرياته لممارسة

  .صحيح والعكس.الدراسة في النجاح من للتمكن

 ضيق مع األوالد وكثرة المعيشة مستوى وتدني لألسرة« االقتصادية الحالة سوء أن كما

) 3(».إاخ..الشمس وأشعة كالتهوية الالزمة الصحية لعناصربا والضرر الحرمان إلى يعرض السكن

 خاصة بصفة دراستهم وعلى األبناء على وكذلك أبنائهم متابعة في الوالدين على يؤثر الوضع هذا

 التركيز صعوبة بالتالي المدرسية الواجبات وحل للدراسة مخصص مكان إيجاد عليهم يصعب ألنه

 لمساعدة العمل عن البحث إلى المرأة يدفع« السكن ضيق و.سيالدرا تحصيلهم على سلبا يؤثر الذي

 على مؤثرا عامل طويلة لفترات البيت عن والغياب للعمل ذهابها يكون وقد دوره آداء في الزوج

   والحوار التواصل نقص بسبب الدراسي وتحصيلهم األبناء

  )4( ».وأبنائها األم بين واالحتكاك

  : المرأة عمل-2-ب

 نفس في لكن عديدة إيجابية جوانب التنمية مسيرة في والمشاركة للعمل أةالمر لخروج إن

 ،فنجد الدوام نظام إلى العمل في خضوعها خاصة واألبناء األسرة على سلبية آثار له الوقت

 إلى الطويلة الساعات هذه المنزل عن بعدها أدى وقد.  مساءا وينتهين صباحا العمل يبدأن معظمهن

 الرجل عن بنيتها في تختلف فالمرأة ، صحتها على السلبي األثر إلى إضافة األسرة في مشكالت
                                                                 

 ( 1) محمد ،علي أحمد الشهري:التربية الوجدانية للطفل وتطبيقاتها التربوية في المرحلة االبتدائية، رسالة ماجستير غير منشورة، آلية التربية،قسم التربية 
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 ظهور إلى أدى بالرجل أسوة عليها المطبق الطويل الدوام نظام فإن لذلك مسؤولياتها في وكذلك

«  العاملة المرأة وقت وضيق.االجتماعية والمشكالت الصحية كالمشكالت حياتها في مختلفة مشكالت

 يؤدي األم عمل أن تبين التي الدراسات إحدى ذلك تؤكد حيث األسرية المشكالت من الكثير لها سبب

 هذا(..)صارم دقيق نظام على السير على أسرتها تجبر العاملة المرأة ألن األسرة نظام في تغير إلى

 امم مزدوجة وظيفتها جعل اجتماعيين بدورين قيامها أن حيث العاملة المرأة وقت ضيق عن ناتج النظام

  . )1( » أسرتها باحتياجات تفي أن تستطيع ال جعلها

 وتعمل« أرملة أو مطلقة نجدها خرجت وإن وحتى للعمل تخرج ال المرأة كانت القديم ففي

 في السبب األحيان بعض في األطفال بيتها،ويكون لشؤون وتتفرغ العمل فتترك تتزوج حتى الفتاة

 كلها الشرائية القدرة وانخفاض األسعار وارتفاع معيشةال فغالء حاليا العمل،أما عن المرأة انقطاع

 واالهتمام األسرة نفقات تغطية في يساعدها عمل عن للبحث المرأة أمام واسعا المجال فتحت عوامل

  ).2(»خصوصية دروس إلى واحتياجهم تمدرسهم حالة في ،خاصة المتزايدة األبناء حاجات بتوفير

 المدة«يعتبر الذي العمل في تستغرقه الذي بالوقت وثيقا ارتباطا يرتبط المرأة عمل أن كما

 أو اليوم في عادة العمل ساعات وتحدد الراحة فترة تحسب ال ثمة ومن للعمل الفعلية

 ومراكز المهن بعض في العمل مدة تقل ،كما اإلضافية للساعات األقصى الحد األسبوع،وتحديد

 أن نجد وطبيعته،لذلك العمل بنوع يرتبط العمل وقت كذلك) 3(».والنساء األطفال وعمل الشاقة العمل

  .والتعليم الصحة قطاع مثل الخدماتية القطاعات في العمل تفضل المرأة

 له كذلك وسلوكهم، األبناء  شخصية على تأثير له المنزل عن طويلة لساعات المرأة وغياب

 ضعف وبين األم عمل بين الباحثين بعض يربط حيث“ الدراسي األبناء مستوى على كبير تأثير

 في فتقصر أطفالها على ينعكس العمل في وإجهادها األم إرهاق أن حيث الدراسة مستوى في األبناء

 "ويلسون جان" تقول ذلك وفي الوقت لضيق نظراً المدرسية واجباتهم على واإلشراف مالحظتهم

 اإلنترنت شبكة قطري عن األمهات من مجموعة مع تمت محادثة طريق عن ومطلقة عاملة أم وهي

                                                                 
 ( 1) أحمد، ابراهيم عبد الهادي: السلوك التنظيمي:دراسة في التحليل السلوآي للرجل والمرأة في العمل و االدارة،بنها:مكتبة الجامعة،1991،ص194.
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 ( 3) زآي: بدوي: العالقات في مختلف الصناعات،ط2،دار الفكر العربي،القاهرة،1961،ص 73.



 الوقت أجد ال الثالثة ألطفالي إنجابي ومنذ حقيقة« الدراسي ومستواهم العامالت أبناء موضوع حول

  )1(» ذلك بسبب بالذنب أشعر وأني عملي بسبب وذلك المدرسية واجباتهم في لمساعدتهم

 تجاههم مقصرة أنها وتشعر أبنائها تجاه بالذنب يشعرها العاملة للمرأة بالنسبة الوقت فضيق.

 األدوار كل على وتوزيعه تنظيمه على القدرة بعدم المرأة شعور إلى يؤدي وضيقه الوقت قلة ألن«

 األدوار عن الناتج الوقت بضيق عميق إحساس من تعاني العاملة فالزوجة بها المرتبطة والمطالب

 وهي) تالبي داخل(األم الزوجة أدوار أو) البيت خارج(العمل أدوار سواء بها تقوم التي المتعددة

 بتوفير ألبنائها التحصيليو الثقافي المستوى من ترفع عاملةال والزوجة )2(».مطالبها في متباينة أدوار

 تأثيراً يؤثر ال ذاته حد في المرأة عمل إن« )م1990"(خفاجي أحمد فاطمة"تقول كما، لهم المادي الجانب

 الوقت طول حيث من المرأة بعمل المحيطة الظروف ىعل وإنما واتجاهاتهم األبناء شخصية على سلبياً

 وعملها البيت خارج عملها بين التوفيق على تعينها التي التيسيرات وجود عدم أو العمل في تستغرقه الذي

 وكأم كزوجة دورها أداء على اإلرهاق هذا آثار ،وتنعكس والنفسي الجسمي إرهاقها إلى يؤدي مما داخله

  .)3(»وأوالدها ابزوجه عالقتها في خاصة

 ناحية ومن وزوجة أم هي ناحية من األدوار في ازدواجية لديها أصبحت العاملة المرأة بالتالي

 ثانية كوظيفة يعتبر المهني عملها ألن الوظائف، هذه بين الموازنة وعليها وظيفة صاحبة هي أخرى

 أضافت المسؤوليات هذه.زليةالمن واألعمال والتربية اإلنجاب في المتمثل الطبيعي عملها إلى مضافة

 إال الرجل مثل مثلها العمل ساعات وتساوي البيت خارج عملها فرغم المرأة عاتق على كبيرا عبئا

 وكثرة األسرة أفراد عدد ارتفاع مع خاصة، متساوي غير بينهما المنزلية لياتالمسؤو أن نجد أننا

  .النواحي جميع من المستمرة الرعاية إلى بحاجة هم الذين الصغار األطفال

 تنشئتها و رعايتها أسلوب على ذلك أثر كلما طويلة ساعات المنزل عن غيابها زاد كلما العاملة فالمرأة 

 أن ويالحظ لألبناء، الدراسي المستوى على ذلك وتأثير دراسيا متابعتهم على القدرة عدم ناحية من ألبنائها

 في معهم وهي عنهم غائبة تكون قد وإنما نزلالم خارج فقط أبنائها عن تغيب ال العاملة المرأة

 بها يمكن طريقة اآلن حتى توجد ال به المعمول المرأة عمل نظام«  هو ذلك كل في والسبب المنزل

                                                                 
  :تحت عنوان ،رنتعن طريق اإلنت جان ويلسون، محادثة)1              (
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  .)1( »اآلخر على أحدهما يطغي أن دون أطفالها وبين الوظيفي عملها بين التوفيق لألم

 العقلية الجوانب لفمخت من الطفل ونم في خصوصا العائلية العالقات في مركزي دور لألمو

ورغم أن األمهات العامالت يصرفن وقتاً أقل مقارنة بغير العامالت في . إلخ... واللغوية واالنفعالية

لنوع  تربية أبنائهن ، إالّ أن هذا الوقت من حيث األداء والفائدة ربما يكون أكثر إفادة لألبناء كما أن

حيث أن األعمال الشاقة والمتعبة أو ذات الضغط النفسي  ر على أوالدهاتأثيره مباشعمل المرأة األم 

 ال تعمل ألم يولدون الذين األطفال أن القول يمكن بالتالي، الشديد تؤثر سلبياً على عالقة األم بأبنائها

 :منها الشروط بعض لهم توافرت ما إذا السوء يمسهم وال خاصة معاناة يواجهون

 . طاقتها وتستنفذ تنهك لكيال مجهد وغير ناسبام األم عمل يكون أن -

  .األساسية الحياة متطلبات بتوفير لها يسمح مجزيا ماديا دخال األم عمل يوفر أن -

 الوقت نفس وفي اشتغالها إيجابيات على يحافظ بشكل وقتها تنظيم العاملة األم على يجب كما

 وسالمة األسرة كيان على بالحفاظ علّقيت فيما خصوصاً ممكنة درجة أقل إلى السلبيات من تقلّل

  .المستقبل عماد هم الذين األبناء

  األسرية المتابعة أنماط: ثالثا

 عن أكانت سواء ومتابعتهم أبنائهم تربية في اآلباء يتبعها التي والعمليات األساليب كل هي

 عن نموه وقتع سلبية كانت أو للطفل سليم نمو لتأمين إيجابية أكانت سواء قصد غير أو قصد

 ما فمنها منها، المستمدة الفلسفات حسب األبناء توجيه في التربوية األساليب تتعدد الصحيح،و االتجاه

 حدود توجد فال. المعاصرة التربوية االتجاهات من يستمد ما ومنها اإلسالمية الشريعة من يستمد

 الوقت طيلة عينهب معين نمط باعإت ألسرة يمكن وال األسرة في متبعةال التربوية األنماط بين فاصلة

 وفي األبناء شخصية تكوين في واضحا دورا تلعب األسرية المعاملة وأساليب، الظروف جميع وفي

 المختلفة أبعادها في الشخصية بتكوين الوثيق الرتباطها فيه يعيشون الذي المجتمع مع تكيفهم

  .واالجتماعية والنفسية البيولوجية

                                                                 
 .292هـ،  ص 1407= م 1987 مكتبة الهالل للطباعة والنشر، بيروت، دار: العائلة الطبي قاموس :رفعت ،محمد )1(



 األبناء فسلوكيات ، ألبنائهم اآلباء أكسبها التي التربية بنمط تتنمط األبناء فشخصية بالتالي

 األساليب أو األنماط هذه«اآلباء من ديمقراطية بسلوكيات يتصف أسري جو في ينشؤون الذين

 في التذبذب أو الزائدة القسوة أو التدليل في كاإلسراف المعاملة في سلبية أساليب بين ما تتفاوت

 على التعرف في تتمثل إيجابية وأساليب وأنماط(..) األبناء على الزائدة الحماية فرض أو المعاملة

 واالنفعالية والجسدية العقلية وقدراتهم إمكاناتهم على بناء مثالياً توجيهاً وتوجيههم األبناء قدرات

 المتابعة فأساليب)1(» الخارجية البيئة مع والتوافق االجتماعي والتفاعل للنمو أمامهم الفرص وإتاحة

 وهنا.التربوية األهداف لتحقيق بينها فيما وتعاونها للطفل الشاملة التربية بها لتتحقق تتعدد األسرية

 .السوية األساليب أقصد

  :المتبعة األسرية األنماط ـ1

 من العديد يتضمن والذي المعقد النشاط ذلك«إلى وتشير يجابيةإ أساليب وهي :سوية أساليب أـ

  السلوكات

 وتصرفاتهم األبناء سلوكيات على إيجابي تأثير إحداث على تعمل والتي اإليجابية فاتوالتصر

  .)2(»الظاهرة

  : الديمقراطي األسلوب ـ1-أ

 متابعته مع المرونة من كبير بقدر الطفل سلوك تقبل إلى الوالدان فيه يميل الذي النموذج هو

 والهدوء االطمئنان غرس على ويبعث والوفاء والحب الثقة فيه يظهر الذي وهو إكراه دون

 على يعمل الديمقراطي واألسلوب .منطقية بصورة نشاطاته وتوجيه الطفل نفس في واالحترام

 بأن األطفال يشعر كما، الذاتية واالستقاللية الدعم وكذلك والكفاية األهلية صفات الطفل امتالك

 والمساندة بالحب يتسمون اطيونالديمقر اآلباء أن الدراسات دلت فقد«ومقدرين عادلين أولياءهم

 متطرفين غير اآلباء يكون أن األفضل فمن الذاتي، االستقالل على يشجعونهم فهم ألبنائهم واالنفعالية

                                                                 
 ( 1) عيسوي، عبد الرحمان:مشكالت الطفولة والمراهقة:أسسها الفسيولوجية،دار العلوم للنشر والتوزيع،بيروت،1993، ص 284 -288 .
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 يتحلى أي معقولة بحدود والضوابط القيود عضب فرض إلى الحرية من بقدر ألبنائهم يسمحوا وأن

   الطفل برأي اماالهتم جانب إلى القيود فرض في باالعتدال الوالدين

  .)1(»به والعناية

 آثارها وأن، النفسية الصحة على أنماطها بكل اإلساءة تأثير  الحديثة العلمية البحوث أكدت فقد

 ومؤثرة مهمة تعتبر الطفولة مرحلة خالل تحدث التي الخبرات،ف خةوالشيخو الرشد مرحلة إلى تمتد قد

 وجائرة تعسفية األسرة في السلطة كانت ذافإ« البلوغ عند النفسية وصحتهم األطفال نمو في

 وقيمها وتوجيهاتها آرائها فرض في والقسر العنف استخدام إلى تميل فإنها ؛ األب يد في ومتمركزة

 مما الديمقراطية؛ استخدام إلى تميل فإنها الوالدان يتقاسمها مشتركة األسرة في السلطة كانت وإذا

   )2(.»األبناء سلوك على إيجاباً ينعكس

 «  للطفل االجتماعي التكيف على بالغا تأثيرا  الديمقراطي النمط لهذا أن إلى الدراسات وتشير

 على اعتداًء وأقل إنتاجيةً أكثر وهو االجتماعية األنشطة ومع الناس ومع البيت خارج إيجابيةً أكثر فهو

 المبادرة بروح وتحلياً ستقاللاال إلى وميالً النفس على اعتماداً أكثر وهو مواظبةً وأكثر الغير ممتلكات

 عدوانيةً وأقل بالود اتصافاً ،أكثر صعبة ظروف تحت عقلي نشاط في االنهماك على قدرةً وأكثر

 من غيرهم عن يتميزون ديمقراطية ألسر ينتمون الذين واألطفال)3(» وإبداعاً وتلقائيةً أصالةً ،وأكثر

  :بأنهم متسلطة ألسر ينتمون الذين األطفال

 . المبادرة وروح االستقالل إلى وميال الذات على اعتمادا اكبر ـ

 . صعبة ظروف تحت عقلي نشاط في االنهماك على قدرة أكثر ـ

 . اآلخرين األطفال مع تعاونا أكثر ـ

 . العدواني بالسلوك اتصافا واقل بالود اتصافا أكثر ـ

  .  وابتكار وأصالة تلقائية أكثر ـ

   :التقبل أسلوب ـ2-أ
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 يكون حتى السليمة التنشئة شروط من أساسي شرط ويعتبر السوية األساليب من تقبلال أسلوب

 والمحبة الدفء من الوالدين يمنحه أن يمكن ما« في ويتمثل.تعاونا وأكثر ومستقرا مطمئنا الطفل

 إلخ...  وبأعماله به والفخر إليه الحديث وحسن الطفل على كالثناء بالقول عنه يعبر وقد ألطفالهم

...  الحاجة عند معه والتواجد الطفل، لرعاية والسعي والمداعبة  التقبيل مثل بالفعـل ،أو

 فقط ليس المتقبل والوالد« فيه ومرغوب محبوب بأنه الطفل يشعر أسلوب التقبل أسلوبو)1(».إلخ

 مهمة رعايته في يرى ال أيضا بل الستقباله ومهيئا مستعدا الحاالت من كثير وفي الطفل في راغبا

 انفعالية عالقة ينمي كما البيت في الصغير أهمية على المتقبل الوالد شاقا،ويؤكد عمال أو صعبة

  .)2(»معه إيجابية

  :القدوة أسلوب ـ3-أ

 الواقعي المثال ،والقدوة الواقع أرض على جسدت إذا إال التربية معهم تثمر ال األبناء إن 

 والصحابة األنبياء سيرة مثل السير لبعض ردس أو والمعلمين واإلخوة كالوالدين األمثل للسلوك

 الطفل فتقليد.السادس أو الخامس الشهر في يبدأ الطفل عند التقليد« أن" اهللا عبد" أوضح فقد، والقادة

 الحسن السلوك مظاهر من بصره عليه يقع ما يقلد فهو وشخصيته، خلقه تكوين في كبير أثر له

 يقلدون والتالميذ اآلباء يقلدون فاألبناء حتمية، عملية« مذجةالن أن "الخطيب" يذكر كما) 3(».والقبيح

 الذي الصدق؟واالبن يتعلم أن له كيف...يكذبان كليهما أو والديه يرى الذي االبن إن«.)4(» المعلمين

 كيف والديه عليه يقسو الذي واالبن الفضيلة؟ يتعلم أن له كيف... واستهتار ميوعة في والديه يرى

  ) 5(»؟...والتعاون رحمةال يتعلم أن له

 الفرد لدى الطبيعي بالميل ترتبط كونها تأثيرا وأكثرها التربوية الوسائل أخطر من فالقدوة

 التي التربوية األساليب من األسلوب هذا يعد و«.بهم يرتبط بمن التقليد طريق عن واالكتساب للتعلم

 بين والتمييز والمنطق العقل باستخدام والخير الحق نحو اإلنسان توجيه في الكريم القرآن عليها حث
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  (3)عبد اهللا، معتز: عالقة السلوك العدواني ببعض متغيرات الشخصية، مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد47، القاهرة،1998.
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 األعمى والتقليد باإلجبار وليس والحجة الحسية بالمشاهدة والخطأ الصواب ورؤية والباطل الحق

«)1(.  

  : الحوار أسلوب ـ4-أ

 والتحليل الهادف الحديث طريق عن للنقاش مشكلة أو قضية طرح في األسلوب هذا يتمثل

 األسئلة تحضير الطفل يتعلم حتى ومبسط سهل بأسلوب ناءاألب مع القضية لحيثيات المشترك

 الحوار أبعاد يفهم لكي حاسة من أكثر يوظف السامع النفس،ألن في أثبت األسلوب وهذا«وطرحها

 السليم التفكير يكسبه ما والبراهين،وهذا بالحجج، أمامه تطرح بأفكار الفرد يثري كما، وغاياته

 السؤال بطرح للمبادرة يتحفز األسلوب هذا خالل من الطفل نأ أي) 2(» متسلسلة منطقية بخطوات

 ما هذا السؤال طرح في التواضع وكذلك الحديث وأدب الرأي وإبداء المناقشة كيفية يتعلم بالتالي

   . البناء والنقد اإليجابية من جو في سلوكه يعدل

  : والعقاب الثواب أسلوب ـ5-أ

 عليه اهللا فطر ما إلى يستند ألنه«النشئ تربية في المربين بين شيوعا األساليب أكثر من هو

 وعد والترغيب، والثواب والشقاء األلم من والرهبة والرفاهية والنعيم اللذة في الرغبة من اإلنسان

 بعقوبة وتهديد فوعيد الترهيب أو العقاب أما، مؤكدة آجلة منفعة أو بمصلحة راءوإغ تحبب يصحبه

 استخدامه أحسن إذا هاما دورا يؤدي فالعقاب)3(».فيه مرغوب غير بسلوك القيام على ترتب مؤكدة

 لن فإنه فيه يقع خطأ كل عند عليه تعود العقاب االبن ألف فإذا« العقاب يستحق خطأ كل وليس

 بالنسبة والتوبيخ واإلهمال النفسية العقوبات جدوى إلى العلماء ويشير ذلك بعد فيه تأثير له يصبح

 يصبح أن إلى األمر بداية في المادي التشجيع باستخدام المربون ينادي لمقابلا ،وفي البدني للعقاب

 أسلوب هي تأثير واألكثر المجدية الوسيلة أن هو قوله يمكن وما )4(».الهدايا يفوق أثر والشكر المديح

 للخير حبه إلى يؤدي لن لكن السيء، العمل عن الطفل كف إلى يؤدي قد العقاب ألن الثواب،

 أنه عن فضالً اآلخرين، وإغضاب ذاته، إثبات عن منعه ما الطفل سيعاود ثم من و.  المطلوب

   .الميزان هو واالعتدال ، العقاب أسلوب من أفضل عموماً الثواب فأسلوب. الوقاحة و البالدة يعوده

                                                                 

 الجمالي، محمد فاضل: نحو توحيد الفكر التربوي في العالم اإلسالمي، الدار التونسية للنشر،تونس،1978،ص 113 .
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  : والعبرة الحسنة الموعظة أسلوب ـ6-أ

 إذا خاصة لفعاليتها نظرا التربوية األساليب أقدم من الحسنة ظةوالموع التوجيه أسلوب يعد«

 الطفل عند تثبت حتى مناسبة كل في التوجيهات ،وتكرار كالوالدين محب شخص من صادرة كانت

 يلزمه ولذلك الغالب في مؤقت استعداد وهو الكالم من إليها يلقى بما للتأثر استعداد النفس ففي«

 إلصالح دعوة من فيه لما األخالقية للتربية ةالفعال الوسائل من الموعظة أسلوب يعتبر و)1(».التكرار

 الدين إن)"ص(لقوله للتربية اإليجابية الوسائل أحد التذكير ويعتبر والمجتمع الفرد حال

 في بالغ تأثير له أن كما محبيه من والنصح الوعظ سماع على مجبول بطبعه فاإلنسان".النصيحة

 طريق عن مباشرة النفس في تؤثر موعظةال أن«"قطب"فيرى ومحبة بصدق جهامو كان إذا النفس

 أعظم تثير حيث الصحيحة للقدوة مصاحبة كانت إذا أقوى تأثيرها ويكون كوامنها فتوقظ، الوجدان

  ) 2(»األخالق مكارم نحو لتوجيهها البشرية النفس تربية في الدوافع

  :العملية والممارسة التعود أسلوب ـ7-أ

 خبرته خالل من تعلم ما يحسن ألنه للطفل العملي السلوك بتنمية االهتمام الوالدين على ينبغي

 الفكر بين ليربط ذلك تعدىي أن يجب وإنما فقط اللفظية المعرفة على يقتصر وال المباشرة وتجربته

 بين دوالجس الروح بين توازن أقام واإلسالم وجسد روح من البشري الكائن«ألن والتطبيق والعمل

 سلوك إلى دائما األهداف هذه يترجم فهو المثالية اإلسالمية األهدافو، االجتماعي البشري الواقع

 التعليم أن المعروف فمن معا الوقت في الشريعة ومقتضيات البشرية الطبيعة متطلبات يحقق عملي

 القلب في واستقراره العلم ثبات إلى وأدعى النفس في أوقع التطبيق بقصد أو العملي باألسلوب

  .)3(»والذاكرة

 تشاجرهم في ذلك يتجلى طفل من أكثر لديها أسرة أي في موجود التنافس :التنافس أسلوب ـ8-أ

 االستفادة للوالدين ويمكن معنويا أو ماديا أكان سواء معين بامتياز للفوز تسابقهم أو األلعاب، حول

 من كامنةال العوامل أهم من كان المتفوقين األطفال بين التنافس حب بأن أثبت فقد  الخاصية هذه من

 تحديد على العمل يجب ،بل قدراته من بأكثر الطفل مطالبة يجب ال وهنا التحصيلي تفوقهم وراء

  .ألطفالنا سليم نمو نضمن كي قدراته

                                                                 
.230ص  ،محمد، قطب، مرجع سابق)  1 ) 
. 230نفس المرجع ،ص )  2 ) 

 ( 3) عبد الرحمان، النحالوي: أصول التربية اإلسالمية في البيت والمدرسة والمجتمع،دار الفكر،دمشق،سوريا،1979،ص 263- 264.



 وسهولة البساطة األمثال ضرب في روعي إذا خاصة فعال أسلوب هو:األمثال ضرب أسلوب ـ9-أ

 توضيح ـ2. اإلفهام إلى الفكرة تقريب ـ1:إلى يهدف األمثلة يستخدم عندما والمربي «.الفهم

 األبناء ترغيب في األسلوب هذا إتباع األسرة على ينبغي كما) 1(»والعبرة العظة اتخاذ ـ3.مقاصدها

 وأن مثلةاأل هذه تتركه الذي األثر بيانو..  الوفاء و والصدق كاألمانة األخالق ومكارم الفضائل في

 .لذكرها المناسب الوقت تخير وكذلك الطفل إدراك مستوىل مناسبتها ومدى الصدق ذلك في يتحرى

  :القصة أسلوب ـ10-أ

 وتأثيًرا ، له  استهواًء أكثرها ومن ، قلبه إلى األدبيات أحب من الطفل إلى المقدمة القصة تعد 

 ةالتربوي األهداف لتحقيق بها االستعانة للمربين يمكن التي التربية أساليب أنجح من اعتبرت لذلك ؛ فيه

 وتجعل المشاعر وتوقظ االنتباه تثير األبناء،ألنها توجيه في الهادفة التربوية األساليب من فهي ،

 تعديل في أثر له يكون بالتالي بهؤالء نفسه مقارنة يحاول فهو. القصة أبطال مع يعيش الطفل

 للطفل وإفهامها اإلسالمية، العقيدة ترسيخ« إلى تهدف اإلسالمية التربوية القصة مثال فنجد. سلوكه

 أشخاص من فيها ما بكل تساعد فهي الطفل وإدراك يتناسب مبسط شيق ،وأسلوب نامية متدرجة بطريقة

 الكثير حول الطفل تساؤالت من كثير على تجيب حية بصورة وإبرازها المعنويات تجسيد على وأحداث

  ).2(»اعنه مقنعة شافية إجابات ينتظر والتي ، بالعقيدة المتعلقة المسائل من

 أهم من تعتبر والتي االستماع مهارة تنمية بينها من لغوية مهارات الطفل في تنمي فالقصة

 زيادة كذلك.جيدا نطقه كان جيدا استماعه كان فإذا يسمعه ما ينطق الطفل اللغوية،ألن المهارات

 مدى على يتوقف األسلوب هذا نجاح،و الطفل لدى الكالم مهارة وتنمية اللغوية الطفل حصيلة

 سلوك إلكساب الهادفة القصص يختار أن المربي على وجب لذلك المناسبة القصة اختيار في التوفيق

  .والجذب التشويق عنصر مراعاة مع تعديله، أو

  :سوية ال أساليب ـ ب 

 الطفل شخصية على سيئة آثارا تترك« والتي واألمهات اآلباء يتبعها التي األساليب هي

) 1981(األمريكية المتحدة بالواليات اإلنسانية والخدمات الصحة إدارة وتعرف) 3(»توافقه دون وتحول

 أو اإلهمال على القائمة المعاملة أو الجنسية اإلساءة أو الجسدي اإليذاء « بأنها األطفال معاملة إساءة

                                                                 
.  403مرجع سابق، ص  :، عثمان قدري مكانسي)  1 ) 

 ( 2) الكيالني، نجيب:أدب األطفال في ضوء اإلسالم،ط3،مؤسسة الرسالة،بيروت،1991، ص 130 .
 ( 3) محمود ،عبد الحليم منسي و آخرون:الصحة النفسية وعلم النفس اإلجتماعي والتربية الصحية،د ط،شرآة الجمهورية الحديثة لتحويل وطباعة

. 14،ص  2003الورق ،مصر ،  



 رعاية عن مسؤوال يكون شخص بواسطة وذلك، العمر من عشر الثامنة سن تحت للطفل المعاملة سوء

 والعوامل.)1(»التهديد أو لألذى رفاهيته أو الطفل صحة فيها تتعرض ظروف تحت ورفاهيته طفلال

 ومتنوعة متعددة األطفال معاملة إساءة إلى غيرهم أو الوالدين ميل في أساسياً دوراً تلعب التي المختلفة

 السابق المبحث في لها تطرقنا والتي لألسرة والتعليمي واالجتماعي االقتصادي المستوى أبرزها ولعل

 وتشمل المعاملة إلساءة التعرض من األطفال لوقاية عليها التعرف يجب التي العوامل من وغيرها

  :التالية المعاملة أساليب

  : التسلط أسلوب ـ1-ب

 على معتمدين الوالدين قبل من األبناء على الصارم النظام وفرض«و الشدة في المبالغة يعني

 من،و وميوله الطفل برغبات اهتمام نىأد دون الطاعة قيمة على صرارهموإ.)2(»وقوتهما سلطتهما

 أصدقائهم نوعيات وتحديدواالستذكار، والنوم الطعام تناول طريقة تحديد«األبناء على التسلط مظاهر

 بحيث األبناء معاملة في الصرامة أي) 3(» لألبناء الدراسة نوع وتحديد وأنشطتهم وألعابهم ومالبسهم

  :األسلوب من النوع هذا إلى باألولياء تؤدي التي األسباب ومنللتعبير، فرصة كهنا تكون ال

  .األبناء على الشديد القلق -

  .طفولتهم في تلقوه الذي األسلوب تجسيد محاولة ـ

  .أبنائهم على طموحاتهم إسقاط ـ

  .أبنائهم خالل من تداركه يحاولون فشلهم ـ

 كذلك.بالحياة التمتع على القدرة وعدم والقلق الخوف شديد فنجده للطفل بالنسبة النتائج أما

 كما حاجاته إشباع نهيمك ال لذاته،بالتالي الفرد تحقيق من واالستقاللية،والحد المبادرة روح إضعاف

 يواظب ال الشخصية هذه فنجد وسلطة رقابة بوجود إال يعمل ال فإنه الكبر عند حتى وبنفسه، يحسها

 . ضغوط عليها مورست إذا الإ الدراسة إلى الحضور على

  :النفسي األلم إثارة أسلوب ـ2-ب

 تكون عنه الناتجة اآلالم أن إال، جسدية آثار له تكون أن دون المعنف لنفسية مؤذ فعل أي هو

 مظاهر ،ومن المستقبل في حياته على ويؤثر بنفسه ثقته ويزعزع اإلنسان شخصية يحطم لكونه«أكبر

                                                                 
 ( 1) أحمد حسن المسحر، ماجدة :إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة آما تدرآها طالبات الجامعة وعالقتها بأعراض االآتئاب،رسالة ماجستير غير منشورة،

. 6،ص  2007لك سعود،المملكة العربية السعودية، قسم علم النفس،جامعة الم آلية التربية،  
 ( 2) الشربيني، زآريا وصادق ،يسرية:تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملته ومواجهة مشكالته،دار الفكر العربي،القاهرة،1996، ص 225 .
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 كخادم والمعاملة واإلحراج بذيئة بألفاظ والنعت والتحقير الذات تقدير عدمو واإلهمال الشتم العنف هذا

 النفسية اإلساءة عرفت كما.)1(»بالذنب والشعور والتخويف الظن إساءةو بالسوء واالتهام اللوم وتوجيه

 لنمو يحتاجها والتي، الطفل مع الطبيعية العاطفية العالقة من المسيء بانسحاب يتصف« سلوك بأنها

 استخدام شكل على تكون ،وقد النفسية اإلساءة أو العقلية واإلساءة الكالمية اإلساءة وتشمل صيتهشخ

 تهديده أو المنزل بأثاث ربطه أو مظلمة غرفة في أو الحمام في الطفل حبس منها غريبة، عقابية طرق

 أو لومه أو تعنيفه أو مكانته، من حاط كالم واستخدام نبذه أو تحقيره أو بالطفل ،واالستخفاف بالتعذيب

 .نفسها من واثقة غير ،منطوية انسحابية شخصية االتجاه هذا على يترتب ما غالباو«.)2(»هانتهإ

   :الزائدة الحماية أسلوب  3-ب

 كون:منها كثيرة ألسباب األولياء بعض يستخدمها التي الالسوية األساليب من الزائدة الحماية

 الوحيد الولد يكون أن الزواج من طويلة فترة بعد للطفل والدينال إنجاب ،أو األسرة في وحيد الطفل

 وتتمثل.العقلي أو الجسمي القصور أشكال بعض من الطفل معاناة العكس، أو البنات إخوته وسط

 والرعاية واالهتمام بها القيام يمكنه التي بالواجبات الطفل عن نيابة كالهما أو الوالدين أحد قيام«في

) 3(»  المختلفة نشاطاته اختيار فرصة أو بنفسه قراره اتخاذ فرصة له تتاح ،فال فيها مبالغ بطريقة به

 تدريبه يجب  والتي بها، يقوم أن يمكنه التي بالمسؤوليات الوالدين قيام بأنه«"قناوي هدى"وتعرفه

  )4(»استقاللية شخصية له يكون أن أردنا إذا عليها

 األبناء على المحافظة في المغاالة هي ائدةالز الحماية أن التعريفين هذين من نستشف 

 الطفل شؤون في السافر كالتدخل بها يكلفون التي المهام وممارسة كبيرة بدرجة عليهم والتخوف

 فال طلباته تجاب أن الطفل تعود« الزائدة والحماية.المدرسي اإلنجاز على مقدرته عدم من والقلق

 عالقاته وفي سلوكه في ويضطرب يرتبك فهو اةالحي في المستمرة االحباطات مقاومة يستطيع

 في اآلخرين مواكبة عن والدونية بالعجز لشعوره المجتمع من وينسحب ينطوي االجتماعية،أو

  )5(»وعاداتهم عالقاتهم

                                                                 
 (1 )Barrow, Georgia M; Aging, the Individual &Society. Minneapolis / St. Paul: West Publishing Company.1996 .p292.

 
. 8مرجع سابق،ص:ماجدة  أحمد حسن المسحر،)   2 ) 
. 108مرجع سابق، ص  :، زاهي الرشدانعبد اهللا)    3 ) 

 ( 4) قناوي، هدى محمد:الطفل تنشئته وحاجاته ، دار الشروق، القاهرة ، 1414هـ ،ص 85 .
 ( 5) إسماعبل، أحمد:مشكالت الطفل السلوآية وأساليب معاملة الوالدين،ط2،دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية،1996، ص 140 .



 من السيطرة لتأكيد وهذا الزائدة للحماية ميال األكثر هم سنا األكبر اآلباء أن هو يالحظ وما

 األكبر األمهات من األبناء على سيطرة أكثر سنا األصغر األمهات نجد ابينم سنا، األصغر اآلباء

 في التوازن اختالل نجد الزائدة الحماية نتائج ومن. بسنهن تتأثر لألمهات التربوية القيم أن أي سنا،

 ،وكذلك المسؤولية حمل فرص له تتاح ال الطفل ألن النمو عملية تعطيل الشخصية،وكذلك العالقات

 )1( .فيها مبالغ بصورة العالقات هذه في اآلباء لتدخل أصدقائه مع فلالط بعالقات اإلضرار

   :اإلهمال أسلوب ـ4-ب

 تشجيع أو رعاية دون وتركه ونبذه الطفل إهمال على ويقوم الالمباالة أو اإلهمال أسلوب

 في نهم السخرية أو الخاطئ السلوك على عقاب أو محاسبة ودون به يقوم الذي المرغوب للسلوك

 عن المسؤول الشخص أو األسرة تقوم ال عندما مهمال الطفل ويعد، والمدح الثناء استحقاقه حالة

 عليه واإلشراف ومراقبته األمراض ضد وتحصينه ورعايته وتشجيعه, كاف بشكل بتغذيته, تربيته

 الطفل نع الكامل التخلي مرحلة إلى الجسدي اإلهمال يصل وقد، به المحدقة األخطار من وحمايته

 في الطفل ألن باإلهمال الشعور في الرئيسي السبب هو األم من والحرمان، المسكن خارج وطرده

 و ونفسية جسمية حاجات من له توفره بما أمه خاصة والديه على كليا اعتمادا يعتمد صباه فترة

  .واهتمام رعاية من تمده وما اجتماعية

 أثبتت فقد أبنائهم لحاجات يهتمون وال لعيشا أسباب طلب في منهمكين األولياء معظم فنجد

 ارتباط وبالتالي عنده القلق نشوء إلى تؤدي الجسمية الطفل آلالم األم استجابة عدم« أن الدراسات

 الطمأنينة،وهذا وعدم بالتهديد يشعره به األم مباالة عدم النفسية،ألن بآالمه للطفل الجسمية اآلالم

 حرمانال نجد لألبناء اإلساءة مظاهر وأهم.) 2(»الطفل شخصية له تتعرض أن يمكن تهديد أكبر يعتبر

 عوامل ومن.األعلى والمثل واألمومة األبوة إلى يفتقدون األبناء نجد كما، ،التعليم ،التغذية العاطفي

 ومن، األسرة أفراد عدد ،كثرة األم ،عمل اإلعاقة واألسري االجتماعي الفقر،التفكك:نجد اإلهمال

 ه،شعور االنتباه ولفت باالهتمام يحظى لكي باأللم الطفل إدعاء نجد األسلوب هذا على تبةالمتر اراآلث

 يجدون الذين األطفال إلى"قناوي هدى"وتشير .الالإرادي كالتبول اآلخرين على والحقد بالوحدة

 يبالتال«والنجاح بالمكانة يشعرون كي إليها ينتمون جماعات عن البحث يحاولون أسرهم في اإلهمال

                                                                 
  (1)  طالبي، الصادة:عالقة أساليب المعاملة الوالدية بالقلق االجنماعي،رسالة ماجستير غير منشورة،آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،قسم علم النفس وعلوم

  .23،ص   2007 -2006ربية واألرطوفونيا ،جامعة محمد خيضر،بسكرة ،الت
(2 )freud  , Anna ;les enfants maladies ;imprimerie du sud ;toulouse ;1988 ;p 177 . 



 الغير،بل يحترمون ،فال به يقومون عمل أي في المنضبطة وغير المتسيبة الشخصيات من يصبحون

 ومخالفة االعتداء عليهم فيسهل أسرهم في افتقدوها التي جتماعيةاال للحساسية فاقدين يصبحون

 . إليه ينتمي الذي الفرد تحكم أن يجب التي والنظم القوانين

  :التدليل أسلوب ـ5-ب

 كذلك المسؤوليات لتحمل توجيهه وعدم الطفل معاملة في والتهاون التراخي يعني التدليل

 على الطفل تشجيع أي. منطقية تكن لم وإن حتى الوسائل بشتى وتلبيتها األبناء لمطالب اإلذعان

 يمر التي العمرية والمرحلة تتناسب التي المسؤوليات لتحمل توجيهه وعدم رغباته كل تحقيق

 يصدر نقد أي ضد أطفالهما بها يقوم التي سوية الغير السلوكات على الوالدين دفاع نيتضم كذلك.بها

 االنفعالي النضج عدم إلى« يؤدي والتساهل األبناء مع التسامح في اإلفراطو. الخارج من طفالأ إلى

 إلى يتعرضون الفشل،وعندما يتعلموا ولم اإلحباط يتعودوا لم األطفال هؤالء ألن.األطفال لدى

 األظافر قضم مثل والعصبي النفسي االضطراب بعضل تعرضهم ذلك على يترتب إحباطية واقفم

   )1(»الغضب وثورات الالإرادي والتبول

 األسر في خاصة الجدات فنجد الوالدين أحد وفاة بينها من أسباب لعدة يستخدم التدليل أسلوبو

 الوالدين بين الزوجية العالقة فتور كذلك ،بناتها أو أبنائها أبناء مع سلوباأل هذا إلى تلجأ الممتدة

 أ كما.األبناء على العطف في المغاالة إلى األم أو األب يلجأ بالتالي والمودة الحب من وخلوها

 .أبنائهم مع التسامح في يبالغون تجعلهم طفولتهم في القسوة إلى اآلباء تعرض

  : القسوة ـأسلوب6-ب

لهم للقيام أطفاتحفيزوبات التي يستخدمونها لتشجيع أو يختلف األولياء في نوع الضوابط والعق

الستخدام األسلوب التسلطي فيما يتعلق  فبعض اآلباء واألمهات يميلون بالسلوك المرغوب فيه

 ممارسة«وأسلوب القسوة يشير إلى.أنهم المتحكمون الواضعون للقواعد ، بمعنىبالضوابط والنظام 

 بأنهم وإشعارهم الوالدية بالرعاية اإلحساس من رمانهم البدني وأ النفسي واإليذاء األبناء مع لعنفا

 العقلية جوانبها جميع في الطفل شخصية نمو في يؤثر األسلوب وهذا)2(»فيهم مرغوب غير
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 العدوانية لىإ والميل النفسية مراضباأل واإلصابة االنحراف لىإ يؤدي مما لغويةوال ،االنفعالية

 المطالبة من يمنعه أنه كما العقاب من الشديد لخوفه نشاط أيب مالقيا عن يمتنع الطفل يجعلو،

 ألنهما البدني والعقاب الصارم الضبط يستخدمان الوالدان«أن إلى" يومرنيد" أشارت قدو .بحقوقه

 مع االستقالل يشجعان ال أنهم كما االبن إرادة ويكبحون السلوك ييرلمعا طبقا أبنائهم تشكيل يحاوالن

  .) 1(»أبنائهم مع اللفظي والعطاء األخذ من قليل

  :التذبذب أسلوب ـ7-ب

أنهما ال يعامالنه معاملة واحدة في  –من خالل معاملة والديه له  –هو إدراك الطفل   

الموقف الواحد، بل إن هناك تذبذبا قد يصل إلى درجة التناقض في مواقفهما هذا ما يجعله ال 

 موقف من المعاملة اختالف يعني" التذبذب فأسلوب. هيستطيع أن يتوقع رد فعل والديه إزاء سلوك

 أسلوب ثبات عدم  ،أي الوالدين مواقف في التناقض درجة إلى األحيان بعض في يصل قد آلخر

 بين يفرق ال حائرا الطفل يجعل ما واللين الشدة بين المعاملة في بالتقلو الطفل معاملة في معين

 فينشأ عليه يعاقب أخرى ،ومرة به يقوم الذي العمل على يثاب مرة نفسه فيجد والخطأ الصواب

  . أموره حسم على قادر يرغ متذبذبا

 بين السلطة في التوازن عدم هو األبناء معاملة في التذبذب إلى تؤدي التي األمور منو

 فمن. صحيح والعكس األب طرف من عليه يعاقب األم طرف من عليه يثاب الذي ،فالسلوك الوالدين

 إنهاء يجب ال أنه كما. القاطع الحازم دور واآلخر مدللال المشفق دور األبوين أحد تقمصي أن الخطأ

 يدخن وهو التدخين عن ابنه األب ينهي ،كأن الوالدين طرف من به واإلتيان معين سلوك عن الطفل

 الوالدين تردد على يشتمل وكذلك االجتماعي و الشخصي الطفل توافق على يؤثر« أن شأنه من فهذا

 لديه ويولد يكبر عندما وسلوكه الطفل شخصية في وازدواجية الطفل لتهذيب األمثل األسلوب إزاء

 بحيث والوالدة الوالد من كل معاملة تتوحد أن يجب بالتالي) 2( »الشخصية متقلب ويجعله الدائم القلق

  .كليهما من متماثال العقاب يكون

                                                                 
 ( 1) محمد، عبد المؤمن حسين: مشكالت الطفل النفسية ،د.ت ،دار الفكر الجامعي، د.ت ،ص 107.

 ( 2) محمود، فتحي عكاشة: مدخل إلى علم النفس االجتماعي،دار النهضة المصرية،القاهرة،1998 ،ص 215 .



 هذا والمحبة، الدفء وغياب للطفل الهماك أو الوالدين كراهية ويعني :الرفض أسلوب ـ8-ب

 هذا في المتبعة المسالك أهم ومن، والديه طرف من فيه مرغوب غير أنهب الطفل يشعر األسلوب

  )1(: األسلوب

 ...داخلية مدرسة إلى إرساله فسحة،أو من أو المنزل من بالطرد التهديد*

 ... تهكمية أسماء وإلقاء.. األطفال أمام واللوم والسخرية كالنقد متعددة صور وله الطفل إذالل*

  . الهواء لتيار معرض مكان في الطفل سرير وضع مثل بشؤونهم االهتمام و األطفال حماية عدم*

 وإحداث العدوان إلى يميل أن المحتمل فمن« الطفل كالهما أو األبوين أحد يرفض وعندما

 النشاط إلى ويميل ، اآلخرين حبي ال كما ، االنتباه يجذب أن يحاول أو ، المدرسة في الفوضى

 بعض أثبتت وقد. )2(»والكذب كالسرقة المنحرف السلوك إلى يميل وقد  التمرد أو ،والغيرة الزائد

 كالرفض السلبية الوالدية االتجاهات بعض إن«األساليب هذه الستخدام ميال أكثر اآلباء أن الدراسات

 لدى ظهورا أكثر تكون التحصيل من عليا توياتمس لتحقيق األبناء على والضغط الزائدة والحماية

وكثيرا ما يعمل األطفال الذين يتعرضون لهذا النوع من المعاملة إلي )3(»األمهات لدى عنها اآلباء

ومكمن الخطورة هنا في احتمالية مصاحبتهم لمجموعة من رفاق ،قضاء كثير من الوقت خارج المنزل 

كون وال يلزم بالضرورة أن ي. السلوك المنحرف فيتأثرون به السوء الذين يمارسون ألوانا مختلفة من

فقد يكون الرفض غير صريح كالتسلط اإليجابي والمتطلبات الكثيرة  الرفض الوالدى رفضاً صريحاً 

  .والعداوة والمبالغة في الحماية

  :التفرقة أسلوب ـ9-ب 

 التفرقة هذه كتفضيل السن أو المولود ترتيب أو الجنس بسبب األبناء بين المساواة عدم ويعني

 بين والعداء الغيرة يخلق الوالدين من االتجاه هذاو ...والمصروف والملبس المأكل في تكون

 األطفال نفوس في التفرقة بذور غرس وراء من تكمن التي العوامل أهم من تعتبر األسرة،واإلخوة

 انخفاض أو للوالدين التعليمي ىالمستو لخلفية ذلك يرجع ربما سوية ال معاملة أساليب إتباع بسبب
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 ( 3) عبد الفتاح ،القرشي:اتجاهات اآلباء واألمهات الكويتيين في تنشئة األبناء وعالقتها ببعض المتغيرات،حوليات آلية األدب،الحولية7،الكويت،1986ص15.

