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 :ةـــــــــــــــــــــــــــدمـقـم

عداد  تتفاوت في بساطتيا  النشءدأبت المجتمعات البشرية عمى استخدام تقنيات وأساليب في التربية وا 

ودرجة تعقيدىا لجعل الفرد عمى وعي بمتغيرات الحياة وبالنماذج السموكية السائدة في بيئتو اإلجتماعية 

كسابيم األدوار واإلتجاىات المتوقعة منيم، كما أالتي ىم  ن مستقبل األمة يتحدد بشكل أعضاء فييا وا 

ىم مقاييس تطور أكبير بالظروف التربوية التي يتعرض ليا أفراد الجيل الجديد، لكون التربية مقياس من 

 كما يقاس االزدىار ألي ، الحضاريم العممي ورقيومفيي الوسيمة التي يقاس بيا تقدمو،األمم والشعوب

 .ىتمام لمميدان التربويإمة من األمم بمقدار ما توليو من عناية وأ

و ال تقتصر وظائفيا  فالبمدان المتقدمة ترى في التربية الوسيمة األساسية لتأكيد قوتيا من كافة المجاالت 

 بل ىي استثمار حضاري البد منو،  فالتربية ، والثقافية فحسباالجتماعيةأ وعمى الجوانب االقتصادية

لى تكوين اإلنسان الصالح لمجتمعو وأمتو فيي تمك التي تبدأ في األسرة بأساليب وطرق يمارسيا إتيدف 

خرى عمى استكمال بناء شخصية الطفل من أسرة الى أاآلباء عمى األبناء تتنوع وتختمف بل تتباين من 

فاألسرة تكسب .جرائي دقيقإىداف يستقييا من فمسفة المجتمع وعقيدتو وقيمو بشكل أكل جوانبيا لتحقيق 

 في ذلك معايير  سميمةتراعي الطفل األنماط األولية لمسموك بنظم تتأثر بالثقافة السائدة لتنشئة اجتماعية

 تؤىميا إلحتالل الصدارة في تمقين ا واجتماعياالمجتمع وقيمو وعاداتو،  فاألسرة تحتل مكانة مرموقة تاريخي

 تكمميا في ىذا ثم المؤسسة التربوية األولى إلعتبارىاالناشئة مبادئ التربية التي تالزميا مدى الحياة، 

ستراتيجيا ثاني بعد األسرة في المجتمع نظرا ألىميتيا القصوى ودورىا إالتي تحتل مركزا ،و الدور المدرسة

 تمك الوظيفة المزدوجة التي تنقل تراث ،ذ تعتبر المسؤول األكبر عن قياميا بالوظيفة التربويةإالبارز، 

 درجات أعمىاألمة الثقافي لألجيال الناشئة وتحافظ عميو من جية وتعمل عمى تعزيزه ورفع مستواه الى 

 .أخرىالرقي والتقدم من جية 
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 فالمدرسة بقدر ما تكون متكاممة في نظاميا ومنيجيا ومناخيا الدراسي بقدر ما تكون تؤثر في شخصية 

ىدافيا المرجوة، وتحقيقيا لميدف األول والرئيسي الذي تتشارك فيو مع األسرة أفرادىا وبالتالي تحقق أ

في تكوين فرد ناجح يتكيف مع المجتمع ويقوم بأدواره المنوطة في الحياة االجتماعية التي تحيط والمتمثل

 نسيج من العالقات التي تربط يعتبر فالبناء االجتماعي ، أبنية اجتماعيةيمثالن  فياتين المؤسستين ،بو

فيي نظم المجتمعبين أعضاء مجتمع ما أو تمك العالقات التي تربط بين الجماعات األساسية في 

عالقة قد يشير الى  وجود  وىذا ما ، الى التكامل والترابطاألفراداجتماعية عن طريقيا تصل مجموعة من 

 االتصال التربوي، وذلك لكون ان اصطالحاالتصالطمق عمييا العمماء أ بينيما عديدة  ذات ابعاد اتصالية

  نظرا لما يمثمو في ،ىم الصفات اإلنسانية التي تميز الكائن البشري عن غيره من الكائناتأصفة من 

حياة األفراد فعن طريقو يتم التفاىم والتفاعل وتطور األعمال وتنجز الميام وتنقل المعمومات في شتى 

 ألنو يتعامل مع األفراد وبشكل االتصالالمجاالت السيما في مجال التربية والتعميم الذي يقوم أساسا عمى 

 .مباشر

 التربوي بين ىاتين االتصال وىو ما قد يظير بشكل جيد في نتائج التالميذ الدراسية فكل ما كان

 دلنجاح مطمب يسعى إليو كل فر اوالتفوق ،فالمؤسستين متكامال كمما كان ىناك نجاح وتفوق لمتالميذ

ىا ويتمنى الوصول إليو، ومن األمور المسمم بيا أن الفرد يولد وتولد معو قدرات ومواىب يستطيع من خالل

الرتقاء بنفسو في سمم النجاح، ومع ىذا فإن الكثيرين قد أخفقوا في تحقيق النجاح المطموب نظرا الفتقاد ا

إليو من جية، ومن جية أخرى عيشيم عمى األمل واألحالم دون التفكير في السعي  الوصول عوامل

 بين األسرة والمدرسة بشكل ومن ثم  ومن ىنا نشأت العالقة بين االتصال والتربية ،والعمل لتحقيق ذلك

يمثل االتصال ظاىرة حيوية وىامة لمتربية المدرسية او التربية خاص، ونمى التفاعل الخالق بينيما بحيث 

 حيث يتوقف عمى مدى نوعيتو وكيفيتو نجاح ىذه التربية أو فشميا فاالتصال قد ال يزال من ، األسرية

 وفي المدرسة االبتدائية ،ىمااًل من المربين وأفراد المجتمعات المدرسية بحد سواءاأكثر المجاالت التربوية 
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حول صور االتصال التربوي بين األسرة والمدرسة وتأثيرىا عمى التفوق فجاءت ىذه الدراسةبوجو خاص، 
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: تمهيد

يعالج ىذا الفصؿ أىـ العناصر التي يرتكز عمييا أي بحث سوسيولوجي، بحيث يدور الفصؿ األوؿ حوؿ 

تحديد مشكمة البحث والتعريؼ بيا، وىذا مف أجؿ االدراؾ الحقيقي ألبعاد الظاىرة المدروسة والتعرؼ 

أيضا عمى أىـ مبررات اختيار ىذه المشكمة،وأىميتيا وأىدافيا، لتوضيح مدى أىميتيا ووجوب دراستيا كما 

قد ضـ ىذا الفصؿ مف الدراسة، الدراسات السابقة التي تناولت ىذا الموضوع أو اف أصح القوؿ جانب 

 .منو، و حتى اليجعؿ لمقارئ مجاال لمخياؿ أو الخطأ فييا
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 :الدراسةمشكمة -  1

: تعريف المشكمة 1-1

يعتبر االتصاؿ مف بيف المواضيع التي لقيت اىتماما بالغافي جميع المجاالت عند كافة المختصيف 

والباحثيف في مجاؿ السموؾ اإلنساني عموما والسموؾ التنظيمي خصوصا، فاالتصاؿ يعتبر ضرورة 

ىمية أ فحاجة األفراد لو في مختمؼ البيئات المحمية واالجتماعية ال تقؿ ، نسانية واجتماعية وحضاريةا

 ال ، واألمف بطبيعة تكوينيـ، العتبار أف الفرد اجتماعي بطبعو، الكساء،الغذاء،عف حاجاتيـ الى السكف

 .فراد المجتمع في شتى المؤسسات المجتمعيةأيستطيع العيش بمعزؿ عف بقية 

ف المالحظ أف االتصاؿ اليـو أصبح  أكثر تعقيدا مف ذي قبؿ مع تطور المجتمعات والرقي أغير 

،فيو يمس جميع مؤسسات المجتمع  الحضاري والتكنولوجي ومع االنفجار المعرفي الذي يشيده العالـ اليـو

وتنظيماتو المختمفة ويتنوع بتنوع ىذه المؤسسات، ولـ يعد يقتصر االتصاؿ عمى المؤسسات الصناعية كما 

كاف شائعا مف قبؿ، بؿ تعدى ذلؾ وأصبح ضرورة حتمية داخؿ المؤسسات التربوية تحت ما يسمى 

المختمفة التي ويشكؿ جؿ العالقات ،يمثؿ مجاال مف مجاالت االتصاؿ بمعناه العاـباالتصاؿ التربوي الذي 

ولـ تعد العممية ،بيف االدارة والمعمميف وبيف المعمميف وتالميذىـ وبيف التالميذ بعضيـ مع بعضقد تكوف 

صبحت تشمؿ مختمؼ العالقات التربوية السائدة أاالتصالية التربوية تتـ داخؿ المؤسسة النظامية فقط بؿ 

 .موراألبيف أفراد المجتمع المدرسي وزائريو، مف رسمييف، ميتميف، وأولياء 

 وسيمة إلعداد األفراد لمحياة االجتماعية قصد :ا اف التربية بقولوتاليو  سميرة أحمد السيد شارىذا ماأ و

 حسب توقعات مجتمعيـ وما يوفره ليـ في ضوء طبيعة العصر، وتيدؼ ،القياـ بأدوارىـ االجتماعية

التربية مف خالؿ االعداد االجتماعي ىذا الى مساعدة الطفؿ عمى تحقيؽ مطالب نموه الجسمي والعقمي 
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 وتتطمب ىذه العممية توفير البيئة االجتماعية المناسبة التي ،شخصية متكاممةبناء واالجتماعي واألخالقي ؿ

الىتماـ بو نظرا لضرورتو ؿ، وىذا ما تيدؼ العممية التربوية المعاصرة (1)تدعـ دور القائميف بيده العممية 

 والتي ظيرت بوادرىا في الدوؿ العربية ،التي نادت بيا االصالحات التربوية في مختمؼ الدوؿ المتقدمة

قصد توثيؽ الصمة بيف األسرة كمؤسسة تربوية بالدرجة األولى والمدرسة بالدرجة ،في الفترات األخيرة

 فاالتصاؿ التربوي في الغالب ييدؼ إلى التغييرو المحافظة عمى حجـ أو سرعة أو ماىية ،الثانية

العتباره العمود الموضوع الذي يجسده في الشؤوف أو الممارسات اإلنسانية والتربوية بالمدرسة واألسرة،ذلؾ 

الفقري الذي مف خاللو تنظـ العالقات التربوية وكؿ ما يرتبط بياتيف المؤسستيف مف عالقات عديدة تجسد 

االتصاؿ التربوي عمى أرض الواقع، قد يكوف عف طريؽ المتابعة األسرية المنظمة لمتمميذ داخؿ المدرسة، 

الحرص عمى احتراـ المقاءات والندوات وقد يكوف مف خالؿ التواصؿ الدائـ بيف األولياء والمعمميفأو 

التمميذ الدراسية ال ف حياة أوىذه األخيرة تمثؿ ىمزة وصؿ بينيما العتبار ، ولياء التالميذأالخاصة بجمعية 

عممية التنشئة االجتماعية لمطفؿ بؿ ، وتعد المدرسة شريكا أساسيا في تنفصؿ عف حياتو اليومية في البيت

األميات والمقاءات  ولذا تعتبر مجالس اآلباء و،في حياتووتعتبر الفاعؿ المؤثر األكثر أىمية 

والتكامؿ الوظيفي بيف البيت التواصؿ و الترابط لتحقيؽ ىذا الصيغ التربوية األبرز ،القنوات أو األسبوعية

يحقؽ التكامؿ التربوي التعميمي، فإف بينيما، بما لمتواصؿ فيي تيدؼ إلى إيجاد قناة رئيسة ، والمدرسة

والحد مف الخمؿ الذي قد شخصية التمميذ مف ىامة لممدرسة قد تكشؼ عف جوانب المستمرة زيارة األولياء 

مف اكتشافيا في يتمكف المعمـ يتعرض لو، كالجانب الصحي، النفسي،االنفعالي ففي كثير مف األحياف ال 

المؤسؼ ىنا أّف كثيرا مف أولياء األمور قد ال المقاءات و الشيءمف خالؿ مثؿ ىذه انما حجرة الدرس و

. التالميذبينيا وبيف أسر  االجتماعية والشراكة المعرفية في ترسيخ مبدأ أىمية مثؿ ىذه المقاءات يدركوف 

                                                           

.26، ص 2004، القاىرة،دار الفكر العربي، األسس االجتماعية لمتربية:سميرة أحمد السيد-  1 
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بيف البيت والمدرسة تقضي عمى مشكالت أف قوة الصمة في ىذا المجاؿ الدراسات  وقد أثبتت الكثير مف 

السموكية و التحصيمية كثيرا مف المشكالت تخفؼ كثيرة في المدرسة، كاالنضباط و الغياب، بؿ قد 

عالقة أساليب التنشئة : كالدراسة التي قام بها كل من  عبد اهلل لبوز، وعمر حجاج بعنوان. ) لمتمميذ

فالتكامؿ الوظيفي بيف األسرة والمدرسة ،(2013عام ، داخل األسرة بتوافق التمميذ داخل المدرسة

واالتصاؿ المتماسؾ والمترابط بينيما قد يسمحوقد يساعد التمميذ المتمدرس عمى ابراز امكاناتو فيما بعد في 

 .مواقؼ الحياة العديدة خاصة

ف الفرد يصبح أ بحيث األولى،ىـ بوادرىا تظير في التفوؽ الدراسي المتميز خالؿ سنواتو الدراسية أ ولعؿ 

 خاصة مف ناحية التحصيؿ الدراسي ،دوما حريصا عمى تأكيد تفوقو عمى األقراف مف جميع النواحي

تالميذ المتفوقوف يتميزوف بأف لدييـ استعدادا نفسيا وعقميا إلبراز قدراتيـ وتنميتيا فالتمميذ اؿالجيد، ؼ

نو يتميز بموىبة التحصيؿ أالمتفوؽ ىوصاحب قدرات عقمية عالية تظير في نتائجو التحصيمية، اذ 

الدراسي الجيد الذي يرتبط بعدة عوامؿ ذاتية تتكامؿ مع عوامؿ بيئية قد تكوف وقد تتضح أكثر في العالقة 

 وىذا ،الواضحة واألساسية التي تكوف بيف المدرسة واألسرة بشكؿ عاـ وما يدور بينيما مف عالقات جزئية

 دور كايممثاؿ أما قد أكد عميو العديد مف الباحثيف في عمـ اجتماع التربية مف منظور تكاممي مف 

 . في مجاؿ دراسة المشكالت والقضايا التربويةجون ديوي وبارسونزو

 إال اف التواصؿ الدائـ والمتفاعؿ ،ف التفوؽ الدراسي وعدمو يعود ألسباب  كثيرةأ فعمى الرغـ مف 

والمتناغـ مع األسرة والمدرسة يمعب دورا ىاما وحساسا عبر مختمؼ العالقات التي تمثؿ مختمؼ صور 

 التي تحدد وتجسد تماسؾ العممية التربوية بينيما سعيا الدراؾ الفيـ ،االتصاؿ التربوي بيف األسرة والمدرسة

المشترؾ لطبيعة األىداؼ الواجب تأديتيا العتبار أف التعاوف بيف األسرة والمدرسة بات أمر ضروري 

قصد النجاح والنيوض بالعممية التعميمية بصفة خاصة وبالعممية التربوية بصفة عامة، بحيث تعد المدرسة 
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شريكا أساسيا في عممية التنشئة االجتماعية لمتمميذ، مف خالؿ ما يجري بينيما مف تواصالت حوؿ 

 ألنيا قد تتصؿ اتصاال مباشرا بحياة األمةعمميات التربية والتعميـ وما يرتبط بينيما مف مسؤوليات اتجاه 

فالمدرسة في نظر المجتمع بمثابة مصدر األفراد،سرة وقد تأثر تأثيرا جوىريا في مستقبؿ أكؿ فرد وكؿ 

ديو لمبيئة مف بلإلصالح االجتماعي مف خالؿ ما تثبتو في النفوس وما تنشره بيف الناس مف ميارات وما ت

نيا تعتبر مصدر اقتصادي بما تعده مف كفاءات بشرية عاممة، فيي بقدر ما تكوف متكاممة أ كما ،خدمات

ىدافيا المرجوة أ وبالتالي تحقؽ أفرادىا،في نظاميا ومنيجيا ومناخيا الدراسي بقدر ما تؤثر في شخصية 

 .وبيذا تعطي صورة كاممة عف تحقيؽ األىداؼ التي يريدىا المجتمع

نيا قد ال تكتمؿ وقد ال تتحقؽ ىذه األىداؼ دوف عالقة  واضحة المعالـ بيف كؿ مف المدرسة أ غير 

كدت عمى أينيما وقد تمت االشارة الى ذلؾ في اجتماعيات التربية التي بنظرا لممسؤولية المشتركة ،واألسرة

ف أ بحيث ،أف األسرة والمدرسة مف المؤثرات المبنية عمى التفاعؿ الدائـ والمتبادؿ بيف الطالب ومدرسييـ

سموؾ الواجب يؤثر في األخر ويتأثر بو سعيا لموصوؿ وبموغ األىداؼ المرجوة مف النتائج التعميمية 

لمتمميذ، فأصبح مف األمور اليامة الالزمة لتحقيؽ ذلؾ ضرورة حرص الوالديف عمى متابعة األبناء دراسيا 

تالميذ وذلؾ قد يكوف راجعا اؿبنائيـ ومحاولة معرفة مدى تأثير المعمميف عمى أوتوطيد العالقة بمدرسي 

و الجوانب السيكولوجية لو في التعامؿ مع التالميذ أو طبيعة تكوينو،  أ المستوى العممي لممعمـ،:إلى

 .وأولياء األمور وغيرىا مف المتغيرات التي قد تؤثر عمى ىذه العالقة

 فقد بات مف الضروري االيماف بضرورة وجود جسر مف التواصؿ بيف المدرسيف وأولياء األمور يتجسد 

  اكتشافو،بشكؿ أو بأخر في العالقات القائمة بينيما التي تسعى لمدخوؿ في عالـ التمميذ والتكيؼ معو و

 واإللماـ بمختمؼ التغيرات ،مما قد يزيد مف  توطيد العالقات االتصالية التربوية بيف األسرة والمدرسة

ف ذلؾ قد يزيد مف فتح المجالت الواسعة بينيـ مف أالطارئة عمى حياة التمميذ الدراسية وتعزيزىا، لكوف 
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رفع لممستوى التعميمي لمتمميذ، ادراؾ جؿ الصعوبات التي تواجو التالميذ، استيعاب العالقات المدرسية 

القائمة، التعاوف المشترؾ في حؿ المشكالت التي قد تواجو التمميذ المتمدرس، وغيرىا مف المتغيرات 

فضؿ الوسائؿ أالطارئة عمى الحياة التربوية المدرسية األسرية، وقد تعتبر اجتماعات اآلباء والمدرسيف 

 .مرا يمكف تحقيقوألجعؿ ىذا التخطيط التعاوني 

 وىذا ما تسعى المنظومة التربوية الجزائرية االقتداء بو لما لو مف ضروريات حتمية عمى العممية التربوية 

في شتى مراحؿ التعميموباألخص المرحمة االبتدائية، التي تمثؿ بؤرة التواصؿ األولى بيف األسرة والمدرسة، 

وتعتبر المرحمة الضرورية التي يجب االىتماـ بيا مف جميع الجوانب قصد تحقيؽ نمو متكامؿ متماسؾ 

المرحمة االبتدائية ىي القاعدة التي يرتكز لمتمميذ وتحدد مكانتو في المجتمع بشكؿ ايجابي يتوافؽ معو، ؼ

 فيي مرحمة عامة تشمؿ أبناء المجتمع جميعيـ ، عمييا إعداد الناشئيف لممراحؿ التالية مف حياتيـ

 .وتزودىـ باألساسيات مف العقيدة الصحيحة واالتجاىات السميمة والخبرات والمعمومات والميارات

فالتعميـ االبتدائي في جميع الدوؿ ىو القاعدة  لجميع المراحؿ التعميمية المختمفة وكمما كانت مرحمة 

 لكونو ىو القاعدة التي يبنى عمييا إعداد ،التعميـ االبتدائي قوية كاف العائد أكبر لممراحؿ التي تمييا

الناشئيف لممراحؿ التالية مف التعميـ، و يمكف التأكيد عمى أف المرحمة االبتدائية مف المراحػؿ الميمة في 

المعارؼ والميارات و ألنيا تعتبر الفرصة األولى التي يتمقى فييا األفراد الخبرات التعميمية ،حياة التمميذ

وتعتبر المدرسة االبتدائية رىـ،اأدو بالتييؤ لمحياة وممارسة ـ بصورة عممية صحيحة تسمح لو،األساسية

 وفي ،الجزائرية كغيرىا مف مدارس الدوؿ األخرى التي تيتـ بمشاركة األسرة بأفرادىا مف جميع الجوانب

تالي يظير المشكؿ المطروح  في اؿوب،ىذه الدراسة سيتـ االلماـ ببعض المدارس االبتدائية في والية بسكرة

دراستنا حوؿ صور االتصاؿ التربوي بيف المدرسة واألسرة وتأثيرىا عمى التفوؽ الدراسي في المرحمة 

: يشكاؿ الدراسة في التساؤؿ الرئيسي اآلتااالبتدائية و يكمف 
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؟  لمتمميذهل تؤثر صور االتصال التربوي بين األسرة والمدرسة عمى التفوق الدراسي

: وستنطمؽ دراستنا مف التساؤالت الفرعية التالية

عمى التفوؽ الدراسي لمتمميذ ؟ المتابعة األسرية ىؿ تؤثر  -1

 عمى التفوؽ الدراسي لمتمميذ ؟ العالقة بين المعمم واألسرةىؿ تؤثر  -2

عمى التفوؽ الدراسي لمتمميذ ؟ جمعية أولياء التالميذ ىؿ تؤثر  -3

 :أسباب المشكمةو أهمية  1-2

 :أهميةالمشكمة 1-2-1

نيا تتناوؿ موضوعا حيويا، يعتبر في نظر الكثير مف المفكريف ورجاؿ التربية أىمية ىذه الدراسة مف أتنبع 

قطاب الفكر أحد أجورج ميد وىو االتصاؿ التربوي وفي سياؽ ذلؾ يؤكد اإلنسانية،عصب العالقات 

 (1 .)(ساسيا في تنظيـ المجتمع االنساني ىو التواصؿأالمبدأ الذي يعتبره .. )مريكا أالتربوي في 

ية عالقة انسانية فيو الوسيمة الطبيعية لمتعارؼ وربط العالقات بيف األسرة أفاالتصاؿ شرط ضروري لقياـ 

ووسيمة تبميغ تمكف مف بناء القيـ ، والمدرسة ونقؿ األفكار والتأثير في مف يستقبؿ الرسالة االتصالية

ىمية أوتطوير القدرات العقمية وتتجمى ، واالتجاىات والمفاىيـ، واكتساب المعارؼ و السموكات وتعديميا

: الدراسة الحالية في مايمي

ف عمـ اجتماع التربية مف بيف التخصصات التي تراعي بشكؿ كبير نجاح العمميات التربوية أباعتبار  -

خر بالمجاؿ التربوي الواسع، الذي شمؿ مؤسستيف تربويتيف األسرة آو بأفاف ىذه الدراسة ركزت بشكؿ 

                                                           
في طرؽ وتقنيات التعميـ مف أسس المعرفة الى :  عبد العزيز الغرضاؼ وعبد الرحيـ آيتدوصو وعبد الكريـ غريب- 1

. 58ص . 1992المغرب، الشركة المغربية لمطباعة والنشر،،اساليب تدريسيا
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ىـ صور االتصاؿ بينيما، فاالىتماـ بمثؿ ىذا الموضوع ضروري يفتح المجاؿ الواسع  أوالمدرسة و

 .إلدراؾ واقع العالقات التربوية في مدارسنا الحالية مف وجية سوسيوتربوية بحتة

موضوع االتصاؿ التربوي ييـ كؿ القائميف بالعمؿ التربوي اداريا وتربويا باعتباره الوسيمة التي يتـ بيا  -

تنفيذ المناىج وما تحممو مف مضاميف معرفية وعممية و قيمية تنعكس عمى نتائج التالميذ الدراسية 

. وتفوقيـ

لـ يحظ بالدراسة العممية - عمى حد عمـ الباحثة – نو أعمى الرغـ مف أىمية االتصاؿ التربوي إال  -

األكاديمية التي تمس مناىج التعميـ في المرحمة االبتدائية في بالدنا عمى ضوء مناىج االصالح وىذا 

البحث يأتي في الوقت الذي تقـو فيو المناىج  الجديدة فصميا وسنويا لمعرفة مدى مالءمتيا معرفيا 

 .ومنيجيا وبيداغوجيا

 :أسباب المشكمة 1-2-2

: مف بيف مبررات اختيار ىذا الموضوع نذكر

تقديـ صورة عف مستوى األداء التربوي في ما يتعمؽ ببيداغوجية االتصاؿ لدى المدرسة االبتدائية  -

 .لسنوات االصالح بالجزائر خاصة

داة المالحظة في ما يتعمؽ أمساعدة مفتشي التربية ومديري مدارس التعميـ االبتدائي عمى استخداـ  -

ىمية في نجاح العممية أ وما يحكـ ىذه العالقة ومالو مف ،بالعالقات القائمة بيف األسرة والمدرسة

 .التربوية

 باعتبار أف ،يشكؿ موضوع األسرة والمدرسة وما يتعمؽ بيما في تخصص عمـ اجتماع التربية أىمية -

التربية تدرس بالتفصيؿ مكونات العممية التعميمية بما في ذلؾ مؤسستيا التربوية وتخصيص واسع 

 .لمدراسة فييا
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 .اعطاء تحفيز لدعـ العالقات التربوية بيف األسرة والمدرسة -

اعادة النظر الى االصالحات التربوية ومدى اىماليا لمثؿ ىذه العالقات التي تمس العممية التربوية  -

 .بشكؿ كبير وخاصة منيا العمميات التحصيمية كالتفوؽ الدراسي

لـ تجذب اىتماـ الدراسات السوسيولوجية في الجزائر فمعظـ الدراسات التي تـ االطالع عمييا اىتمت  -

 .بموضوع العالقة مف جانب تربوي بحث ال سوسيولوجي ينطمؽ مف الواقع االجتماعي

لمعرفة ما وراء ىذا لمسنوات الخمسة في المرحمة االبتدائية تسميط الضوء عمى التالميذ المتفوقيف دراسيا -

 .النجاح والتميز

: المشكمةهدف  1-3

 معايشتنا لمواقع في ظؿثارتيا مشكمة الدراسة وفي ضوء مبررات الدراسة وأتساؤالت التي اؿبناء عمى 

: االجتماعي الجزائري نيدؼ الى تحقيؽ األىداؼ التالية

ىـ صور االتصاؿ التربوي بشكؿ عاـ والتي تعكس العالقة بيف األسرة والمدرسة وما أمحاولة عرض  -

 .ينجر عنيا مف انعكاسات عمى النتائج التحصيمية لمتالميذ بشكؿ خاص

محاولة التعرؼ عمى العوامؿ والمحددات التي تتخذىا األسرة والمدرسة عامال لمتواصؿ وبناء العالقات  -

 .االنسانية

تشخيص االتصاؿ التربوي بيف األسرة والمدرسة والتعبير عنو كميا قصد التعرؼ عمى طبيعة العالقة  -

 .القائمة بينيما

 .بعاد العالقات التربوية القائمة بيف األسرة والمدرسة كمؤسستيف اجتماعيتيف قائمتيفأالتعرؼ عمى  -

 .الكشؼ عف صور االتصاؿ التربوي المختمفة -
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تفسير أىـ العوامؿ التي تساىـ في كشؼ خصائص تمميذ المرحمة االبتدائية وما يدفع بو الى التفوؽ  -

 .الدراسي المميز

 .الفيـ المعمؽ لمنظاـ المعقد لمعالقات االنسانية التي تتأسس في األسرة والمدرسة -

جمب اىتماـ المختصيف التربوييف والبيداغوجييف لممشاركة الفعالة في توجيو اىتماـ األولياء والمعمميف  -

 .حوؿ ضرورة التعاوف بيف األسرة والمدرسةقصد تفوؽ ابنيـ الدراسي

 .تحميؿ النتائج الدراسية لمتمميذ المتفوؽ في المرحمة االبتدائية -

 :عرض الدراسات السابقة 1-4

يمجأ الباحث في العموـ االجتماعية الى قراءة الدراسات النظرية والميدانية قراءة تحميمية، مف أجؿ 

استخالص العبر باإلضافة الى تحديد مدى مساىمة النتائج التي تـ التوصؿ الييا في تمؾ الدراسات ذات 

الصمة بموضوع البحث المراد انجازه، فالباحث ال ينطمؽ مف فراغ وليس ىو أوؿ او آخر مف كتب، في 

الموضوع أو المشكمة الحالية، فال بد عميو مف معرفة مجيودات مف سبقوه واالنطالؽ مف نتائجيا، ولكي 

يبرر الباحث أىمية دراستو فإف عميو أف يوضح كيؼ يختمؼ أو يتميز بحثو عف الدراسات السابقة مع 

توضيح نقاط االتفاؽ في تمؾ الدراسات مف ناحية االطار النظري أو المنيجية التي تـ اتباعيا وذلؾ 

إلعطاء الموضوع المزيد مف التبرير المنطقي، ىذا ما حاولت الدراسة تطبيقو في المتف ألف االستفادة منيا 

 .كانت جد محدودة

 وليذا سيتـ عرض أىـ الدراسات السابقة التي تخدـ الموضوع مع التطرؽ الى نتائجيا التي توصمت الييا 

 :وىي

 :1921لترمان سنة : الدراسةاألولى 1-4-1
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الى اكتشاؼ الصفات الجسمية والعقمية واالنفعالية والشخصية لمتفوقيف في مراحؿ ىذه الدراسة تيدؼ 

وفي مستقبؿ حياتيـ، فاستخداـ الباحث في دراستو حياتيـ المختمفة الكتشاؼ العوامؿ المؤثرة في انجازاتيـ 

ىاتو مجموعة مف األدوات تمثمت في مقياس تقدير لعدد مف الصفات االنفعالية واالجتماعيةكمقياس 

 1921 لمذكاء، استمارة خاصة بالميوؿ واالىتمامات طبقت عمى عينة تـ اختيارىا سنة ستانفورد

 درجة فأكثر وتترواح 140 طفؿ يبمغ معامؿ ذكائيـ 1470، تكونت مف 1922واستمرت الى نياية 

 أف المتفوقوف يتميزوف مف حيث معدؿ ىا ولقد توصؿ إلى نتيجة مفاد سنة،15 الى 9أعمارىـ مابيف 

العادييف عمى المحادثة الذكية ويتميزوف بالقدرة األطفاؿ  كما أنيـ أكثر قدرة مف ،النمو المغوي ومستواه

 كما أوضحت الدراسة أف المتفوقيف أكثر نضجا في السمات العقمية والخمقية والشخصية ،عمى التذكر

 .واالجتماعية مقارنة بالعادييف

، بعنوان 1991قام بها تودري مرقص حنا و محمد ماهر الجمال سنة : الدراسة الثانية 1-4-2

 : (دراسة ميدانية بمحافظة الدهميقية )متطمبات تربية المتفوقين في مرحمة التعميم الثانوي العام

وتيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد المتطمبات األساسية لتربية الطالب المتفوقيف بالمرحمة الثانوية العامة 