 



 العكس أو اإلناث عن الذكور أبناءهم يفضلون الوالدين أن فنجدإلخ،....لألسرة االقتصادي المستوى

 بعض يفعل عندما المدلل ابنها مع تتسامح األم ،فنجد غيرهم من أكثر برعاية يحضون بالتالي

 به مهتم الغير الطفل لدى يتولد يرةالغ شعور فنجد.العمل نفس على اآلخرين تؤاخذ بينما األشياء

 مركب ألنها االجتماعية المشكالت أعقد من تعتبر الغيرة ألن، مختلفة بصور وغضبه قلقه فيظهر

 الطفل امتيازات على يعتدي فرد أي إلى توجه البعض بعضها مع مجتمعة والحسد والكره الحقد من

 على ويترتب.أسرته داخل الطفل يعيشها التي يةاالنفعال األزمات أول من كذلك ،وتعتبر والديه لدى

 إال ترى أنانية شخصية نجد األخرى الجهة ومن بالنقص والشعور بالنفس الثقة ضعف األسلوب هذا

  .لآلخرين اعتبار دون ذاتها

 النفسية االضطرابات و العاطفية لألزمات خصب مرتع«  األطفال بين المعاملة في التفرقة إن

 ذلك،فهي من أبعد هو ما إلى يتعداها بل فحسب، المبكرة الطفولة مرحلة على هاخطر يتوقف ال التي

 سنواته في الطفل فنجد.)1(» الالحقة حياته مراحل في للطفل االجتماعي التوافق عدم إلى تؤدي

 أو واسعة بشهرة يتمتعون الذين زمالئه نحو وخاصة له لزوم ال بشكل هجوميا« بالمدرسة األولى

 اإلشاعات ويروج منهم ويسخر معهم شجاره من فيكثر بارز اجتماعي نشاط أو عال تحصيلي نجاح

 تساعد فإنها مفرطة غير الغيرة كانت إذا أما. )2(»لهم باحتقاره ليشعرهم ويتجاهلهم منهم لينال عنهم

 فيشعر إيجابي بشكل بأبنائهما متصلين الوالدين كان إذا خاصة واالستقاللية التسامح على األبناء

من  .إلخوته االنتباه أعارا كلما تجاههما بالحقد يشعر نجده ال بالتالي تجاههما الدافئة بالعاطفة لطفلا

  )3(:النتائج السلبية المترتبة على المفاضلة بين األوالد

  .األوالد الذي يؤدي لالنتقام  ـ ظهور الحقد والحسد بين

  .والخوف والحياء وغير ذلكظهور االنطواء و دي إلى انحراف بعض األوالد نفسيا،ـ تؤ

  :األسرة في المتبع التربوي النمط فاعلية ـ2

 تبعا وأيضا للوالدين والثقافية السوسيواقتصادية لألوساط تبعا وأساليبها المتابعة أنماط تنوعت 

 الكامنة الوالدية التصورات في تؤثر العوامل هذه فكل .األم أو األب وشخصية وسنه الطفل لجنس

                                                                 
 ( 1)  حواشين ،مقيد و حواشين زيدان: خصائص واحتياجات الطفولة المبكرة ،دار الفكر،عمان،2003، ص 357- 362 . 

. 189مرجع سابق ،ص  :دسوقي،آمال)   2 ) 
 ( 3) الحربي ،عبد اهللا بن محمد هادي:أساليب التنشئة األسرية وعالقتها بكل من التفاؤل والتشاؤم لدى عينة من تالميذ المرحلة المتوسطة والثانوية بمنطقة 

  حازان،رسالة ماجستير غير منشورة،آلية التربية،قسم علم النفس،جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية،1429-1430هـ ،ص 52.



 مستوى ارتفع كلما أنه بحيث انتماءاتهم حسب تختلف أن يمكنها فتوقعاتهم .التربوية تهمممارسا وراء

 المستوى هذا انخفض وكلما ليبرالية تكون أن إلى التربوية ممارساتهم اتجهت كلما االنتماءات هذه

 مارسةالم التربوية األساليب «أن والمالحظ. الفوضوية أو التسلطية نحو الممارسات هذه اتجهت كلما

 ال الممارسات هذه أن بحيث واللوازم، اإلجراءات أبسط إلى تفتقر تزال ال األسر أوساط داخل

 والتباهي ثانية أحيانا والترفيه والتسلية أحيانا والترهيب التخويف حدود األوساط من كثير في تتجاوز

  .)1(»ثالثة أحيانًا الظهور وحب

 سبب كان المتبع،فكلما التربوي لألسلوب لطرفينا إدراك« على تتوقف التربوي النمط وفاعلية

 فإن وإال منه، المرجوة الفائدة وحقق فاعلية له كانت كلما للطفل واضحا الجزاء سبب أو العقاب

  )2(:أبنائها تربية في األسرة تسلكها اتجاهات ثالث وهناك األخطاء نفس يكرر سوف الطفل

 والترهيب الضرب تستخدم حيث السيطرة على تقوم التي التقليدية الطرق تطبق أسر هناك ـ1

  .الدراسي تحصيله على خاصة الطفل، حياة على مخاطرها رغم قمعية كوسائل

 واإلقناع الحب على تعتمد التي الديمقراطية على القائمة الحديثة الطرق تطبق أسر وهناك ـ2

  . العلمية سساأل على العتماده األسلوب هذا نجاعة الدراسات بينت وقد واإلرشاد والنصح

 والخبرات التجارب حسب تعديالت مع األهل من تلقته الذي التربية أسلوب تطبق أسر وهناك ـ3

  .معهم استخدمت التي األخطاء كتجنب

 أنفسهم حول والتقوقع الخوف إلى أطفالهم تدفع األسر تتبعها التي األساليب بعض أن نجد كما

 فيها يقع التي الشائعة األخطاء ومن.الواقع في هال وجود ال التي والخرافات القصص بنشر وذلك

 مع سيئ سلوك على إلقدامه التوبيخ أو الضرب طريق عن إما الطفل يعاقب بعضهم«أن هو الوالدين

 الغير على اعتدائه حالة في الفعل رد يهمالن و الطفل بتصرفات يبالين ال لكنهما والديه أو إخوته

 الحالة تلعب (..)الغير مع تعامله طريقة عن خاطئة قيما الطفل ىلد يولد مما واألصدقاء الجيران من

 )3(» الشارع لمخاطر عرضة أبنائها لترك المرأة اضطرار في دورا السكن وضيق السيئة المادية

 حيث من معينة شروط توفرت فإذا حدين ذو سالح«فهو الطفل يراقب لم إذا كثيرة مخاطره والشارع

                                                                 
 ( 1) أحرشاو،الغالي:  بعض مالمح المنظومة التربوية العربية الحديثة،مجلة علوم التربية،العدد2،فبراير1988،ص 18.
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 ( 3) محمد سعيد فرح، الطفولة الثقافة والمجتمع، منشأة المعارف، اإلسكندرية،1993،ص 222.



 ،يستطيع األهل من دائمة رقابة وجود مع السوء رفقاء عن واالبتعاد قوالحدائ  الخضراء المساحات

  .)1(» صحيح والعكس الدراسي، تحصيله في هذا يساعد وقد حيويته ويجدد قدراته ينمي أن الطفل

 والتصال اإلعالم وسائل هو األسر معظم يخيف والذي هذا يومنا في البارز الشيء أن إال

 على فعال جد تأثير هاول كبير بشغف عليها األبناء يقبل حيث.االنترنيت و  التلفاز أبرزها من والتي

 يشاهد عندما هنا تكمن والخطورة.يشاهدونها التي األدوار محاكاة أو تقمص في خاصة، سلوكياتهم

 البرامج في اإلعالمية الوسائل هذه استغالل األولياء على بالتالي.للكبار تعرض التي البرامج األطفال

 وارتباطا بالتلفزيون انشغاال األطفال أقل«أن الدراسات أوضحت وقد.األبناء تفيد التي ضيعالموا أو

 يرجع أخرى جهة ،ومن سعيدة منزلية بخلفية ،والمتمتع اجتماعيا والمستريح النشيط، الطفل هو به

 إلى – الذكاء من كبير مستوى على كانوا إذا خاصة– التلفزيون على األطفال إقبال في السبب

 تحتم« فالضرورة لذلك.)2(»  العائلية عالقاتهم تعترض التي المشاكل إلىو الصداقات إقامة صعوبة

 التركيز ،بل العنف تتضمن التي البرامج على التركيز عدم المهم برامجي،ومن توازن في التفكير

 حتى القيم عن خاصة وبصفة الحياة عن صورة للطفل تقدم التي البرامج كافة على ذلك من بدال

  )3(».به المحيط المجتمع مؤثرات من وحمايته توجيهه من نتمكن

  :  المدرسي النشاط متابعة في الوالدين لدى المعتمدة الطرق ـ3

  : المنزل داخل أـ

  :بالنفس والثقة الحب منح ـ1-أ

 والثقة واالطمئنان باألمن اإلحساس الطفل يمنح الذي«والعطف والرعاية الحنان بذلك ونقصد 

 ناجحا حياته في ذلك بعد فينطلق صحيحا نفسيا نموا ونموه استقراره على ويساعد وباآلخرين بنفسه

 وإثبات  بنفسهم األبناء ثقة تنمية  كذلك) 4(»المتوازن والحب الحنان من النفسية الشحنة هذه جراء من

 التشجيع يقطر عن بالكفاءة إحساسه تنمية و بنفسه االبن لثقة األسرة دعم خالل من يتم و« ذاتهم

» .لالبن المختلفة األنشطة في الوالدين قبل من الفعالة والمشاركة اإليجابية الراجعة التغذية و المستمر
 تكون واالستقاللية بالتدريب يتمتعون الذين األبناء أن أثبتت بالتنشئة ترتبط التي الدراسات ألن) 5(

                                                                 
.146ق،ص مرجع سلب:زغينة،نوال  ) 1 ) 
.148نفس المرجع،ص  ) 2 ) 

 ( 3) محمد، السيد أحمد غريب:  علم االجتماع ودراسة المجتمع،دار المعرفة الجامعية،2003 ،ص 471 .
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 ( 5) محمد، سيد فهمي: مقدمة في الخدمة االجتماعية،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،مصر،1997،ص 359.



 كذلك، والتفوق االنجاز على يشجع ما هذاو الضغوط من التحرر ،وكذلك عالية لديهم االنجاز دافعية

 ذلك عليه،فإن واإلقبال والحنان المشاعر دفء من بجو الطفل إحاطة«يقتضي المستنير الواعي الحب

 النضج نحو مسيرته في يخطو حوله،وبذلك من العالم إلى ويطمئن بنفسه ويثق حوله بمن يثق يجعله

 الخوف من والخلو النفس اطمئنان منها مختلفة ةنفسي حاجات لهم األطفال ألن )1(».وسوية بنجاح

 والنجاح الفوز إلى والحاجة مالئمة، واقتصادية اجتماعية مكانة على للحصول والحاجة واالضطراب

  .الحنان و بالحب الطفل تشبع إذا إال ذلك يتم وال ... الحسنة والسمعة

 تنحرف ال حتى الحب على يةالمبن الصحيحة التربية وتربيتهم أبنائهم إرشاد الوالدين فعلى

 منه يخلق والحنان بالحب الطفل إشباع فعدم .واجتماعية نفسية مشكالت لديهم فتتولد حاجاتهم

 بها مروا التي السارة غير الخبرات أو األطفال مع التعامل في القسوة ألن« نفسيا مضطربة شخصية

 حدوث التغيرات هذه على المخ،ويترتب تركيب في وضارة دائمة تغيرات حدوث إلى تؤدي قد

 تسود التي العالقات فنوع« )2(» األطفال هؤالء لدى والنمو التعلم في وصعوبات سلوكية مشكالت

 على يساعد لهم األسرة تهيئه الذي والجو وتربيتهم األطفال مع التعامل وأساليب األسرة أفراد بين

  )3(» والعلوم واآلداب الفنون في المختلفة اإلبداع مجاالت في وتنميتها بتكاريةاال األبناء طاقات شحذ

 فالقبلة، ومالمسته الطفل من والقرب القبلة منها شتى بصور يكون لحنانوا الحب عن والتعبير

 في واالبتسامة) ص( الكريم رسولنا عن ثبتت سنة وهي والكبير الصغير بين الحب عالقة دليل

 فتعبيرات« األبناء نفوس في االرتياح بعثت اآلباء طرف من القلب من النابعة وجهه،فاالبتسامة

 الهدايا وتقديم األبناء مع الحديث في التلطف كذلك)4(» .اللسان صوت من أعمق بصوت تتكلم الوجه

 في للزيادة الطفل لدفع ووسيلة القلوب مفتاح الهدية ،ألن التعلم في جدارتهم يثبتون عندما لهم كمحفز

 أن أي تفريط وال إفراط فال متوازنا كوني الحب هذا طبعا ).تحابوا تهادوا) (ص(لقوله التحصيل

 إلى بدوره يؤدي الذي الدالل إلى تؤدي الحب زيادة ألن بالطفل يضر ال عقالني حب يكون

 غضبهم بأن ألبنائهم يشرحوا أن اآلباء ،وعلى مشروط غير الحب هذا يكون أن يجب كما.األنانية

 أو ذكورا أكانوا سواء األبناء بين التسوية ننسى أن دون.لهم محبتهم عل يؤثر ال السلوك سوء من

                                                                 
 ( 1) وفيق، صفوت مختار:  أبناؤنا وصحتهم النفسية،دار المعلم والثقافة ، القاهرة ،(د.ت) ، ص 179 .

 ( 2) جروان،فتحي عبد الرحمن: اإلبداع  ، دار الفكر ،عمان، 2002، ص 192 .
 ( 3) إسماعيل ،عبد الفتاح: االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،الدار العربية للكتاب، القاهرة،2003 ،ص 90 .

 ( 4) ديل، آارنجي: آيف تكسب األصدقاء،ترجمة عبد المنعم الزيادي،ط2 ،دار الندوة الجديدة ،بيروت ،1983 ، ص 65 .



 واعدلوا اهللا اتقوا)(ص( الرسول لقول والعناية والرحمة المودة في واحدة بعين إليهم ننظر إناثا،وأن

  .عليه متفق) أبنائكم بين

 فالناأط لدى الحميدة السلوكات على للمحافظة الطرق أهم من يعتبر: لألبناء المستمر التشجيع ـ2-أ

 التشجيع يكون فقد، بنفسه ثقته وزيادة للطفل بالنسبة الجيد العمل استمرارية في فعال دور فللتشجيع

 عليه والثناء الطفل فعله حسنا فعال اقتناص الوالدين على بالتالي واإلطراء المدح عبارات طريق عن

 أن يجب حيث«" صبري نفذ أن بعد ولكن فعلتها لقد" يقوال كأن بنقد اعهبإتب فائدته تضييع يجب وال

 تعليقات جانب األطفال،إلى بها يقوم التي اإلنجازات بتلك ترتبط إيجابية تعليقات للوالدين يكون

 أنهم الشعور على يساعدهم مما جيدة سمات من به يتمتعون بما تتعلق مماثلة أخرى إيجابية

 تشعره والتي الطفل يحبذها لتيا اإليجابية األلقاب استخدام كذلك )1(».ممتازون وأنهم مرغوبون

 يكون وأن وواقعي معتدل بشكل المدح هذا يكون أن بد ال لكن....عبقري أو ذكي كلمة مثل بالتميز

 للطفل، السلبيات من العديد إلى يؤدي أن يمكن المديح في اإلفراط ،ألن مستمر وليس متقطع بشكل

  )2( :منها

 يسايروا أن عليهم الصعب من يجعل مما اآلخرين بجان من إليهم االنتباه إدمان إلى بهم يؤدي*

 . الفصل داخل المشترك االنتباه

 .تحقيقها يستحيل ذاتية توقعات ألنفسهم يحددوا أن إلى بهم يؤدي أن الممكن من*

 مفهومهم على سلبا والتأثير بأنفسهم الثقة فقد إلى بهم يؤدي التوقعات هذه تحقيق على قدرتهم عدم*

 .  لها موتقديره لذواتهم

 بنفسه ثقته وتزعزع للطفل تسيء والسخرية االستهجان عبارات أن نجد أخرى جهة من

 الذي التأنيب صوت من التخلص يستطع لم أنه«يقول فاشل رجل اعتراف وهذا الفشل إلى وتقوده

 كلما هقاال ما يتذكر فأصبح، شيء أي في أبدا يفلح لن أنه له نيقوال دائما كانا فقد... والديه من تلقاه

 على يقوى ال عاجز كأنه عزيمته،ويبدو ،فتهبط جديدة صفة أو جديد عمل على وحماس برغبة أقبل

 الهدايا كتقديم ماديا طابعا تأخذ بل فحسب معنويا طابعا يأخذ ال والتشجيع) 3(» بصدده هو ما مواصلة

                                                                 
 ( 1) سيلفيا، ريم :  رعاية الموهوبين،ترجمة:عادل عبد اهللا محمد،دار الرشاد، القاهرة، 2003 ، ص 249 .
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 ( 3) العزعزي،عبد اللطيف: الثقة بالنفس طريقك إلى النجاح،مرآز التميز،أبو ظبي،2005 ،ص 196 . 



 على تأثير لها الهدايا نالسلبية،أل القيم وتضعف اإليجابية القيم من ترفع التي المادية والمعززات

 المادية المعززات ألسلوب أن كما المجتهد سلوكه على والقبول ألمنبا الطفل يشعر حيث النفس

  )1(: وهي مراعاتها المربين على تحكمه شروط

 ....النقود على الحلوى يفضل سنوات ثالث فابن الطفل سن مع المكافأة تتناسب أن يجب*

  .الطفل عند قيمتها تفقد ألنها المكافآت، من واحد نوع التزام يجب ال أنه كما*

 التربويون يسميه ما أو بالرضا الشعور مدة الطفل عند لتطيل فترات على المكافآت تقدم أن يجب*

   تعزيز

 .الحسن السلوك

 .نفسك تقيد ال حتى مفتوح المجال يكون أن يجب بل ذلك تحدد فال بمكافأة تعد عندما*

 .كافأةالم سبب الطفل يعرف أن*

  :المدرسية والواجبات الدروس مراجعة مسؤولية ـ3-أ

 أداة تمثل حيث طويل وقت منذ التعليمية بالعملية القائمين جميع أذهان المنزلية الواجبات تشغل

 جيل خلق أجل من لديهم السليم الفكر وتنمية والمهارات المعلومات اكتساب على التالميذ لمساعدة فعالة

 الواجبو. القريب المستقبل في الحياة مجاالت جميع في وطنه لخدمة اإليمانو بالعلم مسلح صالح

 أو تحضير أو الكريم للقرآن حفظ من الصف خارج عمله الطالب إلى يسند ما كل هو المنزلي

 جزء صتلخي ،أو المادة وطبيعة التعليمية المرحلة يناسب مما وغيرها للتمرينات حل أو مراجعة

  . المشكالت لبعض حل أو تجربة أو معلمال لهم يحدده كتاب من

 وقت خارج المدرسي والكتاب بالمنهج الطالب ربط :نجد المنزلية الواجبات أهداف أهم ومن 

 إليها يتطرق لم التي الدرس جوانب واستكمال الصف في شرحت التي المعلومات وتثبيت الدراسة،

 الدرس بموضوع تتعلق مشكالت أو أفكار من الطالب لدى ما واستقصاء  مفصل بشكل المعلم

 خالل من بالمدرسة المنزل ربط وكذلك، عالجها على والعمل الطالب ضعف مواطن وتشخيص،

                                                                 
 ( 1 58ـ  57، ص قمرجع ساب:  صديقة ،بنت حسن بن عيسى الهاشم) 

 



 الشهرية لالختبارات نفسياً الطالب تهيئة هدف وأهم. ابنه واجبات على الطالب أمر ولي إشراف

  .والفصلية

 أن إال للتالميذ التحصيل مستوى فعر في  بالغة أهمية المنزلية للواجبات أن على الجميع يتفق و

 في عملهم وأداء التالميذ بين تحول المعقول الحد عن زادت إذا المنزلية الواجبات «أن الحظ" نج سترا"

 بين يحول مما اإلرهاق إلى يؤدي قد حده عن زاد إذا المنزلي الواجب بأن ذكر حيث التالي اليوم

 قد المنزلية الواجبات  وإهمال )1(».وجه خير على التالي ملليو المدرسة في عملهم أداء وبين التالميذ

 الواجب ألهمية الطالب إدراك وعدم العقلية القدرات أو المرضية الحاالت مثل نفسه للطالب يرجع

 وهذا وااللتزام، الجدية على واللهو اللعب يفضل حيث يهوع ونقص سنه لصغر نظراً ، المنزلي

 . االبتدائية المرحلة تالميذ عند يكون ما غالباً

 الذي للتلميذ يعطيه الذي التعزيز وقلة ، نزليةالم الواجبات لحل متابعته كعدم المعلم من تكون وقد ـ 

 المعلم مراعاة وعدم واجباتهم ألداء المهملين الطلبة معاقبة إهمال وكذلك بإخالص، واجبه ينجز

 .المنزلية بواجباتهم الطلبة لتكليف

 أو بالمدرسة سواًء الدراسي، التلميذ لمستوى المستمرة المتابعة عدم حيث األسرة من تكون وقد ـ

 أو كالسهر(  الخاطئة الممارسات بعض لترك وإرشاده توجيهه وعدم له التشجيع وقلة ، بالبيت حتى

 على تؤثر التي أسرية مشاكل وجود أو) طويلة لساعات التلفاز مشاهدة أو المنزل خارج التأخر

 المستوى تدني أو األبوين فقد أو الطالق كحاالت المنزلية واجباته أداء مع وتفاعله التلميذ نفسية

  .إلخ... لألسرة المادي

 المنزلية واجباتها من ألنها وحدها األم مسؤولية لألبناء المذاكرة بأن اآلباء من يعتقد من وهناك

 الرجل بأن ترى األم بينما !بالموضوع صلة  أي لألب ليس المذاكرة ،وفي كامرأة عملها أساس ومن

 أنه يؤكدون التربية علماء لكن. اهتماًما يعيرونها ال التي األم عكس األبناء منه يخاف لذا حزًما أكثر

 أن هو قوله يمكن وما. زوجته مساعدة األقل على أو األوالد بدراسة االعتناء الزوج واجبات من

 يجب المدرسة في األبناء متابعة ،فمثالً تحمله يستطيع بما كل واألم األب فيها يشترك مسؤولية األبناء

 في قويًما سلوكهم فيكون أبنائه نظر في أقوى هشخصيت ألن وقت عنده كان إذا األب مسؤولية تكون أن

                                                                 
 ( 1)المدني ، يزن بن محمد بن عبد الفتاح : أثر التغذية الراجعة في الواجبات المنزلية على التحصيل في مادة الرياضيات على تالميذ المرحلة 

 االبتدائية،رسالة ماجستير غير منشورة،آلية التربية،قسم المناهج وطرق التدريس،جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية،1423- 1424 هـ ،ص 2 .



 والنظام السليمة بالتغذية االعتناء مسؤولية ترك مع الوالدين، بين تنقسم أن يمكن والمذاكرة ، الدراسة

  .المطلوبة المعادلة تحققت قد تكون وبذلك لألم الصحي

 هذا داخلهم ينمو حتى المذاكرة في أنفسهم على األبناء يعتمد أن المهم من أنه يرى من وهناك

 يكون أن على. بالمدرسة التعليم بجانب الذاتي جهدهم على االعتماد يستطيعون وهم فيكبروا الطبع

 من مساعدة إلى بالفعل ويحتاج تعثر قد االبن أن يجدان عندما معينة أوقات في الوالدين من التدخل

 يستطيع حتى وكبيرة صغيرة كل قاخترا وليس واإلشراف المتابعة هو الوالدين دور أن أي.كبير

خر لسبب أو آل المدرسية بواجباتهم القيام في األبناء متابعة وعدم.النفس على االعتماد مبدأ تعلم الطفل

تسبب تسيب األبناء أو انحرافهم أو على األقل إهمالهم لواجباتهم وذلك على قدر اإلهمال والترك 

د الطالب ضعفا وبعدا عن الطريق السوي مما يؤدي به في للمتابعة ،فكلما زاد اإلهمال أو الترك ازدا

 .نهاية المطاف إلي كراهية المدرسة وموادها وبيئتها 

 
 
  

  :الحفظ على الطفل مساعدة -4-أ

 مرتبطا يكون أن دون من والتحليل االستنتاج على الطفل يساعد االسترجاع سرعة مع الحفظ 

 وحسن الوعي يولد الذي السليم الفهم الحفظ يالزم أن البد أنه كما« .بالكتاب  مباشرا ارتباطا

 فترة في فالتحفيظ ،) 1(» المعرفي اإلبداع إلى يقود ما إلى حفظه بدرجة ويرتقي الطفل عند اإلدراك

 الصغر في التعليم«:اهللا رحمه"خلدون ابن"يقول حيث جدا سريع سنة) 12-6( مابين خاصة الصغر

 أساسيات من فالفهم  الحفظ عن الفهم فصل يجب ال تاليالب) 2(» بعده لما أصل رسوخا،وهو أشد

 دون الطفل حفظي أن هو مرغوب الغير ،والشيء حافظا يكن لم ما اإلنسان يتعلم أن يمكن وال التعليم

 أن دون يفهم أن يمكن ال لكنه يفهم أن دون يحفظ أن يستطيع نساناإل فنجد يحفظ ما يفهم  أن

 .الفهم على المساعدة واألداة األساس هو الحفظ بالتالي.يحفظ

  :األسئلة طرح على الطفل تشجيع ـ5-أ

                                                                 
. 243مرجع سابق،ص  :سناء محمد حجازي،)  1)  

  (2) بن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد :مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب العربي، بيروت،2006 ،ص 454 .



 لمعرفة ألسئلةا طرح هو والفهم واالكتشاف االستطالع حب تخلق التي األمور أهم من 

 التي األمور من و كانت، مهما أبنائهم بأسئلة يضيقوا ال أن اآلباء فعلى بالتالي، والمسببات األسباب

 لبثوا يسأل أن على الطفل الكبار شجع فلو« آخر بسؤال سؤاله عن إلجابةا هو الطفل عقل تستثير

 إجابات عن يبحث وتركه) 1(».اإلبداع قواعد من هامة قاعدة وتلك إرادته ،ولقويت الثقة نفسه في

 كأن، الطفل ذهن لتنشيط هذا مختلفة صيغب مشكلة أو ما حدث على التعبير على تشجيعهم مع بنفسه

 لديه تكون كي الممكن؟ الحل هو ما رأيك حسب أو المشكلة هذه لحل آخر سلوبأ قترحا له أقول

  .والفكرية اللفظية الطالقة على والتعود يلالتحص على تساعده مرونة

  :الفراغ وقت استثمار على التشجيع ـ6-أ

 فإن وعليه مشكلة أكبر الفراغ ألن مراعاتها األسرة على يجب التي الجوانب أهم من الجانب هذا

 ومناسب كافي وقت هناك يكون بحيث الطفل وقت تنظيم عليه فيجب األمر ولي على تقع المسؤولية

 من األمر ولي قرب يعتبر الجانب هذا وفي المفيدة األشياء في للترفيه آخر مناسب ووقت للمذاكرة

 الكريم رسولنا حثنا حيث. الفراغ ساعات لسد الطرق أقصر هي الرعاية ومنحهم لهم ومتابعته أبنائه

 مغبون نعمتان«: وسلم عليه اهللا صلى لقوله والفائدة بالنفع يعود بما وملئه الفراغ وقت اغتنام على

 نافعة بأمور األطفال فراغ أوقات شغل ينبغي كما)2(».والفراغ الصحة الناس من كثير فيهما

 الممارسات هفهذ.علمي عمل أي أو اليدوية واألشغال الهادفة القصص وقراءة الرياضة كممارسة

 طاقته واستخراج ورغباته ميوله إلشباع الطفل تهيئة إلى وتؤدي...الطفل، ملكات إنماء في تسهم«

   )3(»اإلبداعية

  :المسؤولية وتحمل النفس على عتماداال ـ7-أ

 تثبيطهم ومحاولة إجاباتهم من السخرية وعدم النفس على االعتماد مبدأ الطفل تعليم أي 

 ويدمرونهم أبنائهم إلى يسيئون بذلك هم شخصياتهم ويلغون أبنائهم على رونيسيط الذين فاآلباء«

 فاالعتماد )4(» االتكالية يعلمونهم بشخصياتهم واالهتمام النفس على االعتماد يتعلموا أن من فبدال

 أن يجب فال بها، يمر التي المواقف في خاصة رؤية له تكون أن من الطفل يمكن ال اآلخرين على

                                                                 
 ( 1) حسن، إبراهيم عبد العال: التربية اإلبداعية ضرورة وجود ،دار الفكر،عمان، 2005، ص 181 .

 ( 2) البخاري، محمد إسماعيل:صحيح البخاري، ط2 ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر،بيروت ،1997، ص 170 .
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 ( 4) مجدي، أحمد محمد عبد اهللا :الطفولة بين السواء والمرض،دار المعرفة الجامعية،األزاريطة،2006 ، ص 190 .



 حل في خاصة والكسل االتكالية يتعلم ال ،حتى فيها جهدا هو يبذل أن دون الطفل طلبات كل نلبي

 يبخالن ال الوالدان هنا ،مساعدة إلى تحتاج المشكالت هذه كانت إذا إال.المدرسية الواجبات

 الظروف تغير عن مسؤوال نفسه يرى«  بالتالي الحلول أفضل إلى الطفل يصل حتى بالمساعدة

 على االتكال معنى فيكتسب) 1(» أخرى طريقة عن سيبحث معينة طريقة تنجح لم ،فإذا به المحيطة

 غرس في جليا الوالدين دور يبرز وهنا،العكس وليس ويقودها الحياة يوجه الذي هو ثم ومن النفس

 إلى السهل من االنتقال أي التكليف في التدرج مبدأ إتباع كذلك الفشل من والتعلم التحمل على درةالق

 .للدروس والتحضير فروضهم إنجاز في خاصة الصعب

  :بالقراءة االهتمام على األبناء تعويد ـ8-أ

 األطفال مجتمع في السائد الحياة أسلوب تمثل وهي ،شخصيته بناء إلى تهدف الطفل ثقافة إن

 هي والمجالت الصحف أن نجد وهنا واحتياجاتهم همرغبات تراعي التي هي الجيدة األطفال ثقافةو،

 مستمرة تنمية إلى األطفال لدى القرائية الميول تحتاج كما« .الكتب من أكثر األطفال تستهوي التي

 من الطفل يصادف ما أول الدوريات هذه ،وتعتبر العامة والمكتبة المدرسية والمكتبة األسرة من

 أحسن إذا للقراءة محبا طفال تجعله أن المصادر لهذه ويمكن الدراسية، كتبه نطاق خارج مطبوعات

 حتى المنزل بمكتبة األطفال كتب توفير-الواجب من كان القراءة على األبناء ولتعويد )2(».توجيهه

 مصري حكيم بين ،ولقد الطفل لثقافة بالنسبة الصدارة مكان يحتل الكتاب ألن قليلة كتب كانت وإن

 تحب أجعلك أن أستطيع يتنيل « بقوله البنه الموجهة تعاليمه في القراءة ومهارة الكتاب أهمية قديم

 )3(».وجمال روعة من الكتب في ما لك برزأ أن استطاعتي في ليت و ، أمك تحب مما أكثر الكتب

 التجارب كتب. والهوايات األلعاب كتب. المعلومات كتب.القصص:إلى األطفال كتب تقسيم ويمكن

  .المضغوطة األقراص اإللكترونية الكتب.المبسطة العلمية

  :األسرة داخل الحديثة الوسائل تقنيات اماستخدـ9-أ

 بشكل األبناء وتعليم التربوية العمليات تطوير في حديثة تقنية كوسائل اإلنترنت و كالحاسوب

 )4(: االستخدامات ألبرز عرض يلي وفيما خاص
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 يستفيد بحيث المصادر موثقة المعارف من عديدة أنواع على تحتوي متنقلة كمكتبة الحاسوب يستخدم-

 .مهني أو لغوي أو علمي مختبر عمل يعمل بذلك وهو معين موضوع في البحث يريد عندما التلميذ نهم

 ومصدر التدريسية والهيئة التالميذ عن معلومات وكمصدر الدراسية الحصص جدولة في يستخدم-

 كسجل استخدامه يمكن أي المدرسية وتقاريرهم التالميذ بعالمات الخاصة البيانات عن معلومات

 .عام مدرسي

 عقله وتحدي ضالته عن البحث في الموهوب طرق وتطوير اإلبداع روح تنمية في الحاسوب يستخدم-

 لديه يخلق وقد غيرها أوفي اهتماماته مجاالت في أخرى ناحية من وتنميتها ناحية من وقدراته

 .نفسه في اكتشفها قد يكن لم أخرى اهتمامات

 وبخصائصهم الموهوبين أبنائهم مع التعامل طرق عرفةم على األمور أولياء الحاسوب يساعدو

 مصدر يعتبر فهو بها زود ما إذا غيرها و االنفعالية و االجتماعية و الذكائية و المعرفية و السلوكية

 و الزمن و والمال الجهد يوفر الذي األمر البيت في لآلباء تربوي و مهني موجه و بيتية ثقافة

 اتصاالت شبكة هي إلنترنتاو«رأمو أولياء لتدريب الالزمة تمراتالمؤ و الندوات و المحاضرات

 اإلنترنت استخدام أهمية ترجع و عليها، المعلومات و الخدمات من العديد تقدم و كله العالم تربط

 من قدر أكبر على االطالع و  الحديثة التقنيات استخدام على التعرف من تمكنه أنها إلى للطفل بالنسبة

 في للطفل مساعدة مصدر تشكل أن يمكن كما ، العالم عبر األطفال من مثيلة صدقات بناء و  المعلومات

  )1(» الفراغ أوقات من االستفادة عن فضال التعلم، و واجباته أداء

مثل التلفاز وألعاب الفيديو  : التقصير في أداء الواجب المدرسي دإلغاء بعض االمتيازات عن ـ10-أ

هذه الحوافز قد تحتاج أن تتقلص إلى  أو زيارة األصدقاء،اللعب في الخارج  بالدراجةاللهو ، الهاتف،

مع الحذر مع هذا األسلوب ألن العقاب الحاد قد يؤثر في نفسية ،أن يتحسن مستوى األبناء دراسيا 

فنجد  ،الطفل بدرجة كبيرة ويحصل العكس كأن يتقوقع على نفسه أو يصاب بأمراض نفسية خطيرة 

ضبون من أبنائهم فيلغي بعض العضويات في الكشافة أو الفرق الرياضية ألن بعض اآلباء يغ

كون هذا الطفل جزء من الفريق جيد ألنه ليس عدالًَ وغير فعال درجاته سيئة وهذا التصرف غير 

  .،وهذا بحد ذاته أي العضوية أسلوب يشجعه ويحثه على التفوق والنمو االجتماعي

 

                                                                 
.165المرجع السابق ،ص : ، السيد حالوةمحمد)  1 ) 



  : ت متحاناـاالهتمام أيام اال11-أ

يالحظ أن الجميع في حالة طوارئ في البيوت سواء من األبناء  عندما يحل موسم االمتحانات

أو األولياء، وكأن هذه االمتحانات شبح مخيف،هذا يعتبر من أكبر األخطاء التي تقع فيها األسر،حيث 

ا الطفل أنها تساهم في خلق ضغوط إضافية للطفل كان من األجدر تجنبها بكل حنكة حتى نشجع هذ

  : على العمل والنجاح وهذه بعض الخطوات التي يجب أن تلتزم بها األسرة أيام االمتحانات

وتقديم كل المساعدات الالزمه أهمها تهيئة جو من  ـ ان تتفرغ األم ألبنائها أيام االمتحانات

  .االستقرار في البيت والبعد عن التوتر والشد العصبي

 العقل يجعل جدول تنظيم بمعنى وللترفيه للنوم ومواعيد اليوم ثناءأ للمذاكرة محددة مواعيد وضع ـ

  . العلمية المواد الستقبال استعداد لديه

 الطالب يشعر ال حتى النوم مكان عن بعيداً يكون أن ويستحسن لالستذكار ثابت مكان تحديد ـ

  .بالكسل

لثقة وتدربه على التهيؤ لجو ـ إجابة الطالب على أسئلة االمتحانات السابقة تساعده على اكتساب ا

  .االمتحانات كما تساعده على إدراك قيمة الوقت في االمتحان

 .األبناء أنهم في حالة حرب عدم جعل المنزل فى حالة الطوارئ واستشعارـ  

بدال من  األكثر صعوبة في جدول مذاكرة بعد الظهر نصيحه األبناء بمذاكرة المواد التي تحفظـ  

   .تأخيرها

 , المخ الطويل واستخدام المنبهات والقهوة والمياه الغازية ألنه يشوش ب السهرتجنـ  

 .ـ ضرورة االهتمام بالطعام خاصة العصائر الطبيعية والخضروات 

 

 

 



  :المنزل خارج ـ ب

  : والمعلمين بالمدرسة األولياء اتصال ـ1-ب

 واالجتهاد، لسلوكا على اإلطالع قصد األبناء بها يدرس التي للمدرسة األولياء زيارة أي

 األبناء وتحريض ذلك، أمكن إن تحسينها على والعمل الدراسة ظروف« معرفة على الحرص كذلك

 النصائح وتلقي، تالميذهم به يتصف الذي الطبع نوعب األساتذة أكثر،وإبالغ واالجتهاد العمل على

 الجيد التوجيه أجل من لكذ كل...األبناء هؤالء على وتطبيقها البيت في تنفيذها أجل من واإلرشادات

 إنسانية عالقة بناء لدرجة« .عميقا يكون أن يجب االتصال هذا)1(». عال تربوي مردود وبلوغ

 قصد ... قدراته و السيكولوجية وحالته االجتماعية، ووضعيته التلميذ، طبع األستاذ فهم إلى تهدف

 في األستاذ لمشكالت الولي فهم إلى تهدف كما الدراسي؛ مساره في معه والوقوف وتشجيعه مسايرته

 يتخطى لكي مناسبا دعما له وتقديم مساعدته بهدف التعلم في األخير هذا ومشكالت االبن مع التعامل

  )2(».المشكالت هذه

 الدورية واللقاءات االجتماعات قطري عن والمدرسة البيت بين العالقة توثيق إلى تهدف كما

  .)3(األمر ولي مهام فمن .التربوية المشاكل ةالمدرسة،ومعالج نشاطات في والمشاركة

  .وسلوكياً دراسياً أدائهم على للتعرف لها زيارته خالل من المدرسة في أبنائه متابعة -1

المشاركة في عضوية مجلس المدرسة وحضور اجتماعاتها واجتماعات الجمعية العمومية  - 2

  .ألولياء أمور الطالب والمعلمين

 وتسجيل ، المذكرة هذه في المعلمين مالحظات خالل من المنزلية، باتالواج مذكرة متابعة -3

  .فيها ومالحظاته مرئياته

 المشافهة أم الكتابة طريق عن ذلك أكان سواء األبناء تواجه مشكلة بأي المدرسة إشعار -4

  .مالئمة تربوية بطريقة معها التعامل على الطالبي المرشد مع والتعاون
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 المرشد مع والتعاون خاصة لرعاية يحتاجون الذين األبناء عن لالزمةا المعلومات إعطاء -5

  .السليم التوافق على لمساعدتهم والتربوية اإلرشادية األساليب انتهاج في الطالبي

 والمحاضرات كالندوات إليها، تدعو التي المناسبات وتشريف المدرسة لدعوة االستجابة -6

  .المختلفة الرياضية والمهرجانات المسرحية توالحفال والمعارض والمجالس والجمعيات

 تحسين في واإلسهام المدرسي، األداء تطوير حول ومالحظاتهم لمرئياتهم األمور أولياء إبداء -7

  .المستقبلية وتطلعاتهم نظرتهم مع يتوافق بما المدرسية البيئة

 في المدرسة به تقوم ذيال بالدور اآلخرين الطالب أمور أولياء توعية في المدرسة مع التعاون -8

  أبنائهم وتعليم تربية

   الذي التعليمي الفاقد تقليل أجل من ضروري« والمعلمين بالمدرسة األولياء اتصال كذلك

 فترة في معين تربوي ببرنامج الخاص واإلنفاق الجهد مع يتكافأ تربوي عائد تحقيق عدم به يقصد

 لذلك  مدرسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أسرية شاكللم نتيجة التعليمي الفاقد وينشأ ، معينة زمنية

   .)1(»التعليمي الفاقد لتقليل ضروريا المدرسة و األسرة بين التعاون يكون

 في فن هناك يكون أن يجب فاعلية أكثر المعلمين مع التالميذ أولياء لقاءات تكون ولكي

 وليس التربوية بالعملية االرتقاء هو اللقاء هذا من الهدف أن الحسبان في وضع ويجب الحوار إدارة

 والجهد الوقت وإضاعة الصدام مسببات ولتجنب.محاسبة ملفات وفتح فحسب الطفل درجات تبرير

 للمقابلة والمكان الوقت تحديد وجب الخطوات أول فمن .االعتبارات كل فوق الطفل مصلحة ووضع

 تجنب مع دراسيا ابنه بمستوى اهتمامه مدى عن التحدث الولي على ووجب االجتماع لعقد أو

 عن خاصة القسم في الطفل ءزمال أمام المعلم مع الحديث يجب ال كما للمعلم الشخصي التجريح

 طفله،مع مستوى لرفع والتوجيه والمساعدة النصح المعلم من يطلب أن الولي على يجب كما، تعثره

  .وجدت إن الطفل يواجهها التي التحديات طبيعة على معه الحديث

  :نجد بالمدرسة التواصل عدم إلى باألولياء تؤدي التي األسباب أهم ومن
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 ‐ : المدرسة مع والتواصل التعاون بأهمية األمور أولياء بعض لدى الوعي قلة ـ

 للمدرسة شيء كل ويترك التواصل و التعاون أهمية يدرك ال األمور أولياء بعض أن الواقع في

 من كثير في ذلك سبب يرجع وربما البيت في متابعة أدنىب يقومون وال يكفي ذلك أن ويظنون

 . لديهم والثقافي التعليمي المستوى قلة إلى األحيان

 مناطق خارج يعملون األمور أولياء من البعض منهم، البعض لدى العملية االرتباطات ظروف ـ

 بواجبات القيام نم تمكنهم وال المدرسة زيارة من تمكنهم ال العملية ظروفهم فإن وعليه المدرسة

 . الطلبة ألبنائهم والعناية المتابعة

 يزورون عندما أنهم األمور أولياء بعض يظن للمدارس والتبرعات األموال دفع من التخوف ـ

 لزيارة إيجابية أخرى جوانب أي يدركون وال للمدرسة وتبرعات مبالغ دفع منهم سيطلب المدرسة

  .المدرسة

   :األصدقاء اختيار.-2-ب

 على يؤثرون فهم الطفولة سن في خصوصاً لألبناء األساسية الحاجات من الصداقة رتعتب

 الوالدين على يجب الصالح الصديق اختيار أجل ومنأصدقاؤهم، يفعل ما ويكررون البعض بعضهم

 ،حيثلذلك المستمرة المتابعة مع السوي غير الصديق وصفات ألبنائهم الصداقة معايير توضيح

طفل المعايير عند اختيار الصديق وظيفة األسرة أن تبين لل:" دور األسرة قائالً على"درداح.د"يؤكد

وإنما قد تبين له محاسنه وصفاته الجميلة فيتقرب منه " وال تفرض عليه أن يصادق أحداً بعينه،

مما يجعله يختار أصدقاءه بطريقة غير مباشرة عن طريق ..وتوضح له مساوئ آخر فيبتعد عنه 

  .ألن التدخل المباشر في اخيار أصدقاء األبناء يسبب لهم ازعاجا )1(»األسرة 

  : الخصوصية الدروس ـ3-ب

 من بتداءاا التعليمية المراحل كل في الخصوصية الدروس ظاهرة خيرةاأل الفترة في انتشرت 

 الفهم سبل به انقطعت لمتعلم إسعاف حالة بمثابة الخصوصية الدروس تعتبرو  االبتدائية المرحلة

 المبنى خارج أكثر أو لتلميذ المعلمين أحد بتدريسها يقوم دروس عن عبارة ،وهي الركب بقهوس

 الخصوصية الدروس إيجابيات نم .التلميذ أمر ولي له يقدمها خدمة أو مالية مكافأة لقاء المدرسي

  : نجد

  .للتعليم األولى السنوات من الناتج الضعف تعويض ـ
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  .المباشرة األسئلة وطرح الحوار في أكثر الفرصة عطيهموي يشجعهم مما الطلبة عدد قلة ـ

 األكفاء المعلمين باختيار جيدا تكوينا مكونين الغير معلمينال وبعض المدارس ضعف على التغلب ـ

  .األبناء تعليم في

  .ايجابية بطريقة عليها والتعليق مفصل بشكل المدرسية الواجبات متابعة في الدقة ـ

  .لها الجيد التحضير قصد االمتحانات قبل ميذالتال معلومات تجديد ـ

  :في فتتمثل السلبيات أما *

  .الفردية المذاكرة قلة أي النفس على التام االعتماد وعدم بنفسه الطفل ثقة ضعف ـ

  .الحال ميسورة تكن لم إن خاصة العائلية للميزانية إرهاق ـ

 في يتسبب مما الخاص المعلم اتوتعليم المدرسة توجيهات بين األحيان أغلب في تناقض وجود ـ

  .اآلراء وتضارب لتعدد نظرا الطفل فكر في تشتت

  .المدروسة العلمية  المادة فهم في الدروس هذه على النفسي اإلدمان ـ

  .المدرسة خارج البديل لوجود الفصل في التركيز عدم ـ

  .والمتعلم المعلم بين صرفة مادية أخالقيات نشوء ـ

  : األبناء متابعة في اآلباء جهتوا التي الصعوبات ـ4

 من جملة المدرسي بالنشاط يتعلق فيما خاصة أبنائهم متابعة في واألمهات اآلباء يواجه

 جهود لتحول الوراء إلى مسيرتها وتشد حركتها وتشل انطالقتها تحبس" التي والمعوقات المشاكل

 عملية يعرقل مما،)1( "خادع سراب أو جافة ثمرات الصحيحة التربية بأمور العارفين اآلباء بعض

 ما الصعوبات هذه ومن، الدراسي تحصيلهم من الرفع على هملمساعدت لألبناء الصحيح التوجيه

 وعي ودرجة بالمدرسة يتعلق ما ومنها  بداخلها اإلنسانية والعالقات ذاتها حد في باألسرة يتعلق

 األسرية، المتابعة تواجه التي واقصالن أو المشاكل هذه أهم هي ما إذن .التربوي بواجبهم المربين

   .آدائها تعرقل وحواجز عوائق بمثابة تقف والتي فعاليتها من تحد التي العوامل مختلف هي وما

 األسرية المتابعة تعوق  التي العوامل من يعتبر المادية اإلمكانيات نقص :مشاكل الفقر والتخلف-أ

 التربوية وممارستهما للوالدين االقتصادية اتالمستوي بين قوي ارتباط وجد ضعيفة،حيث وتجعلها

 الغالبة هي الوالدين ديموقراطية و وتسامح مرونة درجة كانت مرتفعا االقتصادي المستوى كان فكلما،

                                                                 
 ( 1) أحرشاو ،الغالي :بعض مالمح المنظومة التربوية الحديثة،مجلة علوم التربية،ع2،فبراير 1988،ص 18-17.