والتوصؿ إلى الوسائؿ واألساليب التي تساعد عمى التغمب عمى بعض المشكالت التي تعترض تربيتيـ 

 122 طالبا مف المتفوقيف في التعميـ الثانوي، منيـ 280وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة تتكوف مف 

 معمما يدرس الطالب المتفوقيف، أما في مايتعمؽ 187 طالبا مف الحضر و158طالبا مف الريؼ و

بالمنيج الذي تـ استخدامو لتحميؿ ىذه الدراسة فيو المنيج الوصفي، وىذا ما اتفقت بو الدراسة مع 

دراستنا الحالية، في حيف اقتصرت أدوات البحث فييا عمى االستبياف، ومف بيف أىـ النتائج التي خمص 

الييا الباحثاف في دراستيـ ىذه، ىو أف الطالب المتفوقوف ينتموف إلى أسر ذات مستوى ثقافي وميني 
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مرتفع وأنيـ متفوقوف مف المرحمة االعدادية وأف ىناؾ عالقة بيف تفوؽ الطالب والعوامؿ الشخصية 

 .واألسرية والمدرسية، كالمتابعة األسرية وىذا ما تتفؽ معو الدراسة الحالية

عالقة أساليب التنشئة داخل األسرة : لعبد اهلل لبوز، وعمر حجاج بعنوان: الدراسةالثالثة 1-4-3

 :2013عام ، بتوافق التمميذ داخل المدرسة

بحيث تناولت بالدراسة والتحميؿ الكشؼ عف طبيعة العالقة الموجودة بيف أساليب التنشئة في األسرة 

وعالقة ذلؾ بالمدرسة ومدى التفاعؿ الذي يوجد بينيما، ورفع الستار عف واقع األسرة والمدرسة في البيئة 

الجزائرية ودورىا في تكويف الفرد الصالح في مجتمعو، وقد استعاف الباحثاف في دراستيما ىذه عمى المنيج 

الوصفي وىذا ماتتفؽ معو ىذه الدراسة الحالية قصد الحصوؿ عمى البيانات الخاصة بالظواىر 

والموضوعات محؿ الدراسة وفي دراستيما لمعالقات التي توجد بيف أساليب التنشئة األسرية والتوافؽ 

–الدراسي، وتـ االعتماد عمى العينة العشوائية البسيطة بحيث مثمت خمسة ثانويات متواجدة بوالية ورقمة 

 تمميذ وتمميذة أما في مايخص األساليب االحصائية المستخدمة في ىذا 200وقدر حجميا بػ - الجزائر

، المتوسط الحسابي واالنحراؼ (ر)الدراسة فقد كانت متنوعة مف نسبة مئوية ومعامؿ االرتباط بيرسوف

 :المعياري، وىذا ماتشترؾ فيو ىذه الدراسة مع دراستنا الحالية، وقد خمص الباحثاف الى أف

 .ىناؾ ضعؼ كبير في االرتباط بيف التنشئة األسرية والتوافؽ المدرسي- 

جد واجتياد التمميذ ال يرتبط بقبوؿ االبف أو رفضو مف البيت، وأف أكثر المشكالت المدرسية تبدوافي - 

عدـ الرغبة في الدراسة، وعدـ انجاز الواجبات المنزلية، والمشاغبة في الصؼ، الجو المدرسي يؤثر عمى 

التمميذ ومدى توافقو فقد أوضحت نتائج الدراسة ضعؼ العالقة االرتباطية بيف المناخ األسري وجد التمميذ 

 .واجتياده الدراسي وأف ىذا البعد يبقى رىيف المدرسة والمناخ النفسي االجتماعي السائد فييا
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حرص المدرس عمى تالمذتو يبدو شديد األثر في جعؿ التمميذ يركز أكثر وال يشتت انتباىو كما يعتبر - 

المدرس باعث ومجدد روح العمـ والمعرفة لدى التمميذ أكثر مف غيره مما يبعث فيو الواقعية لمعمؿ 

 .واإلنجاز، وىذه النتيجة تتفؽ مع الدراسة الحالية

عمروني تارزولت حورية و خميفة قدوري بعنوان واقع المساندة : لـ: الدراسة الرابعة 1-4-4

: 2013األسرية لبعض المدارس االبتدائية في والية الوادي عام 

األسرة  بيف األسرة والمدرسة و الحاجة إلى تنمية العالقة االيجابية تناوؿ الباحثاف في ىذه الدراسة ضرورة 

بشكؿ خاص إلنجاح العممية التربوية بمفيوميا الحديث القائـ عمى بناء شخصية الفرد المتكاممة المتوازنة 

، فكاف اليدؼ مف ىذه  ىدؼ أساسي مف أىداؼ التربية اإلسالمية التي يدعو ليا ديننا الحنيؼتعتبرالتي 

زيادة التعاوف بيف  و العمؿ عمى زيادة المشاركة بيف البيت والمدرسة في المناسبات والحفالتالدراسة 

 قصد دوار التعاوف بيف البيت والمدرسةو أبياف مجاالت  و البيت والمدرسة في حؿ مشكالت األبناء

الخروج بمجموعة مف  ومف  الكامنة وراء ضعؼ التعاوف بيف المدرسة والبيتالحقيقةظيار األسباب إ

 .التوصيات الالزمة لزيادة التعاوف بيف البيت والمدرس

فاستعانا الباحثاف لمعالجة ىذا الموضوع بالمنيج الوصفي وىذا مايتفؽ مع دراستنا الحالية، وكانت عينة 

 ولي أمر في بعض المدارس االبتدائية بوالية الوادي، التي تـ أخدىا بطريقة عشوائية، و 30البحث تقارب 

ىذه النسبة مف العينة تتفؽ أيضا مع دراستنا الحالية، أما فيما يتعمؽ بأدوات البحث فقد استعانا باالستبياف 

لغرض قياس واقع التعاوف بيف األسرة والمدرسة يتكوف مف أربع أبعاد رئيسية تحتوي عمى مجموعة مف 

النسب المئوية ، وبالنسبة لممعالجة االحصائية فقد تـ استخداـ الفقرات تجيب عمى تساؤالت الدراسة

 .الستجابات أولياء األمور عمى االستبياف
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 :ومف بيف أىـ النتائج التي جاءت بيا ىذه الدراسة مايمي

ولي أمر التمميذ يحضر لممناسبات والحفالت إذا تـ دعوتو لمحضور، وىذا األمر بطبيعة الحاؿ يقع - 

عمى عاتؽ إدارة المؤسسة في ترغيب أولياء األمور لمحضور لممدرسة في المناسبات المختمفة لمشاركة 

 .أبنائيـ فرحتيـ

 إلى تحسيف العالقة بينو وبيف مما يؤديولي أمر التمميذ يتابع مالحظات المدرسيف عمى ابنو يوميا - 

. ظير ذلؾ عمى أداء ابنويىا المدرسة وئيساعد في تحقيؽ األىداؼ التي تنشو المدرسة 

 -

منالممكنزيادةالتعاونبينالبيتوالمدرسةعنطريقتحفيزاإلدارةوترغيبأولياءاألمورفيالتعاونعنطريقالمساىمةفياعدادالبراـ

 .جالترويجيةلمايعودمنأثرلذلكعمىمسيرةالتمميذالتعميمية

زيتوني صبيرة بعنوان واقع اتصال المؤسسات التربوية بالجزائر : لـ: الدراسة الخامسة 1-4-5

 :2014عام 

بحيث تناولت الباحثة واقع االتصاؿ داخؿ المؤسسات التربوية ومدى أىمية بناء العالقات االجتماعية بيف 

كؿ أطراؼ االتصاؿ التربوي ومدى ضرورة االتصاؿ بيف األساتذة واألولياء، قصد المشاركة في األنشطة 

التربوية، واقامة العالقات الطيبة في البيئة المحمية ومشاركة اآلباء في التربية والتعميـ يمكف أف يساعد 

األبناء واآلباء والمعمميف والمدارس في كؿ مراحؿ التعميـ المختمفة وبالتالي ضرورة تفعيؿ االتصاؿ بينيما 

 .أكثر وضرورة االىتماـ بالنمو السميـ لمتمميذ المتمدرس

ومف بيف النتائج التي توصمت الييا الباحثة في دراستيا ىاتو ىو أف االتصاؿ مع األولياء يتطمب اىتماما 

فائقا وتدريب وجدية بحيث يمكف مف خالؿ ذلؾ تحقيؽ الرضا والثقة بينيما، وأنو مف الضروري االشارة 
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إلى تفاعؿ االتصاؿ التربوي مع االتصاؿ التعميمي، وأنو ال يمكف أف تحقؽ المؤسسة التعميمية أىدافيا 

 .دوف تفعيؿ اتصاالتيا مع المجتمع المحمي عموما واألولياء بصفة خاصة

ونشير ىنا أنو تـ االستفادة مف ىذه الدراسة في اثراء الجانب الميداني لمدراسة وبالتحديد في التحميؿ 

 .والتفسير
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: تمهيد

  ،مف المعروؼ أف التربية نشاط أو عممية اجتماعية ىادفة، وأنيا تستمد مادتيا مف المجتمع الذي توجد فيو

إذ أنيا رىينة المجتمع بكؿ ما فيو مف عوامؿ ومؤثرات وأفراد، وأنيا تستمر مع اإلنساف منذ أف يولد وحتى 

يموت؛ لذلؾ فقد كاف مف أىـ وظائفيا إعداد األفراد لمحياة، والعمؿ عمى تحقيؽ تفاعمو وتكيفو المطموب 

أف يحصؿ إال مف خالؿ يمكف مع مجتمعو الذي يعيش فيو فيؤثر فيو ويتأثر بو، وىذا األخير ال 

المؤسسات االجتماعية المتنوعة التي تتولى ميمة تنظيـ عالقة الفرد بغيره، وتعمؿ عمى تحقيؽ انسجامو 

فإف العممية التربوية مستمرة مع اإلنساف طواؿ حياتو ، بو مف جماعات ومكوناتيحيطالمطموب مع ما 

وتتـ مف خالؿ المؤسسات التربوية االجتماعية التي تتولى ميمة تربية الفرد، وتكيفو مع مجتمعو، وتنمية 

عداده لمحياة فييا،فالمؤسسات التربوية بمثابة األوساط أو التنظيمات التي تسعى  وعيو اإليجابي، وا 

مف خالليا ثقافاتيا وتطور حضاراتيا تنقؿ  لظروؼ المكاف والزماف، حتى  تبعاالمجتمعات إليجادىا

تعتبراف مؤسستيف مف  بحيث برزىا في المجتمع األسرة والمدرسةأ أىدافيا وغاياتيا التربوية، ومف تحقؽو

أىـ المؤسسات االجتماعية التي أقاميا االنساف الستمرار حياتو في الجماعة وتنظيمييا فيما يمثالف قاعدة 

لكؿ مؤسسات المجتمع، وىذا راجع الى العالقة التكاممية بينيما وىذا ما سيتـ توضيحو في ىذا الفصؿ 

. األسرة والمدرسةحوؿ 
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: األسرة 2-1

: تعريف األسرة 2-1-1

خر ومف عالـ آلقد تعددت التعريفات التي تناولػت مفيـو األسرة واختمفت فيما بينيا مف مجاؿ الى 

ىـ مؤسسة اجتماعية يتكوف منيا البناء االجتماعي،  فاألسرة مف الناحية المغوية أخر نظرا العتبارىا آالى 

".  عشيرة الرجؿ وأىؿ بيتو: "كما جاء في لساف العرب تعني

 ولكف قد أسيراقيده وأسره يعني أخذه :  وىي مشتقة مف األسر الذي يعني القيد، يقاؿ أسر أسرا وأسارا

 ألنو يعيش ميددا بدونو ومف ىذا األسر إليو،يكوف األسر اختياريا يرتضييا االنساف لنفسو ويسعى 

 لذا اف المفيـو المغوي لألسرة  ينبئ عف المسؤولية ألف األسر والقيد ىنا يفيـ ، االختياري اشتقت األسرة

( 1).منو العبء الممقى عمى اإلنساف

ليس الصطالح األسرة تعريؼ محدد ومعنى واضح يتفؽ عميو العمماء بالرغـ مف كونيا أحد أىـ ىذه 

: الوحدات األساسية التي يتكوف منيا البناء االجتماعي لذا سنتطرؽ الى بعض ىذه التعريفات

األسرة بأنيا الخمية األولى في جسـ المجتمع وىي النقطة األولى التي يبدأ منيا : وجست كونتأيعرؼ

( 2).التطور وىي الوسط الطبيعي االجتماعي التي يترعرع فيو الفرد

 وجست كونتأف أىذا التعريؼ يوضح مدى الترابط والتناسؽ المنظـ بيف األسرة و المجتمع، بحيث 

ولى الخاليا التي يتشكؿ منيا المجتمع الكبير، وىذا ما يؤكد عمى األىمية التي تمثميا ىذه أاعتبرىا 

 .جؿ تشكيؿ فرد صالح في مجتمعوأالمؤسسة في المجتمع ككؿ وعف األدوار التي تقـو بيا مف 
                                                           

األدوار ، المرض النفسي،  )21األسرة عمى مشارؼ القرف :  زكريا أحمد الشربيني وعبد المجيد سيد منصور- 1
 .16.، ص1998 القاىرة، دار الفكر العربي، ،(المسؤوليات

 .07.، ص2004 ، مصر، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، األسرة والمجتمع: السيد عبد العاطي وآخروف- 2
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عبارة عف مجموعة مف األشخاص يرتبطوف :  الى تعريؼ األسرة بأنيابيرجس ولوكمف وقد ذىب كؿ 

و التبني ويعيشوف في منزؿ واحد يتفاعموف وفقا ألدوار اجتماعية محددة ويحافظوف أو الدـ أبروابط الزواج 

 (1). عمى نمط ثقافي عاـ

 فيو يبيف مدى التفاعؿ القائـ داخؿ األسرة، فبما أنيا تتكوف مف بيرجس ولوكما في ما يتعمؽ بتعريؼ أ

فراد فيؤالء تتـ بينيـ عالقات تفاعؿ متبادؿ يتحدد مف خالؿ قياـ كؿ فرد منيـ بدوره المنوط بو سعيا أ

. تالي في الحياة االجتماعية فيما بعداؿلتحقيؽ التوافؽ واالنسجاـ في الحياة األسرية وب

و مف دوف أطفاؿ، أو مف زوج أرابطة اجتماعية مف زوج وزوجة مع أطفاليا، : ف األسرةأ فيرى جبرنأماأ

( 2 ).بمفرده مع أطفالو، أو مف زوجة بمفردىا مع أطفاليا

فراد أف ما أضافو ىذا المفيـو ىو االتساؽ الذي يحدث بيف أال يختمؼ ىذا التعريؼ عف سابقو غير 

. األسرة الواحدة خالؿ تفاعميـ فيحقؽ بذلؾ ما يسمى بالرابطة االجتماعية التي تنشأ بينيـ

بأنيا الخمية األساسية التي يقوـ عمييا كياف أي مجتمع مف المجتمعات ألنيا البيئة :  فعرفيارابح تركيماأ

( 3).الطبيعية التي ولد فييا الطفؿ ويكبر فييا حتى يدرؾ شؤوف الحياة وتنسيؽ طريقو داخميا

 في ىذا التعريؼ فيي المؤسسة التربوية األولى القادرة رابح تركي   اذف فاألسرة ومف خالؿ ما جاء بو 

. عمى المحافظة عمى النوع اإلنساني واستمراره مدى الحياة

:  فيما يميالتعريف االجرائي لؤلسرة ومنو يمكف تحديد 
                                                           

، بيروت دار ( دراسة ميدانية في عمـ االجتماع الحضري )األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية:عبد القادر القصير- 1
 .36،ص 1999النيضة العربية لمطباعة والنشر، 

- 2Antigone Mouchlturis :lafemme,la famille et leurs conflits, réponsesinstitutionnelles 
,etaspirations, sociales ,l’harmattan, Paris ,1998..P23. 

.34. ، صالذكرمرجع سابؽ: عبد القادر القصير-  3 
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  ىي الوسط الذي يحقؽ لمفرد اشباعو الطبيعي واالجتماعي بصورة شرعية يقرىا المجتمع، وذلؾ تحقيقا 

شباعا لعواطؼ النظـ التي تتكوف منيا األسرة مف نظاـ األبوة واألمومة واألخوة  لغاية الوجود االجتماعي وا 

وتمثؿ األسرة الجزائرية بدورىا حمقة مف التأثير المتبادؿ بيف التأثير والتأثر ببقية األنظمة االجتماعية في 

المجتمع الجزائري،  حيث تمتاز بأنيا تمارس قواعد لمضبط  االجتماعي عمى أفرادىا ويتـ ىذا الضبط مف 

. خالؿ التواصؿ الدائـ بيف أفرادىا وما يحيط بيـ ويتأثر فييـ

  فيي عبارة عف مجموعة مف األفراد تتكوف مف األب واألـ واألبناء يربطيـ رباط الدـ ويتمثؿ دورىا في 

تنشئة األبناء تنشئة صالحة وكذلؾ تشجعيـ عمى تحقيؽ التفوؽ الدراسي مف خالؿ توفير األجواء المناسبة 

لذلؾ مف متابعة واتصاؿ دائـ بمدارس تالميذىا قصد تعزيز ىذه العالقة بينيـ وبيف معمـ تمميذىـ 

. المتمدرس

: خصائص األسرة 2-1-2

 تعتبر األسرة ىي الجماعة األولى التي يتعامؿ معيا الطفؿ والتي يعيش معيا السنوات التشكيمية األولى 

مف عمره،  فيترعرع مقمدا أبويو في عاداتيـ وسموكيـ ويخضع لنمط مف التربية معترؼ بيو وتتميز بو كؿ 

 :أسرة، ومف ىنا يمكف توضيح ذلؾ مف خالؿ خصائص األسرة اآلتية

، بحيث يتـ نجاح ىذه العالقات مف خالؿ تفاعؿ كؿ طرؼ بشكؿ ةيجتقـو األسرة عمى عالقات زو- 

. يتالءـ ويتوافؽ مع الطرؼ اآلخر مما ينعكس عمى اآلبناء بشكؿ ايجابي

اف أفرداىا يعيشوف جميعا عمى سقؼ واحد ويشتركوف في استخداـ المأوى نفسو لممارسة الحياة - 

االجتماعية ولتحقيؽ حاجاتيـ ومصالحيـ اليومية، فيـ بذلؾ يتفاعموف مع بعضيـ البعض ويقوموف بأدوار 

. تحدد لكؿ فرد فييـ مكانتو داخؿ األسرة



 األسرة و المدرسة:                                                              الفصل الثاني

 

- 22 - 
 

. اف أفرادىا ينطمقوف مف نمط ثقافي عاـ ويسيروف عمى الحفاظ عميو- 

نماطيا الثقافية الخاصة بيا التي تمثؿ جزء مف ذلؾ المجتمع الذي تنتمي أسرة في المجتمع أي أف لكؿ أ

. تالي يحاولوف الحفاظ عميو قصد االنسجاـ والتكامؿاؿإليو وب

األسرة أوؿ خمية يتكوف منيا البنياف االجتماعي وىي أكثر الظواىر االجتماعية عمومية وانتشار فال - 

نكاد نجد مجتمعنا يخمو بطبيعتو مف النظاـ األسري، وىي أساس االستقرار في الحياة االجتماعية  وىي 

أكثر الظواىر االجتماعية عمومية وانتشارا اذ ال يمكننا أف نتصور حالة انسانية اذا لـ تكف منتظمة في 

( 1).أسر

تقـو األسرة عمى أوضاع ومصطمحات يقرىا المجتمع، فيي ليست عمال فرديا أو إراديا ولكنيا مف عمؿ - 

. المجتمع وثمرة مف ثمرات الحياة االجتماعية، وىي في أوضاعيا قائمة عمى مصطمح المجتمع

ف األسرة تمثؿ أحد أىـ أبنية المجتمع، وىي بالضرورة تعتبر أىـ بناء قائـ بحد ذاتو لو أدوار أىذا يعني 

. تتكامؿ مع مختمؼ األبنية االجتماعية األخرى

تعتبر األسرة اإلطار العاـ الذي يحدد تصرفات أفراده فيي تشكؿ حياتيـ وتضفي عمييـ خصائصيا - 

( 2).وطبيعتيا

تالي ينشأ اؿف الوالديف قد يطبعوف في أبنائيـ بعض الصفات التي يروف بأنيا األفضؿ لمستقبميـ، وبأي  أ

تالي تساعده عمى التوافؽ السميـ داخؿ مجتمعو فيي مف اختيار اؿالطفؿ عمييا ويحاوؿ التمسؾ بيا وب

. سرتوأ

                                                           
 .98.، ص(د س)، جامعة دمشؽ لمنشر والطبع والتوزيع ، لبناف ،عمـ االجتماع التربوي: عمي أسعد وطفة- 1
 ،،  القاىرة، الدار الدولية لالستثمارات الثقافيةالنظرية االجتماعية ودراسة األسرة: سامية مصطفى الخشاب- 2
 .13،15ص. ، ص2008 
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. تعتبر األسرة وحدة اقتصادية بإنتاجيا العائمي وبالخصوص المرأة- 

ف دور المرأة في األسرة اقتصادي وذلؾ راجع الى كونيا القادرة عمى انجاب أ  تشير ىذه الخاصية الى 

. تالي فيي تقـو بدور اقتصادي داخؿ األسرةاؿاألطفاؿ وب

( 1).يتمتع أفراد األسرة بالحريات الفردية العامة - 

ف أفراد األسرة الواحدة يتمتعوف بالحرية في اختياراتيـ مع ضبطيا بتوجييات متفؽ عمييا داخؿ أبحيث

. ي خمؿ قد يعيؽ العممية التربوية األسريةأالنظاـ األسري الذي يوجو األفراد خوفا مف الوقوع في 

. األسرة ليست عمال فرديا أو إداريا ولكنيا مف عمؿ المجتمعوثمرة مف ثمرات الحياة االجتماعية- 

فرادىا ىي أىذه الخاصية واف دلت عمى شيء فإنيا تدؿ عمى أف كؿ فرد يكمؿ الفرد اآلخر، اذف فعالقة 

. عالقة تكاممية

األسرة ىي أوؿ خمية يتكوف منيا البناء االجتماعي، وىي أكثر الظواىر االجتماعية انتشارا وعمومية - 

. فال نجد مجتمع يخمو مف النظاـ األسري

تعتبر األسرة االطار العاـ الذي يحدد تصرفات أفرادىا فيي التي تشكؿ حياتيـ وتضفي عمييـ - 

( 2). خصائصيا

تعتبر األسرة وحدة لمتفاعؿ المتبادؿ بيف األشخاص ويقـو أعضائيا بأداء العديد مف األدوار كدور - 

. الزوج والزوجة، األب واألـ، االبف االبنة، األخ األخت، وىي أدوار حددىا المجتمع

                                                           
 .28. ، ص2006، عماف، دار الفكر، مدخؿ إلى رعاية الطفؿ واألسرة:    صافي ناز شمب ومحمد متولي- 1
 .13. ص1981 بيروت، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، دراسات في عمـ االجتماع العائمي ،: مصطفى الخشاب- 2



 األسرة و المدرسة:                                                              الفصل الثاني

 

- 24 - 
 

تنسجـ األسرة وتمتـز بالمعايير الحضارية لممجتمع الذي تعيش فيو فيي تعتبر جزء مف بناء - 

( 1).المجتمعواحدى معطيات المجتمع

مف خالؿ ىذه الخصائص التي تتميز بيا األسرة يتضح بأنو مف الصعب اعطاء خاصية شاممة ليا فيي 

عبارة عف بناء معقد مف العالقات، ومف خالؿ ىذه العالقات تقـو بأداء العديد مف الوظائؼ المنوطة بيا 

. وىذا ما سوؼ نتناولو بالدراسة في العنصر الموالي

: وظائف األسرة 2-1-3

   لألسرة وظائؼ عديدة باعتبارىا منبع لمتكويف االجتماعي لمفرد، ولعؿ ىذه الوظائؼ ىي التي تحدد 

سموؾ الفرد منذ والدتو وحتى سف الرشد، وبذلؾ فيذه الوظائؼ إذا وجدت بشكؿ جيد فإنيا تولد شخص 

ذا غابت أو نقصت،  و كاف فييا نوع مف الخمؿ فيي بالتالي تولد أمتزنا مف الناحية النفسية واالجتماعية، وا 

تالي خمؿ وظيفي داخؿ المجتمع، ومف بيف ىذه الوظائؼ توجد وظائؼ تقميدية اؿخمال نفسيا واجتماعيا، وب

: وأخرى حديثة ويمكف عرضيا في مايمي

:   الوظيفة البيولوجية -1

األسرة ىي المسؤولة عف حفظ النوع  وما يتصؿ بو مف مسؤولية انجاب األطفاؿ ورعايتيـ جسميا وصحيا 

وفي الماضي كانت الحياة بسيطة ونفقات المعيشة محدودة وكانت األسرة تقـو بإنجاب أي عدد مف 

األطفاؿ، ومع تعقيد الحياة وارتفاع مستوى المعيشة كاف الزما عمى اآلباء التفكير في التقميؿ مف عدد 

.  حتى يتسنى ليـ رعايتيـ وتربيتيـ التربية التي تجعميـ صالحيفاألبناء،

                                                           
، مذكرة مقدمة لنسؿ شيادة الماجستير في عمـ مساىمة األسرة في ظيور السمات اإلبداعية لدى الطفؿ: غضباف مريـ- 1

 .133.، ص2006، 2005 االجتماعي،معيد عمـ النفس وعمـو التربية، جامعة قسنطينة، سالنؼ
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كما تمعب الناحية المادية دورا كبيرا في حياة الطفؿ وىو مازاؿ جنينا فتوفير الغذاء المناسب والرعاية 

ولة عف ؤالطبية لألـ، فتييأ ليا الفرصة إلنجاب طفؿ صحيح البدف سميـ العقؿ، وبجانب ذلؾ فاألسرة مس

نمو الطفؿ بيولوجيا، فيي تعممو المشي والجري والكالـ وتدرب أعضاء جسمو التدريب المناسب في 

( 1).الموعد المناسب

الت مف ا  ىذه الوظيفة تشير الى أف األسرة تسعى بكؿ الطرؽ الى المحافظة عمى أفرادىا مف جميع المج

ف ىي قامت إف تحقؽ ليـ التوافؽ االجتماعي فيما بعد في الحياة االجتماعية التي تنتظرىـ، ؼأأجؿ 

. برعايتيـ جيدا تحددت مكانتيـ بشكؿ واضح في المجتمع

:   الوظيفة النفسية -2

وتتمثؿ في اشباع الحاجات النفسية مف أمف واطمئناف وثقة وىذا مف خالؿ الوحدة األسرية وتماسؾ 

العالقات التي تمعب دورا بارزا في نمو ذات الطفؿ والفرد بصفة عامة، واألىمية الخاصة لألسرة كوحدة 

ف نتصورىا عند تقييـ كؿ ما يقدمو الزوج والزوجة واألبناء مف خالؿ تغيرات متوازية تحدث أنفسية، يمكف 

عند كؿ مف الوالديف، تنشأ عالقات جديدة وتولد أسرة حقيقية وتصبح الطاقة النفسية فييا أكثر فعالية 

. خرى كالحاجة الى االنتماء والحاجة لالعتراؼأونجاح في جو يييئ توفير اشباعات نفسية 

 غير أف االستخداـ السيئ لمعالقات النفسية المتبادلة وغياب االشباعات النفسية يؤدي الى خمخمة الجو 

األسري، مما يحتؿ النضج النفسي لمطفؿ والذي ال يحدث إال بتحقيؽ االستقالؿ عف األسرة حيث ينبغي 

. عمى الوسط األسري أف يكوف عمى درجة كبيرة مف االستقرار

                                                           
 دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ،، اإلسكندريةصوؿ التربية ونظـ التعميـأ:نواؿ ابراىيـ شمتوت و زكية براىيـ كامؿ- 1

 .29.30ص . ، ص2000
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تشير ىذه الوظيفة الى التوافؽ النفسي الذي تسعى األسرة لتحقيقو وتوفيره ألفرادىا لما لو مف ضروريات 

. حتمية تساعدىـ عمى التوافؽ مع مف حوليـ مف أفراد المجتمع الكبير

: الوظيفة االجتماعية -3

بحيث تقـو األسرة بتعميـ الفرد لغة الجماعة التي ينتمي إلييا، وعاداتيا وتقاليدىا وآدابيا وتعمؿ عمى 

تدريبو عمى كيفية التعامؿ مع اآلخريف، الشيء الذي يسمح لو بممارسة حياة اجتماعية وأداء دور 

اجتماعي يتفؽ مع قيـ مجتمعو ويتناسب مع البيئة التي يعيش فييا، وبالتالي تمنح لو المكانة  االجتماعية 

التي تنتقؿ مف األسرة بصفة آلية الى األفراد مف أعضائيا، فاألسرة تمارس وظيفة اجتماعية لإلدماج في 

المجتمع، بحيث تقـو بوضع األفراد في مراكزىـ المختمفة التي تزيد مف تفاعميـ مع اآلخريف، كما تقـو 

بالضغط االجتماعي الذي يكوف بمثابة الدليؿ الذي يوجو ويحدد مختمؼ سموكاتيـ وتفاعالتيـ وذلؾ بإقامة 

( 1). قواعد وقوانيف اجتماعية مرجعية ال يمكف ألحد أف يتجاوزه أو يناقضو

 يمكف القوؿ بأف الوظيفة االجتماعية لألسرة تساعد الفرد عمى توقع دوره داخؿ األسرة كمؤسسة مصغرة 

تالي فيي تساىـ في جعمو يندمج مع المجتمع ويتكيؼ معو بشكؿ جيد وىذا اؿوأيضا توقع دوره خارجيا، وب

. ما يحدد لو مكانتو االجتماعية

: الوظيفة االقتصادية -4

تعتبر األسرة وحدة اقتصادية حيث يقـو أفرادىا  بقضاء مستمزماتيـ الحياتية واحتياجاتيـ، فيتعيف لكؿ فرد 

عمؿ اقتصادي أو وظيفة اقتصادية يؤدييا، فنجد األب يعمؿ بكؿ طاقتو لتوفير حاجيات األسرة واإلنفاؽ 

عمى واجباتيا، واألـ قد تشاركو العمؿ الخارجي لتدعيـ الحياة االجتماعية، ويناؿ األوالد أكبر حظ مف 

الثقافة والعمـ لشغؿ الوظائؼ األساسية، وىذا ما قد يساعدىـ عمى رفع شأف أسرىـ واالرتقاء بمستوياتيـ 
                                                           

 .23،25 ، ص ص 1981، بيروت، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر،األسرة ومشكالتيا:محمود حسف - 1
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االجتماعية و االقتصادية، ومف بيف الوظائؼ االقتصادية التي تمارسيا األسرة في كؿ المجتمعات ىي 

توريث الممتمكات الخاصة ألبناء فاإلنساف ال يرث إال أبويو وأجداده وأشقائو في حالة عدـ وجود ورثة 

( 1).بويو ويورث أبناءهأشرعييف ليـ، ومف ثـ فاإلنساف عف طريؽ األسرة يرث 

   ولعؿ مف أىـ ما يحدد الوظيفة االقتصادية لألسرة ووضعيا االقتصادي الذي يميزه مستوى دخميا 