 إال منخفضا أو ضعيفا المستوى هذا كان كلما  أنه أي صحيح والعكس التربوية، ممارساتهما على

  . اإلهمال بكثرة وإما العقاب بصرامة إما ةالمحكوم والقسوة التشدد أساليب وكانت

  :والجهل األمية مشاكل-ب

 التربوية الممارسات في تأثيرا األقوى العامل خاصة والتعليمي عامة الثقافي المستوى يعتبر

 هذا كان كلما أنه ،حيث األسرية المتابعة محددات في بالتفصيل إليه أشرنا ما وهذا للوالدين

 مع وتسامحا ومرونة ديمقراطية أكثر تكون أن إلى الممارسات هذه تجهتا كلما مرتفعا المستوى

  .والقسوة والتشدد التسلطية إما نحو الممارسات هذه اتجهت كلما المستوى هذا انخفض وكلما األبناء

  

  :ج ـ جهل العديد من اآلباء بالوسائل التربوية الصحيحة للتعامل مع األبناء 

دراسي فنجد بعض اآلباء يهتم بتحسين جودة عملهم بل فهي القاسم المشترك للفشل ال 

وبتحسين أدائهم العملي فنجدهم يحرصون علي المشاركة في المؤتمرات أو الندوات أو الدورات 

أو يقرؤون . رات تهيئهم لهذه المهمة التربويةدو يحرصون على التي تحقق هذه األهداف وال نجدهم

تربية يتعلم فيها القيم  حقيقية التي يربى فيها الولد تربية متقنَة،كتبا تربوية تعينهم علي هذه المهمة ال

فمن أسباب فشل ويساهم في نهضة أمته ،الرفيعة، فيغدو عضًوا صالًحا في المستقبل، ينفع مجتمعه 

أنهم لم يهتموا بإعداد خطة  واضحة ومتفق  التربويةبعض اآلباء في التعامل مع احتياجات أبنائهم 

ألنهم لم يخططوا ذلك يصابون باإلحباط من أبنائهم وللتربية أوالدهم وتوجيههم ،بوين عليها بين األ

وكل يعمل بمفرده دون مراعاة .للنتائج التي توصلوا إليها وصدموا بالواقع الذي لم يعملوا حساًبا له

ولماذا، و القليل فقط من اآلباء من يخططون لتربية أبنائهم، ويعرفون جيًدا ماذا يفعلون .العواقب

 جل فنجدكذلك االفتقار إلى بيداغوجيا تربوية  .ومتى يقومون بفعل هذا الفعل ومتى ال يقومون به

 ومعامالت متأرجحة عشوائية وسلوكات متذبذبة مزاجية مواقف مجرد الوالدية التربوية الممارسات

  .ومتناقضة متطرفة

  : المرحلة هذه في األبناء نمو بخصائص الوعي قلة دـ

 نمو بخصائص جهلهم هو األولياء طرف من األبناء متابعة سوء إلى تؤدي التي سباباأل من

 هذه بأطفال الوعي قلة ،ألن معهم والتعامل توجيههم سوء إلى يؤدي مما المرحلة هذه في األبناء

 معهم التعامل صعوبة عليه يترتب ما ميولهم،وهذا معرفة في.. المربين دور من يقلص« المرحلة



 من للطفل بالنسبة االبتدائية فالمرحلة .)1(»  المناسب التربوي باألسلوب سلوكهم وتعديل وتوجيههم

 قوية أسس على بني إذا خاصة المرحلة هذه في التوجيه أهمية تبرز حيث التعليمية، المراحل أخطر

  . المنشودة التربوية الهداف تتحقق بالتالي

   :سيكولوجية مرجعية إلى االفتقار ـ هـ

 سيكولوجية إلى وأساسا سيكولوجية مرجعية إلى منها كبير جانب في تفتقر مارساتالم هذه

 كل يحملها التي النظرية أن أساس فعلى .والدية تربية لكل القوية الركائز إحدى تشكل التي الطفل

 معامالته ألساليب المحددة األساسية المرجعية تكون التي هي أبنائه سيكولوجية عن أم كل أو أب

 الصحيح بين تتوزع قد والممارسات .األساليب هذه طبيعة فإن هؤالء، تجاه التربوية ساتهوممار

 كانت فكلما .النظرية هذه لنوعية تبًعا واإليجابي السلبي وبين الفعال وغير الفعال بين والخاطئ،

 كلما دقيقة، وتربوية سيكولوجية ومعارف معطيات على مبنية تكون بحيث علمية، شبه أو علمية

 ومحمودة النتائج مضمونة كلها أساليب أطفاله تجاه ممارساته في يسلك أن إلى بصاحبها أدت

 في واألمهات اآلباء من الكثير لدى األسف مع الحال هو كما، ساذجة أو خرافية وكانت العواقب

  .دقيقة غير ناقصة وإما صحيحة غير وهمية إما ووقائع أفكار على تنبني مجتمعنا،حيث

  : الجديدة والمناهج جالبرام  وـ

 خاصة ناحية من المناهج صعوبة هو األبناء متابعة في اآلباء تواجه التي الصعوبات أبرز من

 المناهج أن«فنجد. أخرى ناحية من األبناء كاهل أثقل الذي البرامج وتكثيف للطفل إيصالها ناحية من

 الطاعة والتزام) Thee.Ras*(ثةالثال بالراءات عليه يطلق ما تعليم على تركز العادية التعليمية

 يشجع ال مما وهو المعلومات وتلقين الحقائق بحفظ ىتعن ،كما والنظم التعليمات ،باتباع ،واالنصياع

 االهتمامات في بثراء ويتميزون وبالخيال بداعياإلو الناقد بالتفكير يتمتعون الذين أولئك نمو على

 لمناهجنا الموجهة نتفاداتاإل أكثر ومن )2(». رىأخ مجاالت في العالية وباالستعدادات وتنوعها

 الكيف دون الكم على وتركيزها ومتطلباته العصر روح عن وابتعادها تقليديتها حول تنصب التربوية

 غيابو التطبيق مع األهداف تطابق عدم ،مع المجتمع وحاجات المتعلم حاجات هلتجات  ،فهي

                                                                 
. 13، ص مرجع سابق :، حامد عبد السالمزهران)  1 ) 
.136مرجع سابق، ص :، لمياء،زعيتر ) 2) 
 ).arethenatic(، والحساب)writing(، والكتابة)reading(تعلم القراءة:يقصد بالراءات الثالثة* 



 هذه تتطور ،وحتى التغير هذا مراعاة الدراسية المناهج على وجب بالتالي .به يسترشد الذي النموذج

  :بينها من والتي المعيقات من جملة تتجاوز أن وجب المناهج

.للتربية الفلسفية النظرة تجدد ـ  

.التعلم وطبيعة بالمتعلم المتعلق المعارف نمو ـ  

. التعلم في التكنولوجيا وإدخال العلم تقدم ـ  

).1( االقتصادية و جتماعيةاال الحياة في التغير تسارع ـ  

 التعليمية، العملية في األساس حجر باعتبارها الطالب لحاجات ملبية  المناهج هذه تصبح وحتى

 التدريس طرق باستخدام االهتمام كذلك.مفيد بكل ورغباته ميوله وإشباع ومهارته بعقله النمو حيث من

 ,مناسبة أساليب عن والبحث التقويم نظام تطوير مع الفعالة بالمشاركة للطالب تسمح التي المناسبة

 تلفةلمخا األنشطة بجميع المدارس تزويد ينبغي كما أنفسهم تقويم في التالميذ يشارك أن ويحسن

 بإعدادهم المعلمين كفاءة تطوير إلى باالظافة.األنشطة تلك أهداف نجاح في المساهمة واإلمكانيات

 يمكن بالتالي التعليمية العملية محور التلميذ يعتبر فالتطوير، العمل أثناء في وتدربيهم الجيد اإلعداد

 أهل بها يقوم التي والمنظمة المقننة التعديالت تلك يعني التربوي المنهج تطوير مفهوم أن القول

 تحقيق إلى الوصول ،وبالتالي فاعليته وزيادة تحديثه إلى يؤدي بما المنهج تشمل والتي التربية

  .يالتربو النظام أهداف

  :خالصة

 العوامل من جملة تحكمها ممارسة عن عبارة هي األسرية المتابعة أن إلى نخلص األخير في

  أن ونجد، والمعوقات المشاآل من عينة تتخللها آما  األساليب من مجموعة عبر وتتحقق والمحددات

 لجنس ،وكذلك لألسرة والثقافية السوسيواقتصادية لألوساط وفقا تتنوع األسرية المتابعة أساليب

 أنه إلى اإلشارة يجب كما .للوالدين التربوية الممارسات في تؤثر العوامل هذه كل وسنه الطفل

 الظروف جميع وفي أبنائهم متابعة في الوالدين طرف من متبع معين تربوي نمط هناك ليس

 من كل وشخصية الموقف وكذلك المتبع النمط بنوع الوالدين وعي بمدى األمر يتعلق ،وإنما

  .والمربي الطفل
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  :تمهيد

أحد الجوانب الهامة للنشاط العقلي ،وينظر إليه على أنه عملية عقلية  الدراسي التحصيل يعد 

 المدارس نجد حيث أن يحصله التلميذ في المستقبل،،كما يعتبر محكا أساسيا للحكم على ما يمكن 

 مسألة ليس الدراسي والتحصيل التقويم، عند النظر يلفت ما أول وهي التالميذ بدرجات كثيرا تهتم

 أهمها فيه تتحكم أخرى عوامل هناك بل فحسب، التدريس وطرق المناهج حيث من بالصف تتعلق

 كالعوامل األسرية غير العوامل إلغاء يعني ال وهذا يميةالتعل- التربوية العملية في ودورها األسرة

  . وتعقيدا تركيبا التربوية النفسية المفاهيم أكثر من جعله ما وهذا والجسمية النفسية

 على للتلميذ االجتماعي الوسط على مركزين المتغيرات هذه إلى الفصل هذا في وسنتطرق 

 التلميذ أن اعتبار األسرية،وعلى المتابعة في تمثلوالم األسري المحيط تتناول دراستنا أن اعتبار

 يمكن األسري الوسط أن ،كما وأخالقي عالئقي،اقتصادي،ثقافي إطار وسط وإخوته بوالديه يتأثر

 الذاتية العوامل إهمال على يعمل السيئ األسري الوسط أن فنجد األخرى، العوامل عكس فيه التحكم

  .وتتعطل نموها فيضعف للطفل والموروثة

  .الدراسي التحصيل حول عامة خلفية: أوال

 :الدراسي التحصيل مفهوم -1

 التربويين والباحثين النفس علماء طرف من كبير باهتمام الدراسي التحصيل حضي لقد 

 ال لالستثمار ميدانا"  أصبحت بل فقط كخدمة التعليمية العملية إلى ينظر يعد لم ألنه والسوسيولوجيين

 على اإلنفاق حجم فإن لذا ميادينه، و االقتصاد أنشطة في األخرى ثماراالست ميادين عن يختلف

 و اجتماعيا المجتمع ترقية نحو الدولة لطموح الواضحة المؤشرات يقدم فيها االستثمار أو التربية

  .)1(" اقتصاديا تطويره

 يعتبر من التخصصات،فهناك تداخل حسب متداخلة تعريفات عدة له قدموا العلماء هؤالء 

 أو المدرسة داخل كانت سواء معرفة من التلميذ عليه يحصل ما كل الدراسي لتحصيلا

                                                                 
عمان ،  دار الشروق للنشر والتوزيع،الواقع والمستقبل  -السياسات التربوية في الوطن العربي:سينعبد السالم الخزرجي، رضية ح -  )1(

.115،ص2000  



التحصيل الدراسي للعملية  تخصيص أي فقط المدرسة داخل العمل على يقصره من وهناك.خارجها

 .التعليمية المقصودة والموجهة من طرف المدرس

تتوافق مع متغيرات كما نجد معظم الباحثين يلجؤون إلى التعاريف اإلجرائية التي 

 علم مجالففي .بحوثهم،ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان إيجاد تعريف واحد يتفق عليه جميع الباحثين

 العمل ميدان في والكفاءة الحذق من مستوى إلى الدراسي التحصيل مصطلح يشير التربوي النفس

 . الحساب أو كالقراءة معينة مهارة في أو عامة بصفة سواء ، المدرسي أو األكاديمي

 بالجوانب المرتبطة العوامل من لعدد المحصلة بمثابة«  الدراسي التحصيل يعتبر كما

 عملية الدراسي فالتحصيل المعرفية العقلية بالعوامل يرتبط اآلخر وبعضها. البيئة ولظروف الدافعية

 والصحية المزاجية وصفاته واستعداداته وقدراته بالمتعلم يتعلق كثيرة،بعضها عوامل فيها تؤثر معقدة

 ظروف من بالمتعلم يحيط وما تعلمها وطريقة التعليمية بالخبرة يتعلق النفسي،وبعضها وأمنه

  .)1(»وإمكانيات

 مادة دراسته خالل معلومات من المدرسة في الفرد يتعلمه ما كل« بأنه"الحامد"ويعرفه

 في تنعكس حقائق من منها نبطهيست وما المعلومات هذه بين العالقات من المتعلم يدركه وما مجتمع

 يسمى بما كميا المتعلم أداء تقدير من تمكن مجتمع قواعد وفق يوضع اختبار على المتعلم أداء

درجة االكتساب التي يحققها الفرد،أو مستوى النجاح « وهناك من يعرفه بأنه.)2(» التحصيل بدرجات

  .) 3(»الذي يحرزه أو يصل إليه في مادة دراسية أو مجال تعليمي

اإلنجاز التحصيلي للطالب في مادة دراسية أو مجموعة «كما يشير التحصيل الدراسي إلى

 الفصل نهاية أو العام رالمواد مقدرا بالدرجات طبقا لالمتحانات المحلية التي تجريها المدرسة آخ

 الذي دىالم لتوضيح للطالب الدراسي باألداء« فالتحصيل الدراسي إذن يرتبط مباشرة .)4(»الدراسي

 لمدى قياس أدوات وهي التحصيل باختبارات ويقاس الطالب، لدى التعليمية األهداف فيه تحققت

 هذا من والمالحظ.) 5(»التدريب أو التعلم نتيجة معينة مهارة أو معرفة من اكتسبه لما الفرد تحصيل

 لمجموعة ئيةالنها المحصلة لقياس تستعمل التي واالختبارات التحصيل بين يربط أنه التعريف

  . دراسية سنة كل نهاية في التلميذ لدرجات العام المجموع في تتمثل والتي والمهارات المعارف
                                                                 

 ( 1)  محمود فتحي عكاشة ،الصحة النفسية،مطبعة الجمهورية،اإلسكندرية، 1999 ،ص 184 ,
 ( 2)  الحامد محمد بن معجب،التحصيل الدراسي،دراساته،نظرياته،واقعه،والعوامل المؤثرة فيه،الدار الصولتية،الرياض،1996، ص 1.

دار الفكر ، القياس والتقويم التربوي والنفسي ـ أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرةصالح الدين عالم،)  3.(
    .305،ص2000العربي،القاهرة،

 ( 4) أحمد إبراهيم، أحمد المراغي،السيد شحاته محمد،عناصر إدارة الفصل الدراسي،مكتبة المعارف الحديثة،اإلسكندرية،مصر،2000،ص07 .
  (5) عبد الرحمان سليمان الطريري،القياس النفسي والتربوي ـ نظريته،أسسه،تطبيقاته،مكتبة الرشد،الرياض،1997،ص281-280.



أن التحصيل الدراسي هو كل "الكناني المحسن عبد إبراهيم"وفي السياق ذاته، يرى الباحث 

عن طريق أداء يقوم به الطالب في الموضوعات المدرسية المختلفة،والذي يمكن إخضاعه للقياس 

 الباحثين من الكثير بأن سابقا ذكرنا وكما .)1(».درجات اختبار أو تقديرات المدرسين أو كليهما معا

 في البشرية الموارد توجيه في مهما عامال باعتباره الدراسي التحصيل موضوع بدراسة اهتموا

 المجتمع،

 حتى االجتماعي كيفالت على تساعده التي والمهارات المعارف التلميذ يكتسب  خالله فمن

 هامتين مالحظتين إلى ننبه أن يمكن الدراسي التحصيل وحول .مجتمعه في فعاال عنصرا يصبح

  : وهما

 هذا أن يعني ال هذا أسبوعي أو شهري تقويم في مرتفعة درجات على يتحصل الذي التلميذ أن ـ

 المتوسطين من السنة نهاية في الموالي،ويكون التقويم في ضعيفة نقاط على يحصل فقد متفوق التلميذ

  .تحصيليا متفوق بأنه التلميذ على نحكم حتى بالنجاحات حافل دراسي تاريخ من البد بالتالي

  :قسمين إلى ينقسم الدراسي التفوق أن إلى باالظافة ـ

 أما.الدراسية المواد جميع في التلميذ لدى الظاهر التفوق هو الخاص،فالعام والتفوق العام التفوق

  .معينة دراسية مادة أو معين موضوع في التلميذ تفوق هو الخاص

استيعاب  على الطالب قدرة عن عبارة هو الدراسي التحصيل أن القول يمكننا سبق مما

المواد الدراسية المقررة في البرنامج المدرسي من خبرات معرفية و مهارية ،وما يستنبطه منها من 

وسائل قياس تجريها المدرسة عن طريق االمتحانات  حقائق  ومدى قدرته على تطبيقها من خالل

 ويعد في جميع المواد الدراسية أي المجموع الكلي للدرجات،) الشفوية والكتابية(التحصيلية المختلفة 

  .التربوية التعليمية العملية لنجاح الهامة المؤشرات من

  :الدراسي التحصيل أهمية ـ2

 اإلجراءات من للكثير مهماً أساساً تقديرات من عنها ينبثق وما التحصيلية الدرجات تشكل

 القبول أو بالدراسة لالستمرار الفرد فأهلية ، فيه وتؤثر الفرد بوضع ترتبط التي الهامة والقرارات

 الذي األكاديمي بالمستوى تتقرر معينة وظيفة أو دراسية بعثه على الحصول أو معين برنامج في

 ترتبط علية وظائف الدرجات وتؤدي عليه، يحصل التي ديرالتق أو الدرجات في متمثالً يحققه

                                                                 
 ( 1) ميمون قاسي، رصد بعض العوامل المساهمة في التحصيل الدراسي لدى تالميذ الثانية بكالوريا علوم رياضية،

http://www.madarej.org/articles.php?article_id=55 
 



 التلميذ تكوين في مهم دور تلعب فهي العمل وأصحاب والمدرسين األمور وأولياء الطلبة بحاجات

  .الالحق التنبؤ عوامل أفضل من وستبقى ذاته عن صورة

 حصيلالت أهمية وتبدو. الفرد شخصية على تظهر وفوائده الدراسي التحصيل فأهمية« 

 الحاالت، معظم في جيدة وظيفية مكانة لتبوؤ الفرد يعد كونه تصاعدياً ارتقائه خالل من الدراسي

 وطبيعة تاريخها بحكم وهي المهني، الهيكل قمة تحتل زالت ما لمهن طلبتها تعد العلمية فالكليات

 وإقباالً إصراراً أكثر طلبةال تجعل فيها، للعامل تعطيها التي والمكانة تمنحها التي والمزايا فيها العمل

  . )1(»  بها االلتحاق على

 االستثمار طريق عن تتم والتي التكنولوجيا لتقنيات المحكم باالستخدام إال تتحقق ال فالتنمية

 المحركات أحد مكوناته بكل والدراسي التدريبي النشاط أصبح«  بالتالي. التعليم مجال في األمثل

 العلمي التقدم في أخرى ناحية من يسهم وهو والعشرين، الحادي رنالق فجر في للتنمية الرئيسية

 البد والتطور للنمو يسعى مجتمع أي إن القول ويمكن. للمعارف العام االزدهار وفي والتكنولوجي

 النمو هذا عناصر استيعاب على قادرين يكونوا لكي الدراسي التحصيل مواصلة من ألبنائه

  .)2(». والتطور

 إلى مرحلة من النتقاله التلميذ نتيجة تقرير يتم أنه في الدراسي التحصيل يةأهم تكمن كما

 حقيقة على يتعرف الطالب ويجعل« إليه، سينتقل الذي والتخصص نوع تحديد وكذلك.أخرى مرحلة

 المختلفة للمواد دراسته في مناسب تحصيلي مستوى إلى الطالب وصول أن كما وإمكاناته، قدراته

 أما النفسية، صحته يقوي مما والتوتر القلق عنه ويبعد ذاته، عن فكرته ويدعم سهنف في الثقة يبث

 نفسه في الثقة فقد إلى به يؤدي فإنه دراسته، لمواد المناسب الدراسي التحصيل في الطالب فشل

 الدراسي التحصيل نتائج من استخالصه يمكن وما )3(» التوتر وإلى والنقص باإلحباط واإلحساس

  : نجد

  .والتخصص فيما بعد.قرير نتيجة الطالب النتقاله إلى مرحلة أخرى ت -

                                                                 

 ( 1) . نوفل ابراهيم نوفل،عالقة التحصيل التعليمي بالنجاح االجتماعي، رسالة دكتوراة غير منشورة،كلية التربية ،قسم التربية الخاصة،دمشق ،

.42، ص2001،سورية،  
. 29،ص نفس المرجع ) 2 ) 

 ( 3) بدور غيثاء علي ،مستوى الطموح وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الفني، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة 
.173، ص 2001دمشق،  



  .معرفة قدرات التلميذ الفردية –

  .االستفادة من نتائج التحصيل لالنتقال من مدرسة إلى أخرى  –

  :الدراسي التحصيل ومبادئ شروط-ـ3

 جميع ةتهيئ وتتطلب ، ً وتخطيطا ً وتنظيما ً ترتيبا تستلزم والتعليم التعلم عملية إن

 والتربية النفس علماء إليها توصل القوانين أو الشروط هذه . التعلم عملية لحدوث المواتية الشروط

 يعرف ما اتباع التحصيل عملية في تسهم التي العوامل ان ومن لصاحبه إفادة التعليم من تجعل

 التمرين توزيع. 3 يةالدافع. 2 التكرار .1: ياتي بما بما تكمن والتي الجيد العلمي التحصيل بشروط

   الكلية الطريقة. 4

  )1(:  كالتالي شرحت  الشروط وهذه

  .واإلجادة التعلم يتم والممارسة،حتى التكرار من البد التعلم فلحدوث: التكرار قانون ـ

  .المشكالت حل أو الجديدة المواقف لتعلم والطاقة الجهد بذل نحو دافع هناك يكون أن: الدافعية ـ

 وقت من الراحة تتخللها زمنية فترات على تتم أن يجب التعلم عملية أن أي: ينالتمر توزيع ـ

  .آلخر

 .ومكوناته جزئياته إلى تحليله ذلك بعد الموضوع عن العامة الفكرة أخذ أي:الكلية الطريقة ـ

  )2(:  بـ الشروط هذه يحدد من وهناك

 أنه الطالب أدرك فإذا.عنه االمتناع أو الدراسة نحو الطلبة دفع في أثرا له والذي ):العقاب(الجزاء ـ

  .صحيح والعكس حسنا يكون سوف الدراسي تحصيله فإن حسنا جزاءا سيجازى

   .اجتماعية أو نفسية أكانت سواء الدوافع هذه من التعليمي الموقف يثيره ما على يتوقف: الدافع ـ

                                                                 
 ( 1) عيسوي عبد الرحمان محمد،القياس والتجريب في علم النفس والتربية،ط2،دار النهضة العربية،القاهرة،1974،ص 347 .

 ( 2) فني غنية،التغيرات التنظيمية وأثرها على التحصيل الدراسي في الجامعة،رسالة ماجستير،آلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية،قسم علم 

.95-94م ،ص 2004/2005االجتماع، جامعة الحاج لخضر،باتنة،   



 وهذا وتحسينه، التعليم إتقان يف يساعد الطالب قبل من العلمية المادة حفظ أو التكرار إن:التكرار ـ

   )1.(والمراهقة الطفولة سيكولوجية كتابه في بركات لطفي إليه أشار ما

  .األجزاء فهم إلى االنتقال الموضوع،ثم عن وشاملة عامة فكرة الطالب يكون أن: الكلية الطريقة ـ

 معرفة له تسنىي حتى تحصيله بنتائج علم على يكون أن للطالب األفضل فمن :النتائج معرفة ـ

  .والضعف القوة نقاط

 على يساعد مما التعليمي للموقف الصحيحة الحقائق الطالب يتعلم طريقه فعن :والتوجيه اإلرشاد ـ

  اكتشاف

  .بعد فيما وتداركها الخاطئة األساليب 

 الحقائق وجمع الذاتي البحث طريق عن التعليمية العملية في الطالب فعالية أي :الذاتي النشاط ـ

  .للنسيان عرضة المعلومات تكون ال تىح

 التطبيق،التمييز،التحليل،والمقارنة التفكير، التجريد، التعميم، على يعتمد والذي: الجيد التعلم ـ

  .العقلية العمليات من وغيرها

 للطالب،حتى االجتماعية بالحياة مرتبطا واقعيا الدراسي البرنامج محتوى يكون أن أي :الواقعية ـ

  .واقعيا النظرية المعلومات تلك طبيقت له يتسنى

  :الدراسي التحصيل مظاهر ـ4

 بالنسبة ،خاصة لالنتباه الملفتة األمور من التالميذ بين الدراسي التحصيل تفاوت يعتبر

 ال الذين التالميذ ،فنجد المدرسية الظروف نفس يعيشون ،وكذلك السن نفس من هم الذين للتالميذ

 للغياب يلجؤون الدراسي تحصيلهم انخفاض بسبب زمالئهم مع لدراسيا المشوار مواصلة يستطيعون

 أو مرة الدراسية السنة يعيدون الدراسي ضعفهم نتيجة أنهم أو. المدرسي التسرب إلى يدفع الذي

 بها، المرتبطة وبالعوامل بمسبباتها اهتموا حيث كبيرا اهتماما العلماء أوالها المظاهر هذه. مرات

  .المتقاربة المفاهيم هذه على الضوء تسليط إلى دفعنا ما وهذا

                                                                 
 ( 1) لطفي برآات،سيكولوجية الطفولة والمراهقة،ط2،دار المعارف المصرية،مصر، 1974، ص 145.



  ):الدراسي التأخر( الدراسي اإلخفاق أـ

 خاصا اهتماما المربون يوليها التي الموضوعات أهم من الدراسي التأخر موضوع يعتبر

 في خاصة التالميذ بين فردية فروق توجد ،إذ التعليمية العملية أهداف تحقيق دون عائقا تقف ألنها

 دراسيا،متوسطون متفوقون:مستويات ثالث إلى التالميذ تقسيم يمكننا حيث معرفية،ال النواحي

 من لزمالئهم الحسن السير يعرقلون دراسيا المتأخرين التالميذ أن فنجد.دراسيا دراسيا،ومتأخرون

 أكبر بشكل تنتشر« خطيرة واجتماعية تربوية مشكلة يعتبر الدراسي التأخر أن كماالدراسية، الناحية

 التي األطفال لمعظم المرحلة هذه استيعاب بحكم وذلك الخصوص وجه على االبتدائي التعليم مرحلة في

 من بها بأس ال نسبة األطفال هؤالء بين يوجد حيث ، سنوات سبع إلى الست بين ما أعمارهم تتراوح

  .)1(  »دراسياً المتأخرين

 يحصل لم حاجة طلب رجلال إخفاقا، أخفق، يخفق، أخفق، لغويا اإلخفاق كلمة وتعني

 التحصيل تدني أو ضعف أي الدراسة، في التحصيل ضعف الدراسي التأخر كلمة تعني كما عليها

 مستوى بلوغ عن ملحوظاً، تقصيراً قصر قد ما طالباً أن بذلك، والمقصود.  التلميذ لدى الدراسي

  .تحقيقه أجل من المدرسة تعمل الذي الدراسي التحصيل من معين

 التعليمي، اإلهدار الدراسي، التأخر كالفشل، عديدة بمفاهيم مرتبط الدراسي اقواإلخف 

 غاية إلى يستعمل لم لكنه و 1950 في التسمية بهذه ظهر حديث مصطلح وهو."الدراسي التخلف

 في وهم يستطيعون، ال الذين أولئك" على الدراسي التأخر مصطلح Burt" برت" يطلق و. )2("1960

" مباشرة دونهم يقع الذي الصف من منهم، المطلوبة باألعمال يقوموا أن راسية،الد السنة منتصف
)3(.  

 يعتبر إذ« " مصطفى فهيم" قدمه الذي ذلك الدراسي للتأخر اإلحصائية التعاريف ومن

 دون– أكثر أو معينة دراسية مادة في التحصيل  في مستواه كان إذا دراسيا متأخرا الطفل

                                                                 
 . 213ص ،  2001، والتوزيع للنشر زهران دار ، عمان ، النفسية األمراض ، الزعبي محمد أحمد  علي)  1 (

 
(2 )- francineBest, L'échec Scolaire,que-je? 2eme Edition, actualisée, Paris,1997,P7.     

 ( 3)  الرفاعي، نعيم ، الصحة النفسية، دراسة في سيكولوجية التكيف،ط4، منشورات جامعة دمشق ، 2002، ص 451.



 لألطفال التعليمية البرامج مالءمة عدم إلى األساس في يرجع لدراسيا التأخر«و) 1(»المتوسط

  .)2(»  والبيئية والمادية البشرية العوامل من بعدد تنفيذها يرتبط التعليمية البرامج أن وطبيعي

 للمواد االستيعاب قلة بسبب. المدرسي التكيف عدم حاالت من حالة هو الدراسي والتأخر

 عن النهائي االنقطاع أو لإلعادة التالميذ يضطر ،مما المدرسة طرف من دمةالمق التعليمية والبرامج

 و االجتماعية حاالتهم باختالف التالميذ بين شيوعا األنواع أكثر « من المشكلة هذه وتعتبر .الدراسة

  . االقتصادية

 التوافق صعوبة يتضمن عامل:"وهما أساسيين عاملين نذكر الدراسي التأخر أسباب ومن

 المواقف في التصرف وصعوبة باألمن الشعور فقدان من عنه يترتب وما ، المدرسي لجوا مع

 اآلخر العامل أما . المدرسية السلطة مع التعامل وصعوبة ، المركز بضعف واإلحساس ، الجديدة

 لعدة نتيجة األسرة في الدارس يصادفها قد التي المعاملة وسوء المضايقات أنواع يشمل عامل فهو

  )3("أسباب

 Jean" لومان جان"و" أندريه برنارد" ويعرف Leman  &Bernard Andrey المتأخر 

 تعطى والتي إليه، المقدمة والمعارف المعلومات يكتسب ال الذي أي يتقدم، ال الذي ذاك" بأنه دراسياً،

 العملية هضم من الطلبة تمنع عملية أو صعوبة وجود يعني هذا نفسه، العمر من لطالبٍ عادة،

  .)4(" تعليميةال

 إصدار عنه ينتج وهذا له رؤيتهم بمجرد التعلم بطيء الشخص يعرفون أنهم الناس من كثير ويعتقد«

 في الذكاء مقاييس تستخدم أنه إال )5(»التعلم على اآلخرين قدرة عن علمي أساس على تعتمد ال أحكام

  .الجماعية المقاييس من أنجع الفردية العقلي،والمقاييس الضعف تشخيص

 أكثر بشكل وقوعها الظاهرة لهذه الحدوث مؤشرات توضح«  أنه إلى Vitro"فيترو" ويذهب

 لها المألوفة األسباب ،ومن األذكياء األطفال لدى تظهر ما باإلناث،وأحيانا مقارنة الذكور لدى

 مشاكل لإلنجاز، الطفل على فيها المبالغ المدرسية،الضغوط لألعمال الميل وفي الدافعية مشاكل

  . )6(» المدرسة تجاه العامة األسرية،والعدوانية العالقات في ووجدانية،مشاكل شخصية

                                                                 
  (1) فهيم مصطفى،الطفل والقراءة،ط2، الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة،مصر، 1998،ص135 .

  (2 .  136نفس المرجع، ص ) 
.59حليمة تعوينات،مرجع سابق،ص )  3 ) 

 ( 4)  مهنا عدنان،االضطرابات السلوآية والمدرسية،حرآة الريف الثقافية، بيروت، 1999، ص 281.
  (5) دوب فيزوستون،التأخر الدراسي وعالجه،ترجمة عزيز حنا وآخرون، مكتبة األنجلو-مصرية،د.ت- مصر،ص10.

 (6 )Vitro, F In Encyclopedia of Psychology. Guilford, Connecticut: The Dushkin.1973.p 282. 



 األسباب(  في الدراسي للتأخر الرئيسية األسباب تحديد يمكن أنه إال متعددة األسباب أن أي

 جسمه يضعف التغذية سوء جراء من صحيا الضعيف الطفل فنجد...). وأسرية الجسمية،لغوية،بيئية

 عن تغيبه إلى هذا يؤدي الذهني،وربما وفتوره انتباهه قلة إلى يؤدي مما األمراض مةمقاو في

  .الدراسية المواد من وغيره اللغوي التحصيل على يؤثر بدوره وهذا  لها وكرهه المدرسة

 عدد عن يتغيب أو..كتابته فتسوء الكتابة على تدريب فيها دروس عدة عن الطفل يتغيب فقد

 الرموز من نظام عن عبارة اللغة« أن نجد ،كما)1(» اللغوية ثروته في يؤثر مام القراءة دروس من

 طبقًا والتنظيم بالضبط النظام هذا ويتسم معين جنس أو معينة فئة أفراد بين أو معينة ثقافة في عليه يتفق

 برايل، لغة اإلشارة، لغة مكتوبة، منطوقة، :اللغة تكون وقد التواصل، وسائل إحدى في محددة لقواعد

  .)2(»  النقاط أو الهندسية األشكال من رموز تضم وقد .األصابع لغة العيون، لغة

 إلى بالوصول لهم وتسمح ،األطفال لدى المعرفة إمكانيات كبير بشكل تضاعف القراءة إن

  .الكبار عالم

 ممكنال ومن القراءة تعلم في صعوبة يجد الكالم في صعوبة لديه الذي الطفل أن نجد المقابل في

 عيوب الذكاء، مستوى انخفاض: هي مختلفة مصادر ثالثة إلى راجع اللغة استخدام في القدرة نقص

  .الفقيرة اللغوية الكالم،البيئة في

 في والضعف الكالم في العيوب بين واضحا ارتباطا هناك أن العلمية البحوث من اتضح وقد«

 المنتظم،والمشكالت غير لنطق،والتنفسا أعضاء في اضطرابات عن الكالم عيوب تنشأ القراء،وقد

 يبدأ أن قبل كالمه يعالج طبيا،وأن الطفل يفحص أن الحالة هذه في ويلزم السمع االنفعالية،وضعف

 لم طفل كل:االنتباه من قدر أكبر القراءة تعلم صعوبات إيالء إذن الضروري من« ،)3(»القراءة تعلم

 إحدى فهذه.متخصص على عرضه يجب.. يريةالتحض المرحلة نهاية في التعلم هذا في ينجح

 هذه تزال ال األسف فيها،ومع يوجد التي المؤسسات ،في المدرسي النفس لعلم أهمية األكثر الوظائف

 العمر في اللغوي النمو في تؤثر التي العوامل إيجاز ويمكن  )4(»...جدا نادرة المؤسسات

  . للطفل االجتماعية و قتصاديةاال والبيئة والذكاء، العامة، الزمني،والجنس،والصحة

 ( وحسب اللغة واسطة عبر الدراسي التحصيل في لألسرة االجتماعية المكانة دور عن أما

 صيغت حيث«  االجتماعي والوسط اللغوية المدونة بين المتوازية التبعية عن تحدث الذي) برنشتاين
                                                                 

  (1 )  . 137ص  مصطفى، مرجع سابق،فهيم 
 ( 2) سليمان السيد عبد الحميد ،سيكولوجيا اللغة والطفل،دار الفكر العربي،القاهرة،2003، ص 27 .

. 138- 137سابق، ص المرجع ال ،مصطفى فهيم   ) 3)  
  (4) ) روجيه بيرون،األطفال وعدم التكيف، ترجمة:فؤاد شاهين،ط2،منشورات عويدات،بيروت،لبنان،،ص 99.1999



 اجتماعي البسيكوـ المبحث ذاله المقاربة تربوية السوسيوـ البحوث مختلف ضمن عديدة فرضيات

 أن ، اللغة مؤثّر تثير التي الفرضيات هذه من ، الدراسية النتائج في الالمساواة إشكالية ضمن

 اللغوية مدونتهم ضعف كون عن ناتجة ، اجتماعية مكانة األقّل األسر ألبناء الدراسية الصعوبات

 المتفوقة المدونة المدرسة اعتماد باعتبار الدراسي نجاحهم ومنه المعرفي نموهم تعطّل هي أو تعيق

«)1(.  

 يضعف للطفل الزائد التدليل  المثال سبيل على فنجد التأثير بالغ األسرية للبيئة أن كما

 من الطفل وحرمان الوالدين قبل من المفرطة الصرامة بنفسه،وكذلك الثقة عديم ويجعله شخصيته

  .الدراسي التأخر أسباب أهم من هي عليه إخوته يلوتفض يحتاجه الذي والحنان العطف ومن حقوقه

  

 تتحمل التي الدولة وكذلك والمجتمع واألسرة التلميذ من كل على سلبية آثار الدراسي وللتأخر 

 عدد أساس على تحتسب للتلميذ الفعلية التكلفة أن"  نجد حيث التعليم في تلميذ كل على ضخمة نفقات

 السنوية التكلفة كانت إذا المثال سبيل على و  فقط المقيدين بعدد ليس و فعال، بنجاح التعليم أتموا من

 أتم فإذا دينارا 8000 ما فرقة في تلميذ 100 تكلفة ،فإن دينار 80 هي دراسية مرحلة في للتلميذ

 فاقد هناك ويكون سنويا، دينار 100 تصبح للتلميذ الحقيقية التكلفة فإن بنجاح تعليمهم تلميذا 80 منهم

  )2( " تلميذ100 لتكلفة بالنسبة دينار 200قدره

 بالنقص اإلحساس إلى به يؤدي قد و كبيرا، تأثيرا شخصيته في اإلخفاق يؤثر للتلميذ فبالنسبة

 مصيره على القلق تعيش التي أسرته عن ناهيك... بها يحتك التي األوساط مع التكيف وعدم

 يزيد مما نفسيا، عليه تضغط يجعلها مما تهابذل التي للمجهودات بالضياع تشعر و المهني و الدراسي

  . حالته سوء من

 من حرمانه تعني المخفقين و الراسبين عدد كثرة فإن" المجتمع، على تأثيره ناحية من أما

 وبين بينهم يحول ما غالبا الذي األمر...  الخبرة و الثقافة من مناسب مستوى على وعناصر أفراد

 ضعف عوامل من رئيسيا عامال يكون و المستقبل، فـي قافيةالث و المعيشية، أحوالهم تحسين

  ) .3( مسؤولية ذوي كمواطنين إنتاجيتهم و فعاليتهم

                                                                 
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=129601 ،لعوامل التي تؤثر على التحصيل الدراسيا  ) 1 ) 

 
 ( 2)  سيد إبراهيم الجبار،التربية ومشكالت المجتمع-مجموعة دراسات- دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،د.ت، القاهرة، ص54.

 ( 3)  وزارة التربية الوطنية،التصورات النظرية لتفسير الفشل المدرسي،سلسلة قضايا التربية،الملف رقم 18،المرآز الوطني للوثائق التربوية، الجزائر،



 

 هذه باحتواء الكفيالن هما التحرك وسرعة التحصيل في الضعف لحاالت المبكر االكتشاف إن

  :خالل من التحصيلية التالميذ مشكالت بتشخيص وذلك ، تفاقمها قبل الحاالت

  . التالميذ لقدرات مناسبته ومدى الدراسي عبءال• 

 مع تكيف مشكالت له تسبب أو تحصيله من تحد بالتالميذ يحيط الذي الوسط في معوقات وجود• 

  .  المدرسة

  .. التركيز على القدرة عدم و الذكاء، نقص منها عوامل بعدة الدراسي التأخر يرتبط قد• 

 الكامنة األسباب باختالف يختلف بالطبع فإنه سيالمدر التخلف حاالت لعالج بالنسبة أما

 ،هوراء

أولها التعرف على التالميذ المتخلفين دراسيا وهذا يبدأ خالل الثالث سنوات األولى من المرحلة  -

  .االبتدائية حتى يمكن اتخاذ اإلجراءات الالزمة والفحص المبكر لمثل هذه الحاالت

  .. ذكاء ، وغيرهاتوفير أدوات التشخيص مثل اختبارات ال -

  .توفير خدمات التوجيه واإلرشاد العالجي والتربوي والمنهي في المدارس لعالج هذه المشكالت -

 التدريس وطرق المناهج مراجعةكذلك  مكثف، وبشكل فعالية األكثر التعليمية الوسائل استخدام -

  . مناسب بشكل للطفل لتقديمها

 لعالج االختصاصي الطبيب مراجعة وجبت عضويا ببالس كان وبصفة عامة يمكن القول أنه إذا

   )1( الحالة

 عقلي سبب عن الناجم المدرسي التخلف أو عقليا والمتخلفون المعاقون لألطفال بالنسبة أما

 دورهم ليمارسوا جيد بشكل وإعدادهم بتدريبهم تقوم والتي بهم الخاصة معاهدهم و مدارسهم فلهم«

  .)2(»والمجتمع الحياة في

 النفسي األخصائي من كل عالجه في يشترك أنه فنجد الدراسي التأخر لعالج النسبةب أما

 المرحلة ـ1:مراحل ثالث إلى العالج مراحل يلخص من وهناك. والوالدين والطبيب والمدرس

 ـ2،...والوسائل الكتب توفير والتهوية، اإلضاءة مثل للتعليم، المناسب الجو تهيئة يتم وفيها: الوقائية

 الحروف على كالتركيز الدراسي الصف داخل المرحلة هذه وتتم): التكوينية( البنائية لةالمرح

                                                                                                                                                                                       
.5- 4ص .  

  (1) محمد أحمد النابلسي،الطب النفسي ودوره في التربية،دار النهضة العربية،بيروت،لبنان،1988،ص64 .
  (2)  محمد نبيل النشواني ،الطفل المثالي(تربيته وتنشئته ونموه والعناية به في الصحة والمرض،مؤسسة الرسالة،مكتب رحاب،بيروت،لبنان،د.ت، ص112



 وكذلك بالواقع المقدمة الدروس الصعب،ربط إلى السهل من واألنشطة،التدرج ،التدريبات والمقاطع

 مظاهر ومن.األسباب تحديد بعد للعالج خطة وضع:العالجية المرحلة ـ3،...األخرى المواد

 .المدرسي والرسوب المدرسي التسرب نجد المدرسي اإلخفاق

  :المدرسي التسرب ـ ب

 والتي التربوية المؤسسات في استفحلت التي التعليم مشكالت  من المدرسي التسرب يعتبر

 المحيط خارج أخرى بأشغال ،وانشغالهم الدراسة مقاعد تاركين التعليم وكراهية بالفشل تالميذنا تهدد

 وعلم يكتسبها ثقافة بدون نفسه تاركا مواطن كـل هم أصبحت التي العيش قمةل وراء سعيا التربوي

  . بـه ينتفع

 الجاسوس تتابعوا:  الطريق في القوم –سال الماء، تسرب يتسرب، تسرب،:" لغة والتسرب

 أو للمدرسة، األطفال و المراهقين ترك ظاهرة أنه:" فيعرف اصطالحا أما. )1( " خفية دخله البلد، في

 التي التعليمية المرحلة نهاية إلى وصولهم قبل نهائية بصورة أو طويلة لفترات عنها اعهمانقط

   فئات ثالث هناك بالدنا وفي .) 2( "فيها يتواجدون

 اإللزامي السن بلوغ قبل إرادتهم بمحض الدراسة عن تخلوا الذين أولئك هم و : األولى الفئة -  

  .الريفي الوسط في خاصة سنة 16

 سنة 16 سن بلوغهم بعد الدراسة مقاعد مغادرة على المرغمون أولئك هم و :الثانية الفئة-  

  . اإلعادة أو باالنتقال لهم تسمح ال التي الدراسية نتائجهم بسبب

  )3( .مادية ألسباب ينقطعون الذين ألولئك المستويات مختلف وتخص :الثالثة الفئة-  

 المدرسة يترك الذي التلميذ« أنه على اسيالدر التسرب اليونسكو منشورات إحدى عرفت كما

 والثقافة للتربية العربية المنظمة وعرفت. فيها سجل التي الدراسية المرحلة من األخيرة السنة قبل

 الطالب ترك التعليمي، المجال في التربوي الفقر صور من صورة بأنه التسرب 1973 والعلوم

  .) 4(» المختلفة مراحلها أحدى في للدراسة

                                                                 
 

188مرجع سابق، ص: على بن هادية و آخرون )  1 ) 
 ( 2)  عمر عبد الرحيم نصر اهللا،أساسيات في التربية العملية،دار وائل للنشر والتوزيع،عمان،2001،ص 348.