. المادي الحاصؿ، ويقاس ذلؾ مف خالؿ الرواتب الشيرية أو الدخوؿ السنوية التي يتقاضاىا أفراد األسرة

 اف الوضع االقتصادي لألسرة لو عالقة مباشرة بحاجات التعمـ والتربية، فاألسرة التي تستطيع أف تضمف 

ألبنائيا حاجياتيـ المادية بشكؿ جيد مف غذاء وسكف وألعاب ورحالت عممية وامتالؾ األجيزة التعميمية 

كالحاسب والفيديو والكتب والقصص تستطيع أف تضمف مف حيث المبدأ الشروط الموضوعية لتنشئة 

اجتماعية سميمة، والعكس صحيح بحيث أف األسر التي ال تستطيع أف تضمف ألفرادىا ىذه الحاجات 

  فالنقص والعوز مكافئاألساسية التي تستطيع أف تقدـ لمطفؿ امكانيات وافرة لتحصيؿ عممي أو معرفي 

( 2).المادي سيؤدي الى شعور األطفاؿ بالحرماف والدونية وأحيانا الى سموكات سيئة داخؿ المجتمع 

. تالي يمكف القوؿ بأف لمظروؼ االقتصادية دور بارز في نجاح أو فشؿ التمميذ الدراسياؿوب

: الوظيفة الثقافية -5

اذ تقـو األسرة بعممية التنشئة االجتماعية إلدماج الطفؿ في االطار الثقافي العاـ لممجتمع، وذلؾ عف 

طريؽ ادخاؿ التراث في تكوينو وتوريثو لو توريثا متعمدا، فعف طريؽ األسرة يكتسب الطفؿ لغتو وعاداتو 

وعقيدتو، ويتعرؼ عف طريؽ التفكير السائد في مجتمعو فينشأ منذ طفولتو في جو مميء بيذه األفكار 

                                                           
 .155، ص 2003  مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،، اإلسكندرية،عمـ االجتماع العائمي: عبد الرؤوؼ الضبع- 1
   والعموم االنسانية والتربويةدمشقمآلدابمجمة العوامؿ المؤثرة في طبيعة التنشئة األسرية ألبناء، : نصر الديف جابر- 2

 .94، ص 2000، 16، المجمد 03سوريا ، العدد 
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. والمعتقدات والقيـ واألساليب فتتغمغؿ في نفسو وتصبح مف مكونات شخصيتو فال يستطيع التخمصمنيا

(1 )

فكما سبؽ الذكر بأف لكؿ أسرة نمط ثقافي خاص بيا نابع مف المجتمع الذي تنتمي اليو وىذا ما توضحو 

. ىذه الوظيفة

نيا تمعب دور كبير في تربية الفرد تربية أ   مف خالؿ طرح ىذه الوظائؼ التي تقـو األسرة بيا يتضح لنا 

تالي تعيؽ قياميا بأدوارىا وىذا اؿسميمة، غير أف ىناؾ بعض العوامؿ التي قد تتعرض ليا األسرة، وب

. ماسنتناولو بالدراسة والتحميؿ في العنصر التالي

 :العوامل المؤثرة في الدور التربوي لؤلسرة 2-1-4

: ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر وتعيؽ أداء األسرة لدورىا التربوي بشكؿ جيد ومف ىذه العوامؿ نذكر

 :اتجاهات الوالدين -1

 ويقصد باتجاىات الوالديف الطريقة التي يتعامؿ بيا األب واألـ مع أبنائيـ في عممية التنشئة االجتماعية، 

فيي كؿ ما يراه الوالديف ويتمسكاف بو مف أساليب في معاممة أطفاليـ في مواقؼ مختمفةبحيث تتضمف 

السموؾ المطمؽ لموالديف بتعويد الطفؿ االعتماد عمى النفس ومساعدتو عمى النمو االجتماعي والعاطفي 

والعقمي ولكف ظيور بعض االتجاىات لدى الوالديف يحوؿ دوف ذلؾ ويعتبر التسمط ىو أحد االتجاىات 

الوالدية، ألف الطبيعة البشرية تميؿ الى دفع االنساف الى تربية أطفالو بنفس الطريقة التي تربى بيا، فإذا 

تمقى في طفولتو تربية صارمة وقاسية مف حيث التزاـ الطاعة واألصوؿ في السموؾ والعفاؼ الجنسي و 

                                                           
، ص 2003، عماف، األردف، دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ، التنشئة االجتماعية لمطفؿ:حمد اليمشريأعمر - 1

 .229،230ص 
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الصدؽ، فإنو مف الطبيعي جدا أف يحس برغبة دفينة في أف يبيت تمؾ العادات في نفوس أطفالو بنفس 

( 1).الطريقة وفرض أرائيـ بكؿ تعنت ودوف نقاش

ثناء تفاعميـ مع أبنائيـ فيـ يطبعوف فييـ صور ذىنية سرعاف ما تترسخ ىذه الصور أف الوالديف أ أي 

فييـ ومع مرور الوقت تصبح أفعاال يمارسونيا في حياتيـ اليومية بكؿ ثقة فيي بالنسبة ليـ  صحيحة 

 في عدـ الوقوع اليقظةلكونيا مف نتائج تربية والدييـ، لذلؾ كاف مف الضروري جدا عمى الوالديف الحرص و

. في ىذه السموكات التي سوؼ تنعكس عمى أبنائيـ فيما بعد سواء باإليجاب أو السمب

 :البيئة المنزلية -2

تعتبر البيئة المنزلية وما تتضمنو مف عالقات اجتماعية داخؿ األسرة والتفاعالت األسرية والسمات 

و برودة كؿ ىذه الخصائص ليا تأثير كبير في عممية أما دؼء أالعاطفية التي تطبع ىذه العالقات، 

التنشئة األسرية، اذا اعتبرنا أف الطفؿ يتشرب األنماط السموكية والسمات السيكولوجية في خضـ تفاعؿ 

( 2).العالقات األسرية بشكؿ واعي أو تمقائي وسواء كاف ىذا التشرب سمبي أو ايجابي

 اذف فالبيئة المنزلية التي تجسدىا األسرة ألفرادىا اذ ما كانت مالئمة لحاجياتيـ ومطالبيـ األساسية فإنيا 

تالي يصبح دور األسرة محدود اؿماـ ىذه العالقات األسرية، وقد تتقمص وقد تتالشى وبأتصبح عائؽ 

. ومضطرب

 

:  ثقافة الوالدين -3

                                                           
 .11، ص 1976، بيروت، دار المالييف، موسوعة العناية والطفؿ: بف جاميف سبوؾ وآخروف- 1
 .254، ص 1984، القاىرة،عالـ الكتب، 5، ط عمـ النفس االجتماعي: حامد عبد السالـ زىراف- 2
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اف ثقافة الوالديف تمعب دورا ىاما في تنشئة الطفؿ اذ البد أف يكونا ممميف بالمبادئ التربوية األساسية التي 

ويعتبر تفيـ الوالديف ،تتعمؽ بطبيعة المخموؽ الذي ىما بصدد رعايتو وتكوينو كي تسيؿ عمييما الميمة

لرغبات وميوؿ أطفاليما يجعؿ القدرة عمى االبتكارات تنمو لدييـ فعمى قدر الخبرات التي يمر بيا الوالديف 

في حياتيما وما حصؿ عميو مف تربية وتعميـ ومستوى ثقافي وما يتمتعاف بو مف خصائص نفسية وعقمية 

واجتماعية، تشكؿ حياة الطفؿ ونموه العقمي والجسمي والوجداني ومف ذلؾ يبرز دور االرشاد بالنسبة 

لموالديف والطفؿ وأىميتو في عممية التنشئة االجتماعية، وعمى العكس مف ذلؾ كمو اذا لـ تتوفر المعمومات 

الكافية والفيـ الصحيح لخصائص الطفؿ لدى الوالديف مف جميع الجوانب تكوف ىنا صعوبة في تحديد 

يضا استقرار وتماسؾ األسرة وىذا ما سيتـ أاألسموب السميـ في عممية التوجيو واإلرشاد النفسي وقد تمس 

. شرحو أكثر في العنصر الموالي

 :االستقرار األسري-4

عداد الطفؿ  يمثؿ االستقرار األسري والتماسؾ العائمي احدى الركائز األساسية التي تساعد في تكويف وا 

وتطبيعو اجتماعيا، بينما التصدع األسري أو التفكؾ الذي يمس كياف األسرة سواء بسبب الطالؽ أو 

الموت أو اليجر كميا حاالت لوضع اجتماعي يؤثر بطريقة أو بأخرى عمى عممية التنشئة االجتماعية 

ويؤثر في سموكو وتصرفاتو فغياب األب أو األـ مف المنزؿ وغياب السمطة مف البيت يؤدي الى ظيور 

رشاد الطفؿ كزوج األـ أو زوجة األب في حالة اعادة الزواج  عدة أطراؼ أخرى تشارؾ في توجيو وا 

( 1).بالنسبة لموالديف المطمقيف أو حاالت أخرى 

                                                           
، االسكندرية،منشأة المعارؼ،  ارشادات الطفؿ وتوجييو في االسرة ودور الحضانة:مواىب ابراىيـ و ليمى محمد الخضري- 1

 .186، ص 1997
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بنائيا تربية سميمة يجب عمييا الحفاظ عمى تماسكيا وتربطيا الدائمفأي أ اذف حتى تتمكف األسرة مف تربية 

ىـ ميزاتيا التكامؿ، ىذا الدور الذي تبدأه ىي أخمؿ يحدث داخميا يقمص دورىا التربوي بشكؿ كبير فمف 

حوؿ الالحقة صر اكثر في العفأكثر فيما بعد المدرسة وىذا ما سيتـ عرضو وتوضيحو أوتكممو وتدعمو 

. المدرسة

 . العوامل األسرية المؤثرة عمى ظهور االبداع 2-1-5

ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تكوف داخؿ األسرة و تساعد عمى ظيور سمات االبداع لدى أطفاليا مف 

 :بينيا نذكر

 :التحفيز الثقافي -1

 الى وجود عالقة موجبة بيف مستوى التفكير االبداعي لدى  هاريسونبحيث توصمت دراسة قاـ بيا 

 .الطفؿ واالىتمامات الثقافية التي يبدييا اآلباء داخؿ األسرة

فالمبدعيف عادة تكوف نشأتيـ داخؿ بيئات تمنحيـ تحفيزا مبكرا و تنشيطا عقميا مالئما لنموىـ اإلبداعي، 

بحيث يتخذ ىذا التحفيز مظاىر متعددة منيا شيوع  قيـ ثقافية أو وجود فرد مف أفراد األسرة يولي اىتمامو 

 (1).بيذا  الجانب الثقافي، فيتأثر بو الطفؿ

 : المستوى االقتصادي و االجتماعي لؤلسرة -2

فاألطفاؿ الذيف ينتموف إلى أسر ذات مستوى اقتصادي و اجتماعي فقير غالبا ما يفشموف في تنمية 

قدراتيـ بسبب قمة الفرص المتاحة ليـ، وسرعاف ما يتسبب في تدىور صحتو النفسية و احباطو وشعوره 

الدائـ بالعجز فيحد ذلؾ مف قدراتو اإلبداعية، والعكس صحيح في األسر ذات المستوى االقتصادي 
                                                           

.189، ص 2002، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية، االبداع قضاياه و تطبيقاتو: عبد الستار ابراىيـ-  1 
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واالجتماعي العالي أو المتوسط، فأبنائيا تكوف لدييـ القدرة عمى ابداء قدراتيـ و ميارتيـ في شتى 

 (1).مجاالت الحياة

 :أساليب المعاممة الوالدية -3

و قد اتفقت الدراسات العربية و األجنبية عمى بعض األساليب الوالدية التي البد و أف تتوفر لكي ينمو 

 :التفكير االبداعي لألطفاليا و منيا نذكر

 .ممارسة األساليب األسرية السوية في تنشئة األبناء -

 .تشجيع االختالؼ البناء -

 .تعويد الطفؿ عمى احتراـ قيمو و مواىبو -

 .تنمية القيـ و األىداؼ المالئمة -

 .تخفيؼ االحساس بالعزلة و القمؽ و المخاوؼ -

 (2).المساعدة عمى تكويف قدرات الستغالؿ الفرص المالئمة و اقتناصيا -

: المدرسة 2-2

بعد ما تـ توضيح المؤسسة التربوية األولى في المجتمع أال وىي األسرة، كاف البدا مف عرض وتحميؿ 

لممؤسسة الثانية التي ترتبط بيا ارتباطا مباشرا ووطيد وىي المدرسة، فيي تعتبر مؤسسة اجتماعية تربوية 

حظيت باالىتماـ والدراسة منذ زمف طويؿ وذلؾ نظرا لثقؿ الميمة الموكمة الييا مف قبؿ المجتمع، ولمعظـ 

 مف دخوؿ الطفؿ الييا الى أف يتخرج اطارا كبيرا منيا، فيي تقـو بدور االتوقعات المنتظرة منيا ابتداء

كبير في التنشئة االجتماعية لألفراد بحيث تعمميـ بطريقة مقصودة المفاىيـ والميارات والعادات والقيـ التي 

                                                           

.14،15، ص ص 2001، مصر، مركز الكتاب لمنشر، التفكير االبتكاري المعوقات و المسيرات: أحمد عبادة-  1 
.189مرجع سابؽ الذكر، ص: عبد الستار ابراىيـ- 2
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يرغب فييا المجتمع وتتعاوف المدرسة مع المؤسسات االجتماعية األخرى مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ 

التربوية، وتعميـ المدرسة لتالميذىا ليس فقط مف خالؿ مناىجيا الرسمية، ولكف أيضا مف خالؿ الكثير 

مف مواقؼ التعميـ غير الرسمي بما في ذلؾ تعرض التالميذ ألشكاؿ مف التفاعؿ مع أقرانيـ ذوي الخمفيات 

. الثقافية المتباينة، وفي ما يمي سيتضح لنا أكثر معنى مصطمح المدرسة

: تعريف المدرسة 2-2-1

 والذي يقصد بو schéol إلى األصؿ اليوناني école والمدرسة مف حيث المفيـو نجد أف أصؿ المدرسة 

وقت الفراغ الذي يقضيو الناس مع زمالئيـ مف أجؿ تثقيؼ الرىف، وتطور ىذا المفظ بعد ذلؾ ليشير إلى 

التكويف الذي يعطى في شكؿ جماعي مؤسسي، أو إلى المكاف الذي يتـ فيو التعميـ  ليصبح لفظ المدرسة 

يفيد حاليا تمؾ المؤسسة االجتماعية التي توكؿ إلييا ميمة التربية الحسية والفكرية واألخالقية لألطفاؿ 

عبارة عف تعبير : " بأنيادوركايموالمراىقيف في شكؿ يطابؽ متطمبات المكاف والزماف كما يعرفيا اميؿ 

امتيازي لممجتمع الذي يولييا بأف تنقؿ لألطفاؿ قيما ثقافية وأخالقية واجتماعية و يعتبرىا ضرورية لتشكيؿ 

دماجو في بيتو ووسطو ( 1)". الراشد وا 

أما مفيـو المدرسة بالتحديد فيو السبيؿ الذي يقدـ إليو األطفاؿ منذ صغرىـ بعد األسرة التي تمثؿ 

. المدرسة األولى إلى أف يمتحقوا بسوؽ الشغؿ وبالتالي فيي بمثابة معمؿ لتكويف الموارد البشرية

. إال أنيا تعتمد عمى التربية والتكويف وفؽ الثقافة التي تمثميا كمؤسسة مدرسية

 يوضح لنا ىذا التعريؼ سمة مف أىـ سمات المدرسة والتي تتمثؿ في اعداد الكفاءات االجتماعية اعدادا 

متكامال قادرا عمى القياـ بأدواره في المجتمع مما يساعده في تحقيؽ التوافؽ واالنسجاـ واالتساؽ مع بقية 

. األفراد في مختمؼ مؤسسات المجتمع
                                                           

. 139،  ص 2001، اإلسكندرية، األزريطية، المكتبة الجامعية، عمـ نفس الطفؿ وتربيتو: عبد العزيز جادو- 1
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و المدرسة ىي مؤسسة اجتماعية تشرؼ عمى عممية التنشئة االجتماعية، ولذلؾ فإف أي تصور ليذه 

المؤسسة يجب أف يراجع داخؿ إطار ىذا التصور االجتماعي، ومنو يمكف القوؿ أف المدرسة ىي 

( 1).المؤسسة التي يكتشؼ بفضميا الفرد ذاتو ومجتمعو

أما فيما يتعمؽ بيذا المفيـو فيو يركز عمى الوظيفة والدور الذي يحدد مكانة المدرسة في المجتمع الذي 

 .أوجدىا لمقياـ بيذه الوظائؼ

مؤسسة اجتماعية تعكس الثقافة التي ىي جزء مف المجتمع وتنقميا لألطفاؿ في شكؿ : كما عرفت بأنيا

ميارات خاصة، ومعارؼ عف طريؽ نظاـ اجتماعي مصغر يتعمـ فيو الطفؿ القواعد األخالقية والعادات 

 (2). االجتماعية واالتجاىات وطرؽ بناء العالقات مع اآلخريف

ال يختمؼ ىذا التعريؼ عف سابقو إال اختالؼ بسيط أال وىو توضيح الدور الثقافي الذي تقـو بو المدرسة 

اضافة إال وظيفتيا االجتماعية، فيي تحاوؿ تكميؿ ما بدأتو األسرة مف رسخ لجؿ العادات والتقاليد والعرؼ 

االجتماعي مما يساعد أفراده مف تعزيز العالقات فيما بينيـ تحت ثقافة واحدة بدأت مف األسرة الى 

المدرسة ومنو الى المجتمع، فينشأ بذلؾ الفرد وىو ممـ بجميع ىذه الثقافات التي تعتبر بالنسبة لو بمثابة  

. السند الذي يحميو مف أي خمؿ في حياتو االجتماعية

فالمدرسة عبارة عف مؤسسة اجتماعية تقـو بوظائؼ التربية وبنقؿ الثقافة المتطورة وتوفير الظروؼ 

( 3).المناسبة لمنمو جسميا وانفعاليا واجتماعيا

                                                           
 .71 ، ص 2006، عنابة، منشورات جامعة باجي مختار،مؤسسات التنشئة االجتماعية: مراد زعيمي- 1
  ص 2003، القاىرة،دار العمـ والثقافة لنشر والتوزيع المدرسة والمجتمع والتوافؽ النفسي لمطفؿ:وفيؽ صفوت مختار- 2

87. 
 .36 ، ص 2002،األزريطة، دار المعرفة الجامعية التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسي: رشاد صالح الدمنيوري- 3
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مؤسسة مف مؤسسات التنشئة االجتماعية دورىا تكويف األفراد مف : ىذا وقد عرفيا محمد صقر بأنيا

( 1). مختمؼ النواحي في اطار منظـ ووفؽ مبادئ الضبط االجتماعي

اذف فالمدرسة احدى وسائؿ الضبط االجتماعي التي مف خالليا يتعرؼ الفرد أكثر عمى ما يعيؽ توافقو  

. فيي تكوف فيو روح الجماعة ومدى ضرورة احتراـ ضوبطيا وعادتيا وتقاليدىا

نظاـ معقد مف السموؾ المنظـ الذي ييدؼ الى تحقيؽ جممة مف الوظائؼ :  بأنيافريديك هاستينويعرفيا 

( 2). في االطار االجتماعي القائـ

 ألف المدرسة في حد ذاتيا عبارة عف نظاـ اجتماعي متكامؿ مف حيث األدوار والوظائؼ وىذا ما قد أكد 

عميو أصحاب المنيج النظمي عمى أف المدرسة بوصفيا مؤسسة اجتماعية معقدة مستجمعة في ذاتيا 

لمنظومة مف العالقات البنيوية المتبادلة بيف مختمؼ  جوانبيا، وأنو ال يمكف احداث التغيير في أحد 

أجزئيا دوف التأثير في بنيتيا الكمية وفي نسؽ ىذا التوجو ينظر الى المدرسة بوصفيا مؤسسة تيدؼ الى 

. تحقيؽ التواصؿ بيف تجربة التعميـ والتجارب االجتماعية التي تجري في المجتمع

 

كما تعرؼ بأنيا مؤسسة اجتماعية تقـو بإعداد الطفؿ اعداد يمكنو مف الحياة في مجتمعو قادرا عمى القياـ 

دراكو بكافة حقوقو  بدوره مما يساعده عمى عممتي التكيؼ واالندماج االجتماعي مف خالؿ وعيو وا 

( 1). ووجباتو

                                                           
 .93، دار المعارؼ، د س، ص اتجاىات في التربية والتعميـ: محمد جماؿ صقر- 1
 بيروت (بنيوية الظاىرة المدرسية ووظيفتيا االجتماعية ) عمـ االجتماع المدرسي : عمي جاسـ الشيابوعمي أسعد وطفة- 2

 .17، ص 2004لبناف،  المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، 
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فيي تساعد أفرادىا عمى التكيؼ واالنسجاـ واالندماج السريع في مجتمعو مف خالؿ ما تقـو بو عف طريؽ 

.  وىذا ما يساعدىـ عمى التكيؼ االجتماعي،مناىجيا التي يتعمموف بيا، فيدركوف تماما ما ليـ وما عمييـ

. فيي تعمؿ عمى تطوير التمميذ فكريا واجتماعيا وتساعده عمى االندماج في المجتمع الكبير

عبارة عف تعبير امتيازي لممجتمع الذي يولييا بأف تنقؿ الى : حيف قاؿ بأنيادور كايموقد أشار اليو 

دماجو في بيئتو ووسطو . األطفاؿ قيما ثقافية وأخالقية واجتماعية تعتبرىا ضرورية لتشكيؿ الراشد وا 

شبكة مف المراكز واألدوار التي تقـو بيف :  يعرفيا بأنياشيتمانفي حيف نجد الباحث السوسيولوجي

المعمميف والتالميذ، حيث يكتسبوف المعايير التي تحدد ليـ أدوارىـ في الحياة االجتماعية وتنبع ىذه 

. األدوار مف البنية الشكمية لممدرسة ومف ثقافتيا الفرعية

 أف الدور الكبير الذي تمعبو المدرسة  في التنشئة االجتماعية وذلؾ مف إلىتالكوت بارسونزشار أكما 

خالؿ أىدافيا المحددة وبيئتيا االجتماعية، فالمدرسة تعمؿ عمى اكساب التمميذ ومساعدتو عمى تحقيؽ 

( 2). مطالب النمو الشامؿ وتحفيزه عمى اكتشاؼ قدراتو وتنميتيا مما يزيد تشجيعا لمتفوؽ

ىذا يعني أنيا عبارة عف مؤسسة تربوية تعميمية نظامية أوجدىا المجتمع لتحقيؽ أىدافو وغاياتو فيي توفر 

لممتعمـ الظروؼ التربوية المالئمة لبناء شخصيتو مف جميع الجوانب التربوية والجسمية والعقمية 

واالجتماعية واالنفعالية والروحية، وذلؾ لتنمية مياراتو االبداعية واالبتكارية مف أجؿ تحقيؽ أىدافو في 

أطر منظمة ومبادئ مضبوطة مف أجؿ تحقيؽ النظاـ التربوي ومف أجؿ الحفاظ عمى ثقافة المجتمع الذي 

. نشأ فيو

                                                                                                                                                                                     
شركة دار االمة لمطباعة والنشر، د ب، ، التنشئة االجتماعية والسموؾ االنحرافي لتمميذ المرحمة الثانوية:مصباح عامر- 1

 .111، ص 2003
 .45، 44،ص ص 2002، االزريطة،المكتب الجامعي الحديث،  عمـ اجتماع التربية: عبد اهلل بف عايض سالـ الثبيتي- 2
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:  بأنياتعريف المدرسة اجرائياومف ىذه التعريفات يمكف 

مؤسسة اجتماعية منظمة فيي تتضمف واجبات وحقوؽ األفراد التي مف خالليا تشرؼ عمى عممية التنشئة 

االجتماعية لمطفؿ،  فعندما يتطور الطفؿ بيولوجيا واجتماعيا ومعرفيا تصبح األسرة غير قادرة عمى 

استيعاب حاجات الطفؿ المتعمـ والتي تتركز حوؿ عممتي التربية والتعميـ حينيا أوجد المجتمع المدرسة 

كمؤسسة ثانية اضافية أوكؿ الييا ميمة تنشئة الطفؿ فيي تكمؿ الدور الذي تقوـ بو األسرة وتزود الطفؿ 

. بالميارات والخبرات االجتماعية والعممية والمينية الى درجة التأىيؿ االجتماعي المقبوؿ

: خصائص المدرسة 2-2-2

بما أف المدرسة ىي مؤسسة اجتماعية وظيفتيا األساسية ىي تحقيؽ التكيؼ واالندماج االجتماعي  فيي 

بذلؾ تعتبر عممية مف عمميات التطبيع االجتماعي فيي تطبع  في أفرادىا جممة مف الخصائص التي تنبع 

: مف مميزات المدرسة بذاتيا ومنيا نذكر

 .بناء فيزيقي وتنظيمي تختمؼ مف الناحية البنائية عف المستشفيات والمصانع واألدوات الحكومية -

 .تتكوف مف عدد مف المدرسيف والمتخصصيف في جميع نواحي األنشطة والتخصصات -

يسود المدرسة الشعور باالنتماء أي الشعور بالحنيف فالذيف يتعمموف في مدرسة ما يرتبطوف بيا  -

ويشعروف بأنيـ جزء منو وىي الوسيمة الفاعمة في ارتباط الشخصيات المكونة لممدرسة ببعضيا 

 .تالي تتشكؿ العالقات فيما بينيـاؿالبعض، وب
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لكؿ مدرسة ثقافة خاصة بيا ىذه الثقافة يكوف في جزء منيا مف أخالؽ التالميذ مختمفي األعمار وفي  -

الجزء اآلخر مف المدرسيف، فيي الوسيمة الفعالة في ارتباط الشخصيات المكونة لممدرسة ببعضيا 

( 1). البعض أطمؽ عمييا العمماء ما يعرؼ بالثقافة المدرسية

المدرسة بيئة موسعة فيي لـ تعد مكانا لمتعميـ فقط، حيث لـ تعد تكتفي بنقؿ المعمومات الى األفراد  -

( 2). وحشو عقوليـ بالمعارؼ بقدر ما تيتـ بتربية الفرد مف جميع مكوناتو

المدرسة بيئة تربوية مبسطة فيي تبسط لمتالميذ المواد المعرفية والميارات المدرسية المتشابكة وتسيؿ  -

عمييـ تحصيميا وتتبع بذلؾ تصنيؼ المواد وتدريجيا مف السيؿ الى الصعب ومف المعموـ الى 

 .المجيوؿ ومف المحسوس الى المعموـ

المدرسة بيئة تربوية صاىرة، فيي تسعى الى توحيد ميوؿ واتجاىات التالميذ وصيرىا في بوتقة واحدة  -

حسب فمسفة المجتمع بما يخمؽ واقعا اجتماعيا مناسبا لمحراؾ االجتماعي القائـ عمى التعايش والتفاىـ 

 (3). واحتراـ اآلخر وتفسح ليـ مجاؿ التواصؿ والتشابو الثقافي فيما بينيـ

يتضح بأنيا مف أىـ وأبرز المؤسسات االجتماعية التربوية ىـ ما تتميز بو المدرسة أاذف ومف خالؿ طرح 

عدادىـ لمحياة . التي أنشأىا المجتمع لمعناية بالتنشئة االجتماعية ألبنائو، وتربيتيـ، وتييئتيـ، وا 

: مكونات المدرسة  2-2-3

تعتبر المدرسة مؤسسة اجتماعية تتكوف مف عدة عناصر بحيث تمثؿ المدرسة مصنع تتـ بداخمو صناعة 

شخصية المجتمع، ولتحقيؽ ذلؾ كاف ال بدا مف تعاوف عدة أطراؼ لتنتج لنا الفرد الواعي والفاعؿ 

                                                           
 المكتب العربي الحديث،  ،، اإلسكندرية مصرالتربية والمجتمع دراسة في عمـ اجتماع التربية:حسيف عبد الحميد رشواف- 1

 .67، ص 2006
 .142، 141مرجع سابؽ، ص ص : مراد زعيمي- 2
 .174، ص 2000،عماف، دار عمار لمنشر والتوزيع،  أسس التربية:ابراىيـ ناصر- 3
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اجتماعيا، وتسمى بأطراؼ العممية التربوية التعميمية، وقد قسميا الباحثوف في عمـو التربية الى قسميف 

 )المادي والمتمثؿ في مبنى المدرسة وممحقاتيا وكذا الوسائؿ التعميمية، والطرؼ  (العامؿ  )وىما الطرؼ 

( 1.)البشري المتمثؿ في االدارة والمعمـ والتمميذ (العامؿ 

 وسنقؼ في عرضنا لمكونات المدرسة عمى الطرؼ الثاني أال وىو العامؿ البشري بحيث تـ تقسيـ 

:  مكونات المدرسة حسب ىذا العامؿ إلى

 :المعمم  -1

ويعتبر المعمـ القيادة الرسمية الثانية بعد األسرة التي تنقؿ مف خالليا ثقافة المجتمع لمطفؿ كما أنو 

المسؤوؿ عف تنقية ثقافة التمميذ مف كؿ الشوائب التي عمؽ بيا مف خالؿ جماعة الرفاؽ وغيرىا مف 

 في ذلؾ بأف الطفؿ يدخؿ المدرسة بعد أف يكوف قد أخذ توما جورج خوريالقنوات األخرى،  بحيث يقوؿ 

جزءا كبيرا مف التربية مف األسرة وجماعة المعب واألصدقاء بؿ يدخؿ المدرسة وىو مزود بكؿ ىذا 

( 2).الموروث السموكي و الثقافي

عادة صياغة نماذج التفكير لدى التمميذ المسؤوؿالمعمـ ف  العتبار أ  عف تنقية ىذه الثقافة والسموؾ وا 

صياغة سميمة تتماشى وخطط التنمية الشاممة لممجتمع، ومف ىذا المنطمؽ ومف بيف المياـ الممقاة عمى 

( 3): ما يمينذكرعاتؽ المعمـ 

                                                           
، جمعية االصالح االجتماعي "مجمة الرواسي"، دور المدرس في العممية التربوية التعميمية: زيف الديف مصمودي- 1

 .10، ص 1994فيفري، / جانفي10والتربوي، باتنة، الجزائر، العدد 
، 1983 ، بيروت،  المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع المناىج التربوية مرتكزاتيا وتطبيقيا:توما جورج خوري- 2

 .40ص 
 .15، ص ص 1979، عماف، األردف، مكتبة النيضة االسالمية ، تحميؿ عممية التدريس: احمد ابو ىالؿ- 3
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اثارة الدافعية والرغبة عند التمميذ ويرجع نجاح ىذه النقطة الى مدى تميز المعمـ وتكوينو وخبرتو في  -

. ذلؾ

التخطيط لمدرس، البدا عمى المعمـ أف يضع مخططا لمدرس الذي سوؼ يعمميألف ذلؾ يساعد عمى  -

. الفيـ و االستيعاب السريع لمتمميذ

. تقديـ المعرفة، فيو ممـ بجميع المعارؼ والعمـو ومف واجبو تقديميا لتالميذه فيـ بحاجة الييا -

دارتيـ، ال بدا عميو  - ف يغرس في تالميذه روح التفاعؿ واالتصاؿ فيذه أتوجيو النقاش بيف التالميذ وا 