.121- 120علي شريف حورية،مرجع سابق،ص )   3 ) 
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 الدراسة عـن الكلي وانقطاعه للدراسة التلميذ ترك هو الدراسي التسرب أن القول يمكن وماوعم

 مما التعليمية المرحلة نهاية قبل األسباب من سبب ألي المختلفة مراحلها أحدى في والتعليم والمدرسة

 تتفاعل األسباب من لمجموعة نتاج هي التسرب وظاهرة.المستقبلية المجتمع لطاقات إهدارا يمثل

 النظام من خروجه إلى واقع كأمر أو برضاها إما أسرته من وبقبول  بالتلميذ لتدفع بينها فيما

  .فيها ابتدأ التي التعليمية المرحلة من االنتهاء قبل التعليمي

 حجم كبر كلما أنه بمعنى والتسرب األسرة حجم بين طرديا ارتباطا«" ليدل جوردن" وجد فقد

 عام أجريت التي دراسته في"سيرفانتسي" وصف وقد. األبناء تسرب تمالاح ازداد كلما األسرة

 المتسربين التالميذ بيوت يسود الذي"المؤسف" األسري الجو طبيعة) ميتشان جامعة ونشرتها 1965(

 التسرب أسباب ومن) 1(»األسرة أفراد بين المتبادل القبول أو التواصل أو التفاهم بضعف يتسم والذي

  :نجد

  .التربوي بالنظام اإلخالل إلى يؤدي مما التلميذ القأخ سوء -

 من واإلقصاء والرسوب الدراسي التحصيل مستوى في تدني عنه ينتج مما العقلي التخلف -

 في ضعف عنه ينتج الذي والالمباالة المادة كره إلى يؤدي مما األستاذ من ـالنفور.  المدرسة

  .والمؤسسة القسم من الطرد  إلى يؤدي مما الدراسة في والرغبة الدافعية عنصر غياب مع التحصيل

 المؤسسة من  والفصل الطرد إلى يؤدي مما المسؤولية  بتحمل الشعور وعدم الغياب كثرة -

       . التعليمية

 البشرية اإلمكانيات وضعف األمية كزيادة المجتمع داخل خطيرة انعكاسات الظاهرة ولهذه

 الطفل يلتحق لم ما« :خطيرة مشاكل إلى المدرسي التسرب ؤديي ،كما وغيرها األخالقي والتدهور

 صغيرة سن في الشغل بعالم يلتحق نجده وقد التحصيل في النقص لتعويض المهني التكوين بمراكز

 الطفل فيها ويبقى..اليومية الحاجيات متطلبات يسد ال صغير وبراتب شاقة أعمال تكون وغالبا

 والسرقة كالتدخين خاطئة خطيرة مظاهر إلى ينجذب وقد السوء ورفقاء الشارع لمخاطر عرضة

                                                                 
.187- 186حسين عبد الحميد احمد رشوان، مرجع سابق،ص )    1)     



 عند والتشرد العنف وممارسة االنحراف مشوار في األولى الخطوة العملية هذه وتكون والكذب

  .)1(» المتسربين األطفال بعض

 والمجتمع األسرة عن وابتعاده أخالقه وفساد التلميذ انحراف إلى يؤدي المدرسي والتسرب

 ويكون المجتمع في البطالة وكثرة األسرة داخل المشكالت كثرة بالتالي ستقبلهم ضياع بالتالي

 داخل العام الجو وعلى الوالدين نفسية على يؤثر وهذا.منتجا يكون أن من أكثر مستهلكا شخصا

 يستبعد فال األمية روافد من ورافدا للتعليم هدرا يعد التسرب أن كما. أكثر المشكالت وتتفاقم األسرة

 الحاصل الفراغ بسبب تصرفات من منه يصدر لما المجتمع على مشكلة يكون المتسرب لطالبا أن

                          لديه

  : الرسوب ـ ج

 في أخفق التلميذ أسفله، إلى سقط الماء في الشيء رسوب و رسبا يرسب،: " نقول لغة 

 السيول تحملها األرضية قشرةال مواد من وغيرها األتربة: الرواسب. )2( "ينجح لم و االمتحان

 والمواد الرسوبيات أيضا ويقال فيها، طبقيات فتترسب واألنهار المنخفضات إلى والمجاري

  )3(. الرسوبية

 األعلى  المستوى إلى واالرتقاء لالنتقال النتائج تحقيق  في التلميذ إخفاق هو: صطالحاا أما

 القسم نفس في التلميذ  يقضيها سنة:   بأنه أيضا أخرى،وعرف مرة المستوى نفس في  ويبقى

 السنة في التلميذ رسوب" يعني كما بالمدرسة الماضية السنة في أداه الذي العمل نفس ويؤدي

 بذلك و السنة هذه في إكسابها المتوقع المعارف و المهارات من األدنى الحد إتقانه لعدم الدراسية

 السنة نهاية في نجاحه بعد التالية السنة إلى يرفع ىحت السابق بالدور ويقوم الدراسية السنة نفس يعيد

  . )4( " الدراسية

                                                                 
.309نوال زغينة،مرجع سابق،ص )  1)  
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 الواجب إتمام أو انجاز في الطلبة بعض عند النجاح إلى االفتقار" : بأنه (Good) كود ويعرفه

 في كالعمل كبيرة وحدة إنجاز عند أو فردي كمشروع ، صغيرة وحدة إنجاز كان سواء ، المدرسي

  )1("  أعلى صف إلى الطالب ترفيع تحقيق عدم غالباً يتضمن وهو ، صف أو موضوع في المدرسة

 بينه وتحول الطالب تحيط التي"  العوامل في تتمثل العوامل من مجموعة المدرسي وللرسوب

   ).2("  أكثر أو دراسية مادة في نجاحه عدم أو آخر، إلى صف من انتقاله وبين

 في عجز أو ضعف العصبي، الجهاز ضعف العقلي، التخلف في والمتمثلة: الذاتية ألسباب ـا

  .......  بالنفس الثقة عدم ، ،الخوف والنطق الكالم  أجهزة

 عن عاجزة يجعلها الذي والعوز الفقر من تعاني والتي المتدني األسرة كحال :العائلية األسباب ـ

 يمكن ال حالةال هذه وفي التحصيل، ومتطلبات الدراسة مستلزمات كتوفير طفلها رغبات إشباع

  . تقدم أي يحرز أن أو تحسن أي يحقق أن للتلميذ

 عن شيئا يعلم ال الذي فالمعلم التربوية المؤسسة هذه في المعاملة في تتمثل: المدرسية األسباب ـ

 يكرهون يجعلهم بينهم التمييز يستعمل و يجازيهم وال معاملتهم يحسن ال و التالميذ سيكولوجية

  . عنهما زفونويع والمدرسة الدراسة

 ومضامينها وصياغاتها واالمتحانات وكيفيتها والمناهج وكثافتها بالبرامج تتعلق التي العوامل كذلك -

  . وأساليبه والتقييم وأسسه والتقويم

 على سلبيا تأثيرا تؤثر  فإنها سيئة اجتماعية بيئة في يعيش التلميذ  كان إذا:  االجتماعية األسباب -

  . السوء رفاق جماعة ذلك،وك الدراسي مستواه

 البيداغوجية المعالجة انتهاج الوطنية التربية وزارة عمدت الظاهرة هذه معالجة وقصد

 فردي، عالجي طابع ذات بيداغوجية و تربوية عملية"  يعتبر الذي االستدراك و الدعم في والمتمثلة

 " دراستهم في الطارئة الثغرات ومعالجة التالميذ بعض لدى المشخصة الصعوبات تذليل إلى تهدف

                                                                 

 (1). Good , G.: Dictionary of Education. (3rd) , New York , McGraw‐Hill .1973 . p 2 

 ( 2) صليبا موريس،االهدار التربوي ومعالجته في إطار رؤية جديدة،التربية الجديدة،مكتب اليونسكو االقليمية للتربية في البالد العربية،العدد42،
 .48 ص ، 1987



 ،هذه الدراسية المواد في واضحا ضعفا يظهرون الذين للتالميذ تقدم إضافية حصص  هي ،و )1(

  . للدراسة المحدد الرسمي الوقت خارج تقدم الحصص

   :الدراسي التفوق ـ د

 قومه، على تفوق.عليهم رجح والعلم، بالفضل أصحابه فاق. عاله الشيء، وفواقا فوقا فاق، ":لغة

 الباحثين فيذهب اصطالحا أما.) 2(  "نوعه في الخالص الجيد فوقة، و فائقون جمع الفائق .عليهم ترفع

. الشهرة أصحاب النبوغ، العبقرية، اإلبداع، كالموهبة، التفوق على للداللة مصطلح من أكثر« إلى

 فإن ذلك ومع. عام كلبش مصطلحاته بين والتداخل المتفوقين، فئات مع العاملين اختصاصات وتعدد

  ".  )3(» التعريفات من عدد إلى تشير المختصة المراجع

 تبعا يتفاوت التفوق تعريف أن القول ومختصر الكمية بالتعريفات يتعلق التعريفات هذه أول و

 الذكاء .نسبة اعتمدنا وإذا المتفوق، وغير المتفوق بين الفاصل الحد أنها على تؤخذ التي التفوق لدرجة

 تعاريف وهناك.)4( "أخرى سلطة من واسعة بصورة تختلف المقترحة الفاصلة النقاط فإن ،كمحك

 قيمة ذي مجال في مطردة بصورة متميزا أداؤه يكون المتفوق فالطفل المجتمع بحاجات مرتبطة أخرى

  .اإلنساني للمجتمع

 في متيازاال خالل من يعرف العقلي التفوق ألن للتفوق معياراً الدراسي التحصيل ويشكل

 التي الجماعة تقدير موضع المجال هذا يكون أن على النشاط، مجاالت من مجال أي في التحصيل

  .الفرد إليها ينتمي

 معياراً، الدراسي التحصيل اعتماد إلى العقلي للتفوق تحديدهم في الباحثين من عدد اتجه وقد

 إلى األكاديمي تحصيلهم في نيصلو من هم المتفوقين« أن ذكرا فقد ،)1959( وبيش فليجر"منهم

  )5(»إليها ينتمون التي المجموعة من% 20 إلى 10.05 أفضل ضمن يضعهم مستوى

  مقارنة واضح بمقدار تحصيله أو إنجازه في يرتفع الذي بالتلميذ يتعلق تحصيالً المتفوق مصطلح و

 باإلضافة المتوسط، فوق بأنه للمتفوق الدراسي التحصيل ويتميز أقرانه، من المتوسطين أو باألكثرية

                                                                 
 (2)  وزارة التربية الوطنية،المنشور الوزاري رقم 319 المؤرخ في 1997/04/09،تنظيم االستدراك و الدعم في التعليم الثانوي.

 
 ( 2)  .........................المنجد في اللغة و اإلعالم، دار المشرق،بيروت،1986،ص 599. 

 ( 3)  زحلوق مها،نحو برنامج لتربية المتفوقين عقليا(سورية نموذجا)،مجلة شؤون اجتماعية  ،العدد127،1998 ،ص135. 
 ( 4) فتحي عبد الرحمان مروان،أساليب الكشف عن الموهوبين ورعايتهم،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،األردن،2002،ص51.

 ( 5) أبو فخر غسان، التربية الخاصة بالطفل، منشورات جامعة دمشق، 2005 ،ص 79.



 العامة المبادئ استخالص على والقدرة المستقلة الدراسة قدرات ونمو للمادة، سريع إتقان إلى

  .يدرسها التي للموضوعات

 لديهم من« بأنهم المتفوقين يعرف إذ التحصيلي، المستوى على) 1964"(دير" يؤكد كما

 هذا ويثير كامناً، يزال ال كان أم االستعداد هذا عن عبر سواء مرتفع، مستوى على أكاديمي استعداد

 هناك أن غير للتفوق، االستعداد أو الطاقة لديهم متفوقين وجود احتمال هناك أن إلى االنتباه التعريف

 على التغلب يمكن فقد عليهم، التعرف استطعنا فإن وبالتالي االستعداد، هذا تحقيق دون تحول عوامل

  )1(»   االستعداد، هذا يقتحق تعوق التي العوامل تلك

  :الدراسي التحصيل عوامل ثانياـ

يتزايد االهتمام بين المختصين بالتعرف على العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي للتالميذ ، 

للكشف عن الطرق التي تساعد على الزيادة في التحصيل لتدعيمها وتعزيزها، كذلك التعرف على 

 إلى يشيرون المجال هذا في الباحثين ومعظم. اق الدراسي لتجنبهاالعوامل التي قد تؤدي إلى اإلخف

( العوامل الشخصية الخاصة به  أي بالتلميذ تتعلق ما منها المختلفة العوامل من بجملة يتأثر أنه

 ما ،ومنها ، الظروف االجتماعية واألسرية..) سمات التلميذ كالجنس، الدافعية، المواقف ، االستعداد

  ).المدرسية البيئة المنهج، المعلم،( ةبالمدرس تتعلق

 عوامل التحصيل في وتؤثر للطفل العقلي النمو مظاهر من مظهر « الدراسي والتحصيل

 أن دراسات أظهرت كما ، للطفل األسرية والظروف الذكاء العوامل هذه أبرز ومن ، مترابطة كثيرة

 التحصيل أن أخرى دراسات أظهرت اكم(..) واالنفعالي االجتماعي بالنمو يرتبط الدراسي التحصيل

  .)2( »ماديا أو لفظيا التلميذ مدح في يتمثل الذي االجتماعي بالتعزيز يتأثر الدراسي

  : عوامل ثالثة إلى عامة بصفة الدراسي التحصيل على المؤثرة العوامل قسمت وقد

 

  .ذاته حد في بالتلميذ متعلقة عوامل وهي :والشخصية الذاتية العوامل ـ1

 

  ) البصر ضعف – صداع – الحيوية نقص – مرض(  :والصحية الجسمية األسباب ـأ

                                                                 
.79،ص نفس المرجع)   1)  
.66حليمة تعوينات ،مرجع سابق،ص  )  2 ) 



 السمعية اإلعاقات خاصة الصحية والعاهات األمراض في تتمثل فيزيولوجية أسباب وهي 

 والتي الوراثية البيولوجية ،واألمراض التغذية وسوء البصرية والمشكالت) الوسطى األذن التهاب(

 التعلم، صعوبات في سببا يشكل الغذاء فنقص.لألبناء الدراسي التحصيل على سلبيا نتائجها تنعكس

  ." البروتين في نقص إلى يعود األحاسيس بين التكامل في النمو تأخر كذلك

 و الطعام محتويات حظيت فقد األطفال، لدى الذكاء لنمو األول الطبيعي المدخل هو فالطعام 

 ( عنوانها ندوة في بالتغذية متخصص و عالم 100 من ثرأك باهتمام الدقيقة العناصر و الفيتامينات

 الجسم أن إلى وتوصلوا والتغذية، بالفيتامينات الجسم استفادة وتعني ،) الدقيقة للعناصر الحيوية اإلتاحة

  .)1(  "متكاملة غذائية وجبة بتناول تتم قوته و

 مما ، واضح شكلب المعلم توجيهات يسمع ال فإنه السمع في صعوبة يجد الذي والطالب 

 بالتالي  الدراســي تحصيلـــه في تفيده التي والتوجيهات المعلومات من الكثير فقدان له يسبب

 التلميذ، لدى الحيوية قلة إلى يرجع ما التحصيلي،وهذا والمستوى النمو في القصور بين عالقة هناك

 النمو ومعدل العامة الصحية والحالة الجسمي التكوين « :أن التتبعية) تيرمان (دراسة أثبتت فقد

 وباللياقة البشرية بالسالالت الخاصة االختبارات وتؤكد العاديين، عند منه المتفوقين عند أفضل العضلي

  . )2( "الصحيح هو العكس أن السائد كان أن بعد ذلك البدنية

 نهأل الدراسي التحصيله على نتائجه تنعكس للطفل الصحية الحالة أن ذكرنا وأن سبق وكما

 الطفل ويجعل لوظائفه البدن أداء  يعرقال التغذية وسوء الصحية الحالة فسوء " العوامل أهم من يعتبر

 متابعة والمدرسة الوالدين على وجب لذلك. )3( " عمله أو دراسته في الالزم بالجهد القيام عن عاجزا

. المناسبة أوقاتها في لباألطفا الخاصة التلقيحات كل بإجراء وكذلك األبناء، حواس وسالمة نمو

 دون دروسه متابعة يواصل حتى صحي عارض أي إلى  الطفل تعرض إذا تراخي دون والعالج

 .مشاكل

  ) نفسه الطالب قدرات(  :العقلية األسباب ـ ب

 العقلي العامل ويعتبر التلميذ، عند التحصيل بدرجة ارتباطها ومدى العقلية القدرات في وتتمثل

ويرجع اختالف   .دراسيا التلميذ تأخر أو تفوق تسبب التي العوامل مقدمة في الذكاء عامل أو

التالميذ في قدراتهم العقلية لعدة أسباب منها خلفية الطفل اللغوية، و المهارية في مادة من المواد، 

                                                                 
 ( 1)  ............. مجلة العربي،العدد530، جانفي 2003،ص 206.

.83صمرجع سابق، عبد الرحمان سيد سليمان،)  2 ) 
 ( 3) محمد مصطفى أحمد،تطبيقات في مجال الخدمة االجتماعية،المكتبة الجامعية الحديثة،اإلسكندرية،د.ت،ص49.



 يحقق أن يستطيع وال عقليا المتخلفين من فهو المتوسط دون الطالب ذكاء كان فإذاوكذلك حب المادة 

 اإلصابة أو الصغر في لحادث التعرض أو الوراثة لعامل نتيجـة هذا يحدث وقـد دراسيا حانجا

 عليه نطلق وهنا عقلي أو دماغي خلل حدوث إلي يؤدي ممـا الدماغية السحايا كالتهاب بمرض

  . الحقيقي التأخر

 من العام التأخر و الذكاء ضعف«  بين عالقة وجود اإلرتباطية الدراسات أوضحت فقد

 من%  10 حوالي أن و 0.74 يساوي والذكاء التحصيل بين االرتباط معامل أن  الجنسين،حيث

  .)1(» غيابهم إلى تأخرهم يرجع المتأخرين األطفال

 راجع وهذا دراسته في يفشل لكنه مرتفعة األطفال عند الذكاء نسبة تكون حاالت هناك أنه كما

 تطبيق إلى تفتقد مدارسنا ألن حالته، مع تماشىت تدريس طرق و دراسية مواد و منهاج وجود لعدم

  .القدرات هذه مثل تقيس التي االختبارات

  ) معينة دراسية مادة كراهية – بالنفس الثقة عدم – القلق(  :واالنفعالية النفسية األسباب ـ ج

 زاد كلما حيث الدراسي التحصيل عملية في كبيرا دورا تلعب والنفسية االنفعالية العوامل إن 

 اإلحساس عدم أو القلق يعاني الذي فالطالب .فيها التحصيل زاد كلما الدراسية المادة نحو الميل

 قد و.الدراسي تحصيله انخفاض إلى يؤدي ما واالستيعاب التركيز على قادر غير يصبح باألمن

 لدراسيا والتحصيل النفسية و االنفعالية النواحي بين العالقة بحث في الدراسات من العديد أجريت

 بذلك و دراستهم، في يفشلون ونفسية انفعالية اضطرابات من يعانون الذين األطفال أن ووجد للتالميذ

 االستقرار النفسية،كذلك والعوامل الدراسي التفوق أو الدراسي الفشل بين ترابط هناك أن على أكدوا

  .مرتفع دراسي تحصيل عنه ينتج النفسي

  

 المصاب التلميذ بينما.بنفسه التلميذ ثقة بناء في أسهم كلما الدراسي التحصيل ارتفع كلما و

 استدعاء عملية يجعل مما االمتحانات أثناء خاصة دراسته على يؤثر ذلك فإن والتوتر بالقلق

فقد وجد أن هناك عالقة موجبة مرتفعة بين التحصيل الدراسي ومدى تقبل «.صعوبة أكثر المعلومات

إحساسهم بالمسؤولية االجتماعية، حيث إن تلك السمات تجعل الطالب الطالب ألدوارهم االجتماعية و

كما وجد أن الطالب الذين لم يصلوا إلى مستوى . ينتظمون في دراستهم ويهتمون بإعداد دروسهم

                                                                 
 

 ( 1) - منصوري مصطفى: التأخر الدراسي وطرق عالجه - سلسلة إصدارات مخبر التربية والتنمية ، دار الغرب للنشر والتوزيع،وهران،الجزائر

154ص  ،2002الجزائر،    



تحصيلي يتناسب مع قدراتهم ،يتصف سلوكهم باالتكالية واالعتماد على اآلخرين ويميلون إلى 

  .)1(»ةالهروب من المواقف االجتماعي

 فالتلميذ  الخجل كشدة انفعالية، مؤثرات أو عوامل"  إلى الدراسي الفشل يرجع قد كما 

 للمواقف، مواجهته دون هذا يحول و المدرسة، جو مع التكيف في كبيرة صعوبة يجد الخجول،

 ال و لالستماع، فكره يركز أن يستطيع فال القلق كثير تلميذ يكون و دروسه في ويتراجع فيضطرب

  .)2(" الفهم أو إلجابةل

  

  : دافعية عوامل ـد

 األهداف، هذه لتحقيق سعيهم مستوى في وكذلك يضعونها التي األهداف في األفراد يختلف

 أهداف اختيار من الفرد تمكين هدفها محرك أو طاقة تعتبر التي الدافعية في التباين إلى ذلك ويعزى

 تحافظ و تقوده و الفرد لدى تنشط داخلية عملية بأنها القول يمكننا و ، تحقيقها على العمل و معينة

  .دافع بدون عمل أو لنشاط وجود ال أنه كما.الوقت عبر سلوكه فاعلية على

 العالقة عن للكشف الدراسات من العديد أجريت التحصيل في الدافعية العوامل ألهمية نظراو«

 أعمال نحو الفرد نشاط توجيه على تعمل التي العوامل من الدافعية باعتبار والتحصيل الدافعية بين

 أكثر فكانوا المتأخرون أما كبيرا الثقافي طموحهم مستوى كان المتفوقين أن فنجد أخرى، دون

  .)3(» الثروات وتكوين الطيبة بالمعيشة اهتماما

 مستوى ارتفع كلما أنه حيث الدراسي والتحصيل اإلنجاز دافعية بين وطيدة عالقة هناكو

 يدرك عندما التحصيل إلى الحاجة دافع إثارة وتتم. صحيح والعكس والنجاح التحصيل دزا الدافعية

  .بغيره مقارنة جهوده نتائج على المسؤول هو أنه الشخص

 الذي الدور بأهمية منهم إدراكا الشخصية بسمات االهتمام إلى الباحثين من فريق اتجه فقد«

 والتوافق الشخصي والتوافق واالستقاللية سيطرةال مثل الدراسي التحصيل في الشخصية سمات تلعبه

 ارتباطا ترتبط أخرى سمات هناك بينما... بالنفس والثقة األنا وقوة االستطالع وحب االجتماعي

                                                                 
  (1) حنان بنت حمادي سليم اللهيبي الحربي،معتقدات الكفاية العامة واألآاديمية واتجاه الضبط وعالقتهما بالتحصيل الدراسي في ضوء بعض المتغيرات

 الديموغرافية واألآاديمية،رسالة ماجستير،آلية التربية ،قسم علم النفس،جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية،2006،ص52.
.26مرجع سابق،ص :منصوري مصطفى)  2 ) 
.82ص  الحامد محمد بن معجب، مرجع سابق،)  3 ) 



 األمن توافر وعدم والعصابية والقلق بالذنب الشعور إلى الميل مثل الدراسي بالتحصيل سالبا

  .)1(»النفسي

 من المتعلمين على يظهر سلوك وهو التعليم في خاصة افعيةالد انخفاض عن نسمع ما وكثيرا

 والمدرسة،كثرة بالتعلم عالقة ماله وكل وإهمالها الواجبات االنتباه،نسيان وعدم التشتت: مظاهره

 انخفاض إلى تؤدي التي األسباب أهم ومن....له تقدم التي بالمكافآت االهتمام التأخر،عدم الغياب،

 القيود عن الناتج النفسي بالضغط الشعور مع لألطفال األساسية الحاجات شباعإ عدم هو التعلم دافعية

   .الطفل بها يقتدي أن يمكن التي الحية النماذج غياب إلى باإلظافة ، األولياء يفرضها التي

 

 في يجري عما بسؤاله خاصة الوالدين اهتمام هو الطفل لدى الدافعية إثارة عوامل أهم ومن

 مرات وفي لكننا. بذلك والسرور الفرحة وإبداء تعلمها التي الجديدة بالمعارف ابتزويدهم المدرسة

 الطفل على يؤثر ما هذا إمكانياته مع متناسبة وغير لطفلهم بالنسبة عالية توقعاتهم األولياء نجد عديدة

 بالتحصيل والمتعلق الزائد األهالي ضغط بسبب دافعيته ضعف بالتالي الفشل من يتخوف ويجعله

 بأنه الطفل فيفهم منخفضا تقديرا أبناءهم يقدرون اآلباء أن أي العكس نجد أخرى جهة لدراسي،منا

 . الذات على واالعتماد االستقاللية على أبناءهم يشجعون ال اآلباء هؤالء مثل القليل إال منه يطلب ال

 فبقدر«  تحفيزه يف و للتعلم، التلميذ دافعية استثارة في كبير دور للمعلم أن فيه شك ال مما و

 يكون ما بقدر و عمله نوعية تكون ما بقدر كان، مجال أي في و تحفيزية قوة من اإلنسان يمتلك ما

 مؤسساته بمختلف والمجتمع ثانيا والمدرس أوال األسرة مسؤولية الدافع خلق إذن )2(» عليه إصراره

  .ثالثا

  : العوامل المدرسيةـ 2

مؤثرة في التحصيل الدراسي باعتبار أنها المسؤولة الرسمية تعتبر المدرسة من أهم العوامل ال

عن العملية التربوية، فإذا كانت العالقات داخل المدرسة يشوبها القلق والخوف فسيؤدي ذلك إلى 

انخفاض في التحصيل الدراسي ،بالتالي وجب أن  تتوفر بها جميع اإلمكانيات ويتوفر بها المناخ 

لتلميذ على االرتقاء بنفسه مما يساعده على فهم المادة العلمية والزيادة التربوي الذي يشجع ويساعد ا

                                                                 
 ( 1) روبي أحمد عمر سليمان،الدوجماتية وعالقتها بالتحصيل الدراسي،وعادات االستذآار و اإلتجاهات نحو الدراسة،لدى طالب المرحلة

 الثانوية بدولة قطر، المجلد (26)، مرآز البحوث التربوي،جامعة قطر 1998 ،ص 336 .
 
  (1) - موالي بودخيلي محمد: طرق التحفيز المختلفة وعالقاتها بالتحصيل الدراسي، الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية،2004،ص346.



والبيئة المدرسية  تشمل جملة من المتغيرات المؤثرة على .في التحصيل والفاعلية واإلنجاز 

  :التحصيل الدراسي من أهمها

  :المعلم  ـأ

لعملية يعتبر المعلم أهم عنصر في العملية التربوية  وبدون معلم ناجح تفشل ا

التربوية،فخصائصه وقدراته وأساليبه تؤثر بشكل مباشر في أداء تالميذه ،لذلك وجب على المعلم 

امتالك الصفات التي تؤهله للقيام بعمله التربوي،كامتالكه لإلعداد التربوي الجيد الذي يؤهله لتطبيق 

نويع في أساليب التدريس مع وكذلك قدرته على الت.مهارات التعليم المناسبة لهذه المرحلة التعليمية 

مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ من جميع النواحي ،ومدى قدرته على تعميم االختبارات 

  .التحصيلية بطريقة موضوعية

  )1(:باإلظافة إلى

  .أو الدراسية الخاصة بموضوع المنهج أو الكتاب الدراسي:ـ التمكن من المادة العلمية

كل ما يدخل في الكفايات التعليمية له والتي (كاديمية والمهنية الوظيفية ـ التمكن من المهارات األ

  )تجعله منتجا في  التربية

  .وحسن معاملة المتعلمين ،ميول اإليجابية نحو مهنة التعليمـ التمكن من ال

  .ـ التوفر على حالة نفسية ومزاجية تساعد التالميذ على التحصيل

  .لب الصورة الحقيقية ألدائهـ اعتماد الموضوعية في إعطاء الطا

   :يلي ما التعليم في النجاح أسباب أهم ومن       

 الصعوبة لدرجة مراعيا يكون وأن التالميذ منه يخاف ال حتى الطبع غليظ المعلم يكون ال أن -1

  .الملقاة الدروس تتضمنها التي والسهولة

  . بفائدتها ويشعر للدروس متحمسا التلميذ يجعل أن -2

 اإليضاح وبوسائل باألمثلة مستعيناً أخرى إلى حالة من لالنتقال استعداد على المعلم يكون أن -3

  . أخرى إلى طريقة من المختلفة

فعلى المدرس أن يكشف الصلة بين ما يدرسه التلميذ في المدرسة وبين حاجاته وأهدافه، أي 

فكشف هذه .هدف من أهدافه على المعلم أن يعرف التلميذ بأهمية المادة التي يدرسها في تحقيق

                                                                 
..سابقميمون قاسي ، موقع  )  1 ) 



الصلة يستثير دوافع المتعلم ويشوقه ألنها تصبح مرتبطة ارتباطا وثيقا بإشباع حاجاته وتحقيق 

  .أهدافه

 يعطي ما فكثيراً ،)أعرف ال( قول في األدبية بالشجاعة يتصف أن أيضاً عليه وينبغي«

 يعرفون ال بأنهم اعترافهم من بدالً لطلبتهم، صحيحة غير وربما دقيقة غير إجابات المعلمون

 أن أبداً يعيبه وال طلبته، ومع نفسه مع وأميناً صادقاً يكون أن المعلم على فيجب. الصحيح الجواب

  .)1(» " معاً اإلجابة عن نبحث دعونا!  اإلجابة أعرف ال: "يقول

  

كما يجب أن يكون ذو شخصية ذكية ومبدعة ،له اطالع ومعرفة  واسعة خاصة في علم 

 المعلم دور بالتالي. س التربوي ألنه هو المسؤول على بث الطمأنينة والنجاح في نفوس طالبهالنف

 محبوب يكون بحيث طلبته، مع تعامله في الناجح التربوي والقائد واإلداري الموجه يكون أن يجب

  )2(: بينها من بمهنته لالرتقاء المعلم مساعدة شأنه من ما كل توفير وجب لذا .لديهم ومرغوب

  .بها واإليمان وظيفته فهم على المعلم مساعدة ـ1

  .والتعليم التربية في الحديثة والتطورات االتجاهات فهم على مساعدته ـ2

  .الجدد المعلمين تهيئة ـ3

  .المهني نموهم أجل من للمعلمين تدريبية دورات تنظيم ـ4

  .نالمعاقي تعليم وأساليب طرق استخدام نحو المعلمين وتدريب توجيه ـ5

  .للمعلمين ثقافية مراكز وتطوير إنشاء ـ6

  .مشكالت من المعلم يواجه لما التصدي ـ7

  .التربوية البحوث إلجراء للمعلم الفرصة إتاحة ـ8

   :المنهج ـب 

 ال شك أن للمنهج والمحتوى وأساليب عرضه تأثير كبير في نجاح المتعلم وإنجازه، فالمنهج 

سواء داخل المدرسة أو خارجها  التالميذ لصالح رسةالمد توفرها التي النشاطات جميع هو

 يعرف كما.مرضية وتعديل السلوك أيضا تعليمية نتائج لمساعدتهم على النمو الشامل و تحقيق

                                                                 

  (1 ) الحيلة محمد ومرعي توفيق، المناهج التربوية الحديثة، دار المسيرة،عمان،األردن،2000،ص  431
 ( 2 )  حسن محمد إبراهيم،محمد حسنين العجمي،اإلدارة التربوية ،،دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان،األردن،2007،ص 328.



 المدرسة، توفرها التي المخططة، الممارسات أو"  النشاطات" الخبرات جميع« بأنه المدرسي المنهاج

  .)1(»  قدراتهم تستطيعه ما بأفضل المنشودة تعليميةال النتاجات تحقيق على الطلبة لمساعدة

  

يؤثر بشكل كبير من ناحية محتواه وأساليب عرضه على تحصيل التلميذ،وكي يؤدي هو و  

هذا المنهج  دوره ال بد وأن يكون صالحا فنيا ،نفسيا وتربويا، وأن يتوافق مع ما يمتلكه المتعلمون 

ديهم سلوكا ومعرفة جديدة بما يتناسب واحتياجاتهم في هذه من معرفة سابقة وفي الوقت نفسه يربي ل

  .المرحلة العمرية

المتوفر إداريا للتعلم والتحصيل،  طوله الدراسي للوقت العام« :كما يجب أن يكون مناسبا في

ومتكامال في بنيته التربوية محتويا بصيغ متوازنة مناسبة على العناصر األربعة المنهجية 

وال يتم التأثير على التحصيل إال من خالل ).وأنشطة التعلم وتقييم التحصيل األهداف،المعارف،(

  )2(»باإلضافة إلى نوعية التربية وأنظمتها.المتعلم والمنهج التفاعل بين هؤالء الثالثة المعلم،

ويمكن تلخيص الوضع القائم لخصائص المناهج التربوية خاصة في المرحلة االبتدائية بما  

  :يلي

عظم الجهود في مجال إعداد المناهج على التفكير بموضوعات التعليم أكثر من جوانب ـ ترتكز م

  .التعلم وحاجات المتعلم

ـ تتسم بالضعف فيما يتعلق بالبعد االجتماعي لحياة المتعلمين، خاصة العوامل التي تتناول التعلم 

  .مبادرة وحل المشكالتالجمعي وعمل المجموعات وإنماء روح التعلم الذاتي واإلبداع الفردي وال

  .ـ غياب النمو العاطفي من اهتمام مناهج المرحلة العمرية المستهدفة

وال أهمية الدور الذي يمارسانه في تنمية الطفل  ـ ال يتضح تأثير الوالدين في المناهج المستخدمة،

  .من خالل التفاعل اإليجابي مع المؤسسة التربوية 

                                                                 
.25المرجع السابق،ص  الحيلة محمد ومرعي توفيق،)   1 ) 

 ( 2 )  نجمة بنت عبد اهللا محمد الزهراني،النمو النفس-اجتماعي وفق نظرية أريكسون وعالقته بالتوافق والتحصيل الدراسي، رسالة ماجستير

. 56ص  2005قسم علم النفس،جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية، ، آلية التربية،    



بمراعاة نمطية نمو وتطور األطفال لفهم احتياجاتهم ومساعدة  ـ تتسم المناهج بالضعف فيما يتعلق

  .المعلم في إعداد بيئة التعليم والتخطيط لخبرات مالئمة

ـ كما تحتاج المناهج إلبراز فردية الطفل فاألصل توجيه المنهاج والمعلم للتفاعل مع الطفل بجميع 

  .فية واالجتماعية خصائصه التعلمية وقدراته وحاجاته الجسمية والعقلية والعاط

 مالءمته عدم بينها من أسباب لعدة التلميذ تحصيل مستوى انخفاض في سببا المنهج يكون فقد

 في عنصر أهم في يتجسد ،وهذا ميولهم وإشباع التالميذ رغبات تلبية عدم ،وكذلك الفردية للفروق

 متوافقا يكون أن وجب تاليبال وقت أي في التلميذ متناول في ألنه المدرسي الكتاب وهو أال المنهج

 لجذب واإلثارة التشويق عنصر على الكتاب احتواء ،كذلك والتربوية النفسية التلميذ ومستويات

أكثر،فالكتاب المدرسي المكتوب بشكل جيد والمنظم يفيد الطالب في بناء المعارف السابقة  التلميذ

  .والخبرات بشكل منظم

 .المعلومة بالتالي سهولة القراءة مرة أخرى كما يسهل البحث فيه وسرعة الحصول على

 المقرر البناء الدور المناهج تخدم وحتى.والهجران الملل من جو لديه تخلق العناصر هذه وغياب

   )1(:أهمها شروط عدة فيها تتوفر أن يجب لها،

 تحصيل ىإل يؤدي ال الموجود، غير أو الغائب فالمنهج والطلبة، للمعلم متوفراً المنهاج يكون أن -1

  . التعلم ظروف أفضل في كاف،

 الذكاء ومستوى نوع حيث من متوافقاً صناعته، في مقبوالً وتربوياً، ونفسياً فنياً صالحاً يكون أن -2

 المتوفر العام للوقت الدراسي طوله في مناسباً عتيق، أو مزيف غير المحتوى، في صحيحاً واللغة،

 للوسائل أن كما.التعلم وأنشطة والمعارف األهداف حيث نم التربوية بنيته في متكامالً إدارياً،

 )2(بينها من كثيرة مزايا التعليمية

 . واالنتباه واإلثارة االهتمام خلق - – 1

 . تصوره أو شرحه يصعب ما فهم - – 2

 . الوقت وتوفير المعلومات نقل سرعة - – 3

 . األثر بقاء مع االنطباعات صدق - – 4

                                                                 

 ( 1)  السيد محمود أحمد ، مشكالت النظام التربوي العربي ، دمشق، 2002م ،ص146.
.، موقع سابق )المشكالت األسرية وتأثيرها على التحصيل الدراسي(بحث إجرائي بعنوان )  2 ) 



 . مزدحمة فصول في الطالب من تزايدةم أعداد تعليم - – 5

 . اإلنسانية المعرفة في الهائلة الزيادة مشكلة عالج في المساهمة ـ – 6

 . تربويا و علميا المؤهلين المعلمين عدد قلة مشكلة عالج - – 7

 . الفردية الفروق مشكلة على التغلب ـ – 8

 . الطالب أذهان إلى الواقع نقل تحاول بديلة أو حقيقية خبرات توفير - – 9

  . حالة من أكثر تخاطب - – 10

وكي يكون المنهج أكثر فاعلية يجب أن يقوم على مبادئ علمية سليمة تشمل القيام على أساس 

فلسفة التربية الحديثة، وأن يتسم بالشمولية، وأن يضمن مراعاة الفروق الفردية بين الطالب بحيث 

  .أقل من المتوسط في تحصيلهميأخذ في اعتباره رعاية الموهوبين ومن هم 

  :الجو المدرسي ـج 

يمكن النظر إلى المدرسة على أنها جماعة اجتماعية قائمة،عليها أن تالئم نفسها مع المطالب 

الداخلية والخارجية، والجو المدرسي يشمل عالقة الطالب بالزمالء والمعلمين واإلداريين وما ينتج 

كتحديد عدد الطالب في الشعب «.ذ سواء بالسلب أو باإليجابعن ذلك من سلوكيات تؤثر في التلمي

الدراسية،وفتح شعب جديدة،وتفهم المعلمين لقدرات الطالب المختلفة وتشجيعها من خالل توفير البيئة 

الدافعة إلى ذلك،إضافة إلى توفير الوسائل التعليمية المناسبة،واستخدام استراتيجيات التعليم المناسبة 

     من المتخصصين لمناقشة المشكالت التي تواجه الطلبة وإيجاد الحلول المناسبة ،وتشكيل لجان 

 )1(».لها 

فالعمل على إشاعة المناخ الديمقراطي داخل البيئة المدرسية يعمل على تنمية الثقة بالنفس  

 وقد يكون الجو العام الصالح من أهم دوافع .لدى الطفل وتطوير قدرته على التعبير والحوار الفعال

زمالئه له وإعجابهم به يزيد من نشاطه وإنتاجه والعكس  التعلم فشعور التلميذ بأنه يكتسب تقدير

قد  محبوبا من زمالئه ومدرسيه  كشعور التلميذ بأنه ليسفالجو الغير مناسب في المدرسة .صحيح

،كذلك  يؤدي به إلى البحث عن أجواء أكثر راحة ،ما يؤدي إلى كثرة غيابه أو هروبه من المدرسة

يؤدي إلى كرهه  و.التنقل من مدرسة إلى أخرى ممكن أن يؤدي إلى اضطراب تحصيل التلميذ

 للمدرسة

                                                                 
.54،ص السابق المرجع ،السيد محمود أحمد )   1 ) 



 :ـ اإلدارة المدرسيةد 

إن اإلدارة المدرسية تعتبر وحدة من اإلدارة التربوية على مستوى المدرسة فهي تعني  

 ويعرفها كل.التربوية المرجوة بتعريف وصيانة ومراقبة الطاقات البشرية والمادية لتحقيق األهداف

كل نشاط منظم مقصود وهادف تتحقق من ورائه األهداف التربوية « بأنها "لوسياـ  حجازي" من 

العملية التي يتم بها تعبئة الجهود البشرية والمادية « كما تعرف بأنها ) 1(»المنشودة من المدرسة 

في هذا اإلطار تعني بالنواحي اإلدارية وتوجيهها من أجل تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية وهي 

والفنية معا وتهتم بالمعلمين والمناهج وطرق التدريس واألنشطة المدرسية واإلشراف الفني وتمويل 

البرامج التعليمية وتنظيم العالقات بين المؤسسات التعليمية والمجتمع وغير ذلك من النواحي التي 

  ).2(»تؤثر في العملية التربوية

كما .بر كوسيلة توفر مجهود العاملين و كذللك تسهل التنظيم بين طاقم المدرسة بأكملهكما تعت 

تعرف كما تعتبر اإلدارة المدرسية وسيلة وليست غاية،نشاطها تعاونيا،وهدفها تحقيق أهداف العملية 

  .التربوية 

 اإلداري والنمط ، التلميذ تحصيل في إيجاباً أو سلباً يؤثر المدرسة في السائد اإلداري والنظام

 من االمتحانات كنظام« التالميذ تحصيل مستوى انخفاض أو ارتفاع في مباشر غير أثر له المتبع

 ، الصفوف ازدحام(..)المالئمة والظروف والموضوعية كالتقويم األساسية  االعتبارات حيث

 في القبول ةألنظم أن كما آخر، إلى وقت من األستاذ تغيير أو القسم إدارة في األستاذ وضعف

 بالمدرسة قبوله في أقرانه عن الطالب فتأخر التحصيل، في مباشر غير أو مباشراً دوراً المدارس

  .)3(»  اآلخرين، الطلبة مع مقارنة والتكيف التساوي بعدم يشعره

 البيئة تشكيل في األخرى العوامل عن أهمية يقل ال المدرسية اإلدارة أداء في الجودة بالتالي

 على يستند متكامل اجتماعي نظامكما أن تكامل العوامل المدرسية والتي تمثل  .الفاعلة المدرسية

  )4(:هي أربع قوائم

 . العصاة إدانة في عادال يكون أن قبل ورحيم أمين ناصح معلم  – 1

 . بواجبات يطالبه أن قبل حقوقه يعطيه آمن جو في يعيش تلميذ  – 2

                                                                 
 ( 1) حجازي لوسيا، اإلدارة المدرسية،ط3،منشورات جامعة دمشق،مطبعة جامعة دمشق،1994،ص 15. 

. 102عجمي،مرجع سابق ،ص ،محمد حسنين ال حسن محمد إبراهيم)  2)  
.ميمون قاسي، موقع سابق )  )  3 ) 
.،موقع سابق )المشكالت األسرية وتأثيرها على التحصيل الدراسي(بحث إجرائي بعنوان )  4 ) 



 . األخالق قويم وبمراعاة المدرسة وفي البيت يف أبناءهم يرعون أمور أولياء  – 3

   . الخير على بينهم وتجمع ، األمر وولي والتلميذ المعلـم: الثالثة تـخدم المدرسـة إدارة  – 4
 

  : واألسرية االجتماعية العوامل ـ3

 تشتمل األسرة على نسق من العالقات التي تقوم بين أفرادها أهمها العالقة بين الوالدين ألنها 

تعكس الجو العاطفي لألسرة والذي يؤثر على عملية نمو األطفال هذا الجو العاطفي يزودهم بأنماط 

 .سلوكية ومواقف بشكل شعوري أو ال شعوري من خالل تمثلهم للعالقات القائمة بين أفراد األسرة

 مكانة تحتل الطفل يعيشها التي االجتماعية البيئة أن والنفسية التربوية الدراسات بعض أكدت ولقد

  .التعليمية العملية في بارزة

  :لألسرة واالقتصادي االجتماعي المستوى-أ

 واالقتصادي االجتماعي المستوى«  خالل من االجتماعي مركزه الطفل يكتسب الطفل أن كما

 األبناء مستقبل تحديد في مباشرة غير أو مباشرة بطريقة تؤثر« األسرة نجد ،حيث لألسرة

 أكثر البيئة تصبح لألسرة واالجتماعي االقتصادي المستوى ارتفع فكلما .) 1(» نيوالمه االجتماعي

أي أن هناك ارتباط بين الجيد، التحصيل في يزيد مما المدرسية لواجباتهم األبناء إلنجاز مناسبة

  .المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة والتحصيل الدراسي لألبناء

 أن هناك "منسي والكاشف"رحلة اإلعدادية في مصر وجدب الموفي دراسة على عينة من طال

عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين مستوى األسر ذات المستوى االجتماعي واالقتصادي المرتفع "

، وقد فسر الباحثان تلك العالقة القوية بأنها  0,49ومستوى تحصيل أبنائهم حيث بلغ معامل االرتباط 

من إمكانات ثقافية ومادية تساعد األبناء على المردودية الدراسية تعود لما توفره األسر الميسورة 

  )2("المرتفعة

 وذلك, لألطفال االجتماعية التنشئة مستوى على كبيرا دورا يلعب لألسرة المادي الوضع فنجد

 العديدة الدراسات وتبين. المدرسي والنجاح, والذكاء الجسدي النمو مستوى على: عديدة نواحي من

 أن  األسرة تستطيع وبذلك والتربية التعليم بحاجات مباشرة يرتبط لألسرة االقتصادي الوضع أن

 وامتالك,  علمية ورحالت,  والعاب,  وسكن  غذاء من جيد بشكل المادية حاجاتهم ألبنائها تضمن

                                                                 
 ( 1) عفيفي محمد عبد الهادي،في أصول التربية واألصول الثقافية للتربية،مكتبة األنجلو المصرية،1985،ص 195.