.  تكويف عالقات منذ الصغرىالميزة تجعمو فردا اجتماعيا قادر عؿ

.  الوحيد داخؿ الصؼ الدراسي عمى ضبط التالميذالمسؤوؿالضبط والمحافظة عمى النظاـ، فيو  -

ارشاد التالميذ، فالتالميذ في مرحمة التعميـ االبتدائي ىـ بحاجة الى مف يرشدىـ ويوجييـ وينصحيـ  -

. داخؿ عالـ المدرسة الجديد

تالي فيو الوحيد الذي يستطيع تقيـ اؿالتقييـ، يقـو المعمـ بتتبع التالميذ تدريجيا خالؿ تدريسو ليـ وب -

 .مجيوداتيـ وأدائيـ

. مشاريع لضماف الوصوؿ إلى األىداؼ المرسومةؿتوجيو التالميذ أثناء إنجازىـ ؿ -

. إعالـ التالميذ بنتائجيـ ومدى تقدميـ لتوفير تغذية راجعة ذاتية ومساعدتيـ عمى تطوير ذواتيـ -

. تدريب التمميذ وتوجييو إلى كيفية التعامؿ مع المعرفة ومعالجتيا واستغالليا في تنمية قدراتومياراتو -

: التمميذ -2

يعتبر التمميذ محور العممية التربوية والعمود الرئيسي الذي تقـو عميو، كما أنو اليدؼ الرئيسي لمنظاـ 

التعميمي ككؿ والمعيار األساسي لقياس نجاح نظاـ تعميمي ما، فالبنية االجتماعية المدرسية بكؿ عناصرىا 

عداد ىذا التمميذ لمحياة االجتماعية . االجتماعية والفيزيقية أنشئت خصيصا ألجؿ تكويف وتربية وا 
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أف التالميذ ىـ المادة الخاـ التي تشكؿ المخرج الرئيسي :  التمميذ فيقوؿسعيد اسماعيل عميويعرؼ 

( 1). لمنظاـ التعميمي كمو

. كما أنيـ أىـ مدخالت ادارة بيئة التعميـ والتعمـ اذ بدوف تالميذ ال يكوف ىناؾ فصؿ وال يكوف ىناؾ تعميـ

(2 )

و جماعة الصؼ ىي جماعة مف أفيروف أف التالميذ  (تكويينالمكونيين) في كتابيما برفارد وبريكونما أ

التالميذ، وىي بذلؾ جد منظمة تحمكيا عالقات داخمية وعالقات خارجية ولكف جماعة الصؼ ىي أيضا 

. جماعة مف األشخاص مجتمعة

وجد فيو ف التمميذ ىو القطب األساسي واليدؼ الرئيسي لمنظاـ التعميمي أيظير مف خالؿ ىذه التعريفات 

ألجؿ التمميذ اذ بدونو لف يكوف ىناؾ نظاـ تعميمي، وما نشير اليو ىنا أف التمميذ المعني بدراسة ىو تمميذ 

. مرحمة التعميـ االبتدائي

يقوـ التعميـ عمى وجو فصميف رئيسيف وىما المعمـ والمتعمـ، ومف المعمـو أف ىناؾ اتصاؿ دائـ وتفاعؿ 

مستمر بينيما داخؿ الفصؿ الدراسي، األمر الذي ينتج عنو عالقات متبادلة، بحيث تبيف الدراسات أف 

ىذه العالقة ال تؤدي الى التحصيؿ الدراسي فحسب بؿ تتعداه إلى الجوانب السموكية بؿ وحتى األوضاع 

االجتماعية المستقبمية قد أشارت بعض الدراسات الى وجود عالقة ايجابية بيف فعالية المعمـ والنجاح في 

 (3). حياة الراشديف

                                                           
 .44، ص 2000، القاىرة ،دار الفكر العربي، االدارة التعميمة واالدارة المدرسية: حمد اسماعيؿ حجيأ- 1
 .113 ، ص 2003، عيف مميمة ،دار اليدى لمطباعة والنشر،  التعميـ والصحة النفسية:رشيد حميد العبودي- 2
 .2 ، ص 2003، عماف،دار الفرقاف ، عمـ النفس التربوي: عبد المجيد نشواتي- 3
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بحيث يعتبر المعمـ مف العوامؿ الرئيسية التي تساعد المدرسة عمى النجاح في تربية التمميذ فيو قائد 

العمؿ التربوي والتعميمي داخميا، فمف خالؿ دوره داخؿ الفصؿ يحدد نوع وكفاءة تحصيؿ التمميذ ومياراتو 

 .الفكرية

 فالعالقة بيف المعمـ والتالميذ يجب أف يسودىا التفاىـ المتبادؿ والديمقراطية واالحتراـ ويتطمب ذلؾ مف 

ف يساعدىـ عمى اكتشاؼ قدراتيـ ومواىبيـ والعمؿ عمى تنميتيا أالمعمـ أف يكوف موجيا ومرشد لتالميذه، و

وأف يشترؾ التالميذ في تخطيط العمؿ وتوزيع المسؤوليات واتخاذ القرارات الخاصة بأنشطتيـ 

( 1). ومشروعاتيـ

وىكذا فالعالقة بيف المعمـ وتالميذه التي تتسـ بالتفاىـ والتفاعؿ واألسموب التربوي الذي يتخذه كميا مف 

شأنيا أف تكوف احدى الوسائؿ التعميمية المساعدة عمى رفع المستوى التحصيمي لمتمميذ وبالتالي تنمية 

. التفوؽ الدراسي لديو

وعميو فاف المعمـ لو تأثير كبير عمى حياة التمميذ نظرا الرتباطو واحتكاكو بو، فإف نظرتو لمشكالت التمميذ 

السموكية وما يراه مف حؿ ليا تعد مف العوامؿ الفاعمة في التحصيؿ الدراسي لو  ألنو بمثابة القدوة الحسنة 

. لمتمميذ وكؿ ىذا يعتمد عمى العالقة الحسنة التي تكوف بيف المعمـ والتمميذ

والعكس مف ذلؾ فاف كاف المعمـ المستبد في عالقاتو مع التمميذ فإف التأثير يكوف سمبيا عمى تحصيمو 

ف المعمـ يجعؿ الخصائص أالدراسي، اذ في غالب األحياف تسوء العالقات بيف المعمـ والتمميذ، حيث 

النفسية والجسمية والوجدانية لمتالميذ، ويجيؿ حتى الفروؽ الفردية بينيـ حيث يعامؿ المبدع مثؿ غيره، بؿ 

إف التمميذ الذي يظير نوعا مف النبوغ والعبقرية يجد معارضة قوية مف طرؼ معممو خاصة اذا كاف يجيؿ 

الخصائص الوجدانية والعقمية لدى ىذه الطائفة مف التالميذ وربما االرىاؽ والتعب الذي يسببو العمؿ 
                                                           

 .68مرجع سابؽ الذكر، ص : سميرة أحمد السيد- 1
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ذا ساءت العالقة بيف المعمـ  المدرسي المتواصؿ لممعمـ يكوف إحدى األسباب األساسية ليذه المعاممة، وا 

 . والتمميذ  فاف ىذا األخير  يمجأ الى الكذب والحيمة بؿ اليروب مف المدرسة

غير أف المعمـ يمعب دورا أساسيا في نجاح العممية التربوية وىذا ما أكده عمماء التربية في أف المعمـ ىو 

العامؿ الميـ جدا في عممية التربية وأف المناىج والتنظيـ المدرسي واألجيزة تتضاءؿ أماـ ىيئة التدريس، 

( 1). اذ أنيا تكتسب حيويتيا إال مف خالؿ شخصية المعمـ

لذلؾ يشترط عمى المعمـ المبدع أف يكوف ممما بالمادة التي يدرسيا وقادرا عمى نقميا بالطريقة   المالئمة، 

وبالتالي المقدرة عمى االبداع وتنمية التفوؽ لدى التمميذ كما يجب عمى المعمـ القياـ بالعديد مف األمور 

 .لتعزيز عالقتو االتصالية بتالميذه

: المنهاج -3

ويقصد بو الطريؽ الذي يسمكو المعمـ والمتعمـ بغية الوصوؿ الى األىداؼ التربوية النابعة مف التراث 

المتراكـ، ويعرؼ المنياج في التربية الحديثة بأنو مجموعة الخبرات والتجارب التي توضع ليتعمميا 

تتابع الخبرات الممكف حصوليا والتي :  المنياج بأنوشورز و سميث وستانميالصغار، ويعرؼ كؿ مف 

. تضيعيا المدرسة مف أجؿ تربية وتيذيب األطفاؿ والكبار بوسائؿ تفكير وأعماؿ الجماعة

 المنياج بأنو جميع الخبرات التعميمية لمتالميذ التي يتـ تخطيطيا واإلشراؼ عمى تنفيذىا تايموركما يعرؼ 

 .ىدافيا التربويةأمف جانب المدرسة لتحقيؽ 

                                                           
القاىرة، عالـ الكتب ، مجاالت تربية الطفؿ في األسرة والمدرسة مف منظور تكاممي :محمد جابر محمود رمضاف- 1

 .71ص ، 2005
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ويرتبط المنياج بصفة عامة بثقافة المجتمع، ويتأثر بالتغيرات والتعديالت العامة التي تطرأ عمى ىذه 

الثقافة، وذلؾ لكي يخدـ المنياج اليدؼ الذي يوضع مف أجمو وىو تكيؼ التمميذ مع الحياة المحيطة 

 (1). والغاية التي يريد المجتمع بموغيا

( 2): قسـ مكونات المدرسة الى مراد زعيمي في حيف نجد أف 

 . مف معمموف وتالميذ وىيئات التأطير والتسيير داخؿ المدرسة:األفراد -

ىـ ما يميز المدرسة طبيعة عالقاتيا االجتماعية عف غيرىا مف المؤسسات أ اف :العالقات االجتماعية -

 .المجتمعية، وأىـ ما يميز ىذه العالقات ىي التفاعؿ الصفي داخؿ القسـ

تتميز المدرسة عف غيرىا ببنيانيا وبشكؿ التفاعؿ داخؿ ىذا البناء حيث : األبنية واألساليب الفنية -

عادة يحيط األقساـ بفناء واسع يصطؼ داخمو التالميذ وليست ليـ حرية التنقؿ داخؿ ىذا الفناء إال 

 .في أوقات الراحة

ىدافيا أ تختمؼ أىداؼ المدرسة عف أىداؼ المؤسسات االجتماعية األخرى، ومف :أهداف المدرسة -

 .نيا تسعى الى تربية األفراد مف جميع النواحيأاألساسية ىي الوظيفة التربوية اذ 

عمى مختمؼ أفراد المؤسسة بيف التمميذ والمعمـ والمدير  (المناصب ) تتوزع المراكز:المراكز و األدوار -

 .ومستشار التربية والتوجيو والمساعد التربوي ونائب المدير لمدراسات

 .(ي مدير المدرسةأ) وتكوف لمدير المؤسسة :السمطة -

 .لممدرسة رموزىا الخاصة بيا مثؿ تحية العمـ: (االشارات )الرموز والسمات -

 ىي القوانيف التي تسنيا الدولة عبر الدستور الى جانب القانوف الداخمي لممدرسة وعادة :الميثاق العام -

ىدافيا المسطرة مثاؿ المرونة، أتقابؿ المدرسة التمميذ بجممة سموكيات أساسية الستمرار وظائفيا و 
                                                           

 .14، ص 1996، القاىرة ، دار الفكر العربي ، الوظيفة االجتماعية لممدرسة:عدلي سميماف - 1
 .140مرجع سابؽ الذكر، ص : مراد زعيمي- 2
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، العطؼ واحتراـ شعور (عدـ التحيز )التعاوف، الروح الديمقراطية، العدؿ والمساواة بيف التالميذ

 . التقدير والثناءإظياراآلخريف، الصبر، روح الدعابة، االىتماـ بمشكالت التمميذ، 

: وظائف المدرسة 2-2-4

ىمية المدرسة ال تقتصر عمى الجانب التعميمي أو المعرفي فقط و انما تمتد الى أمما ال شؾ فيو أف 

الجوانب االجتماعية والشخصية لمفرد ولذا يتوقع المجتمع مف المدرسة أكثر كونيا مجرد مكانا لمتعميـ بؿ 

ويزداد االحتراـ ليا لمدور الذي تمعبو في تنمية القيـ الخمقية واألنماط السموكية الرشيدة عف أبنائيـ وااللتزاـ 

( 1).بمواصفات اجتماعية معينة وفؽ المظير والسموؾ والتصرؼ المتعارؼ عميو اجتماعيا

( 2):  ومنو يمكف تمخيص أىـ الوظائؼ التي تقـو بيا المدرسة في مايمي

 

 

 

 :اعادة إنتاج قيم مشتركة -

بحيث تقـو بتمقيف األطفاؿ القيـ األخالقية التي يخضع ليا المجتمع، فالمدرسة تييأ لمفرد الوضعية 

االجتماعية التي سيكوف عمييا في المستقبؿ وبالتالي تأخذ المدرسة االبتدائية بصفة خاصة ميمة اندماج 

. الطفؿ اجتماعيا

 :ادماج الفرد ضمن مجتمعه -

                                                           
 . 14مرجع سابؽ الذكر، ص : عدلي سميماف- 1

2
 - Marie Duru , Bellat et AgnésVanzaten : Sociolgie de l’école , Edition Alger, 2002 ,PP 72. 
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تعتبر المدرسة كجياز ايديولوجي وظيفي يعمؿ عمى ادماج كؿ فرد في مختمؼ القطاعات االجتماعية 

لمعمؿ، أي أنيا تعمؿ عمى تمقيف التالميذ كؿ التقنيات االزمة لمواصمة أي نشاط اجتماعي، فيي اذف 

تعمؿ عمى التوفيؽ بيف النظاـ المدرسي والنظاـ اإلنتاجي فالمدرسة تييأ  لمطفؿ حسب البرامج التعميمة 

 .إلتقاف وتعمـ األنشطة االجتماعية

 :تربية االختيار -

 تساعد المدرسة أفرادىا في تحديد اختيارىـ وفؽ محاسف ومساوئ ىذا االختيار، وقد ال ينجح ىذا 

االختيار إال اذا تـ التوفيؽ بيف الثقافة العائمية والثقافة المدرسية و نجاعة البرامج المدرسية ومف ىنا تتكوف 

. الخبرة الفردية

 (1): تهيئة الفرد لمدور االجتماعي -

 تعمؿ المدرسة عمى تييئة الطفؿ مف أجؿ قيامو بأدواره المنوطة بو مستقبال خاصة منيا ما يخدـ مجتمعو 

 ومينيا وذلؾ مف أجؿ أف يكتسب الفرد ،  أخالقيا، سموكيا، معرفيا، فيي تقـو بإعدادىـ روحيا،الواحد

. عضوية الجماعة والمساىمة في نشاطات الحياة االجتماعية المختمفة

 :تدعيم التربية السموكية -

اف المدرسة ىي التي تحقؽ التربية السموكية لمتالميذ بحيث تبصرىـ بالقيـ و السموكات المرغوب بيا و 

العمؿ عمى تكويف المعمومات والمعارؼ التي يتمقاىا التالميذ  ذات فاعمية في التأثير عمى مشاعرىـ 

واتجاىاتيـ النفسية وحاالتيـ الوجدانية، كما تساىـ المدرسة في تحقيؽ التربية الجماعية وتنمية الروح 

. االجتماعية بما ينمي صفات التعاوف والتكامؿ االجتماعي

                                                           
. 173، 172ص ص  مرجع سابؽ الذكر، :عبد اهلل بف عايض سالـ الثبيتي- 1
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 :تدعيم التربية األخالقية -

بحيث أف المدرسة تساعد تالميذىا عمى فيـ العالـ المحيط بيـ وجعميـ يكتسبوف القيـ المرغوب فييا عف 

( 1).طريؽ الممارسات الفعمية

 :تدعيم التربية االبداعية -

بحيث تييئ الفرص الكافية لخمؽ أفراد قادريف عمى فعؿ أشياء جديدة وىذا ما يحاوؿ المعمموف القياـ بو 

مف خالؿ اىتماميـ بالخبرات التي تؤثر في ابداع األطفاؿ فإف التربية االبداعية تيتـ بتنمية المبادرة 

. واألصالة

 :تدعيم التربية القومية -

فالمدرسة تعتبر مف أىـ المراكز التي تتحدد المستويات السياسة االجتماعية وبالتالي فيي تحاوؿ جاىدة 

( 2).أف تعد أبناءىا لممواطنة العربية التي تتجمى في االيماف بالقومية العربية كمطمب حتمي وضروري 

 

 (3):العوامل المؤثرة في اتجاهات الطفل نحو المدرسة  2-2-5

: ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر في اتجاىات األطفاؿ نحو المدارس وىي

 :اتجاهات اآلباء نحو المدرسة والتعميم -

                                                           
 .76مرجع سابؽ الذكر، ص ص : وفيؽ صفوت مختار- 1
 . 157مرجع سابؽ الذكر، ص : مصباح عامر- 2
. 87،88 ، ص ص 2000، عماف ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، الطفؿ واألسرة والمجتمع: حناف عبد الحميد العنابي- 3
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بحيث أف اتجاىات اآلباء تنعكس عمى األبناء فإذا كانت اتجاىات اآلباء نحو المدرسة ايجابية كانت 

 . كذلؾ والعكس صحيحاألبناءاتجاىات 

: وتتأثر اتجاىات اآلباء نحو المدرسة والتعميـ بعدة عوامؿ منيا نذكر

التعميـ والثقافة، فاآلباء المتعمميف يرغبوف أبناءىـ في المدرسة والتعميـ أكثر مف غير المتعمميف لكونيـ  -

 . ايجابية نحو التعميـباتجاىاتيتميزوف 

ف أصحاب الميف العميا أكثر ميال لمتعميـ مف أصحاب الميف البسيطة واليدوية في أالمينة، حيث  -

الكثير مف األحياف بحيث يتميزوف بترغيب أبناءىـ في التعميـ ليساعدىـ عمى تقمص دور األب 

 ولكف ىناؾ العديد مف اآلباء أصحاب الميف البسيطة واليدوية يرغبوف أبناءىـ في ،بتعممو ومينتو

 .المدرسة والتعميـ بقصد ابعاد أبناءىـ عف تعب ومعاناة الميف اليدوية

بناء الطبقة العميا والمتوسطة تكوف اتجاىاتيـ في التعميـ ايجابية ويمكف أالطبقة االجتماعية، بحيث أف  -

القوؿ أف اآلباء ذوي المستوى االقتصادي واالجتماعي العالي والمتوسط أكثر ميال وترغيبا ألبنائيـ فيو 

خرى تؤثر أمف اآلباء ذوي المستوى االقتصادي واالجتماعي المنخفضيذا مف ناحية، ومف ناحية 

االتجاىات االيجابية نحو التعميـ والمدرسة عمى سموؾ األطفاؿ وتجعميـ أكثر تحصيال وعمما وحبا في 

 .المدرسة

ذكاء الطفؿ، فالطفؿ الذكي يتميز باالتجاىات االيجابية نحو المدرسة والتعميـ لكونو سريع الفيـ وال  -

 حصولو في غالب األحياف عمى المراتب األولى ومعدالت مرتفعة تزيد إضافةإلىيجد صعوباتدراسية، 

 .مف ثقتو بنفسو وتجعمو يطمح دائما لألحسف واألفضؿ

جنس الطفؿ، يمعب جنس الطفؿ دورا فعاال في توجيو نحو المدرسة ففي المجتمعات التي تميز بيف  -

 .الذكور واإلناث يالحظ أف الذكور أكثرا ميال لمتعميـ مف البنات
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ثر المعمـ عمى التمميذ، فاف ما يخمؽ بيف المعمـ و طمبتو الجو الودي والمناخ التربوي المناسب الذي أ -

يساعد عمى نجاح عممية التعمـ و التعميـ، وىو أف يعمؿ المعمـ كؿ ما مف شأنو أف يقرب بينو وبينيـ 

 والى طمباتيـ وكؿ ما يقولونو لو وما إلييـويبعث فييـ األحاسيس والمشاعر المشتركة، فيضفي 

يعرضونو عميو بكؿ اىتماـ وجدية، ويمعب المعمـ دورا بارزا وميما في حياة الطفؿ في المدرسة  فيو 

ساليب السموؾ الشاذة مف انطواء وخجؿ وشعور بالتوتر وعدـ االستقرار، أاألب الثاني لو كما ينقؿ لو 

 (1).كما يستطيع أف يساعد التمميذ عمى التخمص مف تمؾ األساليب السموكية الشاذة

:  ومنيا نجدالمتمدرستالي تؤثر في التمميذ اؿوىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر في المعمـ وب

 : أسموب المعمم في معاممة الطالب -1

و اضعاؼ ليا أدى ذلؾ الى زيادة الثقة بالنفس أفإذا كاف األسموب ديمقراطيا ليس فيو تحقير لمشخصية 

النجاح فيفعموف ما بوزيادة التحصيؿ الدراسي، حيث يشعر المعمـ الديمقراطي طالبو بالحب ويشعرىـ 

. يتوقع منيـ

: عمر المعمم الزمني والعقمي والعاطفي -2

 كأبناء لو يحبيـ تالميذهفعمر المعمـ واتزاف عقمو ونضجو العقمي والعاطفي واالجتماعي يجعمو يعامؿ 

ويتوقع ليـ النجاح، وبالتالي يرغبيـ في السموؾ الذي يتوقعو منيـ وىذا النجاح يساعدىـ في بناء 

 .الشخصية المتماسكة

 :جنس المعمم -3

                                                           
 .90 ، ص الذكرمرجع سابؽ: حناف عبد الحميد العنابي- 1
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ثرتشجيعا لمطفؿ عمى التحصيؿ عف المعمـ، لذلؾ ترى أف مياـ القائميف عمى ؾالمعممة أكثر حنوا وأ

التدريب في رياض األطفاؿ والصؼ األوؿ االبتدائي معممات، ومعاممة المعممة األـ الحانية المشجعة 

( 1).تساعد األطفاؿ عمى التحصيؿ والثقة بالنفس

 

 

 

  

                                                           
، ص 2003موفؽ الحمداني وآخروف، عماف، الجامعة األردنية، : ، ترجمةعمـ النفس التطبيقي:آخروفىيوكيوليكاف و- 1

 .189ص 
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 :تمهيد

يعتبر االتصاؿ مف المكاضيع األساسية التي استقطبت اىتماـ الكثير مف المفكريف كالباحثيف العتباره 

أساسا لمتفاعؿ االجتماعي الذم يؤدم إلى نشكء عبلقات متعددة في مختمؼ المكاقؼ بيف الشخصيف أك 

أكثر بيدؼ الكصكؿ الى مشركع مشترؾ، فالفرد يركز عمى االتصاؿ لمتعبير عف أرائو كاىتماماتو كأفكاره 

 كىك الركيزة األساسية ألم نشاط اذ بفضمو تتمكف مختمؼ المؤسسات عمى اختبلؼ ،لغيره مف األفراد

 كمف بينيا نجد المؤسسة التربكية ،طبيعتيا في المجتمع مف االستمرار كالقياـ بمياميا عمى أحسف كجو

تالي ييدؼ كيسعى بالدرجة اؿ كب،نماطو كمجاالتوأتجسد لنا عمى أرض الكاقع االتصاؿ التربكم بجميع 

أداء عممية اتصالية فعالة في جك مف باألكلى إلى تكفير الظركؼ المبلئمة لمدارسة كالتي تسمح لمطرفيف 

التصاؿ الفعاؿ بيف المدرسة كاألسرة يككف االمنافسة كالمشاركة التي تؤدم الى فيـ كاستيعاب المعمكمات، ؼ

 ك في ىذا الفصؿ سكؼ يتـ تكضيح االطار سببا في نجاح العممية التعميمية كفي التحصيؿ الجيد لمتمميذ

 .النظرم لبلتصاؿ التربكم ك أىـ صكره
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 :االتصال التربوي 3-1

 بالنظر الى ىذا المصطمح يتبيف أنو مركب مف مصطمحيف لكؿ منيما معاني محددة تربطيما ببعضيا 

 مف تكضيح كتحديد البدالبعض، لذلؾ كاف مف األفضؿ باعتبارنا باحثيف في مجاؿ العمكـ االجتماعية 

المفاىيـ التي تطرح لتبسيطيا لمقارئ، كىاذيف المفيكميف ىما االتصاؿ، كالتربية كفي مايمي تحديد معاني 

 :كؿ مف المفيكميف

خرل بغرض ايجاد أ بأنو عممية نقؿ المعمكمات، مف شخص الى آخر كمف مجمكعة الى االتصاليعرؼ 

نكع مف التفاىـ المتبادؿ بينيما، فيك بذلؾ عبارة عف عممية يتـ مف خبلليا نقؿ كتبادؿ المعمكمات كاألفكار 

 كباستخداـ كسيمة أك عدة كسائؿ اتصالية مف خبلؿ ،رفيف أك أكثر بطريقة مباشرة أك غير مباشرةطبيف 

 (1 ).تفاعؿ األفراد مف مجمكعاتكثقافات مختمفة لتحقيؽ األىدافالمسطرة

فيك عبارة عف عممية تفاعؿ اجتماعية تيدؼ الى تقكية الصبلت االجتماعية في المجتمع عف طريؽ 

( 2).تبادؿ المعمكمات كاألفكار كالمشاعر التي تؤدم الى التفاىـ كالتعاطؼ ك التحابب أك التباغض

 أف االتصاؿ عممية تعميمية تقـك بيا المؤسسات  ،بحيث يرل المشتغمكف بالتربية كالتعميـ كعمـ النفس

 

 

                                                           
1

 التكاصؿ االجتماعي مف منظكر نفسي كاجتماعي كثقافي:عدناف يكسؼ ك قاسـ محمد ككفحي ك تسكفي محمد ميرازا- 
 .48، ص 2011األردف،عالـ الكتب الحديث، 

، عماف األردف،دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع االتصاؿ االنساني كدكره في التفاعؿ االجتماعي: ابراىيـ أبك عرقكب- 2
 .17، ص 2009
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 ألف مكضكعات التعميـ كالتعمـ تحتاج إلى ،االجتماعية المدرسية كغير المدرسية كالرسمية كغير الرسمية

( 1). المشاركة في األفكار كالميارات كالعادات ك الحكار

ف ينقؿ معارفو كأىدافو المكتسبة أ فيي مجمكعة العمميات التي يستطيع المجتمع بالتربيةما فيما يتعمؽ أ

 كتعني في الكقت نفسو التجدد المستمر ليذا التراث كأيضا لؤلفراد الذيف يحممكنو فيي ،ليحافظ عمى بقائو

نيا الحياة نفسيا بنمكىا كتجددىا،نمكاؿعممية  .  كليست ليا غاية إال المزيد مف النمك كا 

كيستخدـ مصطمح التربية في العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بصكرة عامة لمداللة عمى التنمية كالرعاية 

 فيقصد منيا نظاما اجتماعيا يحدد األثر الفعاؿ ،كفي عمـ االجتماع عمى كجو الخصكص، كاإلصبلح

لؤلسرة كالمدرسة في تنمية النشء مف النكاحي األخبلقية كالجسمية كالعقمية حتى يمكنو مف أف يحي حياة 

 ق بمعنى مختصر يقصد بالتربية التنشئة االجتماعية كخاصة لمصغار ىذ،سكية في البيئة التي يعيش فييا

التنشئة التي تركز عمى الفكر كاألخبلؽ كتنمية القدرات العقمية لمتنشئة داخؿ المنظمات كالمؤسسات 

 كالمعنى المقصكد كالشائع في العالـ العربي عامة ىك زرع االخبلؽ أم تيذيب أخبلؽ ،التربكية المختمفة

( 2).الفرد 

: نوأكبيذا يمكف تحديد مفيـك االتصاؿ التربكم عمى 

 

 

                                                           
  2009، عماف،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، 2، ط المؤسسات التعميمية: فاركؽ عبده فميو ك السيد محمد عبد المجيد- 1

 .170ص 
 دار الغرب لمنشر ك التكزيع   ، ، جامعة باجي مختار، عنابة1، جمحاضرات عمـ اجتماع التربية: مربكحة بكلحباؿ نكار-  2

 .107، 106، ص ص 2005، 2004
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 :تعريف االتصال التربوي 3-1-1

يعتبر التكاصؿ ميمة أساسية لمعامميف في المجاؿ التربكم، كاالتصاؿ عممية ضركرية كىامة لكؿ عمميات 

التكافؽ كالفيـ التي يتكجب عمى التربكييف القياـ بيا بيدؼ الكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة لممؤسسة 

 كاالتصاؿ عممية اجتماعية تفاعمية تقكـ كتعتمد اعتمادان كبيران في حدكثيا عمى المشاركة في ،التربكية

 (1).المعاني بيف المرسؿ كالمستقبؿ

يكضح ىذا التعريؼ ميزة مف ميزات االتصاؿ ك ىي التفاىـ بيف المرسؿ ك المستقبؿ، ألف ىذا التفاىـ قد 

 .يزيد مف كصكؿ الرسالة بشكؿ كاضح ك دقيؽ

عكس اؿكاالتصاؿ التربكم ىك عممية نقؿ األفكار كالمعمكمات التربكية مف مدير المدرسة إلى المعمميف أك 

العكس كذلؾ أك أك مف مجمكعة مف المعمميف إلى مجمكعة أخرل أك مف المدرسة إلى اإلدارة التعميمية 

عف طريؽ األسمكب الكتابي أك الشفيي مما يؤدم إلى كحدة الجيكد لتحقيؽ أىداؼ المدرسة مف أجؿ 

( 2).تحقيؽ رسالتيا

  أما ىذا التعريؼ فقد حاكؿ ادراج كيفية حدكث عمميات االتصاؿ ك األطراؼ المعنية بذالؾ داخؿ 

 .المدرسة

 االتصاؿ التربكم ىك نشاط مقصكد كليس اعتباطيا تحدد معالمو المؤسسة التربكية كالمؤسسات المساندة 

ك غيرىـ، كالتي تشترؾ معيا أمكر أكلياء أك أك باحثيف أك ادارييف أليا، كالعاممكف في اطارىا مف معمميف 

لياتو كمحتكاه كأىدافو كبيئتو، طبقا بمنيج تشاركي تفاعمي يعتمد نتائج آفي األىداؼ التربكية، كما تحدد 

التطكرات الحاصمة في عمى البحث العممي في مياديف عمـك االتصاؿ كالتربية كاالجتماع بصكرة خاصة 

                                                           
 .45 ، ص 2003، عالـ الكتب،القاىرة  جميكرية مصر العربية،إدارة المؤسسات التربكية: أحمد حافظ- 1
 .26، ص2001 دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،،،  عماف  األردفمبادئ االتصاؿ التربكم كاإلنساني: نصر اهلل  أحمد-2
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المياديف األخرل المجاكرة بشكؿ عاـ، مع مراعاة خصكصيات الزماف كالمكاف كظركؼ البيئة التي يجرم 

. فييا ىذا النشاط

اذف فاالتصاؿ التربكم ليس مجرد نشاط اعتباطي بؿ ىك مقصكد ك ينطمؽ مف أىداؼ تربكية تقتضييا 

 .الحاجة قصد نجاح العمميات التعميمية بصفة خاصة ك التربكية بصفة عامة

االتصاؿ التربكم ىك كعي باآلليات كاألدكات التي يجب تكظيفيا لتفعيؿ الحياة الداخمية لممؤسسة التربكية 