.موقع سابق.ميمون قاسي ) 2)  



«  أن هاالك جاك يقول حيث. األبناء لتنشئة الموضوعية الشروط تضمن بالتالي التعليمية األجهزة

 الذين لألطفال يعطي أن شانه من وذلك والتعليم التربية عملية في دخلها من بعضا توظف سرةاأل

  )1(»والعلمي المدرسي تحصيلهم متابعة في أفضل فرص غنية سرأ من ينحدرون

 بسبب المعدوم أو الضعيف الدخل مثل لألسرة السيئة الظروف أن القول يمكن المقابل وفي

 ما األطفال لدى نفسية ضغوط خلق إلى تؤدي األسباب هذه ،كل سكنال ،وضيق البطالة أو المرض

 الناتج الدم ،وفقر كالحساسية متعددة ألمراض التعرض الدراسي،وكذلك تحصيلهم على سلبا ينعكس

  .التغذية سوء عن

قد يقلل  من أثر « هممن اإلشارة إلى أن اهتمام الوالدين بدراسة أبنائهما ومراقبت لكن ال بد

مادي، كما أن األسر التي يفد منها التالميذ المتأخرين دراسيا ليست جميعهم في مستوى الفقر ال

اقتصادي منخفض كما أنه ليست جميع األسر التي توفر بيئة اقتصادية مريحة هي صالحة 

فقد نجد تالميذ تتوفر لهم جميع الظروف المادية لكن تحصيلهم الدراسي منخفض وقد ..بالضرورة 

  . )2(» ى إهمال الوالدين بسبب االنشغاليرجع السبب إل

  

  :للوالدين والثقافي المستوى التعليمي-ب 

 ضعيفي اآلباء فنجد للوالدين، التعليمي بالمستوى مباشرة لألسرة الثقافية الشروط ترتبط

 المعدالت ذوي التالميذ نجد بينما أبنائهم تحصيل مستوى على سلبي تأثير لهم التعليمي المستوى

 من متمكنين وكذلك الصحف على إطالعا أكثر وهم التعليمي المستوى مرتفعي أولياؤهم المرتفعة

 المرتفع التعليمي والمستوى الدراسي التحصيل بين موجبة عالقة  هناك بأن وجد األجنبية،فقد اللغة

  .لألولياء

 معدل في  بهتلع الذي البارز الدور ذلك مستواها ورفع األسرة بثقافة العناية أهمية يؤكدهذا ما 

 والتي« 1964 "دوغالس "بها قام التي الدراسة إليه أشارت ما وهذا العقلية الناحية من األطفال نمو

 دور معرفة إلى تهدف الدراسة هذه وكانت وويلز وسكوتلندا انجلترا من طفل آالف خمسة شملت

 في األبوي االهتمام لنوعية أن إلى الدراسة هذه بنتيجة توصل وقد العقلية، القدرات إنماء في األسرة

                                                                 
.150علي أسعد، مرجع سابق ،صوطفة )  1 ) 
.296نوال زغينة ،مرجع سابق،ص )   2 ) 



 األطفال عليها يحصل التي الدرجات تحسين في المدرسة تأثير من مرات بأربع أكبر تأثيرا الطفل تربية

  .) 1(  "الذكاء اختبارات في

 وممارسة المطالعة: بينها من طرق بعدة أبنائهما بتحفيز المتعلمين الوالدين يقوم حيث

 توفيرالجو شخصياتهم،وكذلك في الكامنة المواهب إظهار قصد آلخر وقت من المختلفة الهوايات

 في يساهم مما للوالدين التعليمي المستوى على يتوقف هذا ،كل المنزل داخل للدراسة المناسب

  .لألبناء الدراسي التحصيل في الزيادة

 الكتب توافر( مثقفة أسرية بيئة في يعيشون الذين األطفال أن إلى الدراسات بعض وتشير« 

 المالية إمكاناتها كانت وإن...) األبوين مع اللفظي الرحالت،والتواصل واأللعاب،و والمجالت

 قدرة وأكثر العالية، العقلية ،والمهارات المشكالت حل على القدرة امتالك إلى أميل متواضعة،كانوا

 إلى ينتمون لذينا األطفال من المدرسة في الجيدة  التعليمية واإلمكانات الخبرات من االستفادة على

  .)2(»ثقافيا فقيرة بيئة

 قد الدراسي التحصيل في المتفوقين من الكثير أن أيضا الدراسات من العديد نتائج أوضحت وقد

 المناخ وأن المدرسة، دخولهم وقبل الحضانة في يزالون ال وهم بجهدهم األسرة، في القراءة تعلموا

 المناخ في االستقرار إلى وأميل والثقافية التربوية راتالمؤث في والوفرة الغنى إلى أميل كان األسري

  .)3(" واألوالد الوالدين بين المعاملة حسن والى واالجتماعي العاطفي العام

 كلها حيث تجاهلها يمكن ال أخرى متغيرات في يؤثر لألسرة والتعليمي الثقافي والمستوى

 بالجانب يرتبط التعليمي أو لثقافيا المستوى نجد حيث فصلها يمكن وال البعض ببعضها مرتبطة

 مرموقة مناصب إشغال من ذلك مكنها التعليم من عالي مستوى إلى األسرة وصلت فكلما االقتصادي

 الوضع تدنى كلما التعليمي المستوى تدنى كلما أي صحيح والعكس لألسرة االقتصادية بالفائدة تعود

 لتحصيل كبيرة فرص هناك كانت كلما سرةلأل التعليمي المستوى ارتفع كلما كذبك ، االقتصادي

 . هذا تفسير في" بودون ريمون"يؤكده ما وهذا األبناء

  

                                                                 
.130ص  مرجع سابق، محمد خالد الطحان،)  1 ) 

147وفيق صفوت مختار، مرجع سابق ، ص )  2 ) 
. 58مرجع سابق، ص  عبد الرحمان سيد سليمان،)  3 ) 



 

  األسرة ثقافة مستوى

 ↓ ـــــــــــــــ ↓

  )1(  الطفل لدى المدرسي النجاح ــــــــــــــــ مدخول

 

 أن كيف ذجالنمو هذا يبين كما مدرسيا الطفل ونجاح العائلة مدخول بين العالقة يفسر حيث  

 لنظام نتيجة هي وإنما مباشرة، تفسر أال يجب المدرسي والنجاح المردود بين اإلحصائية العالقة

  العالقة صاحبة الثالث المتغيرات يميز العالقات من

وجود ارتباط بين المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة «إلى "الدسوقي"وهنا يشير 

فع مستوى األسرة تصبح البيئة أكثر مناسبة إلنجاز الطفل بالتحصيل الدراسي لألبناء، فكلما ارت

واجباته المدرسية،ويساعد ذلك على التحصيل الجيد ويدفعه إلى الوصول إلى مستوى تحصيلي 

يتناسب مع ما يدرسه من إمكانات عقلية،فالطالب األعلى تحصيال كانوا من أسر ذات مستوى 

  .)2( »اجتماعي عال وأن أبناؤهم ذووا ثقافة عالية

  :األسرية المعاملة أساليبو األولياء ـتوجهات ج

الممارسات التربوية األسرية والتي تطرقنا لها في الفصل الثالث من بحثنا بالتفصيل  تعتبر

من أهم العوامل األسرية التي لها عالقة وطيدة بالنمو المعرفي للطفل، والتي لها بالغ األثر على 

  تحصيله الدراسي

أن األطفال الذين ترعرعوا في وسط عائلي من النمط المرن  Lautrey حيث يؤكد لوتراي

العقلي من أولئك الذين نشؤوا في -الديمقراطي والشفاف، هم أفضل إنجازا على المستوى الفكري

  ) 3(".أوساط جامدة سلطوية أو ضعيفة متسيبة

يمقراطي أي أن المعاملة الحسنة مع األبناء والمبنية على حسن على أساس النمط الد

والمرن وكذلك على حسن التعبير اللفظي كالتشجيع واالقتراح أو غير اللفظي كاالبتسامة 

  .والنظرات المساندة، فإنها تدفعهم الكتساب الثقة في قدراتهم مما يدفعهم للتحصيل الجيد

                                                                 
http://ramdan.1fr1.net/montada-f18/topic-t539.htm :  الفشل الدراسي)  1)  

 ( 2) الدسوقي محمد أحمد،العالقة بين الحاجات النفسية والتحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة،رسالة التربية،جامعة الملك عبد العزيز،

.175- 168، ص  1984المدينة المنورة،   
مون قاسي ،موقع سابقمي ) 3)  



إن اآلباء المنخرطين أكثر في تعليم أبناءهم، يكونون أكثر طموحا وانخراطا في  كما نجد

م المدرسي من التالميذ دوي آباء أقل اهتماما بالمدرسة، فهم بذلك يجعلون أبناءهم يهتمون عمله

بالمدرسة والتعليم يزيدون في مستوى قدرة أبنائهم التنافسية ويحثونهم أكثر على التخطيط والعمل 

 .المنظم

من ميلهم  وهكذا فإن اهتمام اآلباء بمسار أبناءهم الدراسي ومتابعتهم ألداءهم، عامل يزيد

  .ورغبتهم في الدراسة

 يجدون ألنهم المدرسي والوسط العائلي الوسط بين بالقطيعة ءاألبنا يشعر ال حتى

 مما التعليم نحو األبناء تدفع الممارسات هذه بالتالي.المدرسة أو البيت في سواء نفسها االهتمامات

  .والمعرفي العلمي تحصيلهم في يزيد

 )1(:التالي مراعاة سرةاأل على وجب هذا كل ولتحقيق

  له األساسية الحاجات إشباع طريق عن وذلك للطالب واالستيعاب الفهم على القدرة بتنمية االهتمام -

 الصحية الجوانب من ورعايتهم دروسهم واستذكار للتحصيل ألبنائها المالئمة الصحية البيئية وتوفير

 . والنفسية والجسمية

 واالبتعاد األسرة أفراد بين طيبة عالقات بناء على والعمل ضوعيةومو بهدوء أبنائها أمور معالجة-

  . الشديدة والقسوة الزائد التدليل عن

 الدراسي التحصيل على أخر جانب من المباالة وعدم جانب من المبالغة عن األسرة تكف أن -

 الديهو يرضي وبالتالي الطفل أعصاب لتسترخي ومناسبة متزنة تصرفاتها تكون بحيث لألبناء

  المتفوق الدراسي بالتحصيل

 . المناسبة الحدود في الدراسي تقدمهم على بمكافأتهم التفوق على وحفزهم األبناء تشجيع-

   كان سبب ألي األبناء بين التفرقة عدم-

  : األسري االجتماعي الضبط*

 الضابطة السلطة هذه ،ناضج غير صغير يزال ال ألنه ضابطة سلطة إلى حاجة في الطفل

من أهم المتغيرات النفسية التي ركزت عليها الدراسات التي اهتمت بالنجاح والتحصيل عتبرت

الذي ينظر إلى نتائج عمله سواء أكانت سلبية أم إيجابية ،هي نتيجة منطقية  فالشخص.الدراسي

                                                                 
.،موقع سابق)المشكالت األسرية وتأثيرها على التحصيل الدراسي(بحث إجرائي بعنوان )  1 ) 



ألفعاله الخاصة فهنا نقول بأن هذا الشخص يتصرف وفق مفهوم الضبط الداخلي كذلك الذين 

  .لقدرة على التحكم في أنفسهم وأعمالهم وأنهم يبذلون مجهود ذاتي في تحقيق أهدافهم يتصفون با

أما عندما يعتقد الشخص أن هذه النتائج غير مرتبطة بأفعاله وإنما سببها مؤثرات خارجية 

فهذا الشخص وأمثاله .هنا نقول أنه يتصرف وفق مفهوم الضبط الخارجي) خارجة عن إرادته(

  لية ويربطون نتائجهم إلى الصدفة أو الظروف الخارجية التي ال يستطيعون تغييرهايتميزون باإلتكا

للعالقة الوالدية المعتمدة على الحب والدفء والحماية والتوجيه « :وهناك دراسات أوضحت أن

في .والتشجيع على اإلنجاز و االستقاللية أثرها البالغ في بناء التوجه الداخلي للضبط لدى األبناء

بين أثر اإلهمال وقلة التوجيه،والنقد الالذع والسخرية في دعم االتجاه الخارجي للضبط حين ت

  .ويعتبر التحصيل الدراسي من أهم الجوانب التي تتأثر باتجاه الضبط .) 1(»لديهم

ودعما لتأثير األسرة نجد أن أهمية الظروف األسرية وخصائص العائلة مثل حجمها .

تماعي وثقافة األسرة والعمر وطبيعة إدراك الجنس وما يرتبط به من ومستواها االقتصادي  و االج

  أدوار اجتماعية وتوقعات في تشكيل اتجاه الضبط داخليا كان أو خارجيا لدى أبنائها 

بعض التطبيقات " Nunn and Nunn" نون ونون"وكنتيجة لهذه األهمية،اقترح كل من« 

بالقدرة على الضبط، حيث يرى الباحثان أن تحسين  لدعم التوافق المدرسي من خالل تنمية اإلحساس

اإلنجاز في البيئات التربوية يكون من خالل تحسين اإلحساس بالضبط أو بالقوة التي يدرك الطالب 

  .)2(» أنهم يملكونها لتحقيق اإلنجاز

والمالحظ أن الشعور بوجهة الضبط الداخلي تكون عند الطبقات المتوسطة  والذين ينحدرون 

في حين أن األفراد ذوي الضبط . ط مليء بالحنان والديمقراطية أكثر من الطبقات الفقيرة،من وس

الخارجي فإن آباءهم يعاملونهم بقسوة حيث يستعملون العقاب البدني والحرمان من االمتيازات 

 .والحقوق

  

                                                                 
.45، ص مرجع سابقحنان بنت حمادي سليم اللهيبي الحربي،)  1 ) 

 ( 2) قطامي نايفة،أثر الجنس وموقع الضبط والمستوى األآاديمي على دافع اإلنجاز لدى طلبة التوجيهية العامة ،مجلة دراسات،سلسلة العلوم

 .47،ص 1994، 4، العدد11المجلد  اإلنسانية،             



  :حجم األسرةدـ 

 الدراسي لتحصيلا في اإلخفاق الحتمال كبرأ بدرجة األوالد الكثيرة األسر اءأبن يتعرض

   حيث.

ففي .أجريت بعض الدراسات للتعرف على العالقة بين حجم األسرة ومستوى أداء التلميذ الدراسي

وجد أن األداء الدراسي الجيد يرتبط ارتباطا قويا مع األسرة الصغيرة  «"لموسكوزوف"دراسة 

األخوات في وجد أن وجود عدد كبير من اإلخوة و Blake وفي دراسة أخرى لبليك. الحجم

األسرة يؤثر سلبا على عملية التخطيط للدخول للجامعة حيث يكون التعليم مكلفا من الناحية 

   )1( »المادية مما يؤثر على ميزانية األسرة ذات العدد الكبير من األبناء

  :األسري االستقرار هـ

 على أثارها تنعكس لتيا ، لألبناء االجتماعية التنشئة على كبير تأثير له األسري المناخ إن

 أن أيضا والمالحظ.الدراسي التحصيل نتائج في جليا هذا ويظهر وإيجابا، سلبا لألبناء العقلية القدرات

 خالفات من تعاني أسر إلى  ينتمون الدراسي التحصيل مستوى في تدني من يعانون الذين األطفال

  .  عائلي وتفكك

 مستوى في تؤثر قد التي العوامل من – القاسية عاملةالم – ألبنائها األم أو األب معاملة كذلك

 للتعلم واستعداداتهم النفسية حاالتهم على بالتأثير وذلك مباشرة غير أو مباشرة بطريقة التحصيل

 لألبناء األم أو األب متابعة عدم إلى ؤديت كلها والالمباالة والترمل كالطالق األسري التفكك ألن.

   .للطفل التحصيلي المستوى على ينعكس مما.  المدرسية الناحية خاصة المختلفة النواحي في

 نفسيا  نموا لينمو المناسب الجو توفير وإلي أسرته من والحنان الحب إلى يحتاج فالطفل

 قدر التخلص ومحاولة العلمي، بتحصيله واالهتمام دروسه مراجعة على يساعده بما وانفعاليا

 الجوانب وإبراز األبناء نفوس في الثقة زيادة على عملوال الداخلية الصراعات من المستطاع

    الدراسي التفوق في واستغاللها شخصياتهم في اإليجابية

  :ـ تأثير الشارعو

 عملية في بالغ تأثير لها لكن مباشرة غير عوامل هناك االجتماعية العوامل ضمن من

 ،كذلك رسمية والغير الرسمية لثقافيةا والمراكز ،النوادي اإلعالم وسائل بينها من الدراسي التحصيل

  ...والبيت المدرسة يفصل الذي الطريق

                                                                 
.ميمون قاسي ،موقع سابق ) 1 ) 



 التربوي للنظام تخضع والمدرسة وتنظيمها تسييرها في لألولياء تخضع األسرة كانت فإذا«

 وهذا والمدرسة األسرة بين الحتمي الجسر اعتبرناه إذا لالثنين تسييره في يخضع أن البد فالشارع

 على السيئ وأثره الشارع بمخاطر وتوعيتهم للتالميذ الدائمة والمراقبة والتوجيه اإلشراف خالل من

  .)1(».ونجاحهم دراستهم

 التنشئة عملية في مؤثرا دورا تلعب التي االجتماعية الجماعات من الرفاق فجماعة 

 يوه ، عامـة أو مشتركة ثقافة في أعضاؤها يشترك جماعة فهي األسرة، نطاق خارج االجتماعية

 يفرض سلـوكي أو معياري نظام الرفاق ولجماعـة.، السن في غالبا أعضاؤهـا يتقارب جماعـة

 من غيرها في أو الجماعة هذه في األدوار، مختلف بأداء يقوم عندما معينة مطالب الطفل على

   أعضاؤها الجماعات وتستثير الجماعات،

 قوة أكثر أفرادها في الرفاق جماعة أثيرت أن إال األخر في منهما كل فردان يؤثر أن الممكن ومن 

  .  عامة مفاهيم في الشتراكهم ، جذورا وأعمق

 أنشطة إجراء على وإجباره الفـرد على هائلة ضغوط إنتاج على قدرة الرفاق جماعة ولموقف

 الفرد سلوك تغيير على تأثيرات األنشطة لهذه يكون وقد جماعته، عن بمعزل بها القيـام يستطيع ال

  . والثقافة للدراسة حبه وعلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                 
 ( 1 .302نوال زغينة،مرجع سابق،ص )  



  : خالصة

 خاصة بصفة االجتماعي الوسط أهمها متعددة عوامل على يعتمد الجيد الدراسي التحصيل إن

 على تؤثر التي العوامل وهومن ، مستقبالً أو حاضراً التعليمية التلميذ حياة في األكبر األثر له حيث

 التعاون جسور تقيم أسرة هي باستمرار، هاأبنائ إعداد في تجتهد التي فاألسرة. الدراسي تحصيله

 أسرة في ينشأ الذي والتلميذ.الصحيح الطريق في يكون حتى الطفل لصالح طبعا المدرسة وبين بينها

 أسري جو في ينشأ الذي التلميذ عن يختلف األسري التفاهم من وجو معتدل اجتماعي مستوى ذات

 المنزل داخل لهم المالئم الجو توفير خالل من وذلك ألبنائها األسرة توليه الذي واالهتمام. مضطرب

  . الدراسي تحصيلهم في الفعال األثر له لهم تقدمه الذي والعاطفي واالجتماعي النفسي واالستقرار

 ،العوامل ،المدرسية االجتماعية العوامل( الدراسي التحصيل عوامل معظم توفرت فإذا

 ما استثمار لنا تتيح سوف فإنها وافية دراسة درست ما وإذا مناسباً توفيراً) بالتلميذ الخاصة

 وتحسين رفع على يساعده مما الصحيح االتجاه في وتوجيهه عقلية وإمكانات قدرات من للتلميذ

 .الدراسي مستواه

  

 

  

  

 

 

 



 

 

 

الخامس الفصل
  

 للدراسةالمنهجيةاإلجراءات

  

  

  

  

  

  



  

  :تمهيد

 الذي و النظري اإلطار في األول يتمثل ،جانبين أو قسمين علمية دراسة أية تتضمن ما عادة

 اإلطار فهو الثاني أما الموضوع، عليها بني التي النظرية المداخل أو المعرفي التراث يشتمل

 )الميداني اإلطار( الميدان من البيانات جمع في المستخدمة واألدوات الدراسة في المعتمد المنهجي

 اجتماعي واقع أي عن البيانات فيجمع الضرورية وسائلال أهم من وسيلة ، الميدانية الدراسة تعدو.

 أهداف تجسيد ،وكذلك دحضها أو النظرية الدراسة دعم على تساعد كما ، منهجية بصورة و

 التي الميدانية البيانات من جملة جمع من نتمكن طريقها عن منهجية إجراءات بإتباع ذلك و الدراسة

 : في المتمثلة و الفصل ذاه خالل من سنتناولها التي و ، ذلك توضح

 األدوات هي وما الدراسة؟ تساؤالت عن لإلجابة عليها االستناد يمكن التي الميدانية المادة ماهي« 

 تصميم تفرض األسئلة المادة؟وتلك هذه منه تجمع الذي المجال هو جمعها؟وما في تساعد التي

 )1(» المناسبة المنهجية اإلجراءات

  :  الدراسة مجاالت ـ1

 ،لذلك واألزمنة األمكنة جميع يعمم أن دراسة أو ببحث قيامه عند االجتماعي للباحث يمكن ال

 وينقسم كذلك الوقت وكسب للمصداقية وهذا محدد ومكان زمان في دراسته يحدد أن عليه وجب

  : إلى دراسة أي مجال

  .المكاني المجال -

  .البشري المجال -

 .الزماني المجال -

 

  

                                                                 
  (1) جابر نصر الدين،ابراهيمي الطاهر،العنف الرمزي في ضوء الكتابات الحائطية، العنف والمجتمع مداخل معرفية متعددة،دار الهدى،

.305،ص  2004- 2003عين مليلة ،  



  :المكاني المجال ـ1ـ1

. ميدانية دراسة إجراء خالل من الواقع أرض في اختبارها وجب النظرية الحقائق من للتأكد

 أربع بـ أجريت حيث بسكرة، بمدينة االبتدائية المدارس ببعض تم دراستنا من الميداني والجزء

 عشوائيال االختيار بعملية قمنا وهنا).الشمالية العالية( بسكرة بمدينة موجودة تربوية مؤسسات) 04(

 على االختيار وقع العشوائي السحب وعند مقاطعات عدة تحوي التي الورقية القصاصات طرق عن

  :هي التربوية والمؤسسات المقاطعة هذه

 على ،تتربع م1991 سنة افتتحت مسكن، 400 حي في تقع: بلعروسي محمد بخوش ابتدائية-1

 لساحة  مخصصة فهي المتبقية المساحة ،أما 2م1200 تمثل ،المبنية 2م2450 قدرها مساحة

 .لإلناث والثاني للذكور واحد ومرحاضين) تحضيري قسم 02( حجرة) 12( على للراحة،تحتوي

 ،تتربع م2005 سنة ،افتتحت مسكن 200 حي في المدرسة هذه تقع: المدرسي المجمع ابتدائية -2

 للساحة مخصصة هيف المتبقية المساحة أما 2م1230منها ،المبنية 2م1465 قدرها مساحة على

 للذكور مخصص ،واحد ،مرحاضين) تحضيري قسم 01( حجرات) 10( على والملعب،تحتوي

  .لإلناث مخصص والثاني

 م2004 سنة افتتحت) الشمالية العالية( المقبرة طرق في المدرسة هذه تقع: محمد طبش ابتدائية-3

 فهي المتبقية المساحة ،أما 2م1453 تمثل المبنية ،المساحة 2م2564 قدرها مساحة على ،تتربع

 لإلناث والثاني للذكور مخصص واحد ومرحاضين حجرة) 14( تحوي.والساحة للملعب مخصصة

 قدرها مساحة على تتربع م، 2006 سنة افتتحت المقبرة حي في وتقع:المقبرة حي ابتدائية-4

 والملعب، احةللس أيضا مخصصة المتبقية المساحة أما ،2م981 تمثل المبنية المساحة ،2م3536

  .لإلناث والثاني للذكور واحد ومرحاضين) تحضيري قسم 01( حجرات) 06( على تحتوي

  :البشري المجال ـ2ـ1

 إناث 152و ذكور 150 ، تلميذ 302 للتالميذ اإلجمالي العدد: بلعروسي محمد بخوش ابتدائية-1

  .حراس 03و   اإلدارة إلى باالظافة إناث 15و ذكور 10، معلم 25 تعليمهم على يشرف



 ،يشرف إناث 159و ذكور 180، تلميذ 339 للتالميذ اإلجمالي العدد:المدرسي المجمع ابتدائية -2

  .حراس 03و اإلدارة إلى باالظافة إناث 08و ذكور 02 معلمين) 10( تعليمهم على

 على ويشرف إناث 196و ذكور 186، تلميذ 382 للتالميذ اإلجمالي العدد :محمد طبش ابتدائية-3

  .حراس 03و   اإلدارة إلى باالظافة إناث 08و ذكور 05، معلم 13 تعليمهم

 على يشرف. إناث 87و ذكور 128تلميذ، 215 للتالميذ اإلجمالي العدد :المقبرة حي ابتدائية-4 

  .وحارسين اإلدارة إلى باالظافة إناث 03و ذكر 01، معلمين 07 تعليمهم

   

  .لدراستنا والبشري المكاني المجال شملها التي المدارس أسماء يوضح (*) :الجدول

                      

  الجنس

 االبتدائية المدرسة

 ذكور  إناث  المجموع

 ت    %  ت      %       ت     % 

محم بخوش ابتدائية

 بلعروسي

150  49.66% 152 50.33% 302  100% 

 المدرسي المجمع ابتدائية 180  53.09% 159 46.90% 339  100% 

 محمد طبش ابتدائية 196  51.30% 186 48.69% 382  100% 

 المقبرة حي ابتدائية 128  59.53% 87 40.47% 215  100%  

  

   :الزماني المجال ـ3ـ1

 العالية( بسكرة بمدينة االبتدائية المدارس بعض في والمتمثل الدراسة ميدان اختيار بعد

 شهر من الدراسة امتدت حيث الشهر قرابة استغرقت تيوال الميداني العمل مرحلة بدأت)  الشمالية

  :التالية المراحل عبر الدراسة بتطبيق قمنا وقد ماي شهر نهايات إلى أفريل



 االبتدائية المدارس تواجد أماكن على والتعرف االستطالع تم وفيها :األولى المرحلة -

  . 2011 أفريل شهر أواخر في هذا ،وكان األربعة

 االستمارة تطبيق وكذلك األسر بعض مع المقابالت إجراء تم وفيها: نيةالثا المرحلة -

 حول الالزمة الشروحات بتقديم قمنا حيث  06/05/2011 غاية إلى 28/04/2011 يوم التجريبية

   .الموضوع طبيعة

 من العينة أفراد على االستمارات بتوزيع المرحلة هذه في قمنا: الثالثة المرحلة -

 المختارة، المدارس مختلف على االستمارات وزعت حيث ،26/05/2011 غاية إلى 08/05/2011

 أراد في متمدرسين أبناء وجود لضمان ألسرهم ليحملوها التالميذ على بتوزيعها المعلمين قام حيث

  .عينتنا

 التالميذ النشغال طويال وقتا أخذت العملية وهذه االستمارات بجمع قمنا:الرابعة المرحلة -

  . ترد لم االستمارات من الكثير أن والمالحظ اتباالمتحان

  : اختيارها وكيفية العينة ضبط ـ2

 يلجأ  النتائج إلى وللوصول الميدان من المعلومات جمع يتم السوسيولوجي البحث إلثراء

 لكبر األول األسلوب إجراء علينا يتعذر وألنه العينة أسلوب أو الشامل الحصر أسلوب إلى الباحث

 وتعتبر االجتماعية العلوم في استعماال األكثر وهو الثاني األسلوب ،استخدمنا البحث مجتمع حجم

 يتوقف العينة حجم و." لدقتها نظرا االجتماعية البحوث في المنهجية الخطوات أهم من المرحلة هذه

 اينتب حالة في بينما العينة حجم يقل التجانس توافر فكلما األصلي، المجتمع في التجانس درجة على

  )1("كبيرة المعاينة نسبة تكون أن يتحتم األصلي المجتمع

 والتي البسيطة، العشوائية العينة انتقاء على الدراسة هذه في اعتمدنا الموضوع لطبيعة ونظرا

 دراسته خالل من تشتق والذي العشوائية بالطريقة يختار الذي السكان من النموذج ذلك"  هي

 انتقيت الذي البحث مجتمع عن الكونية الشمولية التعميمات وتبنى تاالستنتاجا ،وتستخرج المعلومات

 التي والحقائق للبيانات وعاكسة البحث لمجتمع ممثلة تكون ما غالبا العشوائية العينة،والعينة منه

                                                                 
 ( 1) عبد الباقي زيدان،قواعد البحث االجتماعي،مطبعة السعادة،القاهرة،1974، ص 172.



 العينة في لالختبار متساوية فرصة السكانية الوحدات جميع تعطي التي الطريقة وهي بها، يتسم

  ) 1(. "وتحليلها دراستها المطلوب

 االبتدائية المدارس أسر مجموع البحث مجتمع شكل فقد الدراسة موضوع لطبيعة ووفقا

 في تشترك األسر جميع ألن متجانسا البحث مجتمع أن وبما. أسرة 1238 عددها والبالغ األربعة

 الظهور فرص تكون كي البسيطة العشوائية العينة اخترنا فقد االبتدائية المرحلة في أبنائها تمدرس

 المجتمع من الكلية العينة سحب وفقها تم التي العينة ونسبة.األصلي المجتمع مفردات لكل متساوية

 :التالي بالشكل العينة حساب تم وقد % 12 هي األصلي

    .أسرة 149 على نتحصل التقريب وبعد   

 لكل استمارة) 40-30(  بالتساوي مدارس األربعة على ستمارةا150 بتوزيع قمنا وقد

  . مدرسة

 بلغ فقد الملغية االستمارات ،أما استمارة 30 ترجع لم التي االستمارات عدد بلغ والفرز الجمع وبعد

 نطرح موزعة استمارة 150(أسرة 104 هي دراستنا عينة أصبحت بالتالي استمارة 16 عددها

  )  104نجد 46 منها

  :الدراسة في المعتمد المنهج ـ3

 العلمي المنهج باستخدام إال يكون ال وهذا الحقائق بتقصي إال المعرفة إلى الوصول ننايمك ال

 الكتشاف للمشكلة دراسته في الباحث يتبعها التي الطريقة هو« والمنهج. دراسة كل شريان ،ألنه

 ديحد الذي البرنامج وهو البحث موضوع يثيرها التي واالستفسارات األسئلة على ولإلجابة الحقيقة،

 واإلجراءات القواعد مجموعة " أيضا وهو) 2(»اكتشافها وطرق الحقائق تلك إلى للوصول السبيل لنا

 التي هي  الدراسة موضوع الظاهرة طبيعة وأن ما، مشكلة أو ظاهرة دراسة في الباحث يتبعها التي

  )3("لها مناسب منهج وضع الباحث على تفرض

                                                                 
 ( 1) احسان محمد الحسن،مناهج البحث االجتماعي،ط2،دار وائل للنشر،عمان (األردن) ،2009،ص 202.

 ( 2) محمد شفيق،البحث العلمي(الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية)،المكتبة الجامعية،اإلسكندرية،مصر،2001،ص86.
.79نفس المرجع ،ص )   3 ) 



 إلى نصبوا التي األهداف حسب معين منهج عإتبا علينا تفرض التي هي الموضوع وطبيعة

 طبيعة و يتوافق باعتباره "التحليلي الوصفي المنهج" إجراءات الدراسة هذه في اتبعنا تحقيقها،لذلك

 تجيب معلومات على منها الحصول يمكن حاليا موجودة ظاهرة أو حدث يدرس الذي و.الموضوع

  .الباحث من تدخل دون الدراسة أسئلة عن

 تتكامل التي"  و الوصفي للمنهج البحثية اإلجراءات و الخطوات مع يتماشى لتأكيدبا هذا و

 وتحليلها معالجتها و تصنيفها و والبيانات الحقائق جمع على اعتمادا الموضوع أو الظاهرة لوصف

 أو الظاهرة عن تعميمات أو نتائج إلى الوصول و داللتها، الستخالص دقيقا و كافيا تحليال

  .)1("البحث لمح الموضوع

" يشير حيث المناهج لجميع مكمال منهجا اعتباره على اإلحصائي المنهج على االعتماد تم كما

 للظواهر دقة أكثر وتحليل وصف تقديم العلم أراد ما ضروريا،إذا يعد الكمي القياس« أن إلى"لندبرج

 الرياضية والصياغات صائيةاإلح األساليب تلك تلعبه أن يمكن الذي الدور نؤيد أننا يدرسها،كما التي

 خالل من أنه " هويتني يرى وكما )2(» عليها الرياضي المنطق وتطبيق االجتماعية الظواهر قياس في

 خالل اللفظي السرد بعملية يكتفي أن يمكنه كما باإلحصاء يستعين أن للباحث يمكن المنهج هذا        

 )3("  دراسته

  :البيانات جمع أدوات ـ4

 ممنهجة علمية خطة وفق المستعملة باألدوات وثيقا ارتباطا ترتبط يعلم بحث أي نتائج إن

 تتناسب التي األدوات اختيار الباحث على يجب الظاهرة،بالتالي جوانب كل على الوقوف ألجل

 لجمع أدوات إلى منهج كل يحتاج إذ« المستخدم والمنهج البيانات طبيعة بحثه،وكذلك ومشكلة

 العمل تجعل أن شأنها من التي لألدوات سليم اختيار يتطلب لميدانيةا بالدراسة ،فالقيام البيانات

 الموضوع،ولنوع لطبيعة  مناسبة أدوات عن علمية دراسة أي استغناء يمكن متغيرا،وال أو متكامال

  :التالية البيانات جمع أدوات استخدام تم فقد وعليه.) 4(»الدراسة في تطبيقه المختار المنهج

                                                                 
.59بشير صالح الرشيدي، مرجع سابق،ص -   )3(  

 
.137سابق،صالمرجع المحمد شفيق، )  2 ) 

 ( 3) صالح مصطفى الفوال،منهجية العلوم االجتماعية،عالم الكتب ودار الهنا للطباعة،القاهرة،1982،ص 58،59.
 ( 4) محمد صبري فؤاد النمر،التفكير العلمي والتفكير النقدي في بحوث الخدمة االجتماعية،المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،2003،ص299- 300.



  :المالحظة 1ـ4

 أهم من وتعتبر العلمي، البحث في البيانات جمع أدوات وأصعب أهم من المالحظة رتعتب

 أي في البداية نقطة إن« الدراسة موضوع تخص التي والبيانات المعلومات على للحصول المصادر

 ما اإلنسان فيالحظ واجتماعية طبيعية ظواهر من حولها يحدث ما بنقل تقوم الحواس،حيث هي علم

  .)1(»وقوعها نواحي من ناحية أي في عايشها كما ومشاهداته، مالحظاته، يسجلو حوله يحدث

 عليها يعتمد أن يمكن التي النواة وهي المعلومات لجمع األولية األداة«أنها على تعرف كما 

 عليها هي التي الحالة وإدراك األشياء إلى النظر تعاريفها أبسط العلمية،وفي المعرفة إلى للوصول

 المباشرة المالحظة الدراسة هذه في استخدمنا وقد المباشرة المباشرة،وغير المالحظة ك،وهنا) 2(»

 كثيرا ترتبط المالحظة هذه ،وألن المستخدم والمنهج بالموضوع عالقة من لها لما مشاركة دون

 موضوع الجماعة نشاط في يشارك أن دون بالمالحظة الباحث يقوم  وفيها الوصفية بالدراسات

 أو للفرد الفعلي السلوك بمالحظة للباحث تسمح أنها المالحظة هذه مميزات أهم ومن.المالحظة

  . طبيعية بصورة الجماعة

  :المقابلة ـ2ـ4

 المنهجية التقنيات إحدى معين،وهي غرض لتحقيق اللفظي االتصال أساليب من أسلوب هي

 ومعلومات بيانات على بالمقابلة يقوم الذي الشخص يركز حيث االمبريقية، الدراسات في الهامة

 ال التي ،ويستبعد بآرائه تتعلق التي المبحوث لدى المعلومات بعض يستثير أن يحاول كما معينة،

 الدراسة وتتحقق لوجه وجها فردين بين مباشر التقاء" هي باألحرى أو. للموضوع بصلة تمت

 عن للكشف أو حددم موضوع في المجيب رأي لمعرفة السائل يلقيها أسئلة طريق عن الميدانية

 .)3("الفكرية اتجاهاته

 طريق عن أكثر أو«  شخصين بين اللفظي التبادل على البعض يضن كما تقتصر ال والمقابلة

 يشتمل المفحوص،بل واستجابات األلفاظ ببعض االهتمام مع معينة بيانات إلى الوصول بقصد أسئلة

                                                                 
 ( 1) فضيل دليو،علي غربي ،أسس المنهجية في العلوم االجتماعية،منشورات جامعة منتوري،قسنطينة (الجزائر)،1999،ص186.

.300-299 ،صسابقالمرجع المحمد صبري فؤاد النمر،)  2 ) 
 .95م ،ص1969،دار الطلبة العرب،بيروت،لبنان،االتجاهات المعاصرة في مناهج علم االجتماعقباري اسماعيل،)  3(



 وكذلك اللفظي العنصر معنى توسع والحركية،ألنها التعبيرية للمظاهر المالحظة عنصر على

  )1(»الباحث جانب من التعليقات أو التفسيرات

 استثارة هدفها آخرين أشخاص أو آخر شخص بها يقوم موجهة محادثة أنها":بينجهام" ويعرفها

 والتشخيص التوجيه في بها االستعانة أو علمي بحث في الستغاللها المعلومات من معينة أنواع

 االتصال على تقوم وهي االستجواب أو المعاينة أو بالمواجهة« يعرفها من هناك نأ كما.) 2(والعالج

 على كل والمبحوثين معه المتمرنين معاونيه أو الباحث بين لوجه وجها واالجتماع الشخصي

 لغرض وذلك عليها الحصول الباحث يريد التي البيانات جمع أجل من موجهة مناقشة حدا،وتحدث

 . )3(»محدد

 تم الذين األفراد إزاء تستعمل العلمي للتقصي مباشرة تقنية«:أنها"أنجرس موريس"ويعرفها

 استجوابهم أجل من المجموعات إزاء الحاالت بعض في تستعمل أنها ،غير منعزلة بكيفية سحبهم

  )4(»المستجوبين على بعمق التعرف بهدف كيفية عينة بسحب والقيام موجهة نصف بطريقة

 ، مواجهة موقف طريق عن يتم لفظي تفاعل بأنها" لطفي إبراهيم تطلع الدكتور يعرفها و

 أشخاص أو آخر شخص معتقدات أو آراء أو معلومات يستثير أن بالمقابلة القائم الشخص فيه يحاول

  )5(" موضوعية بيانات على والحصول ، آخرين

 طبعا وهذا" مقابلةال دليل" في أساسا تمثلت وقد المقننة المقابلة البحث هذا في استخدمنا وقد

 التي خاصة االبتدائية بالمرحلة يدرسون الذين التالميذ أولياء طرف من والبيانات الحقائق لجمع

 التي الصعوبات وكذلك الحديث التربوي المنهج ظل في دراسيا األبناء متابعة في بطريقتهم تتعلق

 .وأشكاله والمدرسة األسرة تكامل مستقبل ،وعن ذلك في تواجههم

 بعض مع مقننة غير مقابالت عدة أجرينا ،كما التالميذ أولياء مع فردية مقابالت إجراء تم وقد

 االعتبار بعين أخذ مع وحديثا قديما ألبنائهم األولياء متابعة بمدى تتعلق أسئلة بطرح وقمنا المعلمين

 استمارة" بناء في كثيرا ساعدتنا المقابالت هذه كل طبعا.األولياء لهؤالء والتعليمي المادي الجانب

  .البحث وموضوع لتتماشى أخرى وأضيفت أسئلة حذفت حيث النهائية"البحث
                                                                 

 ( 1) جازية آيران،محاضرات في المنهجية لطالب علم االجتماع،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2008،،ص51.
 .232م ،ص1998سكندرية،مصر،،المكتب الجامعي الحديث،اإل2،ج،مناهج وإجراءات البحث االجتماعيعدلي أبو طاحون)  (2

 ( 3) عبد الحميد رشوان ،أصول البحث العلمي،مؤسسة شباب الجامعة،مصر،2003،ص156.
 ( 4) موريس أنجرس،منهجية البحث في العلوم اإلنسانية،تر:بوزيد صحراوي وآخرون،دار القصبة للنشر،الجزائر ،2004،ص197.

 ( 5) طلعت إبراهيم لطفي، أساليب وأدوات البحث االجتماعي،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة،1995،ص 86-85.



 :االستمارة ـ3ـ4

هي مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معين يتم وضعها في استمارة والتي  « 

لة ترسل إلى األشخاص المعنيين بالبريد ،أو يتم تسليمها باليد تمهيدا للحصول على أجوبة األسئ

الواردة فيها،وبواسطتها يتم التوصل إلى حقائق جديدة عن الموضوع والتأكد من معلومات متعارف 

 .) 1(». عليها لكنها غير مدعمة بحقائق

مجموعة من األسئلة والعبارات التي تكون معا سلوكا أو ظاهرة «:وهناك من يعرفها بأنها

ن بأمر التدريس عادة من معلمين ومشرفين تدريسية،أو تشير لخصائصها ومواصفاتها ويقوم المعنيو

ومتعلمين وأولي األمر من أسر التالميذ وقادة المجتمع المحلي باإلطالع واإلجابة عليها حسب 

فهو سيوضح عموما آراء اآلخرين ...معرفتهم أو مشاهداتهم للموضوع التدريسي الذي تجسده

 .") 2(»سر عنها،مرئياتهم بخصوص العملية أو الظاهرة التي يجسدها ويستف

 صيغ ألن ذلك موجهة، وبطريقة األفراد على األسئلة لطرح مباشرة تقنية االستمارة وتعتبر

 وإقامة رياضية عالقات اكتشاف بهدف كمية بمعالجة بالقيام يسمح ما هذا مسبقا، تحدد اإلجابات

 عليهم األسئلة طرح بواسطة بالمخبرين اتصال في للدخول وسيلة هي االستمارة إن كمية، مقارنات

 من انطالقا .األفراد من كبيرة من مجموعة وسلوكيات اتجاهات استخالص بهدف الطريقة وبنفس واحدا

  .)3(  "عليها المتحصل األجوبة

 إلى توجه أسئلة مجموعة يضم نموذج«االستمارة أن"زرواتي رشيد"الباحث كتاب في وجاء 

 إما االستمارة تنفيذ ويتم موقف أو مشكلة وأ موضوع حول معلومات على الحصول أجل من األفراد

واألسلوب المثالي .)4(»البريد طريق عن المبحوثين إلى ترسل أن أو الشخصية المقابلة طريق عن

  .هو أن تمأل االستمارة بحضور الباحث

 وقد تم عرض االستمارة على مجموعة من المحكمين متخصصين في علم االجتماع والتربية،

المدارس األربعة وقد تم توزيع نسخ االستبيان على .دب العربيأستاذ في مادة األ علم النفس وكذلكو

يدرسون بالمرحلة االبتدائية حيث قام المعلمين بتوزيعها على التالميذ في الفصول  "العالية الشمالية "
                                                                 

  (1) عمار بوحوش،محمد محمود الذنيبات،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1995،ص56- 57 .
. 67، ص،مرجع سابقمحمد زياد حمدان  ) 2)  
.204موريس أنجرس،مرجع سابق ، ص ) 3 ) 

 ( 4) رشيد زرواتي ،تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية،دار هومة،الجزائر،2002- 1423هـ ،ص182.



حتى خاصة السنة الثالثة والرابعة والخامسة ألن هذه السنوات تأخذ مادة الفرنسية ضمن المقررات 

نكون أكثر موضوعية من حيث تناول موضوع اإلصالح التربوي والصعوبات التي تواجه هذه 

 .والتالميذ بدورهم يأخذوا االستمارات ألولياءهم في المنزل.األسر في متابعة أبنائها

وقد تمت صياغة أسئلة االستمارة وفق تساؤالت الدراسة، وكذلك اعتمادا على المقابالت 

سؤاال  40ريت مع بعض األولياء وكذلك المعلمين وتحتوي استمارة البحث على الفردية التي أج

  )1(: مقسمة على المحاور التالية

  :المحور األول

طبيعة (  8- 1ويشمل البيانات الشخصية الخاصة بأفراد مجتمع البحث ويضم األسئلة من  

  .......)األسرة،عدد أفرادها،سن الزوج والزوجة،الحالة العالية

  :ر الثانيالمحو

 من ألبنائهم الدراسي التحصيل على لآلباء التعليمي المستوى بتأثيريضم البيانات الخاصة  

 الجيدة المتابعة على تساعد والتي لألسرة التربوية المؤشرات أسئلة المحور هذا ويتضمن 19- 09

  .لألبناء

   :المحور الثالث

التحصيل الدراسي  أثيره علىيضم البيانات الخاصة بالوضع االقتصادي لألسرة ومدى ت

 المدرسية،الدروس األدوات السكن،توفير الوالدين،نوعية مهنة( 27-20و يضم األسئلة من . لألبناء

  ).....الخصوصية،

   :المحور الرابع

  ويضم لألبناء المدرسي التحصيل على األسرية المتابعة نمط تأثيربيضم البيانات الخاصة 

 تقضيها التي الساعات عدد المدرسية، الواجبات حل في األبناء عدةمسا كيفة( 40-28 من سؤاال 13

 ) .....يتبعونها التي التنشئة لألبناء،أساليب المذاكرة في األولياء

                                                                 
.02أنظر الملحق رقم )  1 ) 



  :والسجالت الوثائق ـ4ـ4

 بياناته جمع في الباحث إليها يحتاج التي المهمة المصادر بين من والسجالت الوثائق تعتبر

 التعليمية المؤسسات حول العامة المعلومات معرفة في الوثائق من استفدنا قدو بالدراسة، المتعلقة

  .فتتاحالا وسنة المساحة الموقع حيث الدراسة،من مجال األربع

  :اإلحصائية األساليب -4-5

 جداول في وتفريغها المئوية النسب باستخدام اإلحصائي المنهج على الدراسة هذه في اعتمدنا

  . االستمارة بيانات تفريغ في الوصفية اإلحصائية األساليب من بمجموعة عانةباالست ومركبة بسيطة

 الحاالت هذه لظهور تكرارات باعتبارها معينة فئة أو مجموعة في الحاالت عدد وهي: التكرارات -

 بالرمز عليها فعبر المئوية النسبة ،أما)ت( بالرمز لها ورمزنا.)1( العينة داخل األفراد أو القيم أو

)%.(  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
                                                                 

 ( 1) هالة منصور،محاضرات في علم االحصاء التقني واالجتماعي،المكتبة الجامعية، األزاريطة ،االسكندرية،2000،ص 06.



 

 

 

 

  

السادسالفصل
  

 والنتائجالبياناتوتفسير تحليل

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 :الميدانية البيانات وتفسير تحليل ـ1

  :باالستمارة الخاصة البيانات وتحليل عرض -ثانيا

  :شخصية متغيرات:  األول المحور-

 لمدروسةا العينة أفراد خصائص معرفة خالل من الدراسة هذه مجتمع على التعرف يتم

 العالية االبتدائي،بمنطقة التعليم بمرحلة يدرسون الذين التالميذ أسر من أسرة )104( عددها ،والبالغ

 المتعلقة النتائج وعرض الجداول خالل من عينتنا خصائص إلبراز.بسكرة بمدينة الشمالية

 النحو على مارةاالست من الشخصية بالبيانات الخاص الجزء على العينة أفراد إجابات وتمثلت.بها

  :التالي

  .األسرة طبيعة لمتغير تبعا المبحوثين توزيع يبين): 01( رقم جدول -

 األسرة طبيعة   التكرارات  المئوية النسبة 

 نووية أسرة 76 73,07 % 

 ممتدة أسرة 28 26,92% 

 المجموع 104 100% 

  

 النووية األسرة أن جدن حيث.األسرة طبيعة لمتغير تبعا المبحوثين توزيع أعاله الجدول يبين

 النسبة وهي المبحوثين مجموع من %73,07 نسبة تمثل وأبنائهما والزوجة الزوج من المتكونة

 بعض زيادة إلى باالظافة النووية األسرة تشمل التي الممتدة األسرة تمثل حين في األعلى،

  .ينالمبحوث مجموع من % 26,92نسبة...) كالجد،الجدة،العم،العمة،الخال(األقارب

 واالقتصادية السياسية منها النواحي جميع من تغيرات عدة االستقالل منذ مجتمعنا عرف فقد

 والعيش العمل مناصب وراء سعيا والجغرافي االجتماعي الحراك عملية صاحب ما هذا واالجتماعية

 فقد.اووظائفه األسرة نمط في تغير إلى أدى هذا كل والتحضر التصنيع عملية إلى باالظافة الكريم

 االستقالل إلى حديثا األسر غلبأ تميل «:قال حيث النووية األسرة تناول حين"قصير أحمد" ذلك  أكد

 إلى محدوديته أو الدخل ضعف حالة في وتضطر -التوجيه أسرة – الموجهة األسرة عن السكن في



 أن السكان نم يتطلب ،فالتصنيع والتكنولوجي الصناعي للتطور يرجع وهذا السكن الستئجار اللجوء

 على يقوم الذي القرابي االلتزام يضعف عمل،وهذا رصف أو جديدة ووظائف مهن عن بحثا يتحركوا

  )1(» . السكني التجاور عن واالبتعاد المتكرر التفاعل

 بسكرة مدينة في األسرة نمط توزيع كان) "1998-1966( الوطنية اإلحصائيات وحسب"

 شكل ،وظهر %11.88 الممتدة األسرة شكلت حين في ،%73.21 النووية األسرة شكلت: كالتالي

 متسعة أسرة هي النووية شبه واألسرة.% 9.84نسبة وشكلت نووية، شبه باألسر عليه اصطلح آخر

 ابن أو األخت ابن أو األخ ابن مثل الزوجين ألحد متزوج غير قريب فيها يعيش زواجية أسرة وهي

 )2("الخال أو العم

 .األسرة أفراد عدد حيوض): 02( رقم جدول -

 االحتماالت     التكرارت        % المئوية النسبة

3-4  24 23.07 % 

5-6  42 40.38% 

7-8  22 21.15% 

9-10  12 11.53 % 

 فوق فما 11 04 3.84 % 

 المجموع    104 100% 

 ثم العينة في األعلى النسبة وهي %40.38:  بـ تقدر) 6-5( فئة أن) 02( رقم الجدول يبين

 فئة تليها ثم %21.15:  بـ والمقدرة) 8- 7( فئة ،وبعدها %23.07:  بـ المقدرة) 4-3( الفئة تليها

:  بـ والمقدرة) 10-9( هي الحاالت هذه في نسبة ،واألقل %11.53:  بـ المقدرة) 10- 9(

3.84% .  