كمحيطيا الكاسع الذم يضـ جؿ المجتمع خارجيا، كىذا الكعي كما ينتج عنو مف تطبيقات ىك شأف 

ك قسـ لئلرشاد أالمؤسسة كالتكجيو برمتيا، كليس شأف دائرة االعبلـ التربكم لكحدىا في الكزارة المعنية 

. ك لمنشر في الصحؼ كالرد عمى شكاكل المكاطنيفأكالتكجيو، 

ف االتصاؿ التربكم يمتد مفيكمو باتجاىات متعددة كمتنكعة ليشمؿ نشاط أحسب ىاذيف التعريفيف نبلحظ 

ك بأخرل بالبناء التربكم لئلنساف أقطاعات كاسعة مف مؤسسات الدكلة كالمجتمع، كالتي تتصؿ بصكرة 

كالرغبة في تطكير قدراتو العقمية كالكجدانية كالميارية، كىي كؿ القطاعات الميتمة بالتربية سكاء في ميداف 

( 1). ك العبلقات العامة أك االدارة أك التعميـ أك اإلعبلـ أالمعمكمات 

: كمف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف تحديد المفيـك االجرائي لبلتصاؿ التربكم بأنو

ك بيف أشكاؿ ك سيركرات كمظاىر العبلقة التكاصمية التربكية التي قد تتـ بيف المدرسة كاألسرة أىك كؿ 

 .ك بيف التبلميذ كمعممييـأالتبلميذ كالمدرسة 

 
                                                           

 .67 ، ص ص 2009ار كائؿ لمنشر كالتكزيع،األردف،  د، عماف،االتصاؿ التربكم: حارث عبكد ك نرجس حمدم- 1
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: نماط االتصال التربويأ 3-1-2

نماط االتصاؿ التربكم بحسب طبيعة تطبيؽ كؿ نمط منيا كأىدافو كالكسائؿ التي يستخدميا ىذا أتتنكع 

ىـ االنماط المتفؽ عمييا مف قبؿ أالنمط داخؿ حدكد المؤسسة التربكية كخارجيا، كسنعرض ىنا 

: المختصيف كىي

دامة الصمة :  التربكماإلعبلمياالتصاؿ  قامة المؤتمرات ككرش العمؿ كاالحتفاالتكا  فيك يتعمؽ بالنشر كا 

قامة المتاحؼ التربكية كالمعارض كالرحبلت  بالقاعدة الكاسعة مف المستفيديف مف النشاطات التربكية، كا 

نتاج البرامج اإلذاعيةكالتمفزيكنية كاألفبلـ السينمائية كغيرىا . التعميمية، كاإلعبلف، كا 

ىذا النمط مف االتصاؿ نجد أنو في المدارس االبتدائية يككف مف خبلؿ الرحبلت التعميمية الحفبلت 

 .المكسمية، حفبلت األعياد الكطنية، ك حفبلت نياية السنة

 كىك يضـ األنشطة المتنكعة التي يحفؿ بيا ميداف جمع المعمكمات كخزنيا : االتصاؿ المعمكماتي

كمعالجتيا كاسترجاعيا كتداكليا، ككذلؾ ألغراض التكثيؽ كتنفيذ البحكث، كالتكاصؿ بيف مراكز 

 .المعمكمات التربكية عمى المستكيات الكطنية كاإلقميمية كالدكلية

  يشير ىذا النمط إلى ما يممكو معمـ المرحمة االبتدائية مف معمكمات ك معارؼ ك مدل إلمامو بجميع 

 .برامج المعمكمات التي سيستفيد منيا التمميذ المتمدرس بالدرجة األكلى

 كىك الذم يتضمف المحكر األىـ في محاكر االتصاؿ التربكم، كىك المتعمؽ : االتصاؿ التعميمي

بالعممية التعميمية التعممية، فانو يختص بتفعيؿ النشاط االتصالي لغرض انجاز مكقؼ تعميمي 

ىداؼ أك بيف الطالب كزمبلئو، لتحقيؽ أكتعممي، يتسـ بقدر عاؿ مف التفاعؿ بيف الطالب كمعممو 
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التعمـ حصرا، كيعنى ىذا النكع مف االتصاؿ بما يتعمؽ بصياغة المكاقؼ التعميمية المتاحة كتنظيـ 

ثراء المناىج الدراسية باإلفادة مما تتيحو قنكات االتصاؿ التربكم ( 1).البرامج التدريبية المختمفة، كا 

بعادىا التكاصمية التي تحدث مع المعمـ كالتبلميذ داخؿ إحدىأكقد يعنى بيذا النمط تمؾ العبلقة التربكية في 

حادية الجانب، فيي معقدة كمتعددة الجكانب تظير في أشكاؿ مختمفة أالقسـ الدراسي أثناء التدريس ليست 

 كالجانب اإلنساني، لتعدد المضاميف فيتجمى في تداخؿ الجانب  فالنسبةمف حيث مضامينيا كصيغيا،

 كالجانب السيككلكجي ،ك االخبارم كالجانب السكسيكلكجياإلعبلميأ كالجانب التكاصمي ،البيداغكجي

ف التكاصؿ داخؿ القسـ أ كالجانب المعرفي االبستمكلكجي، فبل شؾ ، كالجانب البيركقراطي،الكجداني

شباعو بالقيـ  االنسانية كخصائصيا، كالتسامح كالكرامة كالحرية إلىيحتاج   المضمكف االنساني كا 

ك بالغير، كحاجة العبلقة التربكية إلى المضمكف البيداغكجي التعميمي تكمف في أكاالعتراؼ باآلخر 

ضركرة اشباع محتكل العبلقة االتصالية بأفعاؿ التحفيز ك االيقاض كالطرؽ المبلئمة لمتبميغ كالتنشيط 

كسبؿ تحقيؽ الذات كتركيز التعميـ حكؿ مراكز االىتماـ كحاجة العبلقة التربكية الى المضمكف التكاصمي 

 ( 2).تتجمى في ضركرة تضميف محتكل العبلقة

  كىك ما يتصؿ بتفعيؿ دكر االدارة كتكثيؽ صبلتيا االدارية الداخمية كتحقيؽ قدرعاؿ :اإلدارماالتصاؿ 
مف التفاىـ كالتفاعؿ بيف العامميف في المؤسسة التربكية، كبيف المستكيات األعمى كاألدنى في السمـ 

 ؽ ػػػػػػج الفرمػػػػػػ كالعمؿ كفؽ منواإلنجاز، بما يضمف كحدة التصكر كسرعة اإلدارم

 

                                                           

.67،69، ص ص المرجع نفسو: حارث عبكد ك نرجس حمدم-  1 
نماط التفاعؿ كعبلقات التكاصؿ في جماعة القسـ الدراسي كطرؽ قياسيا، دراسة ميدانية لدركس المغة أ: العربي فرحاتي- 2

 .116،117 ،ص ص 2010، الجزائر،ديكاف المطبكعات الجامعية، في المدارس األساسية الجزائرية
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 (1).الكاحد كالعمؿ، كيحقؽ قدرة أعمى في ادارة المؤسسة التربكية ك تفعيؿ دكرىا في قيادةفعاليتيا 

ف االتصاؿ التربكم في ميداف العبلقات أنماط لبلتصاؿ التربكم يظير أكمف خبلؿ ما سبؽ ذكره مف 

العامة يتصؿ بضماف تفاىـ أفضؿ بيف المؤسسة التربكية كجميكرىا مف اآلباء كالباحثيف كالمؤسسات 

. المساندة كغيرىـ

 :أدوات االتصال التربوي 3-1-3

مف أجؿ أف تتـ عممية االتصاؿ التربكم بشكؿ طبيعي ك ناجح كاف ال بدا مف أدكات تساعد في ذلؾ ك 

 : مف بينيا نذكر

كيقصد بو مجمكعة مف الحقائؽ كالمعمكمات المنظمة بشكؿ يعطي صكرة حقيقية أك كاقعية :رالتقاري -1

: عف شيء ما كيجب أف يتصؼ التقرير بما يمي

. أف يككف لمتقرير ىدؼ كاضح محدد ييتـ بو -

. أف يضـ المعمكمات الضركرية كالبلزمة كالمطمكب القياـ بتكصيميا إلى الغير -

. أف تككف لغة التقارير كاضحة سميمة كبعبارات قصيرة كمكجزة دكف الدخكؿ في التفاصيؿ -

. أف تككف المعمكمات صحيحة كدقيقة -

كلمتقارير أنكاع كثيرة منيا ما يقـك المدير بكتابتو عف عمؿ المعمـ كيرسمو لمتفتيش أك ما يقـك المفتش 

 رػػػػػػكف التقارمػػػػػػػد تؾػػػػ كؽ،فػػػػػػػف المكجييػػػػػػػػػق عػػػػـ بكتابتػػػػـك المعؿػػػػػا يؽػػػػػ أك ـ،ق عف المعمـ أك المديرػػػػػػػػػػػبكتابت

 

                                                           
 .38،39مرجع سابؽ الذكر ، ص ص : حارث عبكد ك نرجس حمدم- 1
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أسبكعية أك شيرية أك بعد كؿ زيارة عف المدرسة كالغرض مف التقارير لمعرفة األداء أك لمجرد التكجيو 

 .كاإلرشاد

تيدؼ االجتماعات إلى بحث المشكبلت التي تكاجو المدرسة كمؤسسة تضـ طبلب :االجتماعات -2

دارة كعامميف كمناقشة االقتراحات التي تؤدم إلى ترقية ىذه المدرسة كقد تضـ ىذه   كمعمميف كا 

 كقد تضـ أيضان بعضان مف الييئات الرسمية أك المحمية عمى ،االجتماعات أعضاء الييئة التدريسية

 .حسب الغرض مف االجتماع

 .ىذه األداة في المدارس االبتدائية تمثميا جمعية أكلياء التبلميذ التي تقيميا المدرسة في فترات محددة

المقابمة تضـ اثنيف أك أكثر كيتـ فييا تبادؿ األفكار كمناقشتيا لمكصكؿ إلى :المقابالت الشخصية -3

نتيجة إيجابية أك حؿ مناسب كىي تعتبر مف كسائؿ االتصاؿ الفعالة كأقكاىا أثران كأقدرىا عمى اقناع 

( 1). اآلخريف بكجية نظرنا أك اقتناعنا بكجية نظرىـ

كتككف في المدرسة االبتدائية بيف المعمـ ككلي األمر، أك بيف كلي األمر كمدير المدرسة، أك بيف مدير 

 .المدرسة ك التمميذ، أك بيف المعمـ كالمدير

تككف األمكر الشفكية  في األمكر ذات األىمية المحدكدة أما بالنسبة :األوامر الشفهية المكتوبة -4

 .لؤلمكر كالمسائؿ اليامة فإنيا تككف كتابة

أما بالنسبة ليذه الػأداة فقد تككف بعض المبلحظات التي يضعيا المعمـ عمى دفاتر المراسمة الخاصة 

 .بالتبلميذ كيقـك األكلياء باإلطبلع عمييا، أك تككف شفكية بحيث يرسميا المعمـ مع التمميذ شفكيا

                                                           
. 252ص . ،عماف، دار كائؿ لمنشر، دسمبادئ االتصاؿ التربكم كاإلنساني: نصر اهلل عمر عبد الرحيـ- 1
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تتناكاللنشرة عادة مكاعيد جديدة لمعمؿ أك تعديؿ درجات بعض المكاد الدراسية أك اجتماعات :النشرات -5

 كعادة ما تمر ىذه النشرات لممعمميف ،مجمس إدارة المدرسة أك أمكر تتعمؽ باإلدارات المدرسية

 .لتكقيعيا حتى يصبحكا ممتزميف بيا

تمتاز اإلذاعة المدرسية بسيكلة كسرعة تكصيؿ األخبار  لمعامميف في المدرسة : اإلذاعة المدرسية -6

 .كىي تسيؿ اتصاؿ مدير المدرسة بالمعمميف كتبميغيـ باألمكر اليامة

تحتكم عمى أخبار المدرسة كالمعمميف كنشاط الطبلب كيشترؾ الجميع في كتابتيا : مجمة المدرسة -7

 كما تخمؽ شعكر باالنتماء نحك ،كىذا يرفع مف ركحيـ المعنكية كيجعميـ يشعركف كأنيـ أسرة كاحدة

 .المدرسة كالفخر بيا

ىدفو التعرؼ عمى الشكاكل المقدمة مف العامميف  بديكاف  الكزارة أك المديريات : مكتب الشكاوى -8

حالتيا إلى جيات االختصاص لمبحث  التعميمية أك مف المدرسيف حيث تقكـ الكزارة بتمقي الشكاكم كا 

( 1).كاإلفادة

 (النشرات، االذاعة المدرسية، مجمة المدرسة، مكتب الشكاكل)  أما في ما يتعمؽ بيذه األدكات األربعة 

فيي تخص المدرسة أم االتصاؿ ىنا ىك اتصاؿ مدرسي بحت، أم اتصاؿ خاص بعالـ المدرسة فقط ك 

ال يعطي صكرة كاضحة لبلتصاؿ التربكم بشكؿ عاـ، ك إلعطاء صكرة كاضحة أكثر عف عبلقة ىذا نكع 

 .مف االتصاؿ باالتصاؿ التربكم كاف ال بد مف عرض ىذا العبلقة في العنصر المكالي

 

 
                                                           

  ،1996، عماف، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، كسائؿ االتصاؿ كالتكنكلكجيا في التعميـ: سبلمةعبد الحافظ محمد- 1
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: االتصال التربوي وتكنولوجيا التعميم  3-1-4

اف العبلقة بيف االتصاؿ التربكم كتكنكلكجيا التعميـ كثيقة كعميقة كمتشعبة، كذلؾ أف االتصاؿ يدخؿ في 

لية اشتغاليا، كىك في الكقت نفسو يستفيد مف تمؾ اآللية آصميـ منظكمة التكنكلكجيا التعميمية كتفاصيميا، ك

. كمفرداتيا ككسائميا في انجاز ميمتو االتصالية تحقيقا ألىداؼ التربية كالتعميـ

: لننظر أكال في األدبيات النظرية بحثا عف تحديد معنى تكنكلكجيا التعميـ

ؼ متعربالنسبة ؿ تعريفيف لتكنكلكجيا التعميـ، 1970عاـ الو م أ كردت لجنة تكنكلكجيا التعميـ في    أ

األكؿ يشمؿ الكسائط التي تكلدت عف ثكرة االتصاالت كالتي يمكف استخداميا في األغراض التعميمية جنبا 

ما التعريؼ الثاني فبل يتقيد بأية كسائؿ أك معداتبؿ كالصبكرة،أالى جنب مع المدرس كالكتاب المدرسي 

يذىب بمعنى تكنكلكجيا التعميـ بعيدا ليشمؿ تمؾ الكسائؿ النظامية لتصميـ عممية التعمـ كالتدريس بأسرىا 

كتنفيذىا كتقكيميا، كالتي تكضع في ضكء أىداؼ محددة عمى أساس أبحاث التعمـ كاالتصاؿ كتستخدـ 

. مزيجا مف المكارد البشرية كغير البشرية، لمتكصؿ الى تعميـ أكثر فاعمية

 تعريؼ لجنة تكنكلكجيا التعميـ األمريكية نفسو عاـ   اما التكنكلكجيكف التربكيكف العرب فقد اعتمدك   أ

، كىك أف تكنكلكجيا التعميـ طريقة منيجية أك نظامية لتصميـ العممية التعميمية بكامميا كتنفيذىا 1979

استنادا الى أىداؼ محددة، كالى نتائج التعميـ كالتعمـ كالتكاصؿ، مع استخداـ جميع المصادر البشرية 

( 1).كغير البشرية، مف أجؿ اكساب التربية مزيدا مف الفاعمية 

( 2): كمف بيف األسس العممية لبلتصاؿ التربكم نذكر
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 اف استقرار العمؿ في المدرسة كتحديد معالمو جيدا كسيادة التعاكف بيف أسرة المدرسة كقكة أكاصر  -1

 .الصداقة بيف العامميف فييا كؿ ذلؾ يؤدم إلى عممية اتصاؿ سيمة كفعالة

 انسياب المعمكمات كالحقائؽ مف اإلدارة المدرسية إلى المعمميف أك العكس يحقؽ ىدؼ االتصاؿ سكاء  -2

 .أكاف اليدؼ يحقؽ العممية التربكية أك التعميمية

االتصاؿ ىك الذم يحدد كيعيف األعماؿ التي يجب انجازىا لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية  -3

 .كالتربكية لممدرسة أم ىك الذم يكضح ماذا يفعؿ ككيؼ كمتى

 اتجاه المدراء نحك المعمميف كنحك القيادة كالسمطة ىي التي تحدد نمط العمؿ بالمدرسة فالمدراء الذيف  -4

. يتسمكف بالديكتاتكرية اليقبمكف بالرأم كالنقاش عمى العكس مف المدراء الذيف يتسمكف بالديمقراطية

 مدير المدرسة الناجح ىك الذم ينفؽ الجزء األكبر مف كقتو في االتصاالت بصكرىا المختمفة لما  -5

. لذلؾ مف أثر ايجابي عمى عممية االتصاؿ

 مف خبلؿ عممية االتصاؿ يمكف لممدراء كالمعمميف ممارسة التكجيو كالتعميـ كالتدريب الذم يؤدم إلى  -6

كتحسيف طرؽ أدائيـ لؤلعماؿ كتشكيؿ سمككيـ بما ، زيادة الميارات الفردية كالجماعية ألسرة المدرسة

. يتفؽ كأىداؼ العممية التربكية كالتعميمية

 إف االختبلؼ في البيئة االجتماعية كما يترتب عمى ذلؾ مف اختبلؼ القيـ كالعادات كالتقاليد لو أثره  -7

ك يحدث خمؿ في العممية التربكية ك أدكرىا بصفة عامة، ك  في عدـ اتماـ عممية االتصاؿ بنجاح

 .بالحديث عف ىذا الدكر يتضح لنا أكثر في العنصر التالي
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: دور المؤسسة التربوية في تفعيل االتصال التربوي 3-1-5

ال شؾ أف مصادر االتصاؿ األساسية التي نحف بصددىا تنتمي إلى المؤسسة التربكية، بمعنى أف القائـ 

ك تمؾ التي تتعامؿ مع أف المؤسسة التربكية، ألىيئة ذات أىداؼ تربكية، ذلؾ تمثمو باالتصاؿ ىنا 

االىتمامات التربكية لمجميكر، كأجيزة اإلعبلـ العاـ كمؤسسات الرعاية التربكية كاالجتماعية عمى اختبلؼ 

أنكاعيا ىي التي تختار الزماف كالمكاف كالظرؼ المناسب لتنظيـ النشاط االتصالي، بؿ ككذلؾ آليتو 

 كبالكسائؿ التي تتكفر لدييا،مف ناحية أخرل فالمؤسسة التعميمية ،اليكمية المستمرة  بالصكرة التي تشاء

ىي التي تتفؽ عمى أنشطة االتصاؿ التربكم الذم تتبناه، كتكظفو إلنجاح خططيا في بناء اإلنساف، طبقا 

. لمفمسفة التي تؤمف بيا كتعتمدىا في تفاصيؿ عمميا التربكم

ك قسـ أاف االتصاؿ التربكم ليس نشاطا محصكرا داخؿ حدكد تخصص معيف، يمكف لدائرة صغيرة 

متكاضع اإلمكانات داخؿ المؤسسة أف ينيض بأعبائو، كما ىك الحاؿ في العديد مف المؤسسات التربكية 

نو كعي باآلليات كاألدكات التي يجب تكظيفيا لتفعيؿ الحياة أفي الكطف العربي كعمكما البمداف النامية، 

 كمحيطيا الكاسع الذم يضـ جؿ المجتمع خارجيا، كىذا الكعي كما ينتج عنو ،الداخمية لممؤسسة التربكية

. مف تطبيقات ىك شأف المؤسسة التربكية برمتيا

كمف ىنا يمكف تحديد بعض المسؤكليات التي ينبغي لممؤسسة التربكية أف تضطمع بيا، اذا ما أرادت 

تكفير مستمزمات ممارسة النشاط االتصالي التربكم بمعناه العممي الفاعؿ ك المؤثر، كالقياـ بدكرىا عمى 

: النحك المطمكب

السعي الى تعميـ الكعي في أكساط المؤسسة التعميمية، بأىمية االتصاؿ التربكم في تحقيؽ أىدافيا   -

 .كفي تفعيؿ آليات عمؿ المؤسسة عمى اختبلؼ مستكياتيا كأنماط عمميا
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 لئلمساؾاختيار العناصر المؤىمة عمميا كمف ذكم الخبرة، القادريف عمى النيكض بمياـ ىذا النشاط  -

بمفاصمو األساسية بحسب تخصص المرفؽ الذم يعممكف فيو كعدـ اقصار العمؿ االتصالي عمى 

 .دائرة بعينيا

تكفير القاعدة األساسية لمصناعات المتعمقة بكسائؿ االتصاؿ ك انتاج البرمجيات كالكسائؿ التعميمية  -

 .األخرل، بما يتناسب كاإلمكانات الصناعية القائمة في البمد

 المسئكؿ،االىتماـ بمياـ التكثيؽ كاإلعبلـ التربكم كتنشيطيا، ليس عمى أساس أف تككف كاجية لنشاط  -

نما مرآة صادقة تعكس عمؿ المؤسسة كنتاجيا، بما يؤمف قاعدة معمكمات مكثكقة بيف يدم الباحثيف  كا 

 .كصناع القرار

العمؿ عمى تحديث منظكمات االتصاؿ عبر األقمار الصناعية كاألنترنت لمتكاصؿ مع العالـ، كمد  -

 .جسكر الخبرة كاإلفادة مف تجارب العالـ في مياديف عمؿ المؤسسة المختمفة

تكفير الفرص التدريبية في ميداف االتصاؿ التربكم لتشمؿ مختمؼ مفاصؿ المؤسسة التعميمية كتحكيؿ  -

ك دائرة صغيرة الى ميمة يشارؾ في انجاحيا الجميع أالعمؿ االتصالي التربكم مف ميمة منكطة بقسـ 

 .كؿ مف مكقعو

تكفير فرص االتصاؿ كالحكار التربكم باعتماد حزمة مف األنشطة االتصالية كالمؤتمرات ككرش العمؿ  -

ك المقاءات مع العامميف ك الجميكر، كاالتصاؿ بيـ عبر كؿ ما يتكفر مف كسائؿ اتصاؿ مباشرة 

 (1).كجماىيرية، لتكسيع نطاؽ التفاىـ المشترؾ كالتفاعؿ

دامة الصمة معيـ  لمكقكؼ عمى  - اعطاء فرص كافية لمباحثيف لدراسة النشاط االتصالي التربكم، كا 

مكاطف الخمؿ فيو كتطكيره بشكؿ دائـ كتزكيدىـ بالمشكبلت البحثية المطمكب دراستيا في عمؿ 
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المؤسسة، لمتعرؼ بصكرة مستمرة إلى آراء المختصيف كالنتائج المستخمصة مف دراسة الميداف في 

 .تطكير العمؿ في مختمؼ مرافقو

مد جسكر التكاصؿ مع مؤسسات التي تشترؾ مع المؤسسة التربكية في األىداؼ ك المخرجات  كفتح  -

قنكات التفاىـ معيا، كعدـ اعتماد سياسة الدكائر المغمقة التي يحتفظ فييا كؿ طرؼ بما لديو مف 

معمكمات ك امكانات دكف إشراؾ اآلخريف باإلفادة منيا، كتتقاطع مع منيج االتصاؿ التربكم أصبل 

 .كالتي غالبا ما تعكد بنتائج سمبية عمى مخرجات العمؿ التعميمي

تكفير المناخ الصحي الذم يييئ األرضية السميمة لممارسة العمؿ االتصالي في مختمؼ مستكيات  -

فصاح المجاؿ لممناقشات   كمراتب العمؿ االدارم كالتعميمي، كبقدر عاؿ مف الصراحة كالشفافية، كا 

 .المفتكحة لعمؿ المؤسسة التربكية كالتعميمية بمينية عالية

ىذا الى جانب مراجعة االخفاقات التي تكاجييا المؤسسة التربكية كالتي تكشؼ عنيا فعاليات االتصاؿ 

التربكم المختمفة بصكرة دكرية، بغية كضع الخطط لمعالجتيا كينبغي أف يتـ ذلؾ دكف تعريض العامميف 

في ىذا الحقؿ إلى المضايقة التي غالبا ما ينتج عنيا عزكؼ العامميف في ىذا الحقؿ عف رصد األخطاء 

التي ترافؽ العمؿ كالتغاضي عنيا، كبالتالي خسارة فرص االصبلح التي تقتضييا طبيعة العمؿ كالتي تعد 

مف النكاتج الطبيعية لمنيج التطكر الدائـ الذم ينبغي أف تنيجو المؤسسة التربكية بكصفيا مؤسسة رائدة 

 (1). كقائدة لمتحكالت االجتماعية كالثقافية كالحضارية في أم بمد
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 :صور االتصال التربوي 3-2

 العديد مف الصكر سكاء كانت داخؿ المؤسسة التربكية أك خارجيا  كعند نعمـ بأف لبلتصاؿ التربكم

 الحديث عف األسرة كالمدرسػػة باعتبارىمػػػا مؤسستيف تربكيتيػػػػػػػػف، ذا عبلقػػػػػػة كطيػػػػػػػدة ببعضػػػػيما البعػػػػض 

 :كىك مكضكع بحثنا، فاالتصاؿ بيف ىاتيف المؤسستيف تمثمو العديد مف الصكر كمنيا نذكر

: المتابعة األسرية 3-2-1

تعتبر المتابعة األسرية ىي األخرل أحد صكر االتصاؿ التربكم التي تربط بيف األسرة ك المدرسة ك في 

مايمي عرض لمفيكميا ك أىميتيا ك ابراز أىـ الطرؽ التي يعتمد عمييا األكلياء في متابعة نشاط ابنيـ 

 .الدراسي

 :تعريف المتابعة األسرية -1

مجمكعة مف األساليب السمككية التي تمثؿ العمميات : " حسب عمي حسيف يعرؼ المتابعة األسرية بأنيا

النفسية التي تنشأ بيف الكالديف كالطفؿ حيث أف عمى ىذيف الكالديف أف يقكما بمجمكعة مف العمميات ك 

( 1)." المسؤكليات التربكية كالنفسية تجاه ىذا الطفؿ مف أجؿ أف يتحقؽ لو النمك النفسي السميـ

غير أف المتابعة األسرية المراد منيا في ىذا البحث، قد اتخذت منحى آخر أال كىك متابعة الكالديف لمطفؿ 

عند دخكلو لممدرسة، أم متابعة نشاطاتو المدرسية، ككؿ ما يعيشو داخؿ المدرسة كمف ىنا يمكف تحديد 

 :تعريفيا حسب ىذا المنطمؽ بأنيا
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مجمكعة مف األساليب كالعمميات التي يقـك بيا الكالديف البنيـ المتمدرس مف أجؿ تحقيؽ التكامؿ بيف 

 .المدرسة كاألسرة كبالتالي تحصيؿ دراسي جيد لو

: أهمية المتابعة األسرية -2

 ، الى أىمية المتابعة األسرية في Powlby 1952وبولي  ، Gold farb 1943فارب يشير كؿ مف 

 الفسيكلكجيةف الطفؿ عندما يمقى العناية بالحاجات أتطبيع كليدىا اجتماعيا فمقد أشارا الى : "قكليما

ثار خطيرة عمى آلاألساسية لو دكف أف يمقى العناية نفسيا بالجكانب الشخصية فإننا نبلحظ تعرضو 

( 1)". خصائصو الشخصية كمستقبؿ حياتو

أف الصبي أمانة عند كالديو كمائؿ إلى كؿ ما يميؿ اليو فإف عكد الخير :"  في قكلوالغزاليكما يؤكد ذلؾ 

ف عكد الشر كأىمؿ إىماؿ البيائـ  كحكمو نشأ عميو كسعد في الدنيا كاآلخرة أبكاه ككؿ ممـ كمؤدب لو كا 

( 2)". شقى كىمؾ ككاف الكزر في رقبتو الكلي لو

: دور األسرة في المتابعة األسرية -3

اف انفعاالت الطفؿ كمشكبلتو ترتبط ارتباطا كثيقا بمدل تأثره كتعمقو بكالديو فالطفؿ يكلد عمى الفطرة فيك 

يكتسب مختمؼ اتجاىاتو ازاء المعتقدات كاألفكار كاألشياء كاألشخاص مف البيئة المحيطة بو خاصة 

الكالديف، فاألسرة أكؿ مجتمع يتصؿ بالفرد كبعده لتقبؿ الفضائؿ كاجتناب الرذائؿ، كاألكلياء ىـ المسئكلكف 
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عف تربية األبناء عمى الخمؽ السكم كذلؾ بإبعادىـ عف الرفقة البيئية كعزليـ عف برامج االعبلـ المنحرفة 

 (1).  كغيرىا مف المؤثرات التي تغير كتفسرأخبلقيـ

فالطفؿ يتأثر باألسرة انطبلقا مف العبلقة الكثقى التي تربطو بيا حيث نجد أف العبلقة بيف الطفؿ كالبيئة 

 حيث يككف متحدا بأمو عف طريؽ الغذاء إذ لـ يقيـ أم تميز ،األسرية تتخذ منذ المحظة األكلى لكالدتو

بيينو كبيف البيئة االجتماعية المحيطة بو، كما تمثؿ األسرة أكال كقبؿ كؿ شيء مؤسسة اجتماعية ثقافية 

 2).تتغير بنيتيا المادية كالنفسية بتغير المجتمعات، لكف كظيفتيا األساسية تبقى كتتكاصؿ لتكاصؿ األجياؿ

 )

: الطرق المعتمدة لدى الوالدين في متابعة النشاط المدرسي -4

 :داخل المنزل -1

 : منح الحب والثقة بالنفس -

كنقصد بذلؾ الحناف كالرعاية كالعطؼ الذم يمنح الطفؿ االحساس باألمف كاالطمئناف كالثقة بنفسو 

 فينطمؽ بعد ذلؾ في حياتو ناجحا مف جراء ،كباآلخريف كيساعد عمى استقراره كنمكه نمكا نفسيا صحيحا

 (3).ىذه الشحنة النفسية مف الحناف كالحب المتكازف

ثبات ذاتيـ كيتـ مف خبلؿ دعـ األسرة لثقة االبف بنفسو كتنمية  كذلؾ تنمية ثقة األبناء بنفسيـ كا 
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إحساسو بالكفاءة عف طريؽ التشجيع المستمر كالتغذية الراجعة االيجابية كالمشاركة الفعالة مف قبؿ 

( 1).الكالديف في األنشطة المختمفة لبلبف

فعمى الكالديف إرشاد أبنائيـ كتربيتيـ التربية الصحيحة المبنية عمى الحب حتى ال تنحرؼ حاجاتيـ تتكلد 

ألف الدراسات التي ترتبط بالتنشئة أثبتت أف األبناء الذيف يتمتعكف ، لدييـ  مشكبلت نفسية كاجتماعية

بالتدريب كاالستقبللية تككف دافعية االنجاز لدييـ عالية، ككذلؾ التحرر مف الضغكط كىذا ما يشجع عمى 

االنجاز كالتفكؽ الدراسي كذلؾ الحب الكاعي المستثير يقتضي إحاطة الطفؿ بجك مف دؼء المشاعر 

كالحناف كاإلقباؿ عميو فإف ذلؾ يجعمو يتفؽ مع مف حكلو كيثؽ بنفسو كبالعالـ مف حكلو، كبذلؾ يظير في 

( 2).مسيرتو نحك النضج بنجاح 

 : التشجيع المستمر لألبناء -

تشجيع  دكر فعاؿ في  لؿيعتبر مف أىـ الطرؽ لممحافظة عمى السمككات الحميدة لدل أطفالنا،ألف

استمرارية العمؿ الجيد بالنسبة لمطفؿ كزيادة ثقتو بنفسو، فقد يككف التشجيع عف طريؽ عبارات المدح 

 حسنا فعمو الطفؿ كالثناء عميو كال يجب تضيع فائدتو تشجيع أم فعؿبالتالي عمى الكالديف ،ك كاإلطراء

حيث يجب أف يككف لمكالديف تعميقات ، "ن نفذ صبريألقد فعمتها لكن بعد " بإشباعو بنقد كأف يقكال 

ايجابية أخرل مماثمة تتعمؽ بما يتمتعكف بو مف سمات جيدة مما يساعدىـ عمى الشعكر بأنيـ مرغكبكف 

م يحبذىا الطفؿ كالتي تشعره بالتميز مثؿ كممة ذكي أك تكأنيـ ممتازكف،كذلؾ استخداـ األلقاب االيجابية اؿ

 ....عبقرم 
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ك لكف  ال بد أف يككف مستمر، ألف اإلفراط في المديح يمكف أف يؤدم إلى العديد مف السمبيات لمطفؿ 

 (1: )نذكرمنيا 

  يؤدم الى ادماف االنتباه الييـ مف جانب اآلخريف مما يجعؿ مف الصعب عمييـ أف يسايركا االنتباه

 .المشترؾ داخؿ الفصؿ

 مف الممكف أف يؤدم بيـ الى أف يحددكا ألنفسيـ تكقعات ذاتية يستحيؿ تحقيقيا. 