 من اكبر بنسبة)4-3( ثم)6-5:( هي المبحوثين تضم التي الفئات أكبر أن البيانات من يتضح

 بالتالي الحجم متوسطة أو الحجم صغيرة تعتبر المبحوثة األسر أغلب أن على يدل هذا) 8- 7( الفئة

                                                                 
.180ص  مرجع سابق، عبد القادر القصير،)  1 ) 

 ( 2) حنان مالكي تكامل األدوار الوظيفية بين األسرة والمدرسة، رسالة ماجستير،آلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،قسم العلوم االجتماعية،جامعة بسكرة
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 كبير جد تأثير له األسرة حجم ،ألن لألبناء والمعيشية التعليمية الوسائل توفير األسر هذه بإمكان

 ومستمرة كبيرة ريةاألس المتابعة تكون الحجم الصغيرة األسرة ففي. لألبناء الدراسي التحصيل على

 متابعتهم بالك ما أبنائهم تصرفات في حتى التحكم األولياء فيها يستطيع ال التي الكبيرة األسر عكس

 يشغلون نجدهم المتمدرسين األبناء فحتى الدراسة سن دون الصغار باألبناء االهتمام دراسيا،فيكثر

 تحصيلهم على سلبا يؤثر ما أغراض عدة على ومساعدتهم إخوانهم حراسة مثل األمور هذه في

 .الدراسي

   .البحث لعينة بالنسبة الزوجين عمر يوضح ):03( رقم جدول -

 الفئات  الزوج عمر        الزوجة عمر     

 ت    %       ت    %       

19 -29   /  /  12  11.53 %

30 -39  22 21.15% 44  42.30 %

40 -49  50 48.07% 39  37.5 % 

فوق فما 50 32 30.76% 9  8.65 % 

  المجموع 104 100% 104  100% 

  

 البحث لعينة بالنسبة للرجال األكبر الفئة هي)49- 40(العمرية  الفئة أن أعاله الجدول يوضح

 هي فئة ،وأصغر %30.76 بنسبة) فوق فما 50( العمرية الفئة تليها ثم %48.07 نسبة تشكل والتي

  . الرجال لدى) 29-19( فئة تنعدم حين في ، %21.15 بنسبة) 30-39(

) 49-40( الفئة مباشرة تليها ثم %42.30 بنسبة) 39-30( فئة في نسبة أعلى نجد النساء لدى بينما

 فما 50( الفئة تخص وأصغرها نسبة آخر ،أما %11.53 بنسبة) 29- 19( الفئة ،ثم %37.5 بنسبة

  . %8.65:  بـ والمقدرة) فوق

 في نسبة األعلى الفئتان هما) 91-40( ،)39-30( الفئة أن) 03( رقم الجدول في نالحظه ما

 أو السن صغار من معظمهم عينتنا في األولياء أن على يدل وهذا واألمهات اآلباء من لكل عينتنا

 أن نجد حيث دراسيا األبناء لمتابعة إيجابي مؤشر وهذا.  سنة 50 يتجاوزوا لم أنهم أي المتوسطين

 المجال في السن كبار من غيرهن من أكثر أبناءهن اعدنيس األمهات خاصة السن صغار األولياء



 يبذلن فنجدهن أبنائهن مع جدارتهن إلثبات بجد الحياة على مقبالت وهن أطول نفسهن ألن الدراسي

 أيضا السن صغار اآلباء نجد حين في مرضية دراسية نتائج على ألبناءا لحصول جهدهن قصارى

 بمساءلة أيضا يهتمون ،كما السن في الكبار غيرهم من أكثر ألبنائهم الدراسية بالمستلزمات يهتمون

  .أكثر االجتهاد على األبناء يحفز ،ما يوميا دروسهم على أبنائهم

  .المتمدرسين األوالد عدد يوضح):04( رقم جدول -

 االحتماالت  ذكور  إناث

 ت    %       ت    %       

0  12 11.53% 25  24.03 % 

1-2  77 74.03% 68  65.38 % 

 3-4  13 12.5% 10  9.61 % 

5-6  02 1.92% 01  0.96 % 

 المجموع 104 100% 104 100% 

  

 أن أي %74.03 بنسبة) 2-1(الفئة هي للذكور بالنسبة األكبر الفئة أن أعاله الجدول يبين

) 4-3( الفئة مباشرة تليها ثم الدراسة مرحلة في طفلين أو طفل تمتلك عينتنا في األسر أغلب

 تخص فهي نسبة آخر أما.متمدرس طفل وال تمتلك ال العينة من %11.53 نسبة و %12.5ةبنسب

  . %1.92:  بـ والمقدرة) 6-5( الفئة

 التي %24.03 النسبة تليها ثم %65.38 بنسبة) 2-1( هي فئة فأعلى لإلناث بالنسبة أما

) 6- 5( هي فئة وآخر).4- 3( للفئة %9.61 النسبة ،ثم متمدرسة بنت وال تمتلك ال التي الفئة تخص

  .  %0.96 بنسبة

 بالنسبة  إناثا أو ذكورا أكانوا سواء المتمدرسين األبناء المتالك نسبة أعلى أن الجدول من يتضح

 إيجابي مؤشر وهو عينتنا في المتمدرسين األبناء نقص على يدل وهذا) 2-1(  الفئة هي بحثنا لعينة

  .لألبناء الدراسي بالجانب تماملإله لألولياء أكثر الفرصة يعطي ألنه أيضا



 خاصة( المجتمعات بعض ففي نسبي، أمر الصغيرة أو الكبيرة األسرة أن المعروف فمن

 بينما) LARGE FAMILY( كبيرة أسرة أكثر أو أطفال أربعة لديها التي األسرة تعتبر)  المتقدمة

 ألولياء أن مالحظوال ،) SMALL FAMILY( صغيرة أسرة أخرى مجتمعات في األسرة نفس تعتبر

  . الكبيرة األسر في اآلباء عكس باألطفال أكثر يهتمون الحجم صغيرة األسر في

 المتمدرسين األوالد عدد زاد كلما أنه هو واالستمارات المعطيات خالل من استنتاجه يمكن ما

 ، صحيح عكسوال ألبنائهم الدراسية بالنتائج الوالدين اهتمام قل وكلما الوالدية المتابعة قلت كلما

 .ألبنائهم الدراسي التحصيل قل الدراسية بالنتائج الوالدين اهتمام قل وكلما

   .لألسرة العائلية الحالة يوضح):05( رقم جدول -

  االحتماالت   % المئوية النسبة التكرارت      

 الزواج في استمرارية 97 93.26 % 

 طالق 3 2.88 % 

 الوالدين أحد وفاة 4  3.84%  

 موعالمج 104 100% 

  

:  بـ تقدر الزواج في باستمرارية تتمتع التي األسر نسبة أن أعاله الجدول من يتبين

  .للوفاة %3.84 ونسبة ،%2.88:  بـ تقدر الطالق ونسبة 93.26%

 األبناء فيها يتمتع %93.26:  بـ والمقدرة العينة أفراد أغلب أن يتضح المعطيات خالل من

 األسرية المتابعة على يساعد الذي األسري االستقرار يوفر ما عا،هذام واألم  األب مع بالعيش

 واألبناء اآلباء من لكل واالجتماعي النفسي االستقرار يوفر معا الوالدين كال وجود ،ألن لهم الجيدة

 بـ عينتنا في تقدر والتي والوفاة كالطالق باالستقرار تتمتع ال التي العائالت أما.الوقت نفس في

 الوالدين أحد كاهل على تقع المتابعة ألن مستمرة وغير  متذبذبة تكون األبناء متابعة فإن % 6.72:

 لكل المرسومة دواراأل في خلال يشكل الطالق أو الوفاةب سواء فالغياب أصال الطفل يتابع أوال فقط،

 صيلالتح على سلبا يؤثر ما وهذا  آخر طرف إلى أو أحدهما إلى الدور فيسند واألم األب من

 .لألبناء الدراسي



 .للوالدين بالنسبة الزواج إعادة يوضح): 06( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات  %المئوية النسبة

 ال 96 92.30 % 

 نعم

  

 األب 6 5.76 %  

 األم 1 0.96 %  

 كالهما 1 0.96 %  

 المجموع 104 100% 

 النسبة وهي % 92.30 : بـ تقدر واجالز يعيدوا لم الذين نسبة أن أعاله الجدول من يتبين

 للزواج المعيدين اآلباء نسبة أن نجد ،حيث %7.68: بـ فتقدر للزواج المعيدين نسبة ،أما المرتفعة

 نسبة وكذلك للزواج المعيدات األمهات نسبة أما.عينتنا في نسبة ثاني تمثل وهي %5.76:  بـ تقدر

  .النسبة نفس يمثالن أي %0.96:  بـ فتقدر للزواج معيدين الوالدين كال

 يعيدا لم الوالدين كال فيها % 92.30 : بـ والمقدرة األكبر النسبة أن المعطيات من يتضح

 الوظائف في نقص هناك أن أي واحدة أسرة على تقتصر والمتابعات المسؤوليات بجد بالتالي الزواج

 ومتابعته تنقسم مسؤولياته فإن أسرتين على مسؤول األب كان فإذا. المتابعين األبناء عدد في وكذلك

 أسري تفكك وقوع افتراض إلى يدعو اآلخر،وهذا الطرف حساب على لطرف تحيد أو تقل ألبنائه

 . عينتنا من %7.68 نسبة تمثله ما وهذا لألبناء الدراسي المردود على سلبا التأثير بالتالي

 يرجع وهذا الحاالت هذه مثل يف دراسيا األبناء متابعة على حرصا أكثر األمهات نجد أننا إال

 يبدي ال الذي الرجل عكس األب مساعدة بدون أبنائها متابعة في جدارتها إثبات األم محاولة إلى

 يحملها والمجتمع زائدة بحساسية إليها ينظر مجتمعنا في المطلقة المرأة وألن.بذلك كبيرا اهتماما

 .طاقتها من أكثر مسؤولية

 

 

 

 



  .لألبناء الدراسي عدلالم يوضح): 07( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات    %المئوية النسبة

 10 من أقل 10 9.61 % 

10 -13   31 29.80 % 

 13 من أكثر 63 60.57 %  

  المجموع 104 100% 

  

 التحصيلي المستوى يعكس ألنه البحث هذا في أهمية الجداول أكثر من الجدول هذا يعتبر

  .عدمها من األولياء عةمتاب على الوقوف بالتالي للتلميذ

 األبناء معدالت تمثل وهي %60.57:  بـ تقدر نسبة أعلى أن أعاله الجدول من ويتبين

 10 بين ما المعدالت تشمل والتي %29.80:  بـ تقدر نسبة ثاني أما. 13 تفوق والتي المرتفعة

  .10 من األقل المعدالت تشمل والتي %9.61:  بـ فتقدر نسبة أصغر أما. 13و

 ما هذا دراسيا أبنائها بمتابعة تقوم) %60.57(األسر أغلبية أن الجدول بيانات من حيتض

 التلميذ يستطيع ال المقررات وتكثيف المناهج صعوبة مع ،ألنه مرتفعة معدالت حصد على يساعدهم

 المتوسطة النتائج تمثل فهي  %29.80:  بـ والمقدرة الثانية النسبة أما.النتائج هذه حصد بمفرده

 المستوى مثل العراقيل بعض هناك نجد لكن لألبناء الوالدية المتابعة إنكار يمكننا ال وهنا سبيان

 كثيرا تختلف والتي الجديدة التعليمية المناهج متابعة في صعوبة يجدون فهم لآلباء المتوسط التعليمي

  .التعليمي مستواهم إلى بالنظر القديمة المناهج عن

 مستوى وتدني المناهج صعوبة إلى راجع وهذا 10 من أقل فمعدالتهم %9.61 نسبة أما

 .لألبناء بالنسبة الضعيفة العقلية القدرات إلى وكذلك األولياء

 

 

 



  .لألصدقاء األبناء امتالك مدى يوضح): 08( رقم جدول -

  التكرارات االحتماالت  %المئوية النسبة

 ال 6 4.76 %  

  

    نعم

  

 يختار الذي هو الطفل 38 30.15 % 

 يختاران من هما الوالدان 08 6.34 % 

 المصادقة نوع على يرشدان الوالدان 74 58.73 %  

  المجموع                   126 100% 

  

 تقدر حيث ةصداق عالقات تجمعهم أبناؤها البحث عينة أغلبية أن أعاله الجدول من يتبين

 وهذه المصادقة نوع على األبناء يرشدون اءاألولي أغلبية:  التالي بالشكل موزعة % 94.23 نسبتهم

 نوع اختيار في للطفل الحرية تترك وفيها %30.15 نسبة تليها ثم %58.73:  بـ تقدر النسبة

 أن أي منه، تدخل دون االبن صديق يختاران اللذان هما فالوالدان % 6.34نسبة بينما.الصديق

 أضعف وهي %4.76 تمثل األخيرة والنسبة. كذل في االبن مشاركة دون الختيارهما ينحازا الوالدان

 بذلك الوالدين سماح عدم منها أسباب لعدة راجع وهذا أصدقاء يمتلكون ال األبناء فيها ونجد نسبة

 أبنائهم تطبيع يحبون فهم كاألطباء العالية المستويات ذوي األولياء لدى جلية بصورة ذلك ونالحظ

  . فقط هم بسلوكاتهم

 حشو على يقتصر ال دراسيا األبناء متابعة نجاح أن القول يمكن معطياتال هذه كل على بناء

 أهمه من للطفل واالجتماعي النفسي بالجانب أكثر االهتمام ،ولكن فقط والمقررات بالدروس الفكر

 خاصة األصعدة جميع على والسليم الطبيعي النمو على الطفل يساعد الذي للصديق الموفق االختيار

 لي قل"يقول الشعبي فالمثل صديقه صورة يعكس مرآة الصديق ألن التحصيلية و ريةالفك الناحية من

  ".أنت من لك أقول تصاحب، من

 بروح يتمتعون ال ونجدهم كبيرة درجة إلى منطويين أصدقاء يمتلكون ال الذين األطفال فنجد

 الوجهة توجه لم إن حدين ذو سالح فالصداقة.الدراسية نتائجهم لتحسين تدفعهم التي المنافسة

 بذلك فهم والمتسربين ةبالدراس المهتمين وعدم السوء رفقاء من األصدقاء كان إذا خاصة الصحيحة



 جماعة إلى ينتمي تجعله االبن لصديق األولياء مراقبة عدم بالتالي. هدامة أفكار  الطفل في يغرسون

  .خاصة بصفة الدراسي مشواره وعلى عامة بصفة حياته على تؤثر سلبية

 شاكلتهم نفس إلى التالميذ انجذاب يالحظ تقع أشكالها على الطيور المثل يقول كما وعموما« 

 يتكتلون القسم في النجباء التالميذ نجد ما الدراسي،فغالبا والتحصيل واألخالق المواصفات حيث من

 المنخفض الدراسي التحصيل أصحاب التالميذ نجد المقابل االتجاه وفي صداقة جماعات في معا

  .)1(»الدراسي مستواهم عن النظر بغض التالميذ بين صداقات نجد قد خاصة حاالت معا،إال يتكتلون

 : لألبناء الدراسي التحصيل على لألولياء التعليمي المستوى بتأثير خاصة بيانات:الثاني المحور

  .للوالدين التعليمي المستوى  يوضح): 09( رقم جدول -

 التعليمي المستوى -  باأل         األم       

 ت   %     ت     %   

 أمي   2 1.92% 6  5.76% 

 ابتدائي   5 4.80% 7  6.73% 

 متوسط   17 16.34% 27  25.96% 

 ثانوي   42 40.38% 37  35.57% 

 جامعي   38 36.53% 27  25.96% 

 المجموع 104 100% 104 100% 

  

 الثانوي التعليم هو نسبة األكبر لألب التعليمي المستوى أن) 09(رقم الجدول خالل من يتضح

 المستوى ذوي ثم %36.53بنسبة الجامعي المستوى ذوي يليهم ثم % 40.38  نسبة يمثل الذي

 تعني التي قيمة ،وأصغر % 4.80 بنسبة االبتدائي المستوى ذوي ويليهم %16.34 بنسبة المتوسط

  .%1.92:  بـ وتتمثل مستوى بدون األب أن

                                                                 
.377نوال زغينة ،مرجع سابق،ص )  1 ) 



 المستوى ذوي يليهم ثم %35.57: بـ الثانوي التعليم في نسبة علىفأ لألمهات بالنسبة أما

 لذوي %5.76 ثم االبتدائي، المستوى لذوي بالنسبة %6.73و ، %25.96 بنسبة والمتوسط الجامعي

  .األمي المستوى

 جيل من األولياء معظم ألن«.لألولياء التعليمي المستوى ارتفاع هو الجدول هذا في يالحظ ما

 األمية محو سياسات وبتطبيق التعليم مجانية وإدخال اإلجباري التعليم سياسة فرض فبعد، االستقالل

 المجتمع في المتعلمين عدد والجهل،ارتفع األمية على للقضاء الدولة طرف من المتزايد واالهتمام

«)1(  

سلوكاتهم  تفهم ألبنائها و الدراسية النتائج يمكنها من متابعة المرتفع لألم التعليمي إن المستوى

 تربوية بأساليب األخطاء التي يقع فيها األبناء المتمدرسين المدرسية و كذلك كشف وحل مشاكلهم

له بالغ األثر  له لألم التعليمي بالتالي المستوى.أخطائهم  وعلى تصحيح  هم على المتمدرس تساعد

 التنشئة هذه نتائج من مرتفعال الدراسي والتحصيل الدراسي والتفوق النجاح تنشئة األبناء فقد يكون في

 األسرية الثقافية العوائق من لألمهات يعتبر المتدني التعليمي وفي المقابل نجد أن المستوى السليمة

  األسرية التعليمية الوظيفة تعيق التي

  

 التعليمي المستوى ذوي من واألمهات اآلباء أغلب أن لنا يتضح أعاله الجدول خالل فمن

 المستوى ذوي األسر في العكس ونجد دراسيا، أبنائهم تفوق يفسر ما وهذا الجامعي ثم الثانوي

 كله هذا طبعا.األسر هذه في يقل لألبناء الدراسي التحصيل أن أي) أمي- ابتدائي- متوسط(التعليمي

 التنشئة أنماط خالل من ،وكذلك أبنائهم تعليم بمسؤولية المتعلمين واألمهات اآلباء إحساس إلى يرجع

 المتعلمين غير من غيرهم من أكثر بها دراية على يكونون والتي االجتماعية والعالقات ةاالجتماعي

  .التعليمي المستوى ضعيفي أو

ألنه يجعلهم يتفهمون  لألبناء، الجيد التحصيل على فعال تأثير جد له للوالدين التعليمي فالمستوى

 تقوية والمراجعة بالتالي الدراسة ة فيكما يمكنهم من المساعد .والتربوية لألبناء السلوكية الجوانب

 يستطيع جيدا ثقافيا مستوى "أن هو هنا إليه اإلشارة تجدروما  .المتمدرسين  لألبناء الدراسي التحصيل

 قدر يؤمنون ثقافتهم و بتفهمهم فاألهل سيء، اقتصادي مستوى يسببه عما الشيء بعض يعوض أن
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 ال أن فيكفي الشخصية  حياتهم حساب على لو و مدرسيةال ابنهم متطلبات الخاصة بطريقتهم المستطاع

 عائلية اضطرابات في سببا االقتصادي مستواهم تدني يكون إال و الحرمان و بالنقص الطفل يشعروا

 زاد كلما للوالدين التعليمي المستوى ارتفع كلما أنه القول يمكن عموما.)1("متعددة سلبية نتائج ذات

  .الدراسي التحصيل من يزيدان اللذان والتشجيع المتابعة طريق عن لدراسيةا أبنائهم بنتائج اهتمامهم

 .لألولياء بالنسبة الجرائد مقروئية مدى يوضح):10( رقم جدول -

االحتماالت   األب           األم         

 ت            %   ت             %  

  دائما 61   58.65 % 25 24.03 % 

 أحيانا 35 33.65 % 57 54.80 % 

 يقرؤها ال 8 7.69 % 22 21.15 %  

 المجموع 104 100% 104 100 %  

 الجدول يبين حيث األمهات من أكثر الجرائد يطالعون اآلباء أن البيانات خالل من يالحظ ما

 58.65:  بـ نسبتهم تقدر إذ اليومية الجرائد يقرؤون عينتنا في اآلباء من كبيرة نسبة أن) 10( رقم

 تعتبر وهي الجرائد تقرأ ال اآلباء من% 7.69 ونسبة. % 24.03 نسبتهم تمثل األمهات بينما، %

 أما. % 21.15:  بـ قدرت الجرائد تقرأ ال منهم متوسطة نسبة فنالحظ األمهات أما. ضعيفة نسبة

 54.80 نسبة و لآلباء بالنسبة % 33.65 نسبة فنجد الجرائد بقراءة الفرصة سمحت كلما أي أحيانا

  .لألمهات بالنسبة %

 قراءة بين طردية عالقة توجد أنه سابقة دراسات مثل سابقة دراسات خالل من يالحظ وما

 ارتفع كلما لألولياء بالنسبة الجرائد قراءة نسبة ارتفعت فكلما لألبناء الدراسية والمعدالت الجرائد

 المعدل انخفض كلما ئدالجرا مقروئية قلت كلما أي ،صحيح والعكس لألبناء الدراسي المعدل

 دليل اليومية الجرائد وقراءة المدرسة تعليم يضاهي الوالدين وعي إن القول يمكن إذ.لألبناء الدراسي

 اطالع على الشخص يكون بالتالي المتنوعة األخبار ومعرفة الثقافة في وزيادة االهتمام على

 وفي أسئلتهم طرح عند خاصة أبنائه ةإفاد يستطيع بالتالي عالمية أو وطنية أكانت سواء بالمستجدات

  .عامة بصفة دراستهم

                                                                 
 ( 1) جليل وديع شكور، تأثير األهل في مستقبل أبنائهم على الصعيد توجه الدراسي والمهني،المعارف للطباعة والنشر،بيروت،1997،ص183.  



  .للكتب األولياء مطالعة مدى يوضح):11( رقم جدول -

  االحتماالت   األب                           األم            

%           ت       ت        % 

 نعم 57 54.80% 54 51.92 % 

 ال 47 45.19% 50 48.07 % 

 المجموع 104 100% 104 100 % 

 تطالع أمهات أو آباء أكانوا سواء عينتنا في األولياء من كبيرة نسبة أن الجدول نتائج تشير

 عينة خالل من المالحظ و.لألمهات بالنسبة %51.92 ونسبة لآلباء، بالنسبة %54.80  بنسبة الكتب

 يعمل فمعظمهم إليها تنتمي التي ةالعلمي التوجهات عليها تفرضها الكتب تطالع التي النسبة أن البحث

 الوعي من تزيد عامة بصفة فالمطالعة ).معلمة أو معلم(االبتدائي الطور في خاصة التعليم مجال في

 وتربويا دراسيا أبنائهم مساعدة على أكثر يساعدهم مما األولياء لدى والمعرفية الفكرية والقدرات

 فثق كتابا قرأت إذا األم أن يقولون فالحكماء.باألب ةمقارن وقت أكبر االبن مع تبقى التي األم خاصة

  .عليه اطلعت بأكملها األسرة أن

  .المدرسية أبنائهم بنتائج الوالدين اهتمام مدى يوضح):12( رقم جدول -

  االحتماالت   األب                            األم            

%          ت       ت        % 

 نعم 97 93.26 % 101 97.11 % 

 ال 07 6.73 % 03  2.88 % 

 المجموع 104 100% 104 100 % 

 قدرت حيث الدراسية أبنائها بنتائج تهتم المبحوثة األسر معظم أن أعاله الجدول من يتبين

 من % 6.73 نسبة مقابل. لألمهات بالنسبة % 97.11و لآلباء، بالنسبة % 93.26:  بـ النسبة

  .الدراسية أبنائها بنتائج تهتم ال هاتاألم من %2.88و اآلباء

 ويبدون ألبنائهم الجيد التحصيل في يرغبون أمهات أو آباء أكانوا سواء األولياء فأغلب

 لدى المتزايد الوعي على يدل إنما شيء على دل إن وهذا ة،الدراسي أبنائهم بنتائج كبيرا اهتماما



 والمتابعة المراقبة من يعد االهتمام هذا ألن.وجه أحسن على المسؤولية وتحمل األولياء هؤالء

 له تكون قد الدراسية بالنتائج األولياء بعض لدى الزائد االهتمام أن ،إال المتمدرس لالبن ةالسليم

 بعين أخذ يجب بالتالي ذاته، حد في والولي الطفل أي الطرفين كلى على وخيمة نفسية عواقب

 بتعليمه النجاح يعيش التلميذ جعل الوالدين على«.للطفل العقلية واإلمكانات القدرات دائما االعتبار

 واإلبداع االستقاللية على وتشجيعه يحبها، بأعمال القيام على وتدريبه واقعية أهداف تحديد أسلوب

  )1(» مساره في وقيادته ومرافقته

 بالنسبة %2.88 و لآلباء، بالنسبة % 6.73:  بـ والمقدرة العينة من الباقية النسبة أما

 الزوجين طالق بينها من ظروف لعدة راجع وهذا ألبنائها المدرسية بالنتائج تهتم ال لألمهات

 خارج طويل لوقت واالنشغال األسرة مدخول ضعف ،أو.... للعمل األب ،سفر السكن ،الوفاة،ضيق

 هذا ،كل الوقت معظم أطفالها عن وانشغالها للعمل المرأة خروج مع خاصة العمل بسبب المنزل

 االهتمام وعدم البعض عند اإلهمال وبالضرورة لألولياء بالنسبة المتابعة في نقص عليه رتبيت

 تدني على بالضرورة يؤدي الدراسية بناءاأل بنتائج األهل اهتمام بناء،وعدملأل المدرسية بالنتائج

 .الدراسي مستواهم وضعف

  .الدروس فهم في اآلباء من المساعدة األبناء تلقي مدى يوضح):14-13( رقم جدول -

 االحتماالت   التكرارات  %المئوية النسبة

 ال 09 8.65 % 

 نعم 95 91.34 % 

  المجموع 104 100% 

بالمتابعة يقوم من نعم حالة في

 األب 41 32.28 % 

 األم 86 67.71 %  

 المجموع 127 100 %  
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 الدروس فهم على ءهاأبنا تساعد المبحوثة األسر أغلبية أن أعاله الجدول خالل من يتبين

 لألولياء المرتفع التعليمي المستوى إلى الذكر أسلفنا كما راجع وهذا  %91.34:  بـ نسبتهم وتقدر

 المتبقية النسبة أما ، المستوى الضعيفي من غيرهم من أكثر والمساعدة الفهم من يمكنهم الذي

 التعليمي المستوى لتدني راجع ذاوه الدروس فهم في األبناء بمساعدة تقوم ال %8.65:  بـ والمقدرة

 وال باألبناء يهتم ال  بحيث األسري التفكك إلى تؤدي أسباب فهي الهجرة أو ،الطالق الوفاة أو

  .الدراسي بتحصيلهم

 حيث الدروس فهم على األبناء مساعدة في اآلباء من اهتماما األكثر هن األمهات أن حين في

 ةالمتابع عملية على تشرف التي هي األم أبنائها بمتابعة تقوم التي عينتنا من %67.71 نسبة نجد

 إلى يرجع طبعا وهذا %32.28:  بـ نسبتهم تقدر الذين اآلباء من أكثر لألبناء المساعدة وتقديم

 عصبي األب نجد ،بينما يفهم حتى مرات عدة لالبن تعيد البال طويلة األم نجد حيث منهما كل طبيعة

 األبناء متابعة مهمة أن يعتبرون اآلباء فأغلب أسئلتهم كثرة حتى أو بناءاأل معاندة يتحمل وال أكثر

 ال كبير خطأ وهذا بالبيت ماكثة أو عاملة أكانت سواء األم وظيفة هي دروسهم فهم على ومساعدتهم

  . واحد طرف من المتابعة تكون عندما أكثر االجتهاد على األبناء يحفز

  .األسرة تقدمها التي العلمية الثقافة من األبناء استفادة مدى يوضح ):15( رقم جدول -

 االحتماالت   التكرارات   %المئوية النسبة

 نعم 94 90.38% 

 ال 10 9.61%  

 المجموع 104 100 %  

 التي العلمية الثقافة من يستفيدون المبحوثة عينتنا أبناء أغلبية أن أعاله الجدول من يتبين

:  بـ أجابوا من يليها ثم العلمية، خبراتهم من والزيادة للتكوين وهذا %90.38 بنسبة األسرة تقدمها

  . %9.61 بنسبة ال

 والتي لهم األسرة تقدمها التي العلمية الثقافة من يستفيدون األبناء أن البيانات من يتضح

 و الدروس تقديم في الدراسي الصف في والمشاركة المراجعة أثناء وواضحة كبيرة بدرجة تساعدهم



 التي المعلومات في الدمج من نوع نجد حيث.العلمي تحصيلهم في للزيادة جديدة معلومات فةمعر في

  . تحصيله ويزيد فهمه يسهل بالتالي الصف في المعلم يقدمه ما مع األسري وسطه من االبن يتلقاها

 اتذ األسر أن" بوردييه" أكد إذ غيرهم من حظا أكثر العالية التعليمية المستويات ذوي  وأبناء

 تحصيلهم على إيجابيا تنعكس علمية ثقافة أبنائها إكساب في تحرص العالي التعليمي المستوى

 ثقافية أو علمية أكانت سواء ألبنائها قيمة كتب تقدم األوساط هذه مثل في األولياء نجد إذ العلمي،

 في تطرح التي والعلمية الثقافية المناقشات مختلف ذلك إلى فض. بها الفكر وتغذية عليها إلطالعل

 كتابة في خاصة دراسته في تفيده التي القيمة المعلومات االبن إكساب شأنها من األسري الوسط

 حين في سهولة، بكل والكتابة التعبير يستطيع حيث االبتدائية المرحلة في اإلدماجية الوضعيات

 فاقد ألن ألبنائها العلمية الثقافة إلعطاء تسعى ال المنخفض أو المتوسط التعليمي المستوى ذات األسر

 . يعطيه ال الشيء

  .المنزلية للمكتبة األسرة امتالك يوضح):16( رقم جدول -

االحتماالت   التكرارات         %المئوية النسبة

  

  

 نعم

  

  

55

  

 

 دينية 23 37.09%   

  

52.88% 

  متنوعة 14 22.58%

 علمية 07 11.29%

 عامة ثقافة 03 4.83%

    وقصص يميةتدع كتب

 وقواميس أطفال

15 24.19%

     المجموع 62 100%

  

  ال

 

  

49
 

 المنزل ضيق 09 18.36%   

 المادية الظروف 47.11% 07 14.28%

 الالمباالة 31 63.26%

 االستقرار عدم 02 4.08%

 المجموع 49 100%

المجموع                      104            100% 

  



 مكتبات تمتلك %52.88:  بـ والمقدرة عينتنا من األكبر النسبة أن) 16( رقم الجدول ضحيو

  :التالي بالشكل عليها تغلب التي الكتب نوعية حسب موزعة منزلية

  % 37.09 بنسبة دينية كتب ـ 

  % 22.58 بنسبة متنوعة كتب ـ 

  % 11.29 بنسبة علمية كتب ـ 

  % 4.83 بنسبة العامة بالثقافة خاصة كتب ـ 

  % 24.19 بنسبة وقواميس أطفال قصص و تدعيمية ـكتب 

 عليها تغلب المنزلية للمكتبة المالكة األسر من العالية النسبة أن لنا يتضح النسب خالل من

 وهذا  % 24.19 بنسبة والقواميس األطفال قصص مباشرة لتليها ، %37.09 بنسبة الدينية الكتب

 والقصص التدعيمية الكتب ألبنائها توفر أغلبيتهم حيث دراسيا نائهمبأب يهتمون األولياء أن على يدل

 للكتب نسبة وأضعف. الدراسي تحصيلهم من للزيادة المطالعة وحب الدراسة على تساعدهم حتى

  . % 4.83 بنسبة الثقافية

 مكتبة تمتلك ال العينة من %47.11:  بـ تقدر بها بأس ال نسبة نجد أعاله الجدول خالل ومن

 ـ  % 18.36 بنسبة المنزل ضيق ـ:التالية النسب حسب موزعة اعتبارات لعدة راجع وهذا ليةمنز

 االستقرار عدم ـ  % 63.26 بنسبة  الالمباالة ـ     %14.28 بنسبة المادية الظروف

  . %4.08بنسبة

 مافمه ."األبناء تحصيل في والزيادة التعليمية العملية في أساسي دور لها المنزلية والمكتبة

 قديما المعلومات مصادر من مهما مصدرا يظل فإنه الكتاب تعريف بخصوص النظر، وجهات اختلفت

 التي المطبوعة المعلومات مصادر رأس على ويظل والذاتي، النظامي التعلم أدوات أهم ومن وحديثا

  )1("والبصرية السمعية الوسائل أيضا تشمل

                                                                 
 ( 1)  أعمال المؤتمر التاسع لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ،اإلستراتيجية العربية الموحدة للمعلومات في عصر االنترنت ودراسات أخرى،المنظمة

.402ص  ،1999تونس أآتوبر  ،لعربية للتربية و الثقافة والعلوما  



 وتجاوزهم السن في بتقدمهم وأنه شديد بنهم يقرؤون المتفوقين األطفال أن المعلومة األمور منو"

 االجتماعي النشاط بألوان مشغولين يصبحون ألنهم القراءة في يقضونه الذي الوقت يتناقص العاشرة،

 ألنهم للقراءة متسعا وقتا هذا كل بعد يجدون أنهم إال ذلك، إلى وما والراديو وبالتلفزيون المختلفة،

 على وجب بالتالي )1(" المعرفة إلى ورغباتهم النشطة عقولهم تتحدى جزيةوم ممتعة خبرة فيها يجدون

 التي القصص الكتب أهم تحوي منزلية مكتبة بتكوين البيت في والجد المطالعة جو خلق األولياء

  .الذهنية وقدراته تتناسب والتي الطفل يحتاجها

  

  .عةالمطال على لألبناء األولياء تشجيع مدى يوضح):17( رقم جدول -

 االحتماالت   التكرارات  %المئوية النسبة

 نعم 97 93.26% 

 ال 07 6.73% 

 المجموع 104    100% 

 أبناءها تشجع %93.26 بـ وتقدر العينة أفراد من كبيرة نسبة أن) 17( رقم الجدول يوضح

 على أبناءه يعود الذي هو الذكي واألب للروح  غذاء المطالعة أن اعتبار المطالعة،على على

 الكتب شراء طريق عن وذلك. عليها االستغناء يمكن ال عادة لديهم تصبح حتى الصغر منذ المطالعة

 تنمي المطالعة أن علميا اثبت فقد. الذهنية قدراته متناول في تكون والتي والروايات والقصص

  .الدراسي مستواه تحسين على ،وتساعده العلمي بالخيال وتزوده للطفل الفكرية القدرات

 و المطالعة على أبناءها تشجع ال %6.73:  بـ والمقدرة العينة من الباقية الصغيرة النسبة أما

 يشجع من األولياء من نجد أننا ،إال المطالعة ألهمية إدراك وعدم الدراسي مستواها لتدني راجع هذا

 .لها ممارسته عدم رغم المطالعة على أبناءه
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  .الكتب معارض أو الخارجية المكتبات إلى لألبناء اءاألولي اصطحاب يوضح):18( رقم جدول -

 االحتماالت   التكرارات   %المئوية النسبة

 نعم 14 13.46% 

 ال 40 38.46% 

 أحيانا 50 48.07% 

 المجموع 104    100% 

  

 أو الخارجية المكتبات إلى أبناءها تصطحب المبحوثة األسر أغلبية أن) 18( رقم الجدول يبين

:  بـ نسبتهم قدرت حيث بذلك الظروف سمحت كلما. فقط أحيانا بالكتب خاصةال المعارض

 وقدرت إطالقا األماكن هذه مثل إلى أبناءها تصطحب ال التي األسر نسبة مباشرة تليها ثم 48.07%

:  بـ قدرت األماكن هذه إلى أبنائها باصطحاب تقوم والتي نسبة آخر أما ، %38.46:  بـ نسبتهم

13.46% .  

 الخارجية المكتبات إلى أبنائها الصطحاب كثيرا تهتمم ال األسر أن أعاله الجدول من يتضح

 يرجع طبعا ،وهذا ذلك على مواظبة وليست أحيانا يكون فعلت وإن بالكتب الخاصة المعارض أو

 يعتبرون األغلبية أن إلى باإلظافة تعمل األم كانت إذا خاصة الوقت ضيق بينها من أسباب عدة إلى

) ،األنترنيت الحاسوب( الحديثة التعليمية الوسائل انتشار مع خصوصا األماكن هذه لمثل أهمية ال أنه

 بل) وثقافيا علميا االستفادة( مادية منها أكثر معنوية قيمة هي األبناء اصطحاب في القيمة أن ،إال

 عندما خاصة الصغر منذ لديه وتغرس والتقصي البحث وحب والمطالعة بالمكتبة يهتم الطفل تجعل

 .بذلك مهتمين اآلباء أن يالحظون

 

 

 

  



  .أبنائهم ألصدقاء التعليمي بالمستوى الوالدين اهتمام مدى يوضح):19( رقم جدول -

 االحتماالت   التكرارات   %المئوية النسبة

 نعم 84 80.76% 

 ال 20 19.23% 

 المجموع 104    100% 

 إذ أبنائها ألصدقاء التعليمي بالمستوى تهتم ثةالمبحو األسر أغلبية أن أعاله الجدول من يتبين

 و أكثر، واالجتهاد التفوق على االبن يساعد المجتهد الرفيق ألن %80.76:  بـ نسبتهم تقدر

  .أبنائها ألصدقاء التعليمي بالمستوى تهتم ال أنها أي ال: بـ أجابت % 19.23نسبة

 تخلق أي عليه للتفوق أكثر الجتهادوا المثابرة على االبن تشجع المجتهد الرفيق مصادقة إن

 للصديق االبن فمصادقة.الحاالت هذه مثل في مرضية تعتبر الغيرة وهذه التفوق وحب الغيرة لديه

 دراستهم أسلوب من واالستفادة عامة بصفة والعلمية الدراسية األمور في معه للمناقشة تدفعه المجتهد

  .األبناء لدى النتائج أفضل لتحقيق دافع هو األصدقاء تفوق بالتالي.التفوق على المنافسة يولد ،كما

 الدراسي التحصيل على تأثيرها و واالقتصادية االجتماعية بالحالة خاصة بيانات:الثالث المحورـ

   :لألبناء

  .الوالدين مهن توزيع يوضح):20( رقم جدول -

  االحتماالت   األب                          األم            

%    ت      %    ت   

 موظف 64  61.53% 36 34.61%

 حر عامل 20  19.23% 02 1.92%

 يومي عامل 11  10.57% /  / 

 متقاعد 08  7.69% 02 1.92%

 بطال 01  0.96% 64 61.53%

  المجموع 104  100% 104 100%

  



:  بـ تقدر حيث موظف مهنة هي اآلباء لمهن العالية النسب أن أعاله الجدول من يتبين

 %10.57 بنسبة اليومية األعمال تليها ثم %19.23 بنسبة الحرة األعمال ذوي ليهات ثم 61.53%

  .%0.96:  بـ تقدر نسبتهم البطالين ،أما%7.69 المتقاعدين ونسبة

 األمهات أما ،%61.53:  بـ نسبتهم تقدر حيث بالبيت ماكثة فاألغلبية لألمهات بالنسبة أما

 وكذلك الخياطة في أساسا تتركز والتي الحرة األعمال أما ،%34.61:  بـ سبهنن فتقدر الموظفات

  .%1.92:  بـ نسبهن فتقدر التقاعد

 من يمكنهم مناسب دخل لديهم يتوفر والذين الموظفين واألمهات اآلباء أن التوزيع هذا يوضح

 على األبناء تساعد وترفيهية ،تعليمية مدرسية وأدوات وملبس غذاء من األبناء احتياجات تلبية

 بيولوجية لألبناء  كما يمكنهم من توفير حمايةحرمان، أو نقص دون واالجتهاد للدراسة التفرغ

 تساعد االقتصادية االيجابية لألسرة كما أن الوظيفة.جيد بشكل الدراسي التحصيل على لإلقبال تؤهلهم

 لألسرة المادي بالجانب وثيقا ارتباطا ترتبط األسرية المتابعة أن أي.االجتماعية لألبناء التنشئة على

 الفهم عملية عليهم تسهل العلمي البحث ووسائل األنترنيت و الحاسوب ألبنائها توفر التي فاألسرة.

  . واالستيعاب

 في لألسر اعجز يسبب ما وهذا بالتدريج تقل أنها نالحظ الجدول خالل فمن المهن بقية أما

 األسر هذه في األولياء فنجد ذاتها حد في الحياة اتضروري وحتى الدراسة مستلزمات توفير

جانب متابعة األبناء نظرا النعدام الوقت  على يؤثر مما أكثر ال العيش لقمة عن للبحث يتفرغون

  .والجهد كذلك

أما بالنسبة لألمهات فمن خالل الجدول نالحظ أن معظمهن ماكثات بالبيت حيث تقدر نسبتهن 

بيعة المجتمع الجزائري الذي يفضل مكوث المرأة في البيت لتربية وهذا راجع لط %61.53: بـ 

األبناء وهذا يعتبر أهم دور بالنسبة لها ،ومكوث األم في البيت يساعدها كثيرا على متابعة األبناء 

 على اإلقبال نسبة ازدادت 1968 عام فمنذ خاصة وأن معظم األمهات متعلمات وذوات مستويات 

الدراسي في المجتمع، وهذا العنصر بالذات  التحصيل ارتفاع على بدوره عكسان كبير بشكل التمدرس

فهي تمثل نسبة األمهات الموظفات وهي نسبة ال بأس  %34.61أما نسبة .يخدم الطفل بشكل جيد

  .بها مقارنة بالمهن األخرى



المقابل  وفي نقص األمية عنه نتج االستقالل المجتمع بعد في والتعليم التمدرس نسبة إن ارتفاع

 مختلف المؤسسات في ووظائف مناصب لشغل أهلتهم الشهادات على الحاصلين عدد الزيادة في

  .العامة و الخاصة

إال أن المالحظ وبصفة عامة أن التالميذ الذين يتحصلون على معدالت مرتفعة خاصة في المراحل 

  . هني مرتفع ينتمون إلى مستوى ثقافي وم) المرحلة االبتدائية(األولى من التعليم 

  .للدراسة األسري الجو مالءمة مدى يوضح):21( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات      %المئوية النسبة    

 نعم 82 78.84% 

 ال 6 5.76% 

 أحيانا 16 15.38%  

  المجموع 104       100 %  

  

 %78.84:  بـ بتهانس والمقدرة عينتنا في المبحوثة األسر أغلبية أن أعاله الجدول من يتبين

 فقط أحيانا مالئم األسري الجو يعتبرون الذين أما األبناء، لدراسة مالئم سرياأل الجو أن تعتبر

 بمالءمة ،ونقصد %5.76 بال أجابوا من نسبة تقل بينما ، %15.38:  بـ نسبتهم فقدرت للدراسة

 بين العالقات كحسن األسرية العالقات وكذلك. النظافة و والهدوء النظام حيث من هنا األسري الجو

  ..التوتر عن والبتعاد الطيبة المعاملة وكذلك األسرة أفراد جميع

 والنظافة والهدوء النظام على منازلهم تتوفر المبحوثين أغلبية أن) 21( الجدول من ويتضح

 سةالدرا على يشجعهم و يريحهم الذي المناسب والنفسي الفيزيقي الجو توفير أي الحسنة والعالقات

 .االجتهاد و

 

 

  



  .المبحوثين سكن حالة يوضح):22( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات      %المئوية النسبة    

  ملك 74   71.15 % 

  مستأجر 27 25.96 % 

 سكنا يملكون ال 03 2.88 %  

  المجموع 104       100 %  

  

وسط أسري مستقل بمنزل ملك  يتبين من الجدول أعاله أن أغلبية األسر المبحوثة تعيش في

تمثل األسر الذين يعيشون في  % 25.96بينما نسبة  % 71.15: لألسرة حيث قدرت نسبتهم بـ 

  .مساكن مستأجرة

ويعرف السكن على أنه البناء الذي يأوي إليه اإلنسان ويشمل كل الضروريات والتسهيالت «

لصحة الطبيعية والعقلية له والتجهيزات واألدوات التي يحتاجها الفرد لضمان تحقيق ا

وألسرته،والسكن هو المكان الذي يسعد فيه الفرد وينعم فيه بالراحة والخصوصية ويشعر فيه الفرد 

وهو مكان لممارسة .باحترام اآلخرين له،وتحفظ فيه الثقافات المختلفة ومكونات العادات والتقاليد

  )1(»ء وكرامة وبحبوحةو هو فوق كل ذلك دليل انتما.الهوايات والخلق واإلبداع

 االجتماعي لمناخ ا يتضح من خالل المعطيات أن األسر التي تمتلك سكن خاص يكون 

 .لألبناء التعليمية و التربوية للوظيفة التفرغ فرصة يتيح لألبوين  و االستقرار، إلى األسري بها أقرب

ة إلى نقص االهتمام بمستحقات بالتالي التمتع بالراحة والحرية في متابعة أبنائها دراسيا ،باالضاف

يساعد  مما.اإليجار التي تثقل كاهل اآلباء وتشغل تفكيرهم مما يحول بينهم وبين متابعة األبناء دراسيا

 سكنات في تعيش التي للعائالت ذلك يحدث  من العكس وعلى لألبناء الدراسي التحصيل في 

 و التربوية الوظيفة عن االشتغال عن دلك ينتج كما العائلة، ميزانية على سلبا يؤثر مما مستأجرة

 العالقات يلعب دورا إيجابيا في استقرار السكن بالتالي يمكن القول أن امتالك . لألبناء التعليمية

   لألبناء التحصيل الدراسي على نتائج يؤثر مما األسرية
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  .السكن في الغرف عدد يوضح):23( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات     %المئوية سبةالن    

2-3  63 60.57 % 

4-5  33 31.73% 

6-7  07 6.73% 

8-9  01 0.96  % 

  المجموع 104       100 %  

  

 60.57:  بـ تقدر حيث نسبة أكبر هي) 3-2( الغرف فئة أن أعاله الجدول من يتبين

 فنسبتها) 7-6( الفئة ،أما %31.73:  بـ نسبتها تقدر والتي) 5-4( هي مباشرة تليها التي ،والفئة%

  % .0.96:  بـ نسبتها فتقدر) 9-8( الفئة أما ،%6.73 هي

 خالل من ،ويتضح لألسرة المادي والوضع السكن مستوى يحددها السكن في الغرف عدد إن

 ألن دراسيا األبناء متابعة يعرقل ما وهذا السكن، في ضيق من تعاني األسر أغلب أن البيانات هذه

 وإتاحة واجتماعي نفسي استقرار من يوفره لما األسرية الحياة ماتمقو أهم من المسكن اتساع

 مساعدة في يساهم السكن في الغرف من مناسب عدد فوجود دراسيا األبناء لمتابعة أكثر الفرصة

 يستطيع بحيث للدراسة خاصة غرفة أو مكان هناك يكون بحيث الدراسي التحصيل على األبناء

 واجباته حل ،وكذلك عامة بصفة المدرسية وأدواته كتبه وتنظيم الدراسة في الراحة إيجاد االبن

 نقص أن نجد المقابل وفي. واالجتهاد للجد المناسب الجو يوفر ما وهذا هادئ مكان في وتمارينه

 مخصص مكان وجود لعدم راجع وهذا لألبناء الدراسي التحصيل نسبة من ينقص الغرف عدد

 .ألفراد عدد كثرة مع خاصة للدراسة

 

 

 

  



  .لألولياء اإلضافية الدخل مصادر يوضح):24( رقم جدول -

 االحتماالت التكرارات      %المئوية النسبة    

 نعم 11 10.57% 

 ال 93 89.42%  

 المجموع 104 100 % 

؟ مصدره هو ما نعم كان إذا

 التجارة 06 54.54% 

 الفالحة 05 45.45%  

  المجموع 11    100 %  

 صغيرة إضافي دخل لها التي األسر نسبة أن يتضح) 24( رقم لجدولا معطيات خالل من

 هي إضافي دخل لها التي األسر فنسبة. %89.42:  بـ والمقدرة إضافي دخل لها ليس بالتي مقارنة

  :كاآلتي مقسمة 10.57%

  .التجارة هو اإلضافي دخلها مصدر %54.54 نسبة ـ

  .الفالحة هو اإلضافي دخلها مصدر %45.45 نسبة ـ

 كتوفير لألسر الشرائية القدرة على تساعد عامة بصفة الجيدة المادية والحالة اإلضافي والدخل

 ودروس مدرسية وأدوات ومأكل وملبس سكن من األبناء وخاصة األسرة متطلبات

 تحصيلهم في للزيادة يدفعهم ما هذا و. عناء دون أبنائها طلبات تلبي أنها أي........خصوصية

 في تتسبب قد الحالة هذه فإن إضافي دخل تمتلك ال والتي الدخل الضعيفة سراأل عكس الدراسي

  .الدراسي أبنائهم تحصيل على أثرها ينعكس مشاكل

 ليست القاعدة أن أي ضعيف الدراسي تحصيلهم لكن جيدة المادية حالتهم أسر أبناء هناك أن كما

 .عليه يقاس ال والشاذ شاذة حاالت هناك عامة

 

  



  .الدراسة لمتطلبات األسرة توفير مدى يوضح):25( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات      %المئوية النسبة 

 ال      /       / 

 نعم 104  100 % 

 المجموع 104 100 %  

 تتمثل؟ فيما نعم كان إذا

 المدرسية األدوات 101 22.19% 

  تدعيمية كتب 84 18.46% 

 ثقافية كتب 48 10.54% 

 خصوصية دروس 54 11.86% 

 حاسوب 75 16.48% 

 الجيدة التغذية 93 20.43% 

  المجموع 455    100 %  

  

 المتطلبات المتمدرسين ألبنائها توفر المبحوثة األسر جميع أن أعاله الجدول من يتبين

 بنسبة المدرسية لألدوات كانت نسبة أعلى: كالتالي اإلجابة نسب وتوزعت % 100 بنسبة المدرسية

 %18.46 بنسبة التدعيمية الكتب ثم ،%20.43 بنسبة الجيدة التغذية مباشرة بعدها ي،وتأت22.19%

 نسبة ،أما%11.86 بنسبة الخصوصية الدروس ثم ،%16.48 بنسبة لألبناء الحاسوب توفير ويليها

  .الثقافية للكتب نسبة أضعف وهي 10.54%

 المدرسية المتطلبات فيرتو على تسهر العينة أفراد اسر جميع أن البيانات خالل من يتضح 

 تلبية يستطيعون بحيث ماديا المكتفين الموظفين من العينة أفراد أغلبية أن إلى يرجع وهذا ألبنائها

 توفر أن تحاول أنها إال األسر بعض عند ضعيف أو متوسط الدخل كان وإن المتطلبات،وحتى معظم

 لألسر البالغ لالهتمام راجع اأخرى،وهذ حياتية متطلبات حساب على الدراسية المتطلبات هذه

  .المرتفع التعليمي المستوى ذوي خاصة والتعليم بالعلم المبحوثة



 معظم توفير إلى يدفعها الدراسية أبنائها بنتائج األسر اهتمام أن القول يمكن سبق ما خالل من

 .تبالمرا أعلى على للحصول واالجتهاد الجد على أكثر أبنائها تشجيع قصد الدراسة متطلبات

  .الحاسوب استعماالت يوضح):26( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات     %المئوية النسبة    

 والدراسة للبحث 4 5.33% 

  للتسلية 8 10.66% 

 لكليهما 63 84% 

 المجموع 75    100 %  

  

 بـ النسبة تقدر حيث معا والتسلية للبحث الحاسوب تستعمل العينة أغلبية أن الجدول منم يتبين

  .%5.33:  بـ وتقدر فقط والدراسة للبحث فهي نسبة آخر أما %10.66 بنسبة التسلية ،تليها84%: 

 خالل من المبحوثين األولياء معظم أن هو االستمارات خالل من مالحظته يمكن ما أول

 خدميست معظمهم بالتالي.االبتدائية المرحلة في خاصة مراحله بجميع التعليم ميدان في يعملون عينتنا

 معظم أصبحت بالتالي التعليمية خاصة المجاالت جل وفي  كبير بشكل االنترنيت و اآللي اإلعالم

  .عنه تستغني ال فهي ضعيف دخلها كان وان األسر بعض فحتى حواسيب، تمتلك األسر

 هذا استغالل المستطاع قدر يحاولون عينتنا في األولياء معظم أن البيانات هذه من يتضح

 يوفرها التي العامة المعلومات على االطالع وكذلك أكثر الدروس فهم على أبنائهم عدةلمسا الجهاز

  .الترفيهي الجانب ننسى أن دون الجهاز، هذا

 في الجديد على اإلطالع و التمدرس و التعلم وسائل من كوسيلة يستعمل اآللي صار فاإلعالم

 من مكتبة واحد يمثل  جد قرص مضغوط، نظرا لدقته وسهولة التخزين به حيث ن المعلوماتية مجال

 التعليمي المردود و الدراسي التحصيل زيادة و التعلم كبيرة في المعلومات بالتالي فهو يساهم بدرجة

  الدراسي التفوق مرتبة إلى توصله حتى بالطفل تتدرج الدراسي التحصيل في الزيادة للمتمدرسين ،هذه

  



  .الخصوصية الدروس األبناء فيها يتلقى التي المواد يوضح):27( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات      %المئوية النسبة 

 أجنبية لغات 33 40.24% 

  رياضيات 34 41.46% 

 عربية لغة 15 18.29% 

 المجموع 82    100 %  

  

 دروسا يتلقون أبناؤهم عينتنا من %11.86 نسبة أن الحظنا) 25( رقم الجدول خالل من

 توزعت النسبة هذه.خصوصية دروسا أبناءهم يتلقون ال بالذين مقارنة يفةضع نسبة وهي خصوصية

  :  التالية المواد على

  .األجنبية اللغات مادة في خصوصية دروسا يتلقون %40.24 نسبة ـ

  .الرياضيات  مادة في خصوصية دروسا يتلقون %41.46 نسبة ـ

  .العربية اللغة مادة في خصوصية دروسا يتلقون %18.29 نسبة ـ

 ومناهجها مكثفة برامجها فنجد االبتدائي التعليم مرحلة في رئيسية الثالث المواد هذه وتعتبر

 تحاول المعتبر المادي الدخل ذات األسر أن هو قوله يمكن وما. المرحلة هذه أطفال على تصعب

 نفقات يةتغط في يساهم الذي هو األجر قيمة أن أي أبنائها لصالح العامل هذا استغالل اإلمكان قدر

 هذا قيمة تدفع أن تستطيع التي الميسورة الطبقة أبناء كان قريب زمن فمنذ الخصوصية الدروس

 لكنها ضعيف دخل ذات سرأ فهناك -استثناء قاعدة لكل لكن -األسرة ميزانية من الموازي التمدرس

 حساب على كان وإن حتى الخصوصية الدروس لصالح المرتب من جزء باقتطاع التزمت

 مضيعة فهي منها فائدة ال الخصوصية الدروس أن ترى األسر بعض هناك و.أخرى لزماتمست

 .الخصوصية الدروس معه تجدي لن بالمدرسة يفهم لم فمن والمال للوقت

 
 
 

  

  



  :لألبناء الدراسي التحصيل على األسرية المتابعة نمط تأثير: الرابع المحور ـ

  

  . الوالدين من أوامر على بناءا لمدرسيةا بواجباتهم األبناء قيام يوضح):28( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات      %المئوية النسبة 

 نعم 59 56.73% 

 ال 27 25.96% 

 أحيانا 18 17.30% 

 المجموع 104    100 %  

 بـ النسبة قدرت إذ المدرسية بواجباتهم بالقيام أبناءها تأمر األسر أغلب أن أعاله الجدول يبن

 راجع وهذا المدرسية بواجباتهم القيام أبنائهم من يطلبون ال %25.96 نسبة هاتلي ثم 56.73%: 

 النسبة أما. أصال بالتعليم مهتمة غير األسرة أن أو نفسه تلقاء من بها يقوم فهو الطفل الجتهاد طبعا

 األسباب نفس عليها تنطبق ربما أحيانا ذلك أبنائها من تطلب فهي %17.30:  بـ والمقدرة األخيرة

  . الفارطة

 ، المدرسية بواجباتهم القيام منهم تطلب حيث دراسيا بأبنائها تهتم األسر معظم أن البيانات من يتضح

 مهتمين جد لكنهم ضعيف التعليمي مستواهم األولياء بعض أن نجد االستمارات بعض خالل فمن

 حصول في رغبة الدروس ومراجعة المدرسية الواجبات حل على باستمرار يحثونهم حيث بأبنائهم

  . تجربتهم تكرير يريدون ال ألنهم المستقبل في شأن لهم يكون وحتى مرتفعة نتائج على أبنائهم

  .المدرسية الواجبات حل في لألبناء الوالدين مساعدة كيفية يوضح):29( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات  %المئوية النسبة

 بحلها يقوم من أنتما 2 1.75% 

 فقط لهاح منهم تطلبون 24 21.05% 

الصعوبة حالة في توجهونهم 88 77.19% 

 المجموع 114    100 %  



 %77.19:  بـ والمقدرة عينتنا في المبحوثة األسر أغلبية أن أعاله الجدول من يتبين 

 أبنائهم اعتماد في منهم رغبة المدرسية واجباتهم حل في فقط الصعوبة حالة في أبناءهم يوجهون

 واجباتهم حل في صعوبات األبناء يواجه عندما أو للضرورة إال بالمساعدة يقومونو أنفسهم على

 مستوى( العينة أفراد أغلبية به يتمتع الذي المرتفع التعليمي المستوى على على يدل ،وهذا المدرسية

 المدرسية واجباتهم حل أبنائها من تطلب المبحوثة األسر من %21.05 نسبة أما).وجامعي ثانوي

 أو متوسط تعليمي بمستوى تتميز األسر وهذه الصعوبة، عند حتى مراقبة أو مساعدة دون فقط

  . المتدني للمستوى نظرا دراسيا أبنائها متابعة تستطيع ال أنها بحيث ضعيف

 أو الواجبات بحل تقوم من هي األسرة وفيها %1.75:  بـ فتقدر وأضعفها نسبة آخر أما

 خطأ وهذا ألبنائها التدليل أسلوب تتبع بأنها تتميز األسر وهذه بحلها يقوم كي آخر لشخص تقديمها

 بالتالي النفس على االعتماد وعدم اإلتكالية وتعلمهم منها شعور دون أبناءها تضيع هنا فاألسرة كبير

 روح خلق األولياء على يجب أنه هو إليه التنبيه يمكن ماو. لهم الدراسي التحصيل مستوى تدني

 األمور بعض في إال اآلخرين على االعتماد دون أبنائهم لدى النفس على تمادواالع المسؤولية

  . الدراسية النتائج أفضل تحقيق في رغبة لديهم تخلق ،حتى فقط الصعبة

  .األبناء متابعة في األولياء يقضيها التي المدة يوضح):30( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات   %المئوية النسبة    

  نعم 79 75.96% 

 ال 25 24.03% 

 المجموع 104 100 % 

  المدة؟ هي ما بنعم اإلجابة حالة في

 ساعة نصف 05 6.32% 

 ساعة 39 49.36% 

 ونصف ساعة 03 3.79% 

 ساعتان 25 31.64% 

 ساعات ثالث 07 8.86% 

 المجموع 79    100 %  



 حيث دراسيا هاأبنائ متابعة في معين وقت تقضي األسر أغلب أن) 30(رقم الجدول يوضح

 ساعة أبنائها مع تقضي نسبة أعلى: التالي بالشكل موزعة العينة هذه%75.96:  بـ النسبة قدرت

 أبنائه مع يقضي من مباشرة يليها ،ثم %49.36:  بـ نسبتهم قدرت حيث المدرسي نشاطهم لمتابعة

 ساعات ثالث هاأبنائ مع تقضي التي لألسر %8.86 ونسبة ، %31.64 بنسبة المتابعة في ساعتان

 وفيها %6.32 نسبة تأتي ثم. الدراسة وكره األبناء ملل إلى تؤدي و ما حد إلى فيها مبالغ نسبة وهذه

 الوقت ضيق إلى السبب يرجعون حيث مدة أصغر وهي  المتابعة في ساعة نصف األولياء يضيق

 ونصف ساعة أبنائهم مع األولياء يقضي وفيها نسبة أضعف ،أما واألم األب من لكل المشاكل وكثرة

  .%3.79:  بـ تقدر حيث

 لمتابعة وقت أي تخصص ال %24.03:  بـ نسبتها قدرت والتي العينة من أسرة 25 أما

 االجتماعية الظروف بعض وكذلك التعليمي المستوى ضعف أو لالمباالة راجع طبعا وهذا األبناء

  .الطالق أو كالوفاة ذكرها سبق والتي

 من لهم المدرسي النشاط لمتابعة وقت أبنائها مع تقضي األسر أغلبية أن الجدول من يتضح ما

 التعليمية مستوياتها وباختالف األسر باختالف يختلف ساعات ثالث إلى ساعة نصف

 للمتابعة،بل دقيقا مقياسا ليست الزمنية المدة أن هو ذكره إلى اإلشارة تجدر ما لكن.واالجتماعية

 فعندما ، الدراسة قبل حتى المسبق التكوين إلى وكذلك للطفل هنيةالذ القدرات إليها يضاف أن يجب

 كل يفهم كي طويل وقت إلى يحتاج وال بسرعة االستيعاب يستطيع مبكرة مرحلة منذ الطفل يكون

  . لذلك طويلة أوقات تخصيص دون ومن الجيد التحصيل على تساعد العوامل هذه

 األمور على يركزون بحيث األبناء متابعة قتو تقسيم في أذكياء يكونوا أن األولياء على و

 على يساعدونهم الطريقة بهذه الفهم في يتدرجون لوحدهم واألبناء فقط مفهومة والغير الصعبة

 .المرضية النتائج وتحقيق التفكير

 

 

 

  



  .لألبناء المذاكرة في األولياء يتبعه الذي األسلوب يوضح ):31( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات    %المئوية بةالنس

 الواجبات أداء 19 14.84% 

الجديد الدرس وتحضير الدروس مراجعة 38 29.68% 

 الواجبات أداء ثم الدروس مراجعة 71 55.46% 

 تذكر أخرى طريقة /  / 

 المجموع 128    100 %  

 أداء ثم الدروس مراجعة أسلوب تتبع المبحوثة األسر من نسبة أعلى أن أعاله الجدول يبين

 وفيها %29.68 نسبة تليها ثم %55.46:  بـ نسبتهم قدرت حيث ألبنائها المذاكرة في باتالواج

 حتى غدا يتناولونه سوف الذي الجديد الدرس يحضر ثم الماضي الدرس أو الماضية الدروس تراجع

 لهاخال فمن فقط المنزلية الواجبات بأداء األولياء يهتم ففيها ، نسبة آخر ،أما الفهم على يساعدونهم

:  بـ نسبتهم قدرت حيث المأخوذ الدرس حول مباشرة تطبيقات ألنها دروسه فهم للطفل يمكن

 إلى التطرق لهم بالنسبة داعي ال ألنه النجباء األطفال مع تمارس الطريقة ،وهذه 14.84%

  .جيدا فهمها تم ألنه الدروس في المأخوذة البسيطة الجزئيات

 األغلبية أسلوب خاصة وايجابية نافعة األساليب هذه جل أن الجدول بيانات خالل من يتضح

 الدروس مراجعة يعتبرون فهم الجديد الدرس وتحضير الدروس مراجعة وهي البحث عينة من

 حتى لها مشابهة مشكالت وحل حلها المراد الواجبات حول مسبقة خلفية األبناء لدى تكون السابقة

 تكون بل االمتحانات أوقات بدقة المراجعة إلعادة داعي ال بالتالي الذهن في أكثر الدروس تترسخ

 .التحصيل ويرتفع التركيز يسهل حتى فقط عامة نظرة مجرد

 

 

 

 

  



  .المدرسة من العودة في األبناء تأخر إذا األولياء تصرف كيفية يوضح):32( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات   %المئوية النسبة 

 يعاقبون 14 12.5% 

 يهتمان ال 04 3.57% 

 التأخر سبب يطلبان 94 83.92% 

 المجموع 112    100 %  

  

 تطلب %83.92:  بـ والمقدرة الكبرى النسبة أن) 32( رقم الجدول نتائج خالل من نالحظ

 سويةال األساليب من أسلوب يعتبر وهذا المدرسة من العودة في التأخر لسبب تبرير تقديم األبناء من

 منذ المسؤولية االبن يتحمل وكي ذلك، بعد النصح تقديم ثم بناال تأخر سبب معرفة إلى يهدف ألنه

  .الصغر

 في أبنائهم بتأخر يهتمون ال فيها األولياء فإن %3.57:  بـ والمقدرة الضعيفة النسبة أما

 أو لألب غياب أو مفككة األسر هذه أن يالحظ البحث استمارات خالل ،ومن المدرسة من العودة

  .وفاة أو طالق حاالت

  .األبناء دراسة ألوقات األولياء تحديد مدى يوضح):33( رقم دولج -

 االحتماالت  التكرارات      %المئوية النسبة    

 نعم 62 59.61% 

 ال 19 18.26% 

 أحيانا 23 22.11% 

 المجموع 104    100 %  

  

 قاتأو بتحديد تقوم %59.61:  بـ والمقدرة العينة من كبيرة نسبة أن) 33( رقم الجدول يبين

 األبناء نجد الفئة هذه وفي أحيانا الدراسة أوقات ألبنائها تحدد فهي %22.11 نسبة أما.األبناء دراسة



 يطلب ربما ، ذلك األولياء منهم يطلب أن دون إرادتهم بمحض يدرسون بحيث ما حد إلى مجتهدين

  .فقط نادرة حاالت في الدراسة منهم

 أوقات بتحديد تهتم ال أنها أي تماما، األولى ةالنسب عكس وهي %18.26 فتمثل نسبة آخر أما

 للتذكير يحتاجون وال مجتهدين األبناء فيها يكون األولى ،الحالة حالتان توجد ،وهنا لألبناء الدراسة

  .الدراسي بتحصيلهم وال أبنائها بنتائج تهتم وال المسؤولية عديمة فيها األسر تكون الثانية والحالة

 االبتدائية المرحلة في وخاصة الصغر منذ لألبناء الدراسة أوقات يدتحد أن هو قوله يمكن ما

 أن المنزل،أي داخل بأوقاتها وااللتزام الدراسة حب الطفل لدى يغرس ،حيث وفعال مهم جد هو

 المذاكرة على أيضا االبن يساعد هذا الصغر،طبعا منذ تطبيقها عليه بقوانين ملزم تجعله األسرة

  .الدراسي هتحصيل مستوى من والرفع

  .األولياء طرف من الهوايات ممارسة و للعب أوقات تحديد مدى يوضح):34( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات  %المئوية النسبة

 أحيانا 29 27.88% 

 ال 19 18.26% 

 نعم 56 53.84% 

  المجموع 104 100 %  

 نوعها ما نعم كان إذا

 رياضية ألعاب 51 60% 

 إلكترونية ألعاب 18 21.17% 

  رسم 11 12.94% 

 التلفاز مشاهدة 05 5.88% 

 المجموع 85    100 %  

 أوقات تحدد %53.84:  بـ والمقدرة العينة أفراد من كبيرة نسبة أن) 34( رقم الجدول يبين

  .الهوايات وممارسة للعب ألبنائها



 المبحوثة األسر أغلبية أبناء أن حيث الميوالت اختالف هو الجدول هذا خالل من يالحظ وما

 رياضية ألعابا يمارسون %60: التالي بالشكل الفارطة النسبة وزعت ،وقد هوايات لديها عينتنا في

 نسبة تليها الجيدو، و الكاراتيه مثل القتالية الرياضات و ، ،السباحة القدم كرة خاصة متنوعة

 هوايتها %12.94 نسبة ثم.االنترنت و الحاسوب بواسطة االلكترونية األلعاب هوايتها 21.17%

 التراجع هو هنا يالحظ ما.التلفاز مشاهدة هوايتها %5.88:  بـ والمقدرة الضعيفة النسبة أما.الرسم

 في العالم يشهده الذي الهائل المعلوماتي و التكنولوجي للتطور راجع وهذا التلفاز لمشاهدة الكبير

  .مجاال للتلفاز تترك لم الحالي الوقت

 ذلك يرجعون وهم فقط أحيانا وهواياتها اللعب بممارسة ألبنائها تسمح فهي %27.88 نسبة أما

 الكافي الوقت لديهم يوجد ال بالتالي المناهج صعوبة وكذلك الدراسة خالل الدروس كثرة إلى

  .فقط العطل في ربما دائما الهوايات لممارسة

 من أسلوب وهذا ، أصال والهوايات اللعب بممارسة ألبنائها تسمح ال فهي %18.26 نسبة أما

 و اللعب لممارسة لألبناء معينة أوقات تخصيص األولياء على يجب بل ، والتشدد القسوة أساليب

 والتجريب االكتشاف حب الطفل لدى وتخلق األفكار تنمي واأللعاب الهوايات ألن الهوايات بعض

  .دراسته في أكثر جتهاداال على يساعده ما أكثر العقلية قدراته وتنمي النشاط لديه تجدد ،كما

  )1(."له شخصية ال له هواية ال من أن بينت الدراسات إحدى أن إلى اإلشارة تجدر الصدد هذا وفي" 

  .األولياء يفضلها التي التنشئة أساليب يوضح):35( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات     %المئوية النسبة

 الشدة مع الحنان توفير 68 40.47% 

 التسلط 03 1.78% 

 الحوار 66 39.28% 

 التدليل 09 5.35% 

 التخويف 11 6.54% 

 العقاب 11 6.54% 

 المجموع 168    100 %  
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 أسلوب تتبع %40.47:  بـ وتقدر العينة من نسبة أكبر:  أن إلى أعاله الجدول نتائج تشير

 أي أبنائهم، مع الحوار أسلوب األولياء يتبع وفيها %39.28 نسبة مباشرة تليها ،ثم الشدة مع الحنان

 مرة تكرارها وعدم لألخطاء تنبيههم مع ذلك في ويناقشونهم األبناء تصرفات على يستفسرون أن

 نقصد ،وال النسبة بنفس والعقاب التخويف أسلوب األهل يتبع وفيها %6.54 نسبة تأتي ثم. أخرى

 مجال هناك يوجد وال الخطاء وقوع عند باستمرار العقاب نقصد وإنما نهائيا االبن معاقبة عدم هنا

 %1.78 نسبة ،وأخيرا التدليل أسلوب األولياء يتبع وفيها %5.35 نسبة تأتي ذلك بعد. أبدا للتسامح

 .التسلط أسلوب األولياء يتبع وفيها نسبة أضعف وهي

 مع الحنان والنقاش،وتوفير الحوار أسلوب أتباع أن االستمارات خالل من استنتاجه يمكن ما

 تأثيرا يؤثر عامة بصفة المرن األسلوب باألحرى أو ، ذلك تستحق التي المواقف في الشدةو الحزم

 والتخويف العقاب يشمل والذي المتشدد األسلوب عكس على.لألبناء الدراسي التحصيل على إيجابيا

 التشدد أسلوب فيهم يؤثر أطفال فنجد.لألبناء الدراسي التحصيل على سلبية آثار له تكون والتسلط

 كبير تراجع فنجد تماما العكس على آخرين أطفال نجد ،بينما أكثر والمثابرة للجد فيدفعها فقط أحيانا

 الكثير ظهور بالتالي الواقع أرض في إظهارها يستطيعون ال لمواهبهم وكبت الدراسي تحصيلهم في

  .المتشدد األسلوب هذا جراء  النفسية األمراض من

  .مرضية نتائج على الحصول حالة في األبناء كافأةم كيفية يوضح):36( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات    %المئوية النسبة 

 عليهم الثناء 36 20.80% 

 هدية تقديم 80 46.24% 

 أكثر التشجيع 55 31.79% 

 الالمباالة 02 1.15% 

 المجموع 173    100 %  

  



 المرضية نتائجهم على أبنائها فأةمكا في بينها فيما تختلف األسر أن أعاله الجدول من يتبين

 أبناءها تشجع التي األسر تليها ثم ألبنائها، هدايا األسر تقدم وفيها %46.24:  بـ قدرت نسبة فأعلى

 التي األسر تأتي ذلك بعد ،%31.79 نسبتها وتقدر أحسن نتائج على للحصول أكثر االجتهاد على

:  بـ تقدر المرضية نتائجهم نظير لهم رحةالف وإظهار عليهم الثناء طريق عن أبناءها تكافئ

 وال أبنائها بنتائج تهتم ال األسر ففيها %1.15:  بـ والمقدرة وأضعفها نسبة آخر أما ، 20.80%

  .المكافآت من نوع أي لهم تقدم

 عن والتعبير عليهم والثناء لألبناء مكافآت تقدم المبحوثة األسر أغلبية أن البيانات من يتضح

 مبالغ نافعة، إلكترونية قصص،ألعاب(  الهدايا كتقديم المكافآت ألن أكثر، يجتهدون ميجعله الفرح

 استحق مجهودا بذل بأنه فتشعره لألبناء الدراسي التحصيل زيادة في إيجابيا تأثيرا تؤثر...) مالية،

  .التحصيل في أكثر الزيادة بالتالي الثناء عليه

  .ضعيفة نتائج على حصولهم حالة في بناءاأل مع التصرف كيفية يوضح):37( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات      %المئوية النسبة

 الضرب /  / 

 التوبيخ 96 92.30% 

 الالمباالة 03 2.88% 

 النصيحة 05 4.80% 

 المجموع 104    100 %  

 على الحصول حالة في األبناء بتوبيخ تقوم العينة من %92.30 نسبة أن البيانات من يتضح

  .القادمة المرة في أكثر لالجتهاد ذلك بعد نصحه ثم ضعيفة ائجنت

 نسبة أما مباشرة، النصيحة لهم تقدم وإنما أبناءها توبخ ال األسر فيها %4.80 نسبة تليها

 عينتنا من أسرة وال توجد ال بينما. ألبنائها الدراسية بالنتائج مطلقا تهتم ال فيها األسر فإن 2.88%

 الطفل يحمل المتشدد األسلوب ألن حسن، مؤشر وهذا.الضعيفة نقاطهم جةنتي أبنائها بضرب تقوم

 وقدراته طاقته من أكثر جهودا منه طلب إذا خاصة النفسية الناحية من عليه ويؤثر  طاقته من أكثر

  .والتعليم الدراسة من ويتعقد األول من أكثر الدراسية نتائجه تتراجع وربما الذهنية



  .للمدرسة األولياء زيارة مدى يوضح):38( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات   %المئوية النسبة 

  نعم 49 47.11% 

 ال 16 15.38% 

 أحيانا 39 37.5% 

 المجموع 104 100 %  

 الزيارة سبب هو ما نعم كان إذا

 .الدراسة على األبناء تحفيز 11 22.44% 

وسلوكيا دراسيا األبناء ومتابعة للتواصل 38 77.55% 

 المجموع 49 100 %  

:  بـ نسبتها قدرت إذ متوسطة نسبة تعتبر للمدرسة األولياء زيارات أن يتضح الجدول من

 للتواصل المدرسة تزور األعلى النسبة وهي %77.55 نسبة نسبتين، على موزعين47.11%

 وكذلك أبنائهم ظروف لشرح أبنائهم معلمين مقابلة تحاول فاألغلبية وسلوكيا دراسيا األبناء ومتابعة

 لتحفيز المدرسة فتزور %22.44 نسبة الدروس،أما مع تجاوبهم ومدى األبناء مستوى عن االستفسار

 يزوران أبوه أو أمه االبن يرى فعندما. مراقبة محل أنهم ويشعرون العلم وحب الدراسة على أبنائها

 أخبار نقل األولياء حاول إذا خاصة إلرضائهما أكثر االجتهاد ويحاوالن أهميتها يدركان المدرسة

 أن يحاول بذلك فهو وسلوكك نتائجك على وتطري تمدحك المعلمة إن له يقوالن كأن لالبن، مفرحة

  .الدراسي التحصيل في الزيادة هي ذلك إلى األقرب والطريقة للمعلمة نفسه يبرز

 باستمرار وليس أحيانا المدرسة يزورون الذين األسر تخص فهي عينتنا من %37.5 نسبة أما

 طرف من فقط تستدعى عندما أو أبنائهم، نتائج لتفحص المفتوحة األبواب أيام بالزيارة يقومون فهم

 المعلم نظرهم في فدائما أكثر ال التقويم طريقة على لالحتجاج أو ابنها، يخص ألمر المدرسة إدارة

 يخلق حيث ذاتهم حد في ءاألبنا على سلبي أمر وهذا يتفهمهم وال أبنائهم مجهود يقدر ال الذي هو

  .نتائجها لضعف األعذار تجد أن دائما تحب وضعيفة خانعة شخصيات منهم



 راجع طبعا وهذا نهائيا المدرسة تزور ال فهي %15.38:  بـ والمقدرة نسبة أضعف أما

 الوقت في خاصة نجد ألننا ذاته حد في لألولياء التعليمي للمستوى وليس المسؤولية وانعدام لإلهمال

   أبنائهم نتائج على حرصا غيرهم من للمدرسة زيارة األكثر هم المستوى الضعيفي األولياء أن الحالي

  .التالميذ أولياء الجتماع األولياء حضور مدى يوضح):39( رقم جدول -

 االحتماالت  التكرارات   %المئوية النسبة 

 نعم 46 44.23% 

 ال 58 55.76% 

 المجموع 104  100 %  

 الحضور سبب هو ما

المدرسة مستجدات على لإلطالع 20 33.33% 

 المساعدة لتقديم 06 10%  

 الالمباالة 07 11.66% 

 الوقت ضيق 14 23.33% 

 دعوات تلقي عدم 13 21.66% 

 المجموع 60 100 % 

  

:  بـ قدرت إذ التالميذ أولياء اجتماع تحضر ال عينتنا في نسبة أكبر أن أعاله الجدول يوضح

 عمل عند خاصة( الوقت ضيق - %11.66 الالمباالة أهمها أسباب لعدة راجع وهذا ،55.76%

   ،%21.66 دعوات تلقي عدم - %23.33) معا واألم األب

 %33.33: كاآلتي موزعة %44.23:  بـ فقدرت التالميذ أولياء اجتماع تحضر التي النسبة أما

 المساعدة، لتقديم %10 -  الميذالت حيث ومن المبنى حيث من المدرسة مستجدات على لإلطالع

  .المادية المساعدات خاصة

 ال أنه اعتبار على التالميذ أولياء اجتماع يحضرون ال األولياء أغلب أن البيانات من يتضح

 ،دون موسم كل بداية مع األموال جمع في فقط يتضح ودورها االجتماعات هذه من ترجى فائدة



 جدا هزيلة السنة آخر في المجتهدين لألبناء يقدمونها يالت جوائزهم فحتى مادي تغير أي مالحظة

  .تحفزه وال أبدا الطفل مجهود تقدر وال

 وكذلك بالمدرسة، أبنائها وجود هو األولى بالدرجة حضورها فسبب المنخرطة الفئة أما

 يخص ما بكل باالهتمام األبناء إشعار وكذلك المدرسة، في تظهر التي كلالمشا حل في المساهمة

 يشاهدون عندما خاصة والتحصيل الجد على أكثر ذلك يشجعهم حتى عامة بصفة والعلم درسةالم

 .المدرسة في حتى بهم متصلين أولياءهم

 اإلصالح ظل في األبناء متابعة في األولياء تواجه التي الصعوبات يوضح):40( رقم جدول -

  .التربوي

 االحتماالت  التكرارات      %المئوية النسبة 

  

 المناهج ةصعوب

 نعم 73 77.65%   

37.45%  
 

 ال 05 5.31%

 أحيانا 16 17.02%

 المجموع 94 100 %

  

 األبناء مع التعامل صعوبة

 نعم 17 21.79%   

 ال 31.07% 16 20.51%

 أحيانا 45 57.69%

 المجموع 78 100 %

  

 الوقت ضيق

 نعم 62 78.48%   

 ال 31.47% 2 2.53%

 أحيانا 15 18.98% 

 المجموع 79 100 %

 المجموع         251         100 %  

  



 النواحي جميع ومن الجزائرية التربوية المنظومة تجديد حول الحديث األخيرة اآلونة في كثر"

 استمرارية على تعمل التي النظامية الصفة ذات التعليمية التربوية المؤسسة باعتبارها المدرسة أن ذلك

 أو كبناء فالمدرسة المختلفة، واألخالقية االجتماعية والنظم القواعد احترام على والحرص مجتمعال بقاء

 التعليمي النظام بين التنسيق إطار في تتحقق متعددة وظيفية اجتماعية أدوار لها اجتماعي تنظيم

  )1("األخرى االجتماعية والمؤسسات

 عشرية من أكثر منذ الوطنية التربية رةوزا باشرتها  التي واإلصالحات التعديالت رغم لكن

 %37.45 : بـ والمقدرة عينتنا في نسبة أعلى أن أعاله الجدول خالل من نالحظ فإننا  الزمن من

  تخص أسئلة طرحنا إذ بها قمنا التي المقابالت خالل ،فمن الدراسية المناهج صعوبة من تشكو

 أن لنا أكدت فاألغلبية. التربوي اإلصالح ظل في األبناء متابعة في األولياء تواجه التي الصعوبات

 ضعيفي األولياء على يصعب بحيث بكثير منه أصعب لكنه القديم من أحدث الحالي الدراسي المنهج

  ).اللغة،الرياضيات(  األساسية المواد في خاصة دراسيا، أبنائهم متابعة من المستوى

 للعمل المرأة خروج مع خاصة تالمسؤوليا وكثرة الوقت ضيق من تعاني %31.47 ونسبة

 دراسة حساب على المنزل شؤون من بعض تدبر أن فتحاول منهكة النهار آخر في ترجع فهي

  .األبناء عدد كثرة مع الحاالت،خاصة بعض في األبناء

 األبناء خاصة. األبناء مع التعامل صعوبة من تشتكي فهي العينة من %31.07 نسبة أما

 يمتثلون وال الزائد والنشاط الحركة كثيري فهم. بها يمرون التي لعمريةا المرحلة وطبيعة الذكور

  .بالدراسة تتعلق التي خاصة لألوامر كثيرا

 اإلصالح ظل في األبناء متابعة في صعوبات تجد األسر جل أن الجدول بيانات من يتضح

 كذلك العمال غير أو للعمال سواء الوقت ضيق وكذلك الدراسية المناهج صعوبة أهمها التربوي

 األكثر المرحلة وهي االبتدائية المرحلة في خاصة البرامج وكثافة الدراسية المواد كثرة نظير

 .كذلك والتدريس المعاملة في دقيقة وأساليب تبسيط إلى تحتاج فهي الفرد حياة في وأهمية حساسية
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  الدراسة فروض ضوء في البحث نتائج مناقشة ـ2

 الدراسة فروض على اإلجابة وكذلك إليها المتوصل للنتائج عرض من بدال البحث يكتمل كي

 هو هذا بحثنا إجراء من والهدف.ومناقشتها الميدان من جمعها تم التي البيانات تحليل خالل من

  .لألبناء الدراسي التحصيل على تأثيرها وكيفية األسرية المتابعة وأنماط محددات عن الكشف

 وهي منهجيا المعتمدة الخطوات آخر إلى التوصل تم البيانات ناقشةوم وتحليل جمع خالل فمن

 إثبات أو نفي يتم خاللها من البحث بمشكلة عالقة لها والتي  إليها المتوصل النتائج مجموعة  كتابة

 نتائج لعرض و. للدراسة الرئيسي التساؤل على مجملها في تجيب التي وضعها تم التي الفروض

 أكانت سواء العينة خصائص على للتعرف أوال الشخصية النتائج ضعر من البد  الدراسة

  :التالي النحو على إليها توصلنا التي لنتائجا وكانت ، االجتماعية أو الشخصية

   :للدراسة العامة البيانات - 1

 بنسبة النووية األسر،األسرة من نمطين من تتكون دراستنا عينة أن اإلحصائي التحليل يبين ـ

 في يختفي يكاد الممتدة األسرة نظام أن والمالحظ  %26,92 بنسبة الممتدة ألسرةوا 73,07%

 جدا قليل عدد فيها فإن ممتدة األسرة كانت إذا حتى أنه نجد االستمارات خالل ،فمن الراهن الوقت

  القطاعات جميع مست التي التغيرات إلى راجع األسرة نمط في التغير وهذا ، اإلضافيين األفراد من

 وراء سعيا والجغرافي االجتماعي الحراك عملية صاحب ما هذا واالجتماعية االقتصادية اصةخ

 في االستقالل تحاول الحالي الوقت في األزواج ،فمعظم النفسية  الراحة وكذلك   العمل مناصب

 إضعاف إلى أدى ما هذا  البلدة، نفس في أو السكن في لألهل مجاورة كانت إن و وإن حتى السكن

  .القرابي لتزاماال

 المدرسي للنشاط بالنسبة األسرية للمتابعة المحددة العوامل أهم من األسرة حجم يعتبر ـ

  .لألبناء

 أزمة في والمتمثلة لمخلفاتها ونظرا مجتمعنا في السائدة واالقتصادية االجتماعية التغيرات فنتيجة

 ألن األطفال إلنجاب حساب ألف عملت األسر من بالكثير دفع... المعيشة ،غالء السكن البطالة،ضيق

 رقم الجدول نتائج بينته ما وهذا ، للعمل المرأة خروج مع خاصة ومعنويا ماديا كاهلهم تثقل كثرتهم

 %40.38 و %23.07 نسبها) 6-5(،)4- 3( الحجم والمتوسطة الصغيرة األسر أن نجد حيث) 02(



 الصغيرة األسر في يرتفع لألبناء لدراسيا التحصيل فارتفاع البحث عينة أفراد في النسب أعلى وهي

  .الكبيرة األسر عكس ومستمرة كبيرة األسرية المتابعة وتكون العدد،

 نتائج بينته ما هذا والكهولة الشباب بين تتراوح البحث عينة أعمار أن اإلحصائيات تبين ـ

:  ـب قدرت حيث نسبة أعلى تمثل) 49-40( فئة من الرجال نجد حيث) 03( رقم الجدول

 وهذا.  % 42.30:  بـ قدرت حيث نسبة أعلى تمثل) 39-30( فئة من النساء نجد بينما 48.07%

 لمتابعة إيجابي مؤشر وهذا. المتوسطين أو السن صغار من معظمهم عينتنا في األولياء أن على يدل

 الالئي هاتاألم خاصة األبناء متابعة في وحلم جدية أكثر السن هذه في هم نجد حيث دراسيا األبناء

  .الدراسي المجال في السن كبار من غيرهن من أكثر أبناءهن يساعدن

 أن) 04(رقم الجدول يبينه وكما العينة ألفراد بالنسبة المتمدرسين األوالد عدد يخص فيما ـ

 للذكور،بينما بالنسبة %74.03 بنسبة الدراسة مرحلة في طفلين أو طفل تمتلك عينتنا أفراد أغلبية

 األبناء قلة على يدل وهذا. % 65.38 بنسبة طفلتين أو طفلة هي فئة فأعلى إلناثل بالنسبة

 ألنه لألبناء الدراسي بالجانب لالهتمام لألولياء أكثر الفرصة يعطي ما وهذا عينتنا في المتمدرسين

 انخفض كلما العدد زاد كلما أي صحيح والعكس الدراسي التحصيل ارتفع كلما األبناء عدد قل كلما

  .الدراسي لتحصيلا

) 05( رقم الجدول من تبين ما ،هذا األسري باالستقرار تتصف البحث لعينة العائلية الحالة ـ

 بالعيش األبناء فيها يتمتع %93.26:  بـ الزواج في باالستمرارية تتمتع التي األسر نسبة تقدر حيث

 لهم الجيدة األسرية لمتابعةا على يساعد الذي األسري االستقرار يوفر ما معا،هذا واألم األب مع

 تكون األبناء متابعة والوفاة كالطالق  الزواج في باالستمرارية تتمتع ال التي العائالت ،عكس

 بالتالي.أصال تنعدم أو فقط، الوالدين أحد كاهل على تقع المتابعة ألن مستمرة وغير  متذبذبة

  .لألبناء الدراسي التحصيل انخفاض

 الذي المناسب الجو وتوفر ما حد إلى االستقرار لألبناء تؤمن جالزوا في االستمرارية ـ

 رقم الجدول خالل من للبيانات اإلحصائي التحليل يبينه ما وذلك لهم، الدراسي التحصيل على يساعد

 األم أو األب سواء الزواج فيها يعاد لم مستقرة أسر هي  عينتنا في األسر أغلب أن حيث) 06(

 الوالدين ألحد الزواج إعادة أو االنفصال أن أي صحيح والعكس % 92.30 : بـ النسبة قدرت حيث

 إيجابي أثر ذو األسري االستقرار عامل أن القول يمكن بالتالي.الدراسي التحصيل ضعف إلى يؤدي



 يساعد و الوالدين كال لألبناء االجتماعية التنشئة في يشترك أنه كما لألبناء الدراسي التحصيل على

  .لألبناء األولياء بعةمتا حسن على

 العينة أفراد من كبيرة نسبة أن هو لعينتنا العامة الخصائص من استنتاجه يمكن وما ـ

:  بـ تقدر بها بأس ال ونسبة 13 أكبر معدالت على يتحصلون أبناؤها %60.57 : بـ والمقدرة

 العينة رادأف أبناء أغلبية أن على يدل وهذا) 13-10( بين محصورة أبنائها معدالت 29.80%

  .مرضية نتائج ويحققون مجتهدين

 ما هذا أصدقاء يمتلكون أنهم أي صداقة عالقات تجمعهم أبناؤها البحث عينة أسر أغلبية ـ

 األبناء يرشدون األولياء أغلبية أن ،كما % 94.23 نسبتهم تقدر حيث) 08( رقم الجدول نتائج بينته

 لمسؤوليتها متحملة األسر أن على يدل وهذا. %58.73:  بـ تقدر النسبة وهذه المصادقة نوع على

 المشوار في وتشاركهم لتساعدهم ولكن أبناءهم تضيع ال التي الصداقة نوع نحو األبناء إرشاد اتجاه

 في. التملك وحب األنانية ونبذ المشاركة روح فيهم تنمي كما.الدراسي تحصيلهم من للزيادة الدراسي

 بروح يتمتعون وال اجتماعيين غير انطوائيين بصداقات يتمتعون ال الذين األبناء أن نجد المقابل

  .الدراسية نتائجهم لتحسين تدفعهم التي المنافسة

  

 تنتمي العينة أفراد من الغالبة النسبة ،أن للعينة العامة الخصائص من استنتاجه يمكن ما إذن        

 6 بها األفراد عدد يتجاوز ال ثحي متوسطة أو الحجم صغيرة أسر معظمها أن أي نووية أسر إلى

 وأن ،)أخرى ظروف توفر ظل في لألبناء الدراسي التحصيل من يزيد األسرة حجم فصغر(أفراد

 في مستمرين أغلبيتهم أن كما.  الكهولة وبدايات الشباب بين تتراوح األسر بهذه األولياء أعمار

 نجد حيث الدراسة في مجتهدين وأغلبيتهم.الدراسة مرحلة في طفلين أو طفل ويمتلكون الزواج

 يساعدهم ما آخرين،هذا أطفال مع صداقة عالقات تجمعهم األبناء اغلب أن ،كما مرتفعة معدالتهم

 . واالجتماعي النفسي النمو على العمرية المرحلة هذه في

 
 
  

  



 التحصيل في إيجابيا يؤثر لآلباء  المرتفع التعليمي المستوى إن :األولى الفرضية نتائج -

  لألبناء لدراسيا

 جامعي( المستوى ذوي من األولياء فأغلبية لألولياء التعليمي المستوى ارتفاع النتائج تبين ـ

 التعليم مجانية(  االستقالل جيل من أغلبهم أن إلى ذلك ويرجع أمهات أو آباء أكانوا سواء) وثانوي

 المستوى ذوي اآلباء سبةن تقدر ،حيث )09( رقم الجدول نتائج عليه دلت ما وهذا) إلزاميته و

 من فأغلبهن أيضا لألمهات ،وبالنسبة%40.38 و %36.53 :التوالي على) وثانوي جامعي( التعليمي

 أي %35.57 و %25.96 :التوالي على ونسبها) وثانوي جامعي( العالي التعليمي المستوى ذوات

 األسرة كذلك ، صعوبة بدونو دراسيا أبنائها متابعة من يمكنها تعليمي مستوى تمتلك األسر جل أن

  .معنويا أو ماديا أكان سواء المتمدرس للطفل الالزم االهتمام ألبنائها توفر فإنها متعلمة تكون عندما

 -األمهات نسبة اآلباء نسبة وتفوق– البحث لعينة بالنسبة مرتفعة الجرائد قراءة نسبة إن ـ

 وقراءة.  لألمهات %24.03 مقابل لآلباء  %58.65 نسبة أي) 10( رقم الجدول  نتائج تبينه ما هذا

 عالمية أو محلية أكانت سواء واألخبار بالثقافة واهتمامهم الوالدين وعي على تدل اليومية الجرائد

 األبناء تحصيل على تنعكس والتي المتنوعة بالمستجدات اطالع على الشخص يكون بالتالي

 أسئلة مواجهة بها يستطيعون المعلومات من بمخزون محصنين يكونون األولياء أن أي. الدراسي

  .واستفساراتهم األبناء

 أو آباء أكانوا سواء عينتنا في األولياء من كبيرة نسبة أن للدراسة اإلحصائية النتائج تبين ـ

 التي النسبة و لألمهات بالنسبة %51.92 ونسبة لآلباء، بالنسبة %54.80  بنسبة الكتب تطالع أمهات

 التعليم، مجال في يعمل فمعظمهم إليها تنتمي التي العلمية التوجهات عليها اتفرضه الكتب تطالع

 أن فثق كتابا قرأت إذا األم ألن األم لدى خاصة األولياء لدى الوعي من تزيد عامة بصفة والمطالعة

 ناعينت في اآلباء لدى اليومية الجرائد لقراءة التوجه أن هو المالحظ لكن.عليه اطلعت بأكملها األسرة

  .     الجرائد تصفح في وتقل المطالعة في ترتفع نسبتهن التي األمهات عكس الكتب مطالعة من أكثر

 اآلباء نسبة تفوق األمهات نسبة وهنا-الدراسية أبنائهم بنتائج يهتمون اآلباء أغلبية أن كما ـ

 من يعد هتماماال هذا ألن ..لآلباء %93.26 مقابل %97.11 األمهات نسبة نجد حيث ، االهتمام في



 يزد لم إن العلم أهمية بمدى األولياء وعي على يدل و المتمدرس لالبن السليمة والمتابعة المراقبة

  .طبعا حده عن االهتمام هذا

 رقم الجدول نتائج بينته ما هذا الدروس فهم على أبناءها تساعد المبحوثة األسر أغلبية أن ـ

 لألولياء المرتفع التعليمي المستوى إلى راجع هذا و ،%91.34:  بـ نسبتهم تقدر إذ) 13-14(

 في األبناء بمساعدة تقوم ال التي األسر حين ،في غيرهم من أكثر والمساعدة الفهم من يمكنهم الذي

 نجد كما .الهجرة أو ،الطالق الوفاة أو التعليمي المستوى تدني منها أسباب لعدة يرجع الدروس فهم

 نسبة نجد حيث الدروس فهم على األبناء مساعدة في اآلباء من ااهتمام األكثر هن األمهات أن

 راجع وهذا المتابعة عملية على تشرف التي هي األم أبنائها بمتابعة تقوم التي عينتنا من 67.71%

  .كامرأة لطبعها

 األسرة تقدمها التي العلمية الثقافة من يستفيدون المبحوثة عينتنا أبناء أغلبية أن النتائج تبين ـ

 تساعد األسرة تقدمها التي العلمية الثقافة هذه) .15( رقم الجدول نتائج بينته ما هذا %90.38 بنسبة

 ما أو التعبير في كذلك ، الدروس تقديم في الدراسي الصف في والمشاركة المراجعة على األبناء

 نوع نجد حيث.العلمي تحصيلهم في للزيادة جديدة معلومات معرفة في و اإلدماجية بالوحدة يسمى

 يسهل بالتالي الصف في المعلم يقدمه ما مع أسرته من االبن يتلقاها التي المعلومات في الدمج من

 ال المنخفض أو المتوسط التعليمي المستوى ذات األسر حين في. الدراسي تحصيله ويزيد فهمه

  . يعطيه ال الشيء فاقد ألن ألبنائها العلمية الثقافة إلعطاء تسعى

 عليها تغلب ،%52.88 نسبتهم بلغت منزلية مكتبات تمتلك البحث عينة في ألسرا أغلب ـ

 رقم الجدول بينه ما هذا وقواميس األطفال قصص و تدعيمية كتب ،العلمية، الدينية الكتب

 حيث دراسيا بأبنائهم يهتمون األولياء أن على يدل كما لألولياء، التعليمي للمستوى راجع وهذا).16(

 للزيادة المطالعة وحب الدراسة على تساعدهم حتى والقصص التدعيمية الكتب ألبنائها رتوف أغلبيتهم

 التحصيل في والزيادة التعليمية العملية في أساسي دور لها المترلية فالمكتبة الدراسي، تحصيلهم من

 الظروف المنزل، ضيق ـ راجع فهذا منزلية مكتبة تمتلك ال التي األسر أما.والدراسي العلمي

  . االستقرار عدم ـ  الالمباالة المادية،



 إذ جدا عالية المطالعة على أبناءهم يشجعون الذين األولياء نسبة أن الميدانية النتائج توضح ـ

 في خاصة اللغة ناحية من تفيده فهي للطفل بالنسبة كبيرة فوائد ،فللمطالعة %93.26: بـ تقدر