  عدـ قدرتيـ عمى تحقيؽ ىذه التكقعات يؤدم بيـ إلى فقد الثقة بأنفسيـ كالتأثير سمبا عمى مفيكميـ

 .لذاتيـ كتقديرىـ ليا

  عبارات االستيجاف كالسخرية تسيء لمطفؿ كتزعزع ثقتو بنفسو كتقكده إلى الفشؿ كىذا اعتراؼ رجؿ

يقكؿ أنو لـ يستطيع التخمص مف صكت التأنيب الذم تمقاه مف كالديو، فقد كاف دائما يقكالف " فاشؿ 

لو أنو لـ يفمح أبدا في أم شيء فأصبح يتذكر كمما أقبؿ برغبة كحماس عمى عمؿ جديد أك صفة 

( 2.)"جديدة، فتيبط مف عزيمتو كيبدك كأنو عاجز ال يقكل عمى مكاصمة ماىك  يصدده 

 : مساعدة الطفل عمى الحفظ -

العتبار أف الحفظ مع سرعة االسترجاع يساعد الطفؿ عمى االستنتاج كالتحميؿ مف دكف أف يككف مرتبطا 

نو ال بدا أف يبلـز الحفظ الفيـ السميـ الذم يكلد الكعي كحسف االدراؾ عند أارتباطا مباشرا بالكتاب، كما 

( 3).الطفؿ كيرتقي بدرجة حفظو الى ما يقكد إلى اإلبداع المعرفي

 

                                                           
 .249، ص 2003، ترجمة عبدا اهلل محمد، القاىرة ،دار الرشاد، رعاية المكىكبيف: سميفيا ريـ- 1
 .196، ص 2005، ابك ظبي، مركز التميز، الثقة بالنفس طريقؾ إلى النجاح: العزعزم عبد المطيؼ- 2
 .243، ص 2006، القاىرة،دار الفكر العربي، سيككلكجية اإلبداع: محمد حجازم سناء- 3



 صور االتصال التربوي:                                                                الفصل الثالث

 

- 72 - 
 

التعميـ "إبن خمدون سريع جدا حيث يقكؿ  ( سنة12 الى 6 )فالتحفيظ في فترة الطفكلة خاصة في ما بيف

( 1)". في الصغر أشد رسكخا كىك أصبل لما بعده

 : تشجيع الطفل عمى طرح األسئمة -

 األسباب ةمف أىـ األمكر التي تخمؽ حب االستطبلع كاالكتشاؼ كالفيـ ىك طرح األسئمة لمعرؼ

كالمسببات، بالتالي فعمى اآلباء أف ال يضيعكا باألسئمة أبنائيـ ميما كانت كمف األمكر التي تثير عقؿ 

 فمك شجع الكبار الطفؿ عمى أف يسأؿ ليبثكا في نفسو الثقة آخر،الطفؿ ىك االجابة عف سؤالو بسؤاؿ 

كلتقكية ارادتو كتمؾ قاعدة ىامة مف قكاعد االبداع كتركو يبحث عف اجابات بنفسو مع تشجيعيـ عمى 

. التعبير عمى حدث

 : التشجيع عمى استثمار وقت الفراغ -

 كعميو فإف المسؤكلية ،ىذا الجانب مف الجكانب التي يجب عمى األسرة مراعاتيا ألف الفراغ أكبر مشكمة

تقع عمى كلي األمر فيجب عميو تنظيـ كقت الطفؿ بحيث يككف ىناؾ كقت في األشياء المقيدة كفي ىذا 

الجانب يعتبر قرب كلي األمر مف أبنائو كمتابعتو ليـ كمنحيـ الرعاية ىي أقصر الطرؽ لسد ساعات 

 .الفراغ

كما ينبغي شغؿ أكقات فراغ األطفاؿ بأمكر نافعة كممارسة الرياضة كقراءة القصص اليادفة كاألشغاؿ 

ق الممارسات تسيـ في انماء ممكات الطفؿ كتؤديإلى تييئة الطفؿ إلشباع ذاليدكية أك أم عمؿ عممي فو

( 2).اإلبداعيةميكلو كرغباتو كاستخراج طاقتو 
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 :االعتماد عمى النفس وتحمل المسؤولية  -

 فاآلباء الذيف ،أم تعميـ الطفؿ مبدأاالعتماد عمى النفس كعدـ السخرية مف اجاباتيـ كمحاكلة تثبيطيـ

 ىـ بذلؾ يسيئكف إلى أبنائيـ كيدمركنيـ فبدال مف أف يتعممكا ،فكف شخصياتيـؤؿيسيطركف عمى أبنائيـ كم

 (1). االعتماد عمى النفس كاالىتماـ بشخصياتيـ كيككمكنيـ االتكالية

فاالعتماد عمى الآلخريف ال يمكف الطفؿ مف أف تككف لو رؤية خاصة في المكاقؼ التي يمر بيا، فبل 

يجب أف نمبي كؿ طمبات الطفؿ دكف أف يبذؿ ىك جيدا فييا، حتى ال يتعمـ االتكالية كالكسؿ خاصة في 

ىنا الكالداف ال يبخبلف ،حؿ الكاجبات المدرسية، إال إذا كانت ىذه المشكبلت تحتاج إلى مساعدة

كال عف تغيير الظركؼ المحيطة ؤيرل نفسو مس" بالمساعدة حتى يصؿ الطفؿ إلى أفضؿ الحمكؿ بالتالي 

( 2).بو فإذا لـ تنجح طريقة معينة سيبحث عف طريقة اخرل

 : تعويد األبناء عمى االهتمام بالقراءة -

اف ثقافة الطفؿ تيدؼ الى بناء شخصيتو كىي تمثؿ أسمكب الحياة السائد في مجتمع األطفاؿ كثقافة 

األطفاؿ الجيدة ىي التي تراعي رغباتيـ كاحتياجاتيـ كىنا نجد أف الصحؼ كالمجبلت ىي التي تستيكم 

األطفاؿ أكثر مف الكتب،كما تحتاج الميكؿ القرائية لدل األطفاؿ إلى تنمية مستمرة مف األسرة كالمكتبة 

المدرسية كالمكتبة العامة كتعتبر ىذه الدكريات أكؿ ما يصادؼ الطفؿ مف مطبكعات خارج نطاؽ كتبو 

 (3).الدراسية، كيمكف ليذه المصادر أف تجعمو طفبل محبا لمقراءة إذا أحسف تكجييو
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ف كانت قميمة ألف  كلتعكيد األبناء عمى القراءة كاف مف الكاجب تكفير كتب األطفاؿ بمكتبة المنزؿ حتى كا 

 أىمية الكتاب كميارة القراءة ا قديـحكيم مصريتؿ مكاف الصدارة بالنسبة لثقافة الطفؿ فمقد بيف حالكتاب م

 كليت في أمؾ،ليتني أستطيع أف أجعمؾ تحب الكتب أكثر مما تحب : " في تعاليمو المكجية البنو بقكلو

( 1 )."استطاعتي أف أبرز لؾ ما في الكتب مف ركعة ك جماؿ

 : استخدام تقنيات الوسائل الحديثة داخل األسرة -

كالحاسكب كاألنترنت ككسائؿ تقنية حديثة في تطكير العمميات التربكية كتعميـ األبناء بشكؿ خاص كفيما 

 (2 ):يمي عرض ألبرز االستخدامات

  يستخدـ الحاسكب مكتبة متنقمة تحتكم عمى أنكاع عديدة مف المعارؼ مكثقة المصادر حيث يستفيد

منو التمميذ عندما يريد  البحث في مكضكع معيف كىك بذلؾ يعمؿ عمؿ مختبر عممي أك لغكم أك 

 .ميني

  يستخدـ في جدكلة الحصص الدراسية ككمصدر معمكمات عف التبلميذ كالييئة الدراسية كمصدر

معمكمات عف البيانات الخاصة بعبلمات التبلميذ كتقاريرىـ المدرسية أم يمكف استخدامو كسجؿ 

 .مدرسي عاـ

  يستخدـ الحاسكب في تنمية ركح االبداع كتطكير طرؽ المتفكؽ في البحث عف ضالتو كتحدم عقمو

كقدرتو مف ناحية كتنميتيا مف ناحية أخرل في مجاالت اىتماماتو أك في غيرىا كقد يخمؽ لديو 

 .اىتمامات أخرل لـ يكف قد اكتشفيا في نفسو
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  كلياء األمكر عمى معرفة طرؽ التعامؿ مع أبنائيـ المتفكقيف كبخصائصيـ أكيساعد الحاسكب

السمككية كالمعرفية ك الذكائية كاالجتماعية كاالنفعالية كغيرىا إذا ما زكد بيا فيك يعتبر مصدر ثقافة 

بيتو كمكجو تربكم لآلباء في البيت،األمر المذم يكفر الجيد كالماؿ كالزمف كالمحاضرات كالندكات 

 (1). كالمؤتمرات االزمة لتدريب أكلياء األمكر

ىي مف مبلمح الخبرة التعميمية في البيت كىذه ضركرة اىتماـ األسرة بالكاجبات المنزلية التي اضافة الى 

الكاجبات ليا تأثير ايجابي عمى التعمـ خصكصا إذا اعتاد الطالب أف يقكـ بيا في البيت بفعاليةحيث 

أثبتت الدراسات أف قدرة الطالب عمى القياـ بكاجباتو البيتية تدعـ فكرة التعممااليجابي كتزيد مف تحصيمو 

الدراسي، كتزداد األىمية في ىذا المجاؿ ثبلثة اضعاؼ إذااخذ المعمـ الكقت الكافي لتصحيح تمؾ 

 كالتعميؽ عمييا كتقييميا مع االىتمامبمناقشة كؿ طالب عمى انفراد حكؿ تمؾ الكاجبات، كمراجعة ،الكاجبات

الكاجبات الدراسية بعد إنجازىا مف قبؿ الكالديف لمتأكدمف أف الطالب قد أنجزىا بطريقة صحيحة حسب 

 كعند إعادة الكاجب بعدتصحيحو مف قبؿ المعمـ  يجب رؤيتو مرة أخرل لمعرفة إذا ،التعميمات الكاردة

 .كانت ىناؾ أية مبلحظات 

ككي تكتمؿ الفائدة مف القياـ بالكاجبات المدرسية يجب أف يقتصر دكر الكالديف عمى اإلرشاد كالتكجيو 

ف  كالقانكف األساسي في ذلكيك أاّل يقكـ األىؿ بحؿ الكاجب ميما كانت الظركؼ إنيا مسؤكلية الطالبكا 

 ككذلؾ ،قامالكالداف بعمؿ الكاجب المدرسي فذلؾ لف يساعده عمى فيـ المعمكمات التي يتعمميا فيالمدرسة

 .ال يساعده عمى أف يككف كاثقا مف قدراتو الخاصة بو
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 :خارج المنزل -2

 (1 ):اتصال األولياء بالمدرسة والمعممين -

االتصاؿ ىك األساس الذم ترتفع عميو كؿ أعمدة الشراكة بيف المدرسة ك األىؿ، فعندما يتكاصؿ األىؿ ك 

المعممكف تكاصبل فعاال  تكبر االفادة ك تتضاءؿ إمكانية نشكء الصراعات ك يصبح العمؿ التربكم أكثر 

متعة فاالتصاؿ بيف المدرسة ك األىؿ طرؽ ذك اتجاىيف، أخذ عطاء ك عطاء، تركز عمى اليدؼ 

المشترؾ ك متابعة دائمة مف التفاعؿ اإليجابي، ك قد أثبت االختبار أف االختبار الفعاؿ يخمؽ مناخا تربكيا 

 .ذا انتاجية أكبر لمجميع، لمتبلمذة ك المعمميف ك األكلياء عمى السكاء

 :فاالتصاؿ يساعد التبلميذ عمى 

 .كعي كفاءاتيـ ك مقدراتيـ ك مدل تقدميـ التعممي ك ىذا ما يفتقدكنو غالبا -

 .استيعاب القكاعد ك األنظمة ك فيـ التكقعات منيـ أم المطمكب منيـ -

تعاني  )كعي بدكرىـ في تعزيز ىذه الشراكة ك تأميف قنكات االتصاؿ بيف األىؿ ك المدرسة -

مدارسكثيرة مف مشكمة إيصاؿ المعمكمات إلى األكلياء، ك المشكمة تكمف في أف الكثيريف مف 

 .(التبلميذ ال يكصمكف المراسبلت إلى ذكييـ

 :كما يساعد اتصاؿ المعمميف باألكلياء عمى

 .اكتساب الثقة بقدراتيـ عمى التأثير عمى تعمـ أكالدىـ ك نمكىـ -

 .فيـ برامج المدرسة ك سياستيا ك التماشي معيا بطريقة أنسب -
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معرفة سمكؾ أكالدىـ ك نكعية تفاعميـ مع اآلخريف في المدرسة ك التعرؼ عمى أدائيـ األكاديمي  -

 .الفعمي، ك التشاكر مع معممييـ في كيفية متابعتيـ تقدميـ

 .تقييـ عمؿ المعمميف ك فعاليتو ك تقدير ىذا العمؿ كما يجب -

 .الشعكر بمسؤكليتيـ المباشرة تجاه نكعية تعمـ أكالدىـ ك تربيتيـ -

 :أما االدارة ك المعمميف فاالتصاؿ يساعدىـ عمى

احتراـ مشاركة األكلياء، ك تقدير تطكعيـ ألعماؿ ك نشاطات في المدرسة، ك تكجيو رغبتيـ  -

 .لمعطاء ك المشاركة بغية استخداميا ألىداؼ مدرسية بصكرة أفضؿ

 .   اكتساب القدرة عمى فيـ آراء األكلياء ك كجيات نظرىـ المختمفة في ما يخص تنشئة أكالدىـ -

 .الكصكؿ إلى فعالية أكبر في العممية التعميمية ك التربكية -

 :الدروس الخصوصية -

في ما يخص األكلياء فإف معظميـ اتفقكا عمى أف أبنائيـ يحتاجكف بالدرجة األكلى إلى معمميف أكفاء 

يكرسكف كقتيـ ك جيكدىـ لمتمميذ ك يجعمكنو يستغني عف مصطمح درس خصكصي الذم أصبح دخيبل 

ب  ػػػػت يمعػػػم البيػىـ ؼػة أبنائػػػػػػػم متابعػػػػػات ؼػـ كآباء كأموػػا لـ ينسكا بأف كاجبوػ كـ،رمػػػل المجتمع الجزائػعؿ

ينظـ كقتو فيقسمو بيف أف  فيـ يركف أف عمى التمميذ في ىذه المرحمة ،دكرا أساسيا في تكامؿ الجيكد

الدراسة في المدرسة ك المعب ك الترفيو أثناء العطمة األسبكعية ألف ذلؾ مف شأنو أف ينمي قدراتو ك 

ـ ػػػأف المعؿػػػف ك رأكا بػػػػكل المعمميػػػػػم مستػػػػف تدفػػػػػػػػكا ـػػػاء اشتؾػػػـ األكليػػػػارة أف معظػػػدر اإلشػػػ ك تج،كاهػػػػػػػمست

 ، الحقيقي ىك ذلؾ الذم يتعب في القسـ ألجؿ تمميذه ال ذلؾ الذم يطالبو بضركرة الدركس الخصكصية

في حيف أف بعض األكلياء رأكا في الدركس الخصكصية دعما في أبنائيـ ألف صعكبة المناىج ك عدـ 

اد  ػػػكم الـػػػة ؼػػػ ك خاص،ىـ إلى الدركس الخصكصيةػػـ يرسمكفػػس أكالدىـ يجعموػػت البلـز لتدرمػػػإيجادىـ الكؽ
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متفكقكف الى أنيـ أبنائيـ مف أف  بالرغـ  األكلياء ك ننكه إلى أف ىناؾ فئة،الصعبة كالرياضيات كالفرنسية

إلى الركض كراء الدرس الخصكصي مف أجؿ المفاخرة ك المباىاة ك عنادا منيـ لجيرانيـ بيـ يدفعكف 

دم ؤكأقاربيـ ال غير متناسيف بذلؾ أف ىذا األمر يمكف أف يؤثر سمبا عمى مستكل التحصيؿ لدل األبناء م

( 1). إلى حشك لمدماغ

 :باألسرة عالقة المعمم  3-2-2

مما الشؾ فيو أف العبلقة بيف البيت كالمدرسة كالمجتمع تمثؿ قضية تربكية ىامة، ألنيا عممية تربكية 

 الطفؿ مف الجك العائمي إلى الجك المدرسي، ىك انتقاؿ مف عبلقات فانتقاؿتستمـز التعاكف الكثيؽ 

 .شخصية، تقكـ عمى االتصاؿ العاطفي كاأللفة إلى عبلقات تقـك عمى المعايير كالضكابط االجتماعية

كفي ىذا اإلطار تمعب التربية األسرية كالمدرسية دكرا ىاما في عمميات اإلدماج االجتماعي لمطفؿ في 

 .المجتمع، كفي عممية تكييؼ الطفؿ مع معايير الجماعة

  لقد ناقش عمماء اجتماع التربية المدرسة كنظاـ اجتماعي ك كتنظيـ رسمي ينطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى 

معظـ النظـ االجتماعية مف خصائص، كىـ ال ينظركف إلييا باعتبارىا مجمكعة مف اإلدارييف ك المدرسيف 

فقط، بؿ كمجمكعة مف النماذج ك العبلقات المتبادلة ك كشكؿ مف أشكاؿ التركيبات ك البناءات 

 . االجتماعية التي يستجيب ليا األفراد ك الجماعات

 ك ىذا ما يجرنا إلى الحديث عف األسرة كتنظيـ اجتماعي ليا الدكر األساسي في فرض التنشئة 

 االجتماعية كفي نمك الطفػؿ السيػػما فػػػي المجػػػاؿ الدراسػػػي، ك بتحديد الحديػػػث عف عبلقػػات األسرة 

                                                           

: مف مكقع
http://www.aldjadidonline.com/permalink/33737.html#ixzz3AwcRG9nW-1 : 25/11/2014بتاريخ 

 14h30عمى الساعة 

http://www.aldjadidonline.com/permalink/33737.html#ixzz3AwcRG9nW-
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بالمدرسة، ك لعؿ أىـ عبلقة تمفت االنتباه ىي عبلقة األسرة بالمعمـ، أم معمـ طفميا ك كما سبؽ التعريؼ 

بيذا األخير في الفصؿ الثاني مف الدراسة، عمى أنو مرشد ك مكجو ك ىك المتخصص الذم يعمؿ عمى 

ايصاؿ المعارؼ ك الخبرات التعميمية لممتعمـ، ك ذلؾ باستخداـ كسائؿ ك أساليب فنية تحقؽ ىذا اإليصاؿ 

لما لو مف دكر ميـ في العممية التربكية التعميمية ك خاصة في تشكيؿ شخصية التمميذ، ك ىذا ما تسعى 

 . األسرة أيضا لتحقيقو ك بالتالي تدخؿ في عبلقة كطيدة مع معمـ ابنيا

ك لتكضيح ىذه العبلقة أكثر تكجب عمينا عرض كؿ تأثير األسرة ك المعمـ عمى انفصاؿ لتأكيد العبلقة 

 (1): بينيما أكثر في ما يمي

 : األسرة -1

تبدأ عممية إدماج الطفؿ في الجماعة منذ السنكات األكلى لمطفكلة كتناط ىذه الميمة التربكية باألسرة، 

 السبيؿ لنمك شخصية ةكىذه العممية اإلدماجية في الكاقع تنشئة اجتماعية يقـك بيػا اآلباء كتيدؼ إلى تييئ

كيرل كثير مف الباحثيف أف األسرة ، الطفؿ نمكا متكامبل منسجما يؤىمو لمدكر الذم سيمارسو في بيئتو

تمعب دكرا خطيرا في ىذه العممية، كذلؾ ألف الطفؿ في السنكات األكلى مف حياتو يككف قاببل لمتأثر  

سيؿ التطبع ، شديد القابمية لمتعمـ، قميؿ الخبرة، سريع التقميد، كليذا تككف مرحمة الطفكلة مرحمة حاسمة 

في تشكيؿ الشخصية، ألف ما يتطبع بو الطفؿ خبلليا مف عادات كمعتقدات، كما يتككف في نفسو مف 

 .عكاطؼ كانفعاالت يصعب تغييره

كيمكف لؤلسرة أف تدعـ جيكد الطفؿ خبلؿ عممية االندماج ، فيي تقـك بدكر ىاـ كعظيـ في تنشئة 

رة مساعدة ػػل عاتؽ األسػػالطفؿ، كمساعدتو عمى االستمرار في تخطي المراحؿ التعميمية بنجاح، كيقع عؿ

                                                           
 الساعة http://www.startimes.com/f.aspx?t=32293771: االجتماعي لمطفؿباإلدماجعبلقة األسرة كالمعمـ- 1

 26/08/2015 بتاريخ 17:26
 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=32293771
http://www.startimes.com/f.aspx?t=32293771
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كسابو الخبرات كالتجارب المختمفة  كمف الكاضح ،الطفؿ في تنمية قدراتو كمياراتو، كفي تطكير شخصيتو كا 

 كيمكف ، أف يؤثر في األبناءاالبد (.....كفاة،طبلؽ، صراع)أف أم اضطراب أك تفكيؾ يصيب بنية األسرة

 كما أف التطكرات التي تمحؽ ،أف يؤدم إلى اضطرابات أك عكائؽ تقؼ في سبيؿ نمك كتفتح شخصياتيـ

 .تحصؿ األبناء الدراسي فيما بعدباألسرة نتيجة تطكر المجتمع ككؿ، تككف ليا ضغكط كانعكاسات عمى 

 :المعمم -2

المسؤكلية التربكية الممقاة عمى عاتؽ المعمـ، مف حيث تدعيـ شخصية الطفؿ كتنمية قدراتو المغكية اف 

ككذلؾ في تجاكزه لمرحمة التمركز الذاتي كانتقالو إلى مرحمة تظير عنده ، كالعقمية كالعاطفية كاالجتماعية

فييا إمكانيات االرتباط مع اآلخريف في العمؿ كالمناقشة كالمعب، ليصبح قادرا عمى الفيـ كالحكار كتقديـ 

األدلة كالبراىيف إلبراز كجية نظره، كىذه ىي مرحمة االندماج كالتعاكف الجماعي الذم يساعد عمى 

 .التحصيؿ المدرسي بشتى ألكانو

كمما الشؾ فيو أف إلماـ المعمـ بالفركؽ الفردية في الذكاء كالشخصية، لمف شأنو أف يميد لو السبيؿ لفيـ 

كنقصد بالفركؽ الفردية تمؾ الخصائص التي يتميز بيا كؿ . قدرات األطفاؿ كجكانب انفعاالتيـ كميكليـ

تمميذ عف آخر، مف حيث الصفات الجسمية كالعقمية كالخمقية كالمزاجية، كتعتبر الفركؽ العقمية مف أىـ 

يمكف ك بمساعدة أسرة التمميذ ق الفركؽ كخصائصيا كعكامميا ذكانطبلقا مف تفيـ ق. مظاىر الفركؽ الفردية

تعيؽ  كيتمكف مف تذليؿ الصعكبات التي لمتبلميذلممعمـ أف يحؿ كثيرا مف المشاكؿ النفسية كالتربكية 

 .العممية التعميمية

   ك مف خبلؿ ما تـ عرضو نبلحظ أف كؿ مف األسرة ك المعمـ يمثبلف دكرا بارزا في حياة التمميذ 

المتمدرس فإذا ما كانت ىذه العبلقة متكاممة ك متكاصمة مف جميع المجبلت، كانت العبلقة كطيدة ك 
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بالتالي ظيرت بكادرىا في التمميذ المتمدرس ك نجاحو الدراسي المتميز ك منو تفكقو ك سرعة تكيفو مع 

 .المجتمع المحيط بو

: ولياء التالميذأجمعية  3-2-3

 :ولياء التالميذأتعريف جمعية  -1

كتعرؼ أيضا بمجالس الآلباء كالمعمميف كىي أحد أىـ الكسائط التي تقرب األسرة مف المدرسة كتمكينيا 

مف تنسيؽ الجيكد في سبيؿ تقديـ التربية الصحيحة لؤلبناء، كتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية في اعداد 

المكاطف الصالح كتييئتو لدكره المستقبمي، كىي بذلؾ تقدـ خدمات كبيرة باعتبارىا ىيئة تربكية مكممة 

 .كضركرية لكؿ نظاـ تربكم

كلياء التبلميذ بعد انعقاد الجمعية العمكمية عف طريؽ االدارة المدرسية كالتي تقـك منذ أكيتـ تشكيؿ جمعية 

بداية المكسـ الدراسي بتحديد مكعد لذلؾ، بحيث يتـ انتخاب أعضاء المجمس مف خبلؿ إعبلـ األكلياء 

بفتح باب الترشح ليا، كيككف ىذا االتصاؿ سكاء عف طريؽ االتصاؿ بيـ ىاتفيا أك عف طريؽ البريد، 

كدعكتيـ لممشاركة في اجتماع الجمعية العمكمية لممدرسة مف أجؿ انتخابيـ عمى أف يككف رئيسا أحد 

األعضاء كيفضؿ أف يككف مف أكلياء أمكر التبلميذ البارزيف كالفاعميف في المجتمع، حيث يمكف لجمعية 

كقات الدراسة، كالذم دكره مرشدا ألعضائيا كمكجيا أف تعقد اجتماعاتيا بالمدرسة خارج أأكلياء التبلميذ 

. ليـ لما تنشطو المدرسة منيـ

كعمى الرغـ مف ىذا فاف ىذه المجالس اذا أحسف تنظيميا تستطيع أف تسيـ بخدمة كبيرة لمتعميـ كالمدرسة 

( 1).عمى السكاء 

                                                           
 .49، القاىرة ،عالـ الكتب، ص االدارة المدرسية الحديثة : كىيب سمعاف ك محمد منير مرسي- 1
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تعتبر إدارية منتخبة مف المجنة العمكمية لمجمس اآلباء،  (كلياء التبلميذأجمعية  )كذلؾ أف ىذه المجالس 

يتـ التنسيؽ بينيما كبيف ادارة المدرسة لئلشراؼ كاالىتماـ بكؿ ما يتعمؽ بالمدرسة كصيانتيا كتكفير 

عطائيـ حافزا أك نشاطا لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة  احتياجاتيا كمتابعة طبلبيا كطالباتيا كتشجيعيـ كا 

لمرسالة التعميمية، كرفع المستكل العاـ لتحصيؿ كعمى ىذا األساس كانت الحاجة إلييا أكثر إلحاحا 

 ليما التقارب كالتفاعؿ كالتساند ،خصكصا كأنيا ىمزة كصؿ بيف األسرة كالمدرسة أك بمثابة جسر بينيما

. في تربية األبناء

عداده لدكره المستقبمي . فاألسرة كالمدرسة يعداف عامبلف أساسياف في بمكرة أك تشكيؿ شخصية الطفؿ كا 

(1 )

: ولياء التالميذأهداف جمعية أ -2

 :تيدؼ الجمعية الى

 .تسييؿ العبلقات بيف األكلياء  كالسمطات التي تنتمي الييا المؤسسة -

 .تقديـ الرغبات كالمقترحات بشأف التحسينات المأمكلة كالعمؿ عمى تحقيقيا -

 .االسياـ في ازدىار المؤسسة -

تحسيف الكضعية المادية كالمعنكية ألطفاؿ المؤسسة المدرسية المعنية الذيف يككنكف بحاجة الى  -

 .المساعدة

 السيركالدفاع عمى مصالح التبلميذ المادية المعنكية بمساعدة القضايا بالتقنية التي ىي مف  -

 

                                                           
 .53،54، ص ص 2000،  الجزائر، دار اليدل، 3، طالمرجع في التشريع المدرسي: عبد الرحماف بف سالـ- 1
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 (1).اختصاص المؤسسات المسؤكليف المؤىميف ليذا الغرض -

 .تكثيؽ الصمة بيف اآلباء كالمعمميف -

 .دراسة مشكبلت الطمبة كاحتياجاتيـ -

 .دراسة شؤكف المجتمع المدرسي كحاجاتو -

 .العمؿ عمى تأكيد المفاىيـ القكمية كبث القيـ الخمقية كالدينية -

 .معرفة أكلياء األمكر بأنظمة المدرسة كقكانينيا، كىذا يجعميـ يييئكف أبنائيـ لمتعايش مع ىذه القكانيف -

 .نشر الكعي الصحي بالتعاكف مع المراكز الصحية، كمراكز األمكمة كالطفكلة -

 .ايجاد الحمكؿ لممشكبلت التي ال تستطيع المدرسة حميا بمفردىا -

تكجيو النشاط في أكقات الفراغ كنشر األفكار التربكية بيف التبلميذ كالمشاركة في بعض الرحبلت  -

 .الترفييية

 .رعاية الفئات الخاصة مف التبلميذ -

( 2). المدرسةتبادؿ اآلراء بيف المدرسيف كأكلياء األمكر بشؤكف  -

: الطرق التي تساعد عمى تفعيل مجالس أولياء األمور -3

: ىناؾ مجمكعة مف المعايير كاألسس التي قد تساىـ في تفعيؿ مجالس أكلياء األمكر كىي

كضع معايير كأسس الختيار أعضاء مجمس أكلياء األمكر كمنيا الخبرات العممية كالعممية  -

 .كاالجتماعية

 .إخضاع كلي األمر المرشح لفترة مف التجريب كالتدريب لتبياف مدل دافعتيو لممشاركة -
                                                           

، متعمؽ بنظاـ الجماعة التربكية في المؤسسات 26/10/1991 مؤرخ في 778مف القرار رقـ : 97/101المادة رقـ - 1
 .التربكية ك التككنية

 .85،86، ص ص 2012، األردف، عماف، دار اسامة لمنشر كالتكزيع، المدرسة كالمجتمع: فرحاف حسف بربخ- 2
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تحديد الكقت المناسب لبلجتماع مع أكلياء األمكر مف خبلؿ برنامج يكضع مف بداية العاـ  -

 .الدراسيبحيث ال يؤثر كقت االجتماع عمى سير العممية التعميمية

 . عمى الرأم األرجحاعية كبناءكاتخاذ القرارات بمكض -

اختيار مندكبيف مف قبؿ المديرية أك الكزارة لمتابعة جداكؿ أعماؿ المجمس الخاص بكؿ مدرسة   -

 (1). كتعميـ الناجح منيا كتذليؿ المعيقات التي قد تكاجيو

 

 

 

 

                                                           
 .84،85مرجع السابؽ نفسو، ص ص اؿ: فرحاف حسف بربخ- 1
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: تمهيد

صبح أمر تربية التمميذ المتفكؽ دراسيا مف األمكر الميمة التي البدا كأف تحظى باىتماـ المختصيف ألقد 

 كعميو مف كاجب المختصيف ،كالمسئكليف نظرا لما لو مف أىمية في مكاجية تحديات العصر الحديث

الكشؼ عف أصحاب القدرات العقمية العالية أثناء مرحمة التعميـ داخؿ المدرسة، مف خبلؿ مختمؼ 

المعارؼ كالعمـك كالميارات المتعددة التي تيدؼ الى تنمية قدرات المتعمـ كتككيف الشخصية السميمة لديو، 

كذلؾ بيدؼ اعداد ككادر مف المتفكقيف الذيف يسخركف طاقاتيـ االبداعية لدفع عجمة التقدـ كالتنمية، كىذا 

. ما سكؼ يتـ تكضيحو في ىذا الفصؿ الذم يدكر حكؿ التفكؽ الدرسي
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  :تعريؼ التفوؽ الدراسي 4-1

يعتبر مصطمح التفكؽ مف أىـ المصطمحات التربكية التي اختمؼ العمماء في تحديد مفيـك ليا نظرا 

الختبلؼ اآلراء كالمعايير ك المحكات التي يعتمد عمييا كؿ كاحد منيـ في تحديده لمفيكـ ىذا المصطمح 

، بالرغـ مف االنجازات الضخمة التي أقيمت حكؿ "فتحي عبد الرحمان جروان"حيث يقكؿ في ىذا الشأف 

مفيـك  المكىبة كالتفكؽ مف الناحية التربكية كاالصطبلحية إال أنو عند مراجعة ما كتب حكؿ المكضكع 

نكتشؼ بكضكح عدـ كجكد تعريؼ عاـ متفؽ عميو بيف الباحثيف كالمدرسييف  أضؼ إلى ذلؾ حالة الخطأ 

 في استخداـ ألفاظ  مختمفة لمداللة عمى القدرة أك األداء غير العادم في مجاؿ مف الكضكحكعدـ 

بمعنى ... مبدع، ممتاز ذكي، متميز،فقد جرت العادة عمى استخداـ ألفاظ مثؿ مكىكب، متفكؽ، مجاالت

( 1). كاحد أك بمعاف غير كاضحة كغير محددة 

كلعؿ التحديد المغكم لممفيـك يبيف جانب كبير مف معنى المفيكـ، فالتفكؽ في المغة مف تفكؽ يقاؿ تفكؽ 

( 2). فبلف عمى قكمو بمعنى تعالى عمييـ

( 3).المتكسطبحيث يقاؿ متفكؽ عف الطفؿ الذم يممؾ قدرات عقمية كمعرفية مرتفعة عف 

فيقاؿ فاؽ فكقا كفكاقا الشيء عبله، فاؽ أصحابيما لفضؿ كالعمـ رجح عمييـ، تفكؽ عمى قكمو ترفع عمييـ 

( 4).الفائؽ جمع فائقكف ك فكقو، الجيد الخالص في نكعو

                                                           
 .43، ص 1999،  دمشؽ،دار الكتاب الجامعي لمنشر، المكىبة كاإلبداع كالتفكؽ: فتحي عبد الرحماف جركاف- 1
 .2، ص1984، معجـ عربي، الجزائر،المؤسسة الجزائرية لمكتاب، القامكس الجديد لمطبلب : عمي بف ىدية كآخركف- 2
 .45، ص 2003، مصر،مكتبة زىراء الشرؽ كالتكزيع، مقدمة في التربية الخاصة: عبد الصبكر منصكر محمد- 3
 .599، ص 1986،بيركت،  دار المشرؽ، المنجد في المغة كاإلعبلـ- 4
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 العبقرية اإلبداع،أما اصطبلحا فيذىب الباحثيف إلى أكثر مف مصطمح لمداللة عمى التفكؽ كالمكىبة، 

كالنبكغ، أصحاب الشيرة، كتعدد اختصاصات العامميف مع فئات المتفكقيف، التداخؿ بيف مصطمحاتو بشكؿ 

( 1). عاـ كمع ذلؾ فإف المراجع المختصة تشير إلى عدد مف التعريفات

المتفكؽ ىك الشخص الجيد في كؿ شيء كالممتاز عف غيره مف الناس، ام اف المتفكؽ ىك الذم فاؽ 

. قكمو كترفع عمييـ

 :أما عمماء االجتماع ك عمماء النفس ك التربية فقد ربطكا تعريفيـ لمتفكؽ بعدة قدرات بحيث نجد أف

عمماء االجتماع مف أمثاؿ سكرككف، ك تكماس ككلي فاعتبركه بأنو القدرة عمى القيادة، في حيف اعتبره 

 .  دكر كايـ العقؿ الجمعي الذم ينظـ الظكاىر االجتماعية

 .أما عمماء النفس فربطكا التفكؽ بالقدرةاإلبداعية، ك ربطو ماسمك بالمكىبة

كما رأكا بأف الطفؿ صاحب القدرات العقمية الفائقة، ىك ذلؾ الذم يتمتع بالقدرة عمى االستظيار كالقدرة 

عمى الفيـ ك حؿ المشكبلت ك القدرة عمى االبتكار الذم يعبر عف الميارة العالية، فيك يتمتع بالقدرة عمى 

 . االنخراط متفاعبل يتعاكف كيتبادؿ األدكار القيادية

 (2).في حيف أف عمماء التربية فقد ربطكه بالقدرة عمى التعمـ ك التحصيؿ الدراسي العالي

فالمتفكؽ ىك الذم يمتاز عف أقرانو بمستكل أداء مرتفع في مجاؿ مف مجاالت التحصيؿ األكاديمي أك 

 
                                                           

، ص ص 1998، العدد مجمة شؤون اجتماعية، (سكرية نمكذجا)نحك برنامج لتربية المتفكقيف عقميا، : زحمكؼ ميا- 1
127،128 

2
، 2000، عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع كالدار الدكلية لمنشر كالتكزيع تربية المكىكبيف كالمتفكقيف: سعيد حسني العزة- 

 .33.32ص ص
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( 1).مجاؿ مف المجاالت التي تقدرىا الجماعة

كىذا االختبلؼ الذم كقع في تحديد ىذا المصطمح أدل الى الخمط بينو كبيف بعض المصطمحات 

 .المشابية لو مثؿ العبقرية، المكىبة، اإلبداع،ك الذكاء

بحيث تشير العبقرية إلى الطفؿ الذم يمتمؾ ذكاء مرتفع ك يتصؼ بصفات خاصة مثؿ الطمكح ك الثقة 

 (2).بالنفس ك الرغبة في التفكؽ ك القدرة عمى التركيز الشديد كمف سمات العبقرية نجد االبداع ك االبتكار

أما المكىبة فيعنى بيا التفكؽ العقمي ك اإلبداع،  فاألشخاص المكىكبيف يمتمككف قدرات خاصة مثؿ الرسـ 

 .ك المكسيقى

في حيف أف االبداع يشير إلى األفراد الذيف يظيركف نكعا مف أنكاع السمكؾ الذم يشمؿ االستنباط ك 

 .التخطيط ك التأليؼ ك االختراع ك التصميمك تركيب أشياء لـ يستطيع العاديكف الكصكؿ الييا

 .بأنو قدرة فكرية عامة أك عامؿ مؤثر في جميع أنكاع النشاط العقميسيبرمانأما عف الذكاء فأشار اليو 

كعمكما فالتفكؽ في المجاؿ المدرسي يشير إلى التميز عف اآلخريف في التحصيؿ كذلؾ مرتبط بمدل قدرة 

نييا بالشكؿ االطالب أك المتعمـ عمى فيـ كاستيعاب الدركس إضافة إلى قدرة المعمـ عمى إببلغ مع

الصحيح إلى المتعمميف ككذلؾ يعكد إلى الدعـ الذم يتمقاه المتعمـ مف أسرتو خاصة

                                                           
 ، عماف األردف، التفكؽ كالمكىبة كاإلبداع كاتخاذ القرارات رؤية مف كاقع المناىج: ليمى بنت سعد بف سعيد الصاعدم- 1

 .28 ، ص 2007دار الحامد لمنشر كالتكزيع ، 
.31ص مرجع سابؽ الذكر، : كفيؽ صفكت مختار-  2 
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ىذا ما فييا كبما يركنو مف جك أسرم ىادئ كمستقر يشجع المتعمـ كيحفزه عمى الدراسة كالتفكؽ الكالديف

نريد معرفتو مف خبلؿ دراستنا حكؿ صكر االتصاؿ التربكم بيف األسرة كالمدرسة كتأثيرىا عمى التفكؽ 

. الدراسي

كقد تنكعت كاختمفت كجيات النظر بيف العمماء في تحديدىـ لمفيـك التفكؽ الختبلؼ األسس التي 

: ق األسس مايميذاعتمدكىا أك استفادكا منيا في تككينيـ لتمؾ المفاىيـ كمف أىـ ق

 األساس السيكومتري الكمي: 

كىي التعريفات التي تعتمد أساسا كميا بداللة الذكاء أك التكزيع النسبي لمقدرة العقمية، حسب منحنى 

التكزيع اإلعتدالي الطبيعي كالذم يمكف ترجمتو إلى نسب مئكية أك أعداد كأف نقكؿ مثبل أف التمميذ 

( 1). درجة فأكثر130 لمذكاء ستانفورد بنيهالمتفكؽ ىك كؿ مف كانت نسبة ذكائو مقاسا بمقياس 

 أساس مستوى األداء الفعمي لمفرد: 

هولونجورت ينظر إلى التفكؽ العقمي مف منظكر مستكل أك مجاالت أخرل تقدرىا الجماعة فقد عرفت 

 مف  %20 أك %15المتفكؽ بأنو مف يصؿ تحصيمو األكاديمي إلى مستكل يضعو ضمف أفضؿ  1959

( 2).المجمكعة التي ينتمي إلييا

أف الك ـ أ كانت أكثر ببلد العالـ استخداما لمحؾ التحصيؿ الدراسي في  (1980)رالؼ كالوركيشير 

 ألف التحصيؿ يعتبر أحد المظاىر األساسية ،الكشؼ عف المتفكقيف كذلؾ باستخداـ السجبلت المدرسية

 كال شؾ أف درجات التمميذ في السجؿ المدرسي تعتبر مؤشرا سيبل ،عف النشاط العقمي الكظيفي عند الفرد

                                                           
 .49مرجع سابؽ الذكر، ص : فتحي عبد الرحماف جركاف- 1
 .41 ص مرجع سابؽ الذكر، :سعيد حسني العزة- 2



 التفكؽ الدراسي:                                                                       الفصؿ الرابع
 

- 91 - 
 

 نجاحا دراسيا ممتاز كتعبير عف ىذا التفكؽ كلكف البد أف المكشؼ عف التبلميذ المتفكقيف الذيف سجمك

يثبت السجؿ تفكؽ التمميذ المستمر في التحصيؿ ألف ىذه االستمرارية بحد ذاتيا ىي المؤشر األساسي 

( 1). الذم يدؿ عمى تفكؽ التمميذ عقميا

: فيك الدراسة  الدراسيبالمفهوم االجرائي لمتفوؽما فيما ما يتعمؽ أ

في جؿ قدرة التمميذ عمى األداء الجيد في المجاؿ الدراسي مقارنة بزمبلئو كتحصيمو ألعمى معدؿ 

االمتحانات الشيرية كالتي تبرز خبلؿ نتائج التقكيـ أك االمتحانات الفصمية التي تبرز أثناء قياـ 

 .المدرسية مقارنة بزمبلئوباالختبارات

فما فكؽ، مع الحرص عمى أف  8.50: كقد قدر المعدؿ الذم يثبت بأف التمميذ متفكؽ في ىذه الدراسة بػ

يككف ىذا المعدؿ ثابت عمى مدار الخمس سنكات متتالية، أم أف التمميذ المتفكؽ ىك مف حصؿ عمى 

 . فما فكؽ طيمة سنكات دراستو منذ السنة االكلى إلى السنة الخامسة ابتدائي8.50معدؿ 

 :خصائص المتفوقين 4-2

بالنسبة لخصائص المتفكقيف فإف بعض عمماء النفس كغيرىـ مف الميتميف في ىذا المجاؿ 

: بتصنيفياإلىقامكا

 :الخصائص الجسمية  4-2-1

بحيث أكضح بعض عمماء النفس بصفة عامة أف النمك الجسمي كالصحة العامة ليذه الفئة يفكؽ المستكل 

 :العادم كيمكف تكضيح ذلؾ كاآلتي

                                                           
 .27، ص 2007 ،، عماف، دار الفكر لمنشر كالتكزيع2 ط ،المكىبة كالتفكؽ: خميؿ عبد الرحماف المعايطة- 1
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 بصفة عامة أفضؿ قميبل مف التككيف الجسماني لمعادييف سكاء مف :التكوين الجسماني لممتفوقين -

حيث الطكؿ أك  الخمك مف العاىات كأنكاع القصكر الحسي كضعؼ السمع أك البصر أك غيره مف 

 .أنكاع القصكر

 يشير بمعدؿ أكثر قميبل بصفة عامة مف معدؿ النمك بيف :النمو الجسماني والحركي لممتفوقين -

 .العادييف إذ يبدأ ظيكر االنساف مبكرا مف العادييف بحكالي  شيريف في كبل المظيرييف

يتفكؽ في نشاطو الحركي عمى أقرانو العادييف كطاقتو لمعمؿ عالية كنمكه العاـ سريع كيتحمؿ  -

 (1).المشاؽ

: الخصائص العقمية المعرفية 4-2-2

عمى األقؿ لمطفؿ  (1.3)يتميز المتفكقكف بأنيـ أسرع مف العادييف في نمكىـ العقمي الذم يبمغ معدلو

كمف أىـ  (1.30)كذلؾ عمى اعتبار أف نسبة الذكاء ىي  (1)مقارنة بالطفؿ العادم الذم يبمغ معدلو 

: الخصائص العقمية لدييـ مايمي

  زيادة حصيمتيـ المغكية حيث لدييـ قدرة عمى استخداـ الجمؿ التامة في سف مبكرة عندما يعبركف عمى

 .أفكارىـ

 يتميزكف باليقظة كقدرتيـ الفائقة عمى المبلحظة ك االستيعاب كتذكر لما يبلحظكنو. 

 دراؾ العبلقات  .لدييـ قدرة فائقة عمى االستدالؿ كالتعميـ كالتجريد كفيـ المعاني كالتفكير المنطقي كا 

 ة أطكؿ مف غيرىـدتتعدد ميكليـ، فغالبا ال تنحصر ميكليـ في مجاؿ كاحد كتستمر ميكليـ ـ. 

 مغرمكف بالتطمع لممستقبؿ كييتمكف بالتنقيب كالبحث عف أصؿ األشياء. 

 (1). التعمـ كالفيـ بسيكلة كبأقصى سرعة ممكنة 

                                                           
 .58 ، 57مرجع سابؽ الذكر، ص ص: عبد الصبكر منصكر محمد- 1



 التفكؽ الدراسي:                                                                       الفصؿ الرابع
 

- 93 - 
 

  يتصفكف كذلؾ بأنيـ أكثر قدرة عمى القياـ بأعماليـ المدرسية كأكثرىـ تمدرسا كتميزا عمى زمبلئيـ

العادييف الذيف ىـ في نفس الصؼ الدراسي كما أنيـ يتميزكف باليقظة ككثرة األسئمة التي غالبا ما 

( 2). تككف متجاكزة لسنيـ

: الخصائص االجتماعية 4-2-3

: تاليك ىي كاؿيتميز المتفكؽ بسمات كخصائص اجتماعية 

 .يحب النشاط الثقافي كاالجتماعي كيشارؾ في أغمب نشاطات البيئة -

 .يميؿ إلى حضكر الحفبلت كالمناسبات العامة -

 .قادر عمى كسب األصدقاء كيميؿ إلى مصادقة األكبر منو سنا -

 .يتحمؿ المسؤكلية كيممؾ القدرة عمى االندماج في الجماعات الكبرل -

 (3).عنصر جذاب في أسرتو، مدرستو، مجتمعو، يجذب الكثيريف اليو بمقدار ما تككف قكة تفكقو -

 لديو سمات اجتماعية مقبكلة كيميؿ إلى مجارات الناس كمجاممتيـ بأفضؿ األشياء كالسمكؾ -

 (4). المقبكؿ اجتماعيا

: الخصائص االنفعالية والشخصية 4-2-4

: يمتاز المتفكؽ بالسمات كالخصائص الكجدانية التالية

 .يمتاز بمستكل مف التكيؼ كالصحة النفسية بدرجة تفكؽ أقرانو -

                                                                                                                                                                                     
 ص 2008، التكزيعدار الثقافة لمنشر كاالردف،، المكىكبكف أساليب رعايتيـ كتدريبيـ: رمضاف عبد الحميد الطنطاكم- 1

 .30،31ص 
2:Morand de Jauffrey -La Psychologie le l’enfant, Maraboyt pratique alleur,1995,P162 

 .206 ،ص 2000، المؤسسة الجامعية لمنشر كالتكزيع،سيككلكجية النمك عند الطفؿ كالمراىؽ: تكما جكرج خكرم- 3
 .61مرجع سابؽ الذكر، ص : عبد الصبكر منصكر محمد- 4
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 .يتكافؽ بسيكلة مع التغيرات المختمفة كالمكاقؼ الجديدة -

يعاني مف بعض أشكاؿ سكء التكيؼ كالجنكح كاإلحباط احيانا نتيجة نقص الفرص المتاحة لو في  -

 .المدرسة لمتابعة اىتماماتو الخاصة

 .يحرص عمى أف تككف أعمالو متقنة كيمؿ مف األنشطة العادية -

 .إرادتو قكية كال يحبط بسيكلة كلديو المقدرة عمى الصبر كالتسامح -

يتسـ بالكمكف العاطفي كاالقتراف االنفعالي، ال يميؿ إلى التعامؿ كالغضب، ال يعاني مشكبلت عاطفية  -

 (1). عادة كال يتخمى عف رأيو بسيكلة

 :الخصائص القيادية 4-2-5

يتسـ المتفكقكف بصفات قيادية مثؿ الخفة كالقدرة عمى اتخاذ القرارات الصائبة كحؿ المشكبلت المستعصية 

 كاالتزاف كالنضج االنفعالي كالمبادرة كالمجازفة كالتفكير االبداعي كتحمؿ ،كاألصالة كاالستعداد النفسي

. المسؤكلية كالحيف األخبلقي كتحسف آماؿ كآالـ األمة

كالمركنة كالحس بالمسؤكلية مع المكاقؼ المختمفة كحسف االتصاؿ بالجماىير كالدافعية نحك االنجاز  

( 2).المتميز كاالستقبللية كالذاتية كضبط النفس 

. اذف المتفكقيف يختمفكف بشكؿ عاـ في مجمؿ الخصائص المذككرة سابقا عف اقرانيـ مف العادييف

 

 .الدراسينظريات التفوؽ  4-3

                                                           
 .17 ، ص 2002، األردف ،دار اليازكرم لنشر كالتكزيع، المكىبة كالتفكؽ:عبد الحافظ سبلمة- 1
 .69، مرجع سابؽ الذكر، ص  المكىكبيف كالمتفكقيفتربية: سعيد حسني العزة- 2



 التفكؽ الدراسي:                                                                       الفصؿ الرابع
 

- 95 - 
 

: ىناؾ عدد غير قميؿ مف النظريات المفسرة لمتفكؽ الدراسي كأىميا مايمي

: PaeologicalTheorgالنظرية المرضية  4-3-1

لقد كانت مف أقدـ النظريات التي حاكلت أف تفسر ظاىرة التفكؽ كتقكـ ىذه النظرية عمى الربط بيف التفكؽ 

 كقد شاعت ىذه النظرية حتى أصبح مف المشيكر أف بيف التفكؽ كالجنكف ،خاصة االبتكارم كالجنكف

 كقد تأثرت الثقافة اليكنانية كالعربية كغيرىا بيذه الفكرة التي نظرت إلى العبقرية عمى أنيا ،رباطا كثيقا

 كمف اتباع ىذه النظرية في العصر الحديث ،أسمكب شاذ يشؽ عمى االنساف العادم فيمو أك تفسيره

 كالذيف خمصكا إلى أف المرض العقمي أكثر انتشارا بيف العباقرة عف العادييف المبروزو والنجفيمد وكرتشمر

( .1 ) 

 :Physiologicaltheoryالنظرية الفزيولوجية 4-3-2

تيتـ ىذه النظرية بالغدة الكذرية كىي مف الغدد الصماء كتتككف مف القشرة التي تفرز ىرمكنات مثؿ 

 كاليرمكنات شبييات الجنسية مثؿ Aldostesone كااللدكستيزكفCortisonالككرتيزكف 

 كلو دكر فعاؿ في الحاالت Adrenaline النخاع الذم يفرز ىرمكف أدريناليف Arogesteronاالندكجيف

 كتيتـ ىذه النظرية بالنخاع أكثر ألنو يسمح بالتنبؤ بالنشاط العقمي الناتج عف عممية ،االنفعالية العامة

 كيفترض أصحاب ىذه النظرية أف األذكياء كأصحاب القدرة الفائقة عمى ،امراد الذىف بالطاقة لمعمؿ

التحصيؿ كالتفكؽ لدييـ نشاط نخاعي أدريناليف أكثر مف العادييف كيؤيد ىذه الحقيقة كؿ مف 

اب ػػػػػػػػػػػل أف أصحػػػػػػػػػػػػػال إؿػػػػػػػػػث تكصػػػػػػػػػػػػػ حي،Magnussonونػػػػػػػػػػػماجنس كBergmanبيرجمان

                                                           
، ص 1999، بيركت، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، الصحة النفسية كالتفكؽ المدرسي: مدحت عبد المطيؼ- 1
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راز األدريناليف أكثر مف ذكم التحصيؿ األقؿ أك المنخفض، كما تبيف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػىـ إؼػػػػػػػػػم لدمػػػػػػػػؿ العاؿػػػػػػػػػػػػالتحصي

. أف الذككر أكثر إفرازا مف اإلناث مف ذكم التحصيؿ العالي

: النظرية الوراثية 4-3-3

تعتمد ىذه النظرية عمى الدالئؿ التي تشير إلى أف التككيف العضكم لمفرد سكاء في ضكء القدرة العقمية 

 كمف الدراسات التي أجريت في ىذا ، في ضكء عدد مف القدرات العقمية يتحدد بالعكامؿ البيئيةكالعامة أ

.  كغيرىـJolnsكوندار وجونز ك Galtonسير فرانسيجالتونالصدد دراسات كؿ مف 

: FreudianPsychonaliticTheoryنظرية التحميل النفسي الفرويدي 4-3-4

 الذم فسر ظاىرة التفكؽ كاالبتكار في ضكء ميكانيـز التسامي كيعني بو فرويدكترجع ىذه النظرية إلى 

ذم  كلكف مع تحكيؿ طاقتو مف مكضكعو األصمي إلى مكضكع بديؿ ، تقبؿ األنا لمدافع الغريزمفرويد

قيمة ثقافية كاجتماعية كىذه العممية البلشعكرية ىي التي تفسر لنا التفكؽ كالعبقرية كعمميات االبداع حسب 

( 1 .)فرويد

: Accomplis himent Motivation theoryالدافع لالنجاز  4-3-5

 لدافع االنجاز عمى تحقيؽ األشياء التي يراىا اآلخركف صعبة كالسيطرة Murrayمواري كيتركز تعريؼ 

عمى البيئة كالتحكـ في األفكار كسرعة األداء كاالستقبللية كالتغمب عمى العقبات كبمكغ معايير االمتياز 

 كبذلؾ يمكف تفسير ظاىرة التفكؽ مف خبلؿ ،يف التفكؽ عمييـ كاالعتزاز بالذات كتقديرىابكمنافسة اآلخر م

حراز النجاح . دافعية الفرد كحاجاتو لبلنجاز كا 
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: نظرية عمم النفس الفردي 4-3-6

 الذم فسر ظاىرة التفكؽ بصفة عامة في ضكء عقدة النقص A.adleالفريد أدلرترجع ىذه النظرية إلى 

 ، بخمؽ عقدة تفكؽ أك حافز لمتفكؽ Compensationsأك القصكر التي تستكجب القياـ بعممية تعكيض 

كقد يككف التعكيض مباشرا حيث يدفع الضرير إلى النبكغ في األدب، اك األصـ لئلبداع  في 

 أف الحافز لمتفكؽ أقكل مكجيات السمكؾ االجتماعي كاف ممارسة ىذا الحافز أدلرحيث يعتقد ،المكسيقى

أمر أساسي لمنمك الفردم، حيث أف الفرد يسعى لمحصكؿ عمى تقدير اآلخريف كقبكليـ مف خبلؿ انجازاتيـ 

. كعندما يتحقؽ ذلؾ اجتماعيا يككف الفرد مفيدا أك مرغكبا

: Qualitalavetheory (النوعية أو الوصفية )النظرية الكيفية 4-3-7

 فاالختبلؼ بيف أم فيمسكؼ ،تفسر ىذه النظرية العبقرية تفسيرا يعزليا عزال تاما عف قدرات الفرد العادم

عادم أك أرسطك اختبلؼ في النكع أكثر منو اختبلؼ في الدرجة أم أف ىؤالء العباقرة يتميزكف بقدرات 

. كمكاىب ال تظير عند الفرد العادم كىذا ينطبؽ عمى المتفكقيف

: (القياسية االحصائية )النظرية الكمية 4-3-8

ترل ىذه النظرية أف الفرؽ بيف المتفكقيف كغير المتفكقيف يتمثؿ في ضكء درجة كجكد السمات المختمفة 

.  كالتفكؽ تمايز في مستكيات لمقدرات العقمية المعرفية الذم يشتمؿ عمى الذكاء كالتفكؽ الدراسي،لدييـ

: IntegrativeTheoryالنظرية التكاممية  4-3-9

: يمكف تفسير ظاىرة التفكؽ في ضكء ىذه النظرية تبعا لآلتي

 .إف ظاىرة التفكؽ تخضع لبعض العمميات كاألنشطة الفسيكلكجية -
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يحتاج المتفكؽ لقدر مف الذكاء كالدافعية لئلنجاز كالتفكؽ كالتسامي كبعض القدرات المساعدة عمى  -

 .التفكؽ

تكفر الظركؼ البيئية المكاتية التي مف شأنيا أف تنمي استعداد الفرد كقدرتو عمى مكاجية التفكؽ  -

حرازه  .كا 

 (1).االستعانة بالمقاييس النفسية كاألساليب االحصائية في ايجاد الفركؽ الفردية في التفكؽ -

فمف المعركؼ أف االختبلؼ في الرأم ىك الذم يثرم أم مكضكع بحث في مجاؿ العمـ كمكضكع التفكؽ 

حدل المكاضيع التي تعددت حكلو اآلراء كاختمفت النظريات في تفسيره كتحديد ماىيتو كالعكامؿ االدراسي 

 . كىذا ماسيتـ طرحو كتكضيحو اكثر في العنصر الرابع مف ىذا الفصؿسببة فيو كالمؤثرة عميوتالـ

 :العوامل المؤثرة في التفوؽ الدراسي 4-4

ف التمميذ المتفكؽ يدخؿ في تتفاعبلت مع إتالي ؼاؿاف التفكؽ المدرسي ىك أحد الظكاىر االجتماعية، كب

. المجتمع

ىناؾ الكثير مف العكامؿ التي يمكف أف تؤثر في عممية التفكؽ الدراسي، بعضيا خاصة بالفرد كبعضيا 

: اآلخر خاصة بالبيئة التي يعيش في كنفيا كمف بيف ىذه العكامؿ مايمي

 

 

 

: عوامل خاصة بالفرد 4-4-1
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 : الذكاء  -

أثبتت العديد مف الدراسات التي أجريت في العبلقة بيف الذكاء كالتفكؽ األكاديمي سكاء في انجمترا عمى يد 

 كغيرىما،أف ىناؾ عبلقة ارتباطية مكجبة بيف ىذه بوند وتيرمان أك في أمريكا عمى يد ،سيرل بيرت

 كعمى ذلؾ يمعب الذكاء دكرا ميما في عممية التفكؽ التحصيمي، بمعنى ضركرة تكفير قدر ،المتغيرات

 .مناسب مف الذكاء لدل األشخاص المرجك تفكقيـ

 : القدرات -

ما قيؿ عف الذكاء ينطبؽ عمى القدرات عمى اعتبار أف الذكاء ىك قدرة مييمنة كلقد اتضح أف أكثر 

القدرات ارتباطا بالتحصيؿ في المرحمة الثانكية نتيجة بحكث عربية كأجنبية ىي القدرة المغكية كالقدرة عمى 

فيـ معاني الكممات المغكية كالقدرات عمى االستدالؿ العاـ، كىي سيكلة ادراؾ العبلقات كاستقراء القاعدة 

العامة ثـ تصنيفيا بدقة الستنباط االجابة الصحيحة ىذا مع اجتياز المتفكؽ في عممية التحصيؿ عمى 

بعض القدرات التي تساعده عمى استيعاب المادة العممية المتعممة مثؿ القدرة عمى التعميؿ كالتركيب 

 (1).  التقييـ ككالفحص كالتأليؼ كالمعالجة كالنقد 

 : الدافعية -

ىناؾ العديد مف الدراسات التي قامت بمعالجة العبلقة بيف الدافعية كالتحصيؿ كالتفكؽ األكاديمي، كاتفقت 

 عمى أف ىناؾ ارتباطا داؿ احصائيا كمكجبا بيف ىذيف المتغيريف بمعنى أف فركؽ دافعية ىافي مجمكع

 .التحميؿ كانت لصالح الفئات المتفكقة أكاديميا
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كىذا مف شأنو أف يبيف مدل أىمية عممية إثارة دافعية المتعمـ نحك قدر أكبر مف التعميؿ كالتحصيؿ  

. كبالتالي مستكل اعمى مف التفكؽ كالتمييز

 : مستوى الطموح -

كذلؾ ألف طمكحو يمعب دكرا في الدفع نحك ،الطمكحمف ال يمكف تصكر متعمـ يتفكؽ دكف مستكل الئؽ 

 كىذا ما أثبتتو كثيرا مف الدراسات المصرية كالعربية ،تحقيؽ المزيد مف التحصيؿ كالتفكؽ كاالمتياز كالتفرد