 منذ المطالعة على الطفل تعويد وجب بالتالي.والتعبير الكتابة في صعوبة يجد فال اإلدماجية الوحدة

 للتزود العقل تفتح وهي للروح غذاء ألنها  عنها التخلي يمكن ال عادة تصبح حتى الصغر

 المطالعة على األبناء لتشجيع األولياء يقدمها التي المحفزات ننسى أن دون. المختلفة بالمعلومات

  .الذهنية قدراته متناول في تكون والتي والروايات والقصص الكتب كشراء

 الخارجية المكتبات إلى أبنائهم باصطحاب كثيرا يهتمون ال عينتنا أفراد أغلبية أن يتبن كما ـ

 أن) 18( رقم الجدول لنا يوضح ،وكما فقط أحيانا يكون فعلت وإن بالكتب، الخاصة المعارض أو

 بالذين مقارنة ضعيفة نسبة تعتبر وهي %13.46 المكتبة إلى أبناءهم يصطحبون الذين األولياء نسبة

 اهتمام تعير ال األغلبية أن كما تعمل، األم كانت إذا خاصة الوقت ضيق إلى هذا يرجع.يزورونها ال

 قيمة ،لكن) ،األنترنيت الحاسوب( الحديثة التعليمية الوسائل انتشار مع خصوصا  األماكن هذه لمثل

 بالمكتبة يهتم الطفل تجعل ألنها) وثقافيا علميا االستفادة( مادية منها أكثر معنوية  الخارجية المكتبات

 مهتمين اآلباء أن يالحظون عندما خاصة الصغر منذ لديه وتغرس والتقصي البحث وحب والمطالعة

  .بذلك

:  بـ نسبتهم تقدر إذ أبنائها ألصدقاء التعليمي بالمستوى تهتم المبحوثة األسر أغلبية ـ

 فالمثل بصفاته ويتصف الطفل في يؤثر الرفيق ألن) 19( رقم الجدول من تبين ما حسب 80.76%

 أكثر،والعكس واالجتهاد التفوق على االبن يساعد فالمجتهد"   أنت من لك أقول صديقك من" يقول

 تحصيلهم وفي تربيتهم في خاصة غيره على سلبا يؤثر واالجتهاد التربية القيل فالطفل صحيح

  . الدراسي

 المستوى ارتفع كلما أنه  القول يمكن اإلحصائية النتائج خالل من و سبق ام على وبناءا

 األولياء على سهل  وكلما لألبناء، الدراسي التحصيل  ارتفاع في ذلك ساهم كلما لألولياء التعليمي

 كذل ويظهر والتعلم العلم قيمة يدركون يجعلهم األولياء لدى المرتفع التعليمي فالمستوى أبنائهم متابعة

 الواجبات وحل الدروس فهم في ومساعدتهم ألبنائهم الدراسية بالنتائج الكبير االهتمام خالل من

 كما والثقافي العلمي مشوارهم خالل من ألبنائهم تقديمه يمكنهم الذي المعرفي الزاد إلى باإلضافة

  وقدراتهم لسنهم قاوف أبنائهم متابعة من تمكنهم التي والنفسية التربوية بالوسائل بينة على يكونون



 التحصيل على البالغ األثر لها التي األسرية المتابعة محددات أهم من التعليمي المستوى بالتالي

 يؤثر لآلباء  المرتفع التعليمي المستوى إن( .األولى الفرضية صحة يثبت ما وهذا لألبناء الدراسي

 ).لألبناء الدراسي التحصيل في إيجابيا

 على إيجابي أثر المرتفع االقتصادي و االجتماعي للمستوى إن : انيةالث الفرضية نتائج -

  لألبناء الدراسي      التحصيل

 مقابل اآلباء خاصة يعملون البحث عينة في األولياء أغلبية أن إلى تشير الدراسة نتائج ـ

 نسبة تبلغ حيث) 20( رقم الجدول نتائج بينته ما وهذا بالبيت الماكثات األمهات من كبيرة نسبة

 وهذا  ضعيفة نسبة وهي  % 36.53  العامالت األمهات نسبة بلغت بينما % 91.33 العمال اآلباء

فمكوث األم في البيت أو بطالتها ال تعتبر إشكاال أبدا بل بالعكس فهذا   الجزائري المجتمع طبيعة من

تعلمات وذوات مستويات يساعدها كثيرا في متابعة األبناء واالعتناء بهم خاصة وأن معظم األمهات م

 تلبية من يمكنهم مناسب دخل لديهم يتوفر والذين العاملين واألمهات اآلباء أن التوزيع ،وهذا عالية

 تساعد وترفيهية ،تعليمية مدرسية ،وأدوات بيولوجية حمايةو وملبس غذاء من األبناء احتياجات

  واالجتهاد للدراسة التفرغ على األبناء

 هذه األم عمل عدم حالة في خاصة لألسرة كمعيل األب فقدان أو لبطالةا أن نجد المقابل في

 على سلبا التأثير إلى وتؤدي الحياة ضروريات توفير من تمكن ال لألسرة السيئة المادية الحالة

  .الدراسي تحصيلهم وعلى األبناء

 تبين دراستنا وفي.إضافي دخل هناك كان إذا األسرة داخل بكثير تتحسن األمور أن كما ـ

 بـ والمقدرة إضافي دخل لها ليس بالتي مقارنة ضعيفة إضافي دخل لها التي األسر نسبة أن النتائج

 رقم الجدول نتائج بينته ما وهذا %10.57 هي إضافي دخل لها التي األسر فنسبة. 89.42%: 

)24.(  

 بعض أن فنجد اسيادر األبناء لنجاح مقياسا دائما الجيدة المدية الحالة أن القول يمكن ال وهنا

 األبناء تحصيل أن إال إضافي مدخول وجود وربما واألم األب يعمل حيث ماديا مرتاحة األسر

 اليوم طوال النشغالهم  األبناء على الوالدين كال وابتعاد االستقرار عدم إلى يرجع وهذا ضعيف

  . باستقرارها لألسرة المادية الحالة فصل يمكن ال بالتالي.البيت خارج



 تبين ما وهذا األسر أغلب عند الدراسة على يساعد  األسري الجو أن النتائج من يتبين ماـك

 بالنظام يتعلق ما كل األسري بالجو هنا ونقصد %78.84 األسر نسبة بلغت إذ )21( رقم الجدول في

 تالعالقا ،وكذلك نفسيا يريحهم الذي المناسب الفيزيقي الجو توفير أي. النظافة وكذلك والهدوء

 األبناء تحصيل على تؤثر األسباب هذه كل ألن...التوتر عن والبتعاد المعاملة كحسن األسرية

  .الدراسي

 امتالك إلى تلجأ فإنها جيدا األسرة دخل يكون ،فعندما األسرة دخل بمستوى السكن يرتبط ـ

 مع السكن أو المساكن استئجار إلى تلجأ فإنها  بطال معيلها أو ضعيف دخلها كان إذا أما المساكن

  . األهل

 يمتلكون الذين نسبة أن) 22( رقم الجدول يبين وكما لعينتنا بالنسبة السكن حالة يخص وفيما

أن أغلبية األسر المبحوثة تعيش في وسط أسري مستقل بمنزل  أي  %71.15:  بـ تقدر مساكن

األسري  االجتماعي مناخل ا ملك لألسرة فهي بعيدة عن االهتمام بمستحقات اإليجار المتعبة و يكون 

 التعليمية و التربوية للوظيفة فرصة المتابعة و التفرغ يتيح لألبوين  و االستقرار، إلى بها أقرب

 ميزانية على سلبا يؤثر مما مستأجرة سكنات في تعيش التي للعائالت ذلك يحدث  من لألبناء والعكس

لألبناء للرفع من تحصيلهم  التعليمية و ةالتربوي الوظيفة عن االشتغال عن دلك ينتج كما العائلة،

  .الدراسي

 السكن ضيق ،ألنلألبناء الدراسي التحصيل على تؤثر الغرف وعدد السكن مساحة أن كما ـ

 حيث صحيح والعكس. األفراد عدد كثرة مع في خاصة األبناء لدراسة مناسب مكان بتوفير يسمح ال

 أغلب أن النتائج خالل من ويتبين. لألبناء الدراسي التحصيل زيادة في يساعد المالئم السكن أن نجد

 الغرف فئة أن ،حيث).23( رقم الجدول وضحه ما هذا ما حد إلى السكن في ضيق من تعاني األسر

 اتساع ألن دراسيا األبناء متابعة يعرقل ما هذا ،% 60.57:  بـ تقدر حيث نسبة أكبر هي) 3- 2(

 أكثر الفرصة وإتاحة واجتماعي نفسي استقرار من يوفره لما األسرية الحياة مقومات أهم من المسكن

  .الدراسي تحصيلهم في للزيادة دراسيا األبناء لمتابعة



 ما هذا % 100 بنسبة المدرسية المتطلبات المتمدرسين ألبنائها توفر المبحوثة األسر جميع ـ

 المكتفين الموظفين من العينة أفراد أغلبية أن إلى يرجع وهذا). 25( رقم الجدول نتائج وضحته

  .ماديا

 أبنائها تشجيع قصد الدراسة متطلبات معظم توفير إلى يدفعها الدراسية أبنائها بنتائج األسر اهتمامو

  .المراتب أعلى على للحصول واالجتهاد الجد على أكثر

 يرتبط ال المدرسية المتطلبات توفير أن والمقابالت االستمارات خالل من والمالحظ 

 توفير على جدا حريصة لكنها بسيط دخلها أسر نجد ألننا لألسرة االقتصادي بالمستوى بالضرورة

 البسيط مدخولها من تقتصد الدخل الضعيفة األسر من كثير نجد الحاسوب كتوفير المتطلبات هذه

  .العصر مواكبة على وكذلك الدراسة على أبناءهم يساعدوا كي الجهاز هذا القتنا شهريا

 ،%84:  بـ النسبة تقدر حيث معا والتسلية للبحث الحاسوب تستعمل العينة ةأغلبي أن كما ـ

التمدرس وفي جميع المجاالت لذلك نجد  و التعلم وسائل من كوسيلة يستعمل اآللي صار فاإلعالم

 التحصيل للزيادة في أكثر الدروس فهم على أبنائهم لمساعدة الجهاز هذا استغالل يحاولون األولياء

 الجانب ننسى أن دون الجهاز هذا يوفرها التي العامة المعلومات على االطالع كذلكو ،الدراسي

  .الترفيهي

 حيث الخصوصية الدروس ألبنائها توفر األسر من قليلة نسبة أن) 25( رقم الجدول يبين ـ

 مادتي هي الخصوصية الدروس األبناء فيها يتلقى التي المواد أهم و. %11.86:  بـ النسبة قدرت

 ،%41.46 نسبة الرياضيات في نجد حيت) 27( رقم الجدول مابينه هذا األجنبية واللغة ياضياتالر

 الثالث المواد هذه وتعتبر.رئيسيتان مادتان أنهما اعتبار على %40.24 نسبة نجد األجنبية اللغة أما

. المرحلة ههذ أطفال على تصعب ومناهجها مكثفة برامجها فنجد االبتدائي التعليم مرحلة في رئيسية

 العامل هذا استغالل اإلمكان قدر تحاول المعتبر المادي الدخل ذات األسر أن هو قوله يمكن وما

 الخصوصية للدروس المرتفعة المبالغ هذه دفع يستطيعون ال الدخل محدودي أن أال. أبنائها لصالح

  .ذلك في االستمرار يستطيعون ال فإنهم مرات دفعوا وإن ،وحتى

 ألن لألسرة المادية الحالة بارتفاع يرتفع لألبناء الدراسي التحصيل أن اإلحصائية النتائج تبين

 الدروس ثمن وكذلك المالئم السكن توفير في تساهم أنها كما األبناء متطلبات توفير من يمكنها ذلك



 األسري والجو األسري كاالستقرار المادي الجانب مع توفرها يجب شروط هناك ،لكن الخصوصية

 بالتالي المتطلبات توفير من التمكن وعدم للحرمان تؤدي لألسرة السيئة الحالة بالمقابل. اسبالمن

 و االجتماعي للمستوى إن( الثانية الفرضية يثبت ما وهذا دراسيا األبناء تحصيل انخفاض

  ).لألبناء الدراسي      التحصيل على إيجابي أثر المرتفع االقتصادي

  .ألبناء الدراسي التحصيل في األسرية المتابعة نمط يؤثر : الثالثة الفرضية نتائج -

 النسبة قدرت إذ المدرسية بواجباتهم بالقيام أبناءها تأمر العينة أفراد من بها بأس ال نسبة ـ

 بالجانب األولياء أغلبية اهتمام على يدل وهذا) 28( رقم الجدول بينه ما وهو. %56.73:  بـ

 أبنائهم من يطلبون ال الذين األولياء أما ، الدراسي تحصيلهم من الرفع يف والرغبة ألبنائهم التعليمي

 بحل يقوم أنه حيث بمفرده الطفل اجتهاد-: وهما لسببين راجع فهذا المدرسية بواجباتهم القيام

  . أصال بالتعليم مهتمة غير األسرة أن أو -  نفسه تلقاء من المدرسية واجباته

 رقم الجدول نتائج بينت المدرسية الواجبات حل في لألبناء ينالوالد مساعدة كيفية عن أما ـ

 حالة في أبناءهم يوجهون %77.19:  بـ والمقدرة عينتنا في المبحوثة األسر أغلبية أن) 29(

 التعليمي المستوى على على يدل ،وهذا الضرورة عند بالمساعدة يقومون أنهم أي فقط الصعوبة

 أبنائهم اعتماد في منهم رغبة) وجامعي ثانوي مستوى( العينة رادأف أغلبية به يتمتع الذي المرتفع

 الدراسي التحصيل مستوى من الرفع في فعال جد األسلوب وهذا.واجباتهم حل في أنفسهم على

 يرجع وهذا مساعدة دون فقط المدرسية واجباتهم حل أبنائها من تطلب األسر بعض أما. لألبناء

 بنفسه الواجبات بحل يقوم من األولياء من ،وهناك لألولياء توسطالم أو الضعيف التعليمي للمستوى

 تحصيله مستوى تدني بالتالي النفس على االعتماد وعدم اإلتكالية يتعلم االبن ،وهنا ابنه عن نيابة

  . الدراسي

 نسبتهم تبلغ حيث ألبنائها المدرسي النشاط متابعة في معين وقت تقضي األسر أغلب ـ

 نشاط متابعة في األولياء يقضيها التي المدة عن أما) 30( رقم الجدول حهوض ما هذا  75.96%

 هذه في يوميا واحدة ساعة تقضي العينة هذه من: بـ نسبتها والمقدرة األغلبية أن فنجد األبناء

 داوم إذا الدراسي األبناء تحصيل مستوى من للرفع كافية المدة هذه تكون قد.  %49.36 المتابعة

 عاملة األم كانت إذا خصوصا الوقت ضيق من يشتكي األولياء من فالكثير.يوميا هاعلي األولياء



 في أكثر فالعبرة األبناء لمتابعة قصير ولو وقت تخصيص هو لألولياء قوله مايجد لكن. يومية

 الزمنية المدة من أكثر والديه طرف من يتابع عندما الطفل به يشعر وما للمتابعة النفسي الجانب

 ضعف أو لالمباالة راجع طبعا وهذا األبناء لمتابعة وقت أي تخصص ال التي األسر أما.  الطويلة

  .الطالق أو كالوفاة ذكرها سبق والتي االجتماعية الظروف بعض وكذلك المستوى

 رقم الجدول نتائج خالل فمن لألبناء المذاكرة في األولياء يتبعه الذي األسلوب عن أما ـ

:  بـ نسبتهم قدرت حيث الواجبات أداء ثم الدروس مراجعة أسلوب تبعت األغلبية أن نجد) 31(

 سوف الذي الجديد الدرس يحضر ثم الماضي الدرس أو الماضية الدروس تراجع وفيها 55.46%

  .الفهم على يساعدونهم حتى غدا يتناولونه

 ألنها روسهد فهم للطفل يمكن خاللها فمن فقط المنزلية الواجبات بأداء فتهتم نسبة أضعف أما

 تمارس الطريقة ،وهذه %14.84:  بـ نسبتهم قدرت حيث المأخوذ الدرس حول مباشرة تطبيقات

  . الدروس مراجعة إلى يحتاجون ال ألنهم العالية المستويات ذوي األولياء ومع النجباء، األطفال مع

 مستوى من للرفع األبناء وتدفع وايجابية نافعة األولياء يتبعها التي األساليب جل أن المالحظ

 وقدراته يتوافق والذي معه األنجع المتابعة أسلوب طفل كل مع يستخدم أن بشرط الدراسي تحصيلهم

  .الذهنية

 إذ لذلك تبريرا تقديم منهم تطلب المدرسة من العودة في األبناء تأخر إذا األولياء  أغلب ـ

 له النصح تقديم ثم االبن تأخر سبب معرفة بهدف %83.92 تبلغ نسبتهم أن) 32( رقم الجدول يبين

 فإنها اجتماعية مشاكل من تعاني التي األسر أما.الصغر منذ المسؤولية االبن يتحمل وكي. ذلك بعد

  .المدرسة من العودة في أبنائها بتأخر تهتم ال

 و مهم جد هو االبتدائية المرحلة في وخاصة الصغر منذ لألبناء الدراسة أوقات تحديد إن ـ

 ال فهم األبناء عناد من البدايات في األولياء يعاني قد ، الدراسة حب الطفل لدى يغرس حيث فعال،

 بمفردهم يدرسون ويصبحون أذهانهم في العملية هذه تترسخ الوقت مرور مع لكن االلتزام يحبون

 بـ والمقدرة العينة من كبيرة نسبة أن) 33( رقم الجدول نتائج توضحه وما.والديهما من طلب ودون

 بالتحصيل  العينة أولياء اهتمام على يدل وهذا األبناء دراسة أوقات بتحديد تقوم 59.61%: 

   ألبنائهم الدراسي



 للعب أوقات ألبنائها تحدد %53.84:  بـ والمقدرة العينة أفراد من بها بأس ال نسبة ـ

 الهوايات و التالميو اختالف هو يالحظ وما ،) 34( رقم الجدول  بينه ما وهو.الهوايات وممارسة

  .التلفاز مشاهدة رسم، إلكترونية، ألعاب رياضية، ألعاب في تمثلت حيث

 أبنائها مع تتعامل البحث عينة في األسر معظم أن وجد اإلحصائية النتائج خالل من ـ

 رقم الجدول في تبين ما وهذا الحوار وأسلوب الشدة مع الحنان توفير  كأسلوب مرنة تنشئة بأساليب

 نسبة وكذلك الشدة مع الحنان توفير أسلوب تتبع البحث عينة من %40.47 نسبة نجد حيث) 35(

 أفراد ألبناء الدراسية النتائج ارتفاع يفسر ما وهذا. أبنائها تنشئة في الحوار أسلوب تتبع 39.28%

 و النصح وتقديم لألخطاء تنبيههم مع ويناقشونهم األبناء تصرفات  يستفسرون  فاألولياء عينتنا،

 على.لألبناء الدراسي التحصيل على إيجابيا تأثيرا له التنشئة في األسلوب وهذا.اإلقناع و التوجيه

 التحصيل على سلبية آثار له تكون والتسلط والتخويف العقاب يشمل والذي المتشدد األسلوب عكس

 تحصيله جعترا بالتالي ويكرهها  الدراسة من يخاف البداية من الطفل نجد لألبناء،حيث الدراسي

  .الدراسي

 رقم الجدول نتائج بينته ما هذا المرضية نتائجهم على أبناءها تكافئ عينتنا في األسر أغلب ـ

 قدرت إذ ألبنائها الهدايا تقدم األسر فأغلب أبنائها مكافأة في بينها فيما تختلف األسر أن إال) 30(

  الهدايا وتقديم ألن عليهم والثناء مرضيةال األبناء بنتائج الفرح عن فالتعبير ،%46.24:  بـ نسبتهم

 الدراسي التحصيل زيادة في إيجابيا تأثيرا تؤثر...) مالية، مبالغ نافعة، إلكترونية قصص،ألعاب(

 والعكس.التحصيل في أكثر الزيادة بالتالي الثناء عليه استحق مجهودا بذل بأنه فتشعره لألبناء

 الطفل هذا فإن بذلك يهتمون ال واألولياء مرضية نتائج ويحصل مجتهد طفل نجد فعندما صحيح

 يؤثر بالتالي نفسيته على سلبيا ذلك فيؤثر االعتبار بعين تؤخذ لم مجهوداته أن ويشعر عزيمته تحبط

  .المقبلة المرة في الدراسي تحصيله على سلبا

 نتائج ىعل األبناء حصول حالة في بالتوبيخ تقوم العينة من %92.30 نسبة أن النتائج تبين ـ

 تقوم عينتنا من أسرة توجد ال بينما . القادمة المرة في أكثر لالجتهاد نصحه  ذلك بعد.ضعيفة

 الطفل يحمل والشدة الضرب ألن ما لحد حسن مؤشر وهذا.الضعيفة نقاطهم نتيجة أبنائها بضرب

 وقدراته قتهطا من أكثر جهودا منه طلب إذا خاصة النفسية الناحية من عليه ويؤثر  طاقته من أكثر

  .الدراسي نشاطه لمتابعة كافي وقت وتخصيص الطفل محاورة يجب بل. الذهنية



 قصد وهذا المدرسة زيارة هو المنزل خارج لألبناء المدرسي النشاط متابعة أنماط أهم من ـ

 العام مستواه على أكثر لإلطالع معلميه مع مقابالت بإجراء الدراسية ونتائجه سلوكه على االطالع

 حيث العلم وحب الدراسة على أبنائه لتحفيز المدرسة يزور من ،وهناك لزمالئه بالنسبة تواهومس

 إلى يدفعهم هذا طرفهم من مستمرة مراقبة محل أنهم يشعرون كما األولياء باهتمام األبناء يشعر

  .الجيد التحصيل

 متوسطة نسبة تعتبر باستمرار و للمدرسة األولياء زيارات أن) 38( رقم الجدول من ويتبين

 يزورون الذين األسر تخص فهي عينتنا من %37.5 نسبة ،أما %47.11:  بـ نسبتها قدرت إذ

 أو أبنائهم، نتائج لتفحص المفتوحة األبواب أيام بالزيارة يقومون فهم باستمرار وليس أحيانا المدرسة

  .فقط المدرسة طرف من يستدعون عندما

 أن) 39( رقم الجدول يبين إذ التالميذ أولياء اجتماع ضرتح ال بحثنا عينة في األسر أغلبية ـ

 عند خاصة( الوقت ضيق - الالمباالة أهمها أسباب لعدة راجع وهذا. %55.76 : بـ تقدر نسبتهم

 هذه من ترجى فائدة ال أنه صرحوا األولياء من والكثير دعوات تلقي عدم -) معا واألم األب عمل

 ملموس تغير أي مالحظة دون موسم كل بداية مع األموال جمع في فقط يتضح ودورها االجتماعات

 التي المدرسة مستجدات على اإلطالع  بغرض التالميذ أولياء اجتماع تحضر التي األسر نسبة أما.

 األبناء إشعار وكذلك .المساعدة لتقديم وكذلك كمبنى هي حيث من المدرسة وكذلك التالميذ تخص

  . والتحصيل الجد على أكثر ذلك يشجعهم حتى المدرسة يخص ما بكل باالهتمام

 بينت التربوي اإلصالح ظل في األبناء متابعة في األولياء تواجه التي الصعوبات عن أما ـ

 نسبتهم بلغت حيث الدراسية المناهج صعوبة من تشكو العينة أفراد أغلب أن)40( رقم الجدول نتائج

 من أحدث الحالي الدراسي المنهج أن األمهات خاصة األولياء من الكثير لنا صرح وهنا 37.45%

 دراسيا أبنائهم متابعة من المستوى ضعيفي األولياء على يصعب بحيث بكثير منه أصعب لكنه القديم

 نسبة أعلى وهي).اللغة،الرياضيات(  األساسية المواد في ،خاصة المستوى متوسطي وأحيانا

 المسؤوليات وكثرة المنهاج، بطول مقارنة وقتال ضيق مثل نسبة أقل أخرى صعوبات إلى باالضافة

 األبناء خاصة. األبناء مع التعامل صعوبة من تشكو أخرى وأسر للعمل المرأة خروج مع خاصة

  . بها يمرون التي العمرية المرحلة وطبيعة الذكور



  

 التحصيل مستوى على يؤثر األسرية المتابعة نمط أن اإلحصائية النتائج خالل كن نستنتج

 صحيح ،والعكس الدراسي التحصيل على إيجابي أثر له المرن النمط أن نجد ،حيث لألبناء راسيالد

 بعين وضع مع طبعا.لألبناء الدراسي التحصيل على سلبي أثر له المتسيب أو المتشدد النمط أي

 نمط يؤثر(الثالثة الفرضية صحة يثبت ما وهذا.باألبناء الخاصة والقدرات الفردية الفروق االعتبار

 ).ألبناء الدراسي التحصيل في األسرية المتابعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 



  الخاتمة

 وتأثيرها األسرية المتابعة وأنماط محددات"  بعنوان هي والتي أيدينا بين التي المحاولة هذه

 رانظ الموصوع عناصر بجميع إلمامها وعدم محدوديتها تماما ندرك" لألبناء الدراسي التحصيل على

 ألنه جدا الحساس الموضوع هذا في أكثر للتعمق الطلبة أمام االهتمام بإثارة قمنا ،لهذا تشعبه لكثرة

 الهائل التطور مع خاصة المستقبل ونساء رجال باعتبارهم ومتابعتهم األطفال معاملة بكيفية يهتم

 المجتمعات الستثمار روةث ويعتبرها المعلومات على يعتمد الذي التطور هذا بأسره العالم يشهده الذي

  .بنفسها االرتقاء تريد التي الحديثة

  أساليبها وأنجع األسرية، المتابعة محددات وأقوى أهم عرض إلى البحث هذا خالل من قمنا فقد

  .تعيقها التي الصعوبات أهم إلى التعرض وكذلك

 لرأسمالا حيث من أكبر رصيدا يملكون الذين المتمدرسين األبناء أن إلى توصلنا وقد

 ومتطلبات تتماشى مرنة سليمة أسرية متابعة يتلقون والذين االجتماعي و الثقافي و االقتصادي

  .الدراسي تحصيلهم مستوى من للرفع  المهيؤون همالعصر،

 واألسباب الوراثية األسباب منها فيه تتحكم متعددة عوامل له الدراسي التحصيل بأن نعلم فكما

 المتابعة نمط وإلى لألسرة واالقتصادي والثقافي االجتماعي الجانب إلى ولىاأل بالدرجة تعود المكتسبة

 للقدرات والجيد الطبيعي النمو على بدورها تنعكس العوامل هذه كل   األبناء على المطبقة سريةألا

 تظهر والتي لألبناء، العقلية

    لألبناء الدراسي التحصيل ارتفاع خالل من آثارها

 األنماط وإيجاد  المتابعة محددات جميع بتكييف إال تتم ال لألبناء السليمة األسرية المتابعةو

 تكوين لضمان لألبناء الدراسي التحصيل مستوى من الرفع على تساعد التي وااليجابية الحديثة

 األسس من مجموعة على ترتكز أن يجب األسرية المتابعة هذه تكوين أحسن مكونة إطارات

 جميع تكييف ومحاولة ،األبناء تمس التي الجوانب بجمع االهتمام األولياء على يجب بحيث والقواعد

  . لألبناء الدراسي التحصيل على تساعد التي العوامل

  التوفيق ولي واهللا                                                                          



  :قتراحاتوا توصيات

 بعض على بناءا و وبناءا أيضا النظري والجانب للدراسة يدانيالم الجانب في جاء ما على بناء

 هذه  بتقديم النتائج تثمين من البد المقابالت، خالل المبحوثين بعض بها أدلى التي االقتراحات

  : المجال هذا في تفيد أن نرجو والتي الدراسة بموضوع تتعلق التي والتوصيات االقتراحات

 هي األم ألن الفتيات خاصة المستقبل، ونساء رجال أنهم اعتبار ىعل األطفال بتعليم االهتمام ـ

 من لألولياء التعليمي المستوى يكون ال كي.المستقبل أمهات هن اليوم وبنات لألبناء متابعة األكثر

  .لألبناء المدرسي النشاط معيقات

 الطرفين نبي المشاكل يثير ما تجنب ومحاولة األسري االستقرار خلق في األولياء اجتهاد ـ

 في التفكير قبل  األبناء مصير التفكير األبناء،وكذلك وجود مع خاصة االنفصال يحصل ال حتى

  .لألبناء الدراسي التحصيل على تنعكس سلبية آثار من لذلك لما أخرى مرة الزواج إعادة

 عملية لتيسير وكذلك للدراسة متنفس يجد حتى المنزل في للطفل مساحة توفير محاولة ـ

 ألن والهدوء والترتيب كالنظافة المنزل في الفيزيقي الجانب توفير وكذلك.المدرسي نشاطه بعةمتا

  .لألبناء الدراسي التحصيل من الرفع إلى تؤدي العوامل هذه كل

 المستجدات على االطالع في االجتهاد ومحاولة الثقافي بمستواهم االهتمام الوالدين على ـ

 به يستطيعون معرفي زاد لديهم يكون حتى) ،المجالت ،الجرائد الكتب( المطالعة طريق عن وذلك

دون أن ننسى مواكبة . أبنائهم ألسئلة مقنعة إجابات من تمكنهم وثرية علمية متابعة األبناء متابعة

التطورات العلمية الحديثة عن طريق تصفح األنترنيت لمشاركة أبنائهم والعمل على توجيههم 

  .ةجال تقنيات الحاسوب الذي أصبح من أهم وسائل التعليم الحديثالتوجيه الصحيح وخاصة في م

 ومصاريف ،حاسوب تدعيمية ،كتب المدرسية ألدوات مثل الدراسية المستلزمات توفير ـ

 ألنها).الفرنسية اللغة الرياضيات، العربية، اللغة( الرئيسية المواد في خاصة الخصوصية الدروس

 من مجموعة بها منزلية مكتبة إنشاء األسرة محاولة.  جالمناه صعوبة مع ملحة ضرورة أصبحت

 في جديا التفكير الوالدين  على يجب كما. أبنائهم عند المطالعة حب لغرس والمجالت القصص

 أعمال إيجاد محاولة حتى أو عملهم مناصب تحسين في واالجتهاد بالسعي لألسرة المادي الجانب

  .لألسرة المعيشي المستوى لتحسين إضافية



 كاهلها على يقع التي األم صحة على حفاظا الوالدات بين المباعدة االعتبار بعين األخذ ـ

 السكن أزمة مع خاصة. والمتابعة العناية في الطفل حقوق لضمان وكذلك المتابعة في األكبر العبء

  . قليل الغرف وعدد ضيق نجده وجد وان وحتى الحالية

 على يجبف .والمعنوية المادية المحفزات طريق عن الدراسة على األبناء تشجيع محاولة ـ

 الكتب مثل مرضية نتائج على حصولهم حالة في لألبناء ومعنوية مادية مكافآت تقديم الوالدين

 من والرفع أكثر االجتهاد على لتحفيزهم..  الفرح وإظهار ،اإلطراء نقود ، االلكترونية ،األلعاب

  الدراسي تحصيلهم مستوى

 تخصيص المستطاع قدر األولياء محاولةرة أن تولي اهتماماً أكبر بأبنائها ويجب على األس ـ

 واألم األب كان وان حتى الدراسي وبتحصيلهم بهم االهتمام و أبنائهم لمتابعة معين وقت

 الوالدين وعلى أوليائهم ومراقبة باهتمام األبناء يشعر حتى قصيرا وقتا كان  إن و وحتى.عاملين

 يتناسب بما الهوايات وممارسة والدراسة اللعب بين أوقاتهم تنظيم حسن لىع أبنائهم مساعدة

  .العقلية وقدراتهم

 من له لما الصغر منذ األبناء تنشئة في والحواري الديمقراطي األسلوب  إتباع األهل على ـ

 في إال المتشددة األساليب عن اإلمكان قدر واالبتعاد لألبناء الدراسي التحصيل على إيجابية آثار

  .فقط القصوى الضرورة

  الصغر منذ المطالعة على التشجيع ـ

  .والدراسة اللعب بين الموازنة وكيفية وقته تنظيم كيفية على الصغر منذ الطفل تعويد ـ

  .أسر-تالميذ-إدارة– معلمين من التربوية العملية أطراف كل أفراد بين التربوية العالقة تحسين ـ

 األبناء نتائج ومراقبة للمدرسة المستمرة الزيارةسرة والمدرسة وتنمية روح التعاون بين األ ـ

 تحصيل  لمتابعة  التالميذ، أولياء مجالس وحضور.المراسلة دفاتر ومراقبة.  باستمرار الدراسية

  . التعليم أهمية بمدى وإشعارهم لألبناء الدراسية األوضاع حول  المعلمين ومناقشة وسلوكهم األبناء

توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج واعتبارها مؤشرات ومنطلقات لدراسات  ـ االهتمام بما

خاصة وأن األطفال أهم شريحة في المجتمع فهم رجال ) المتابعة األسرية (في هذا المجال  أخرى

 .ونساء المستقبل 

 
 
 



 
  الدراسة ملخص

 التحصيل على وتأثيرها األسرية المتابعة وأنماط محددات"  بعنوان الدراسة هذه جاءت لقد

 ،المستوى واستقرارها وتنظيمها األسرة حجم في المحددات هذه حصر تم وقد"لألبناء الدراسي

 هذه تأثير مدى دراسة على عكفنا وقد لألسرة واالقتصادي االجتماعي ،المستوى للوالدين التعليمي

 المعتمدة الطرقات حيث نم األسرية المتابعة أنماط إلى ،وكذلك للبناء األسرية المتابعة على العوامل

 ،وكذلك خارجه أو المنزل داخل سواء لألبناء المدرسي النشاط متابعة في الوالدين طرف من

  .المتابعة هذه في تواجههم التي الصعوبات

 محددات تؤثر" مؤداها رئيسية فرضية طرح على هذه دراستنا في اعتمدنا الغرض ولهذا

 طرح تم ومنه ."االبتدائية المرحلة في لألبناء الدراسي التحصيل على األسرية المتابعة وأنماط

  :جزئية فرضيات

  .لألبناء الدراسي التحصيل في إيجابيا يؤثر لآلباء  المرتفع التعليمي المستوى إن ـ1

  .لألبناء الدراسي التحصيل على إيجابي أثر المرتفع االقتصادي و االجتماعي للمستوى إن ـ2

  .ألبناء الدراسي التحصيل في يةاألسر المتابعة نمط يؤثر ـ3

 فيها استخدمنا وصفية ميدانية ودراسة نظرية مقاربة على الموضوع معالجة في اعتمدنا وقد

  .فردا 104 شملت التي واالستمارة والمقابلة المالحظة من كل

  :       ليةالتا النتائج إلى توصلنا الميدانية النظرية المعالجة خالل ومن السابقة الفرضيات من وانطالقا

  :أوال

 كلما أنه حيث لألبناء الدراسي والتحصيل للوالدين التعليمي المستوى بين عالقة هناك أن

 ،ألن لألبناء الدراسي التحصيل  ارتفاع في ذلك ساهم كلما لألولياء التعليمي المستوى ارتفع

 والتعلم العلم قيمة ونيدرك ويجعلهم أبنائهم متابعة األولياء على يسهل المرتفع التعليمي المستوى

 وحل الدروس فهم في ومساعدتهم ألبنائهم الدراسية بالنتائج الكبير االهتمام خالل من ذلك ويظهر

 العلمي مشوارهم خالل من ألبنائهم تقديمه يمكنهم الذي المعرفي الزاد إلى باإلضافة الواجبات



 لسنهم وفقا أبنائهم متابعة من تمكنهم تيال والنفسية التربوية بالوسائل بينة على يكونون كما والثقافي

 على البالغ األثر لها التي األسرية المتابعة محددات أهم من التعليمي المستوى ،بالتالي وقدراتهم

  لألبناء الدراسي التحصيل

  :ثانيا

 ذلك ألن) االقتصادية( لألسرة المادية الحالة بارتفاع يرتفع لألبناء الدراسي التحصيل أن كما

 الدروس ثمن ،وكذلك المالئم السكن توفير في تساهم أنها كما األبناء متطلبات توفير من يمكنها

 األسري والجو األسري كاالستقرار المادي الجانب مع توفرها يجب شروط هناك ،لكن الخصوصية

  . المناسب

  :ثالثا

 تابعةالم نمط أن أي لألبناء الدراسي والتحصيل األسرية المتابعة نمط بين عالقة هناك

 على إيجابي أثر له المرن النمط أن نجد ،حيث لألبناء الدراسي التحصيل مستوى على يؤثر األسرية

 التحصيل على سلبي أثر له المتسيب أو المتشدد النمط أي صحيح ،والعكس الدراسي التحصيل

  .ءباألبنا الخاصة والقدرات الفردية الفروق االعتبار بعين وضع مع طبعا لألبناء الدراسي
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية                                 

  العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

  بسكرة خيضر محمد جامعة

  واالجتماعية اإلنسانية العلوم يةكل 

 اإلجتماع علم قسم      

                        التربية اجتماع علم تخصص

                    
  

  :حول بحث استمارة
 

                 

 

 

 

  بسكرة مدينةب نيةاميد دراسة

   لألسرة موجهة االستبيان استمارة
  

  :مالحظة

 اجتماع علم تخصص االجتماع علم في الماجستير شهادة لنيل مكملة مذآرة إنجاز إطار في
  .التربية

 تستغل اإلجابات أن علمكم في وليكن يناسب الذي التقدير أمام)×( عالمة وضع منكم، نرجوا
  . بحته علمية ألغراض

  

  :األستاذ إشراف                       :ةالطالب إعداد

الدين نور زمام:الدآتور                               سميرة ونجن
    

  2011/2012:الجامعية السنة
  

  
وتأثيرها األسرية المتابعة وأنماط محددات   

 لألبناء الدراسي التحصيل على        

 



 :بيانات عامة حول األسرة:المحور األول 

  )أوالد+ زوجة+ زوج( نووية أسرة ـ:     األسرة طبيعة ـ1

  )أوالد+ زوجة+ زوج+ جدة+  جد:   (ممتدة أسرة ـ                          

  :...............األسرة أفراد عدد ـ2

  :  للوالدين بالنسبة ـ3

   الزوج سن ـ               

  الزوجة سن ـ               

  :ـ بالنسبة لألوالد4

  ذآور  إناث  

 عدد المتمدرسين 

    

  ــ ما هي الحالة العائلية لألسرة ؟5

  ـ استمرارية في الزواج 

  ـ طالق

    ـ وفاة أحد الوالدين 

  ؟ الزواج  آما أحد أعاد هل ـ6

    ال    نعم:     األب 

         ال  نعم:      األم 

  ـ ماهو المعدل  الدراسي إلبنكم أو إبنتكم؟7

               13أآثر من                 13- 10بين                10أقل من 

    ؟        نعم                      الـ هل البنك أو ابنتك أصدقاء 8

 



  ـ  إذا آان نعم فكيف يختار ابنك أو ابنتك أصدقاءهم ؟ 

  الطفل هو الذي يختار     

  الوالدين هما اللذان يختاران     

    الوالدان يرشدان الطفل على نوع المصادقة   

  :بيانات خاصة بالمستوى التعليمي لألولياء:المحور الثاني

  :للوالدين العلمي عداداإل ـ09

  

  ؟ الجرائد تقرأ هل ـ10

  يقرؤها ال  أحيانا  دائما:   األب

    تقرؤها ال  أحيانا  دائما:    األم

  ؟ الكتب  تطالع هل ـ11

    ال    نعم:     األب

    ال    نعم:     األم

       ؟ المدرسية  أبنائكم بنتائج تهتمان هل ـ12

    ال    نعم:     األب

     ال    نعم:     األم

  ........................................................................تذآر أخرى ـ

  ـ هل يتلقى األبناء مساعدة منكما في فهم الدروس ؟13 

      ال                نعم 

األب     أمي     إبتدائي متوسط ثانوي  جامعي

 األم  أمية    إبتدائي متوسط ثانوي  جامعي



    ـ من يقوم بمتابعة األبناء؟         األب                            األم14

  ـ هل يستفيد األبناء من الثقافة العلمية التي تقدمها األسرة ؟15

    ال                  نعم 

    هل تملكون مكتبة منزلية؟      نعم                 ال - 16

م ما هي الكتب التي تغلب ـ في حالة االجابة بنع

  ...........................................................................عليها؟

ال وضح سبب : ـ في حالة االجابة بـ 

  ...............................................................................ذلك؟

    ال          نعم:       طالعة؟الم على أبناءآما تشجعان هل ـ17

    آتب؟ معارض أو خارجية مكتبات إلى أبناءآما تصطحبان هل ـ18

    أحيانا             ال                     نعم

  ال                     نعم    أبنائكما؟ ألصدقاء التعليمي بالمستوى تهتمان هل -19

  :تماعية واالقتصادية ألفراد العينةبيانات خاصة بالحالة االج:المحور الثالث

  :ـ مهنة الوالدين 20

  :..............................األم

  :.............................األب

  ؟ الدراسة على يساعد األسرة داخل الجو هل رأيكما في ـ21

     أحيانا                     ال                         نعم

  ؟ السكن الةح هي آيف ـ22

    مستأجر    مالك 

    



  السكن؟ في الغرف عدد هي ما -23

    ال                       نعم    ؟ إظافي دخل لألسرة هل ــ24

  ....................................................................مصدره؟ حدد ـ

   لألبناء؟ الدراسية المتطلبات توفرون هل ـ25

    ال   نعم

  المتطلبات؟ هذه تتمثل فيما نعم الجواب آان إذا -

   خصوصية دروس ـ د  المدرسية األدوات أـ

  آمبيوتر  ـ ه          تدعيمية آتب ـ ب

  الجيدة التغذية وـ  ثقافية آتب ـ ج

 للبحث أم للتسلية يستخدم هل حاسوب  تملكون آنتم إذا -26

  .......................................................................................والدراسة؟

..............................................................................................  

 تحديد نرجو خصوصية دروسا يتلقون األبناء آان إذا  ـ27

  ........................................................................................المواد؟

............................................................................................................ 
  :العينة أفراد لدى األسرية المتابعة نمط حول بيانات: الرابع المحور

  ناء على أوامر منكما ؟   ـ هل يقوم األبناء بواجباتهم  المدرسية ب28

    أحيانا   نعم                            ال    

 

    



  ـ آيف تساعدان األبناء في حل الواجبات المدرسية؟29

  ـأنتما من يقوم بحل الواجبات     

    ـتطلبون منهم حل الواجبات وفقط   

      ـتوجهونهم في حالة الصعوبة فقط    

    في المذاآرة لألبناء؟   ـ آم ساعة تقضيانها 30

  ـ ما هو األسلوب الذي تتبعانه في المذاآرة لألبناء؟31

  ـ آداء الواجبات                       مراجعة الدروس ثم آداء الواجبات 

ـمراجعة الدروس وتحضير الدرس الجديد                    طريقة أخرى 

.......................تذآر

............................................................................  

.........................................................................................................  

  هل؟ المدرسة من العودة في األبناء تأخر إذا ـ32

  يعاقبون ـ    

  تهتمان ال ـ    

    التأخر سبب لبانتط ـ    

    ؟ للدراسة أوقات لألبناء تحددان هل ـ33

  أحيانا                     ال                         نعم

  ؟ الهوايات وممارسة للعب أوقات تحددان هل ـ34

  أحيانا                     ال                         نعم

  .....................................................................وجدت؟ إن الهوايات هذه نوع ما ـ

..........................................................................................................  

  األبناء؟ تنشئة في أصح ترونها التي التنشئة أساليب هي ما ـ35



  التدليل                                الشدة مع الحنان توفير

    التخويف                                 التسلط

  العقاب               الحوار

  مرضية؟ نتائج على الحصول حالة في األبناء تكافئان ـكيف36

  أآثر التشجيع        عليهم الثناء ـ

  مباالة ال   هدية تقديم ـ

  ؟ ضعيفة نتائج على حصولهم  حالة في األبناء مع تتصرفان آيف  ـ37

      النصيحة             اإلهتمام  عدم            التوبيخ                 الضرب

      األبناء؟ بها يدرس التي المدرسة تزوران هل ـ38

     أحيانا                     ال                         نعم

  ..........................................أذآره؟ سبب م،أليبنع اإلجابة آانت إذا ـ

    ال                        نعم    التالميذ؟ أولياء اجتماع تحضران هل ــ39

 هو ما أوال نعم اإلجابة آانت إذا  ـ
........................................................................................السبب؟

..................................................................................................  

  التربوي؟ االصالح ظل في األبناء متابعة في تواجهكما التي الصعوبات ماهي ـ40

         أحيانا                     ال                         نعم  المناهج صعوبة

       أحيانا                ال             نعم      األبناء مع التعامل صعوبة 

       أحيانا             ال                نعم          الوقت تنظيم وعدم ضيق

                 تعاونك على وشكرا العبارات كل على أجبت قد أنك تأكد                       
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  باألسرة الخاصة المقابلة دليل

  سابقا؟ عليه كانت عما األسرية المتابعة مهمة من سهلت الجديدة المناهج هل*  أ

  ؟ الجديد الدراسي للمنهاج تقييمكم ما ـ1

  أحدث؟ ،مشابه،أم أفضل هو هل ـ

  كثيف؟ هو هل ـ

  قديم؟ال المنهاج من أكثر المضمون على يعتمد هل ـ

  التربوي؟ اإلصالح ظل في األسرة دور من حددت التي األمور هي ما ـ2

  التربوي؟ اإلصالح هذا ظل في ألبنائك متابعتك سير في تغير الذي ما ـ

  ألبنائك؟ متابعتك تحسين على الجديد الدراسي المنهج ساعدك هل ـ

  ؟ المتبعة المدرسي للنشاط المتابعة طريقة هي ما ـ

  القديم؟ المنهج مع بالطريقة مقارنة الطريقة هذه يعيب الذي ما ـ

  تقصير؟ هناك أم كافي أبنائك متابعة في تقضيه الذي الوقت هل ـ

  التربوي؟ اإلصالح ظل في األسرية المتابعة تواجه التي الصعوبات هي ما ـ3

  متابعين؟ كأولياء لكم بالنسبة المناهج صعوبة تقصدون هل ـ

  صعوبات؟ يهاف تجدون التي المواد أكثر ـ

  إبتدائي؟ الثانية السنة من ابتداءا الفرنسية اللغة تدريس فرض بعد خاصة اللغوي الجانب عن وماذا ـ

  ؟ متابعتكم ظل في األبناء تحصيل مستوى على الجديدة اإلصالحات هذه تطبيق أثر ما* ب

  أبنائك؟ نتائج هي كيف ـ

  النتائج؟ بهذه راض أنت هل ـ

  اإلصالح؟ وبعد قبل ائجالنت بين فرق هناك هل ـ

  األبناء؟ نتائج على بها تقومون التي المستمرة المتابعة آثار ما ـ



  اإلصالحات؟ ظل في والمدرسة األسرة بين العالقة تفعيل آليات هي ما* ج

  األبناء؟ بها يدرس التي المدرسة تزورون هل ـ

  الزيارات؟ هذه طبيعة ما ـ

  التالميذ؟ أولياء اجتماع تحضرون هل ـ

  تحضرون؟ سبب وألي ـ

  التربوية؟ العملية إلنجاح الدعم بتقديم التالميذ اولياء جمعية تقوم هل ـ

  بانتظام؟ بالمدرسة ابنك تتفقد أن الضروري من أنه تعتقد هل ـ

  والمدرسة؟ األسرة بين التفاعل لتحقيق المشاركة مظاهر أهم هي ما رأيكم حسب ـ

  عليمية؟الت العملية في األسرة إشراك يتم كيف ـ

  التربوي؟ اإلصالح ظل في والمدرسة األسرة تكامل مستقبل ترى كيف ـ

  بالتغيير؟ يوحي أم مبهم هو هل ـ

 

 