 .كاألجنبية بيف التحصيؿ كمستكل الطمكح

 : االتجاهات االيجابية نحو المؤسسة التعميمية -

أثبتت الكثير مف الدراسات أف المتفكقيف لدييـ اتجاىات ايجابية نحك كؿ ما يدكر داخؿ المؤسسة التعميمية 

 :التي يمحقكف بيا كتشمؿ

  المركنة أك المناىج الدراسية ك المقررات ككثافتيا كطبيعة المدرسييف كاألساليب التعميمية التي يتبعكنيا

 .في التمقيف أك المحاضرة، الزمبلء كاألقراف كشركاء الفصؿ الدراسي

 فيناؾ عدة عادات ايجابية بتت ارتباطيا بارتفاع مستكل : العادات االيجابية في االستذكار كالتعمـ

التعمـ كالتفكؽ كجكدتو مف ىذه العادات أك العكامؿ تعكد المتفكؽ عمى استخداـ الطريقة في االستذكار 

 .بدال مف الطريقة الجزئية

  اعتياده عمى االحتفاظ بمستكل دافعية ما جعمو يثابر كيتحمؿ مف يكابره مف مشاؽ كذلؾ عامؿ الثكاب

كالعقاب، باإلضافة الى النشاط الذاتي، حيث أف تحصيؿ المادة المفيكمة كالمنظمة ذات المعنى 

أفضؿ ك أسرع كأدؽ كأعصى عمى النسياف كىك ما يتبعو المتفكقكف فيما يحصمكنو كذلؾ عامؿ 

ع الذاتي في ػػػػقة التسميػػػػ باإلضافة الى اتباع طرم،التكرار المقترف باالنتباه كالمبلحظة لممادة العممية

كؿ ،ل التعب أك الممؿػػػػػكد الذم يؤدم إؿػاالستذكار كأيضا المجكء إلى المجيكد المكزع بدال مف المجو
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ىذه العكامؿ تؤثر في الطالب المتفكؽ حتى أف تفكقو يمزمو بيا حتى تصبح مف عاداتو األصمية كالتي 

 .تستعصي عمى االنكفاء أك الكؼ أك التغيير أك التعديؿ

 : التفوؽ النفسي واالجتماعي -

فالعبلقة االيجابية بيف الطالب كزمبلئو كمدرسيو تدعـ مركز الطالب كتتيح لو مف االستقرار كاليدكء 

 المناقشة كالتركيز كالفيـ لكالخمك مف الصراعات المعيقة لنشاطو العقمي، كالعبلقة الطيبة تساعد عؿ

 .كانعداـ ىذه األمكر يسبب اإلىماؿ

 : الثقة بالنفس -

كىي مف اىـ السمات النفسية التي تعني الشعكر بالقدرة كالكفاءة عمى مكاجية كؿ العقبات كالظركؼ 

( 1).كتحقيؽ األىداؼ المرجكة 

: عوامل خاصة بالبيئة 4-4-2

 : األسرة  -

تشير دراسات تناكلت السيرة الذاتية لممشيكريف مف النكابغ مف العمماء كالمفكريف كالقادة في مجاالت 

، إلى  ىناؾ بعض المبلمح المشتركة في بيئتيـ األسرية خبلؿ طفكلتيـ المبكرة أف السياسة كاآلداب كالعمـك

 :كتتمثؿ فيما يمي

 حجم األسرة : 

 فاالىتماـ بو يككف أكثر كالكقت الذم يقضيو ،يش الطفؿ المتفكؽ في أسرة حجميا صغير نسبياعحيف م

ا كمعنكيا ػػرة تستطيع أف تكفر لو دعما مادمػػػػالكالداف معو أطكؿ، مما يسيـ في اظيار مكىبتو كما أف األس
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بشكؿ أفضؿ كمف خبلؿ احتكاكو بالكالديف كتفاعمو الدائـ معيا يككف أقدر عمى اكتساب المغة بشكؿ مبكر 

ظيار قدراتو الكامنة  (1). مما يسيـ في تنمية ذكائو كا 

 جو األسرة : 

فمجك األسرة أثر عمى الطفؿ كتربيتو فالطفؿ الذم ينشأ في جك ثقافي يكلد عنده الرغبة في المطالعة 

بعدـ الرغبة في المطالعة كالثقافة ذلؾ عمى اطفاليا سينعكس ؼتتمتع بيذا ال ما األسرة التي أكالثقافة، 

 ( 2).كغيرىا، اضافة إلى السكف فكمما كانت شركط السكف مريحة كصحية انعكس ايجابا عمى الطفؿ 

 المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي لألسرة: 

ىناؾ عبلقة بيف المستكل االجتماعي كالثقافي كاالقتصادم لؤلسرة بيف التحصيؿ كالتفكؽ فيو العتبار أف 

( 3).المتفكقيف ينتمكف الى مستكيات مرتفعة اجتماعيا كثقافيا كاقتصاديا

كيقصد بالمستكل االجتماعي المكانة أك المستكل الذم يحدد كضع الفرد مف خبلؿ المينة أك الحالة 

. السكنية أك التككيف األسرم المدني ك مستكل ثقافة األسرة

أما المستكل االقتصادم فيك ما تحققو المينة مف عائد مادم بالنسبة لصاحبيا كيتضمف ىذا العائد ما 

( 4). المينة مف دخؿ كممتمكات كالحالة االقتصادية بكجو عاـ ممكوت
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53. 
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كذلؾ العتبار أف المناخ الثقافي المرتفع يؤثر في تككيف الشخصية العممية لؤلبناء، أيضا الحالة 

االقتصادية التي تمكف مف تكفير اإلمكانات الضركرية لعمميات التفكؽ الدراسي كبالتالي يصدؽ ىذا عمى 

( 1). المكانة االجتماعية لؤلسرة

  توفر االمكانات المساعدة لعممية التفوؽ: 

ؽ ذكره، ػكل الثقافي لؤلسرة الذم سبػػؿ المستػػػػم بعاـػػاعدة لمتفكؽ الدراسػػػتتأثر عممية تكفير االمكانات المس

في دراستيا عمى القاء kimكيم كىذا ما أثبتتو الكثير مف الدراسات، نذكر منيا الدراسة التي قامت بييا 

 التحصيؿ العالي كالمنخفض مف األطفاؿ الككرييف الممحقيف ذكمالضكء عمى جكانب مف سياؽ حياة 

 مف تبلميذ المرحمة االبتدائية كقد تكصمت في 40 كاختارت الباحثة عينة قكاميا ،بالمدارس األمريكية

 :رجع إلىمنتائجيا إلى أف الفركؽ بيف ذكم التحصيؿ العالي كالمنخفض مف األطفاؿ الككرييف 

تميز أرباب التحصيؿ العالي بطكؿ مدة اقامتيا في الك ـ أ أك بتكفر الكتب كالمراجع مف منازليـ كفي  -

 مينة األب في الك ـ أ كمكانتو االجتماعية، كمدة ة كتكفر األلعاب الرياضية كأىمي،متناكؿ أيدييـ

اقامتيـ فييا كمستكل االشراؼ الكاعي لؤلبناء مف قبؿ األكالد كعمى ذلؾ نجد أف فئة المتفكقيف تتميز 

 (2).بتكفير امكانات مساعدة ليا عمى تحقيؽ التفكؽ كمكاصمتو 

  هميجارد ك 1963 سيزرم فقد أشارت دراسات عديدة عند كؿ مف ػػػاخ المدرسػػػة لممفػػػبالنسب:المدرسة  -

 ة ػػػػػػـ بالحرمػػػاخ المدرسي  يتسػػػ، إلى أف المف1976  سبرنجرروبزنبرغ، كدراسة 1964

 (3).ة عند الطفؿػػػػػح بنمك القدرات االبتكارمػػػػىك الذم يسـك كالتسامح كاالحتراـ كالديمقراطية كالعدالة  -

                                                           
 .121مدحت عبد المطيؼ، مرجع سايؽ الذكر، ص - 1
 .121مدحت عبد المطيؼ،مرجع  سابؽ الذكر ،ص - 2
 .53 ، ص 2003 ،مصر،مكتبة الشرؽ لمنشر كالتكزيع،  مقدمة في التربية الخاصة: منصكر عبد الصبكر محمد- 3
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: كمف بيف العكامؿ المدرسية التي تساعد عمى تفكؽ التمميذ مايمي

 خان يقترح كؿ مف : استراتيجيةالتعميـS.B.KHAN ويز ك J.WEISS تصنيؼ االستراتيجيات

التعميمية إلى فئتيف في ضكء االندماج االيجابي أك السمبي مف جانب المتعمـ في االستراتيجية،حيث 

أف التمميذ يككف مشاركا سمبيا دكف أدنى مبادرة مثؿ التسجيبلت كاإلعبلـ بينما أصبح مف الضركرم 

 كقد أثبتت العديد مف الدراسات ،أف يككف مشاركا ايجابيا في التعمـ المعتمد عمى الحاسكب االلكتركني

 .مدل تأثير االستراتيجيات التعميمية في عممية التحصيؿ الدراسي

  لقد درس عدد مف الباحثيف أجكاء الفصكؿ الدراسية كأمكنيـ تمييز اآلتي: حجرة الدراسة: 

 .الجك التسمطي في مقابؿ الجك الديمقراطي -

 .الجك المقيد في مقابؿ الجك التسامحي -

 . التكامميجكالجك السيادم في مقابؿ اؿ -

كىذا ما قد أشارت اليو العديد مف الدراسات التي أكدت عمى أف استجابة التبلميذ لممعمميف تككف أكثر 

( 1). ايجابية في الفصكؿ المتمركزة حكؿ التمميذ

 

 

 :قياس وتشخيص المتفوقين 4-5

تعتبر عممية قياس كتشخيص األطفاؿ المتفكقيف عممية معقدة تنطكم عمى الكثير مف االجراءات التي 

 كيعكد تعقد عممية القياس كتشخيص ،تتطمب استخداـ أكثر مف أداة مف أدكات القياس كالتشخيص
                                                           

 .125مرجع سابؽ الذكر،  ص : مدحت عبد المطيؼ- 1
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 كتضمف ىذه األبعاد القدرة العقمية ،األطفاؿ المتفكقيف إلى تعدد مككنات أك أبعاد مفيـك الطفؿ المتفكؽ

كالقدرة االبداعية كالقدرة التحصيمية كالميارات كالمكاىب الخاصة كالسمات الشخصية كالعقمية كمف ىنا كاف 

( 1) .سابقةاؿمف الضركرم قياس كؿ بعد مف األبعاد السابقة كفيما يمي تكضيح لكؿ مقياس لؤلبعاد 

 :مقياس القدرة العقمية 4-5-1

 لمذكاء مف المقاييس المناسبة في تحديد القدرة العامة وكسمر أك مقياس ستانفورد نبيهيعتبر مقياس 

 كتتضح أىمية ىذا المقاييس في أنيا تساعد في تحديد مكقع ،لممفحكص كالتي تعبر عنيا عادة بنية الذكاء

المفحكص عمى منحنى التكزيع الطبيعي لمقدرة العقمية، كيعتبر الطفؿ متفكقا أك مكىكبا إذا زادت نسبة 

عمر ؿ كيقكـ ىذا المحؾ عمى أساس أف النمك الذىني عند التمميذ المتفكؽ سابؽ ؿ، فأكثر132ذكاء العدد 

 .الزمني فإذا اختبارنا ذكاءه حصؿ عمى نسبة ذكاء أعمى مف متكسط نسب ذكاء أقرانو

:  التحصيل الدراسيمقاييس 4-5-2

يقكـ ىذا المحؾ عمى أساس أف التمميذ الذكي المتفكؽ سريع التعمـ كيظير ىذا في حصكلو عمى درجات 

عالية في االمتحانات المدرسية التقميدية أك في اختبارات التحصيؿ المقننة، كقد حدد الباحثكف التفكؽ في 

التحصيؿ الدراسي الذم يدؿ عمى االستعداد لمنبكغ بالحصكؿ عمى درجات أعمى التي يحصؿ عمييا 

. تيرمان وجوان مف التبلميذ عند  90%

كيستخدـ التفكؽ في التحصيؿ الدراسي كمحؾ لمنبكغ في كثير مف الببلد العربية كيبلحظ أف تطبيقو ال 

.  عمى نتائج االمتحانات المدرسية كسجبلتالمدارسايحتاج لكثير مف الكقت كالجيد كخاصة إذا اعتمدف

                                                           
، دب،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع المكىبة ك التفكؽ: خميؿ عبد الرحماف المعايطة ك محمد عبد السبلـ البكاليز- 1

 .42، ص 2000
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: مقاييس التفوؽ في القدرات اإلبداعية 4-5-3

يقكـ ىذا المقياس عمى أساس أف النبكغ في أم مجاؿ مف مجاالت الحياة ثمرة التفكير االبداعي الذم يقـك 

يعتبر الشخص ذك التعدادات لمنبكغ إذا حصؿ عمى درجات عالية في اختبارات األصالة ،بحيث بو

.  لمتفكير االبداعيتور انسق مقياسكالطبلقة كالمركنة كغيرىا، كمف أىـ مقاييس

( 1). لمتفكير االبتكارم كالذم تضمف الطبلقة كالمركنة كاألصالة في التفكير جيمفرودككذلؾ مقاييس 

: مقاييس السمات الشخصية والعقمية 4-5-4

تعتبر مقاييس السمات الشخصية كالعقمية التي تميز ذكم التفكير االبتكارم المرتفع عف غيرىـ كأحكاـ 

المدرسيف مف األدكات المناسبة في التعرؼ إلى السمات الشخصية العقمية مف مثؿ العبلقة كالمركنة 

( 2).كاألصالة في التفكير كقكة الدافعية كالمثابرة بأداء الميمات كاالنفتاح عمى الخبرة 

. كما تعتبر أحكاـ المدرسيف مف األدكات الرئيسة في التعرؼ عمى المتفكقيف

شراكو في  كتتككف ىذه األحكاـ مف خبلؿ المبلحظة كالمناقشة كطرحو لنكعية األسئمة كاستجابتو المميزة كا 

 كرفاقو رنزولي مقاييس االجمعيات العممية كتحصيمو األكاديمي المرتفع كميكلو الفنية كالرياضية كمف أىـ

كالمسى مقاييس تقدير الخصائص السمككية لمطمبة المتفكقيف كيتضمف ىذا المقياس أربعة شركط كىي 

( 3). القدرة عمى التعمـ كالدافعية كاإلبداعية كالقيادة

 .أساليب رعاية المتفوقين وبرامج تربيتهم 4-6

                                                           
 .58مرجع سابؽ الذكر ،ص ص : عبد الصبكر منصكر- 1
 .43مرجع سابؽ الذكر، ص : عبد الرحماف المعايطة- 2
 .58،59 مرجع سابؽ الذكر، ص ص :عبد الصبر منصكر- 3



 التفكؽ الدراسي:                                                                       الفصؿ الرابع
 

- 107 - 
 

تختمؼ البرامج التربكية كالتعميمية لممتفكقيف عف تمؾ البرامج التي تقدـ لمعادييف كذلؾ يبيف التبايف الكاضح 

: بيف قدرات المتفكقيف بيف البرامج لدل كؿ منيما كمف أىـ ىذه البرامج نذكر

: برامج اإلثراء التعميمي 4-6-1

تقديـ االثراء عمى أساس اغناء المنيج بنكع جديد مف الخبرات التعميمية، تعمؿ عمى زيادة خبرة المتفكقيف 

في البرنامج التعميمي، كىذه الخبرات تختمؼ عف الخبرات المقدمة لمعادييف مف األطفاؿ في الصؼ العادم 

. سكاء مف حيث العمؽ أك مف حيث االتساع 

: استراتيجية اإلسراع أو التسريع  4-6-2

كيقصد بو كؿ مرحمة دراسية حتى يستطيع المتفكقكف إنياء دراستيـ االبتدائية في سنكات أقؿ مف أقرانيـ 

 المتفكقيف المناىج في كقت التبلميذ كاإلسراع يمكف كصفو كإجراء يسمح مف خبللو أف ينيي ،العادييف

 : نجدأقصر مما لك كانكا في داخؿ الفصكؿ العادية كمف أساليب اإلسراع

 

 

 : االلتحاؽ بالمدرسة في سن مبكرة -

 .كيقصد بو إلحاؽ الطفؿ النابغة بالمدرسة االبتدائية قبؿ سف السادسة ألف نمكه الذىني سابؽ لعمره الزمني

 : القفز عمى الصفوؼ -

كيقصد بو ترفيع الطفؿ المتفكؽ مستكييف دراسييف متتالييف دفعة كاحدة فينتقؿ مف الصؼ الرابع مثبل إلى 

 .الصؼ السادس مباشرة دكف المركر بالصؼ الخامس
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 : الترفيع أثناء السنة الدراسية -

كيقصد بو نقؿ التمميذ المتفكؽ بمجرد انتيائو مف تحميؿ مقررات صفة الدراسي إلى المستكل األعمى في 

 .أم كقت مف السنة دكف التقييد ببداية كنياية العاـ الدراسي
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 .تأثير العالقة االتصالية التربوية بين األسرة و المدرسة عمى التفوق الدراسي: الفصل الخامس

 : تمهيد

 . العالقة االتصالية التربوية بين األسرة و المدرسة من وجهة نظرية 5-1

 .تأثير االتصال بين المعممين و أولياء التالميذ عمى التفوق الدراسي 5-2

 .تأثير األسرة عمى التفوق الدراسي لمتمميذ 5-3

 .تأثير المدرسة عمى التفوق الدراسي لمتمميذ 5-4

 .التكامل الوظيفي بين األسرة و المدرسة و تأثيره عمى التفوق الدراسي 5-5

 .اآلباء و المعممين في مواجهة تحديات المدرسة و األسرة 5-6

 .تأثير عالقة المدرسين بالدارسين عمى التفوق الدراسي 5-7
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: تمهيد 

  أىميا األسرة كأدكراىا أطراؼ عدة    إف العممية التربكية بكؿ أبعادىا معادلة متفاعمة العناصر، تتقاسـ 

 كالمجتمع، بحيث تتعاكف جميعيا في تأدية ىذه الرسالة عمى خير كجو، لمكصكؿ إلى النتائج المدرسة

المرجكة، كال يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ تكثيؽ الصبلت بيف البيت كالمدرسة، كلعؿ مف األسباب التي 

المدرسة مف أجميـ، فيـ يمثمكف أكبر أسست  ىـ التبلميذ الذيف ،تستدعي إقامة مثؿ ىذا التعاكف الكثيؽ

 بيا أكلياء األمكر كسائر أعضاء المجتمع المحمي، كذلؾ فإف التعميـ قضية يعنىمصمحة أك مسؤكلية 

األسرة كالمدرسة كجميع أفراد المجتمع كمؤسساتو )مجتمعية البد أف يشارؾ فييا جميع األطراؼ 

كفي ىذا اإلطار أصبح العبء عمى المدرسة كمؤسسة اجتماعية أكبر لكي تتسـ بالفاعمية، كأف .(المختمفة

تككف ذات رؤية كاضحة كمرنة تتطمب القياـ بأدكار جديدة تنحي عف التقميدية المتمثمة في تعميـ األبناء 

العمـك كالمعارؼ فقط ك بشكؿ منفرد، كلتحقيؽ ذلؾ تضمنت برامج التطكير التربكم أبعادا جديدة، كاف مف 

أىميا إعطاء دكر أكبر ألكلياء األمكر لممساىمة في دعـ العممية التعميمية، مف خبلؿ المساندة كالمتابعة 

المستمرة لمتحصيؿ العممي ألبنائو، ككذلؾ دعـ دكر المدرسة في المجتمع المحمي فالمدرسة ال تستطيع 

في ىذا الطريؽ دكف إنجاز مخطط كجيد منظـ كمشترؾ  المضي قدما تطكير عمميا كتحقيؽ أىدافيا، ك

مع أكلياء األمكر كمؤسسات المجتمع المحمي، كىذا ما سكؼ يتـ تكضيحو في ىذا الفصؿ مف خبلؿ 

 ك ما لو مف اعطاء صكرة كاضحة عمى ىذه العبلقة االتصالية بيف المؤسستيف التربكيتيف األسرة كالمدرسة

 .تأثير عمى التفكؽ الدراسي لمتمميذ
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 .العالقة االتصالية التربوية بين األسرة و المدرسة من وجهة نظرية 5-1

اف دراسة مثؿ ىذه المكاضيع كصكر االتصاؿ التربكم بيف األسرة كالمدرسة كتأثيرىا عمى التفكؽ المدرسي 

حسب كجية بعض النظريات التي تحدثت عمى ىذيف المتغيريف كباألخص النظرية البنائية الكظيفية التي 

اتخذناىا في دراستنا ىاتو، المدخؿ البنائي الكظيفي فانو مف الضركرم التطرؽ إلى أىـ القضايا التي 

ىـ القضايا الكبرل التي تتركز أفبل بدا مف االشارة الى ،عالجيا ركاد ىذه النظرية في عمـ اجتماع التربية

 كالقضية التي تدكر حكليا كتابات الكظيفية ىك أف النسؽ االجتماعي يؤدم ،ة في تحميبلتيامعمييا الكظيؼ

 األكؿ إلى اشباع حاجات بدكره في ضكء ىدؼ معيف، فالعمميات التي تتـ داخؿ النسؽ تيدؼ في المجاؿ

 .األعضاء

اذ تنطمؽ النظرية الكظيفية مف تصكر يرل بأف تماسؾ المجتمع يقـك في جكىره عمى أسس التكامؿ 

نصار ىذا االتجاه الكظيفي أ كيرل ،كاالتفاؽ كاإلجماع عمى قيـ كمعايير كعادات معينة يتفؽ عمييا الجميع

أف المناصب كالمراكز العميا في المجتمع تتحدد أصبل بحكـ المميزات العقمية كالميارات المعرفية كالمينية 

التي يكتسبيا الفرد مف خبلؿ النظـ التعميمية، بحيث قاـ بمعالجة العبلقة بيف النظـ التعميمية كالنظـ 

 قاعدة التكامؿ الكظيفي، كقد أكدت عمى أىمية التنشئة االجتماعية كقكةلخمؽ لاالجتماعية األخرل عؿ

. التماسؾ االجتماعي في المجتمع قصد تكفير الفرص الممكنة كالمناسبة لمحراؾ االجتماعي في المجتمع

ة األسرية كالنظـ ػػة الخمفيػػف أىميػػر عػػاؿ الفؾػػـ مف رجػػ كالباحثيف كالمربيف كغيرهففمقد شغؿ اىتماـ الدارسي

 ت كقد تعدد،ؿ التعميـػػلؼ مراحػػػم مختػػػـ ؼػػػالمدرسية في التأثير عمى مستكل تحصيؿ الطبلب كتفكقو

 كقد ،االنطباعات كالتصكرات المختمفة حسب الخبرات كالمبلحظات كالتجارب الشخصية كالمعتقدات الذاتية

 فحممت األسرة مسؤكلية التأثير عمى مستكل تحصيؿ التمميذ تارة ،أطمقت األحكاـ االنطباعية العامة
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 بحثا عمى ما يخمقو االتصاؿ بيف ىاتيف المؤسستيف في شكؿ صكر تتبمكر صكرتيا أخرل،كالمدرسة تارة 

. النيائية عمى مستكل التحصيؿ الدراسي لدل التبلميذ

 مدل التأثر كالتأثير الذم يحدث بيف افعمماء اجتماع التربية كبكجية نظرية تكاممية ككظيفية ناقشك

جؿ اعداد الفرد أف ىناؾ دكرا تكامميا بيف النظـ األسرية كالنظـ المدرسية مف أ الى خمصكاالمؤسستيف ك 

( 1).لمدكر المييأ لو نفسيا كاجتماعيا

ف يقـك بو أ الدكر المتبادؿ بيف المدرسة كالمنزؿ كالدكر المتكقع الىتطرؽ االتجاه الكظيفي في تحميبلتو 

، مف أجؿ تحقيؽ أعمى معدالت مف التنشئة ركؿ مف المدرسيف كالكالديف أك أكلياء األمكر تجاه اآلخ

ف عممية التعمـ كاكتساب أدكار كسمككيات جديدة ال يقتصر أ خاصة كلتبلميذ،االجتماعية كالتربكية 

ذا كانت تسيـ عمميات التعمـ كالتنشئة ليـ،اكتسابيا داخؿ المدرسة، كلكف أيضا في نظاـ الحياة العادية   كا 

 مف ناحية أخرل ، في تككيف االتجاىات كالقيـ كالمعايير التي تجعؿ مف التبلميذ أفراد عادييف في المجتمع

تمعب عممية اختيار المناىج في عممية االعداد الكتساب الميارات كالتعميـ كالتنشئة التربكية كالعقمية 

(            2).السميمة كتحقؽ األىداؼ العامة لممدارس ككظيفتيا في المجتمع

 يتككف مف أنساؽ فرعية يقـك كؿ جزء منيا بكظيفة أساسية الكظيفييفف النسؽ االجتماعي حسب أاذ 

 .تتساند كتتكامؿ فيما بينيا الستمرار كتكازف النسؽ الكمي

كمف خبلؿ اسيامات كتحميبلت ركاد النظرية الكظيفية التقميدية في المجاؿ التربكم فيي تتضمف عددا مف 

: المداخؿ التي تنطكم تحتيا اسياماتيا كىي
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 :مدخل األنساق والبناءات االجتماعية -

 جون ديويj.Dewey : ركز جكف ديكم في اسياماتو عمى اليدؼ األساسي لمتربية في اعداد

نيا اعدد لمحياة فحسب بؿ ىي الحياة نفسيا، كالقضايا التي تناكليا أفيك ال ينظر الييا عمى األطفاؿ،

 :جكف ديكم في مجاؿ التعميـ أك التربية بصكرة أساسية ىي

محكر االىتماـ في المدرسة ك جعميا يؤكد عمى ضركرة ربط المدرسة باىتمامات الطفؿ كاحتياجاتو،  -1

صياغة مناىجيا كمكاردىا بما يجعميا مرتبطة باىتمامات الطفؿ كخبراتو في يتقف يجب أف كعميو 

 (1).أكثر مف ارتباطيا باألنشطة التي يفكر الراشدكف فييا كالتي يفضمكنيا لمطفؿ

 كسيمة االتصاؿ التي يكتسب بيا الفرد الثقافة كالمعرفة، كىذه الكسيمة ماف التعميـ كالتربية قأاعتبر  -2

تككف داخؿ الجماعات التي يمنحيا لؤلفراد اذ عف طريؽ التعميـ ككسيمة اتصاؿ يستطيع أف يككف 

 .المثؿ كاألفكارالنشء 

كما يؤكد عمى أف استمرارية الحياة االجتماعية اليمكف أف تدـك عف طريؽ اكتسابيا بكاسطة التدريس  -3

يضا الحياة االجتماعية عف طريؽ كجكد أكالتعميـ مف قبؿ أفراد الجماعات االجتماعية، كلكف تستمر 

 (2).األفراد كمعيشتيـ سكيا

. نماط التفكير كالتعقؿ كالسمكؾ الفردم كالجماعيأف ىذه الحياة يكتسب مف خبلليا الفرد أاذ 

 مقارنة بيف التعميـ الرسمي كالتعميـ العادم، اذ أكد أف التعميـ الرسمي يتـ داخؿ جون ديويعقد  -4

ما التعميـ العادم فيكتسبو الفرد أالمؤسسات التعميمية كالتربكية المحددة األىداؼ كالغايات كاألساليب، 

 ألنو يتـ بصكرة ،ىمية ىذا التعميـأمف الحياة االجتماعية كالذم يتـ بصكرة عرضية كيؤكد عمى 
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يككف الطفؿ محمبل بما تعممو مف معارؼ كمعمكمات مف األسرة كالتي تعتبر أرضية لما ،ؼطبيعية

كترتب عمى ذلؾ ظيكر ،  فيما يتكامبلف فيما بينيما في تربية كتعميـ الطفؿ،سكؼ يتعممو في المدرسة

 اذ اعتبرت المدرسة في ضكئيا بمثابة ىيئة تعمؿ ،اتجاىات عممت عمى تطكير التربية االجتماعية

 ،جؿ تنمية القيـ الخمقية كاالتجاىات كالعادات الحسنة كاالدراؾ االجتماعي كالمشاركة االجتماعيةأمف 

 (1).طنا صالحا كمتكيفا مع البناء الديمقراطياكغيرىا مف السمات التي تجعؿ مف الفرد مك

 ،نو يجب أف تككف طريقة التدريس تتميز بمزايا تربكية تتبلءـ مع طبيعة المادة الدراسيةأكد عمى أكما  -5

 مف ،كىذا ما يتفؽ مع مبادئ التربية الحديثة التي تجعؿ مف شخصية المتعمـ محكر العممية التعميمية

 يتضح مف خبلؿ مناقشة ،حيث تنمية قدراتو العقمية كالتعميمية كالمعرفية كاالىتماـ بو جسميا كنفسيا

 في تحميبلتو أنو أعطى تصكرا جديدا لشخصية المتعمـ كالطابع جون ديويىـ القضايا التي اعتمدىا أ

 كىذا ما يشترؾ فيو ،االجتماعي الذم يميزه كاعتبر أيضا أف المدرسة تمثؿ صكرة الحياة االجتماعية

 .صحاب االتجاه النظرم كاالجتماعي في التربيةأ

عطى مساحة كبيرة مف الحرية لمطفؿ كىذا ما يؤخذ  عميو، اذ أنو أجون ديويكما يعاب عمى ما قدمو 

. ف نيمؿ اسياماتو الجد ميمة في مجاؿ التربية كالتعميـأنو اليمكف أالبد مف تكجيو سمككو، إال 

 

 

  اميل دوركايم :E.dwrkeim 
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في تحميبلتو السكسيكلكجية التصكر البنائي الكظيفي كقد ظيرت تصكراتو في مجاؿ التربية  دوركايمتبنى

: في مجاؿ التربية ىيدوركايم كأىـ القضايا التي تناكليا ،كالمجتمع كتفسيراتو لمشكبلت الفيـ الغربي

كأنيا تغير المجتمع ككؿ كما أنيا تعد بمثابة الكسط ، أنو كضع تصكرا لمتربية في أنيا شيء اجتماعي -1

( 1).االجتماعي الذم يحدد األفكار كالقيـ

 كأيضا ىي جزء أساس مف عناصر ، ىي الكسيمة التي تعزز بقاء ككجكد المجتمعدوركايمفالتربية عند 

 فيي الكسيمة التي يتعايش بيا األفراد كيشكمكف الحياة الجماعية مف خبلؿ ،كمتطمبات الحياة الجمعية

. التعاكف كالتكامؿ فيما بينيـ كالتي تظير في جميع مؤسسات المجتمع

ك التربية بكصفيا األسمكب الذم يكتسب بو الفرد معايير كثقافة الفرد ات  عمى اجتماعيدوركايميؤكد  -2

المجتمع الذم يعيش فيو قصد تحقيؽ الكحدة العقمية كاألخبلقية لممجتمع، فالتربية في تصكره تيتـ 

اف التربية ىي التي تعد ":  فيقكؿ فيي تؤدم كظيفة اجتماعية ،بنمك األطفاؿ فيزيقيا كفكريا كأخبلقيا

 (2)"األفراد كخاصة الناشئيف الى مرحمة الحياة االجتماعية 

 قضايا تربكية ذات الكحدات دور كايمالى جانب التحميؿ عمى مستكل الكحدات الكبرل ناقش أيضا 

:  فييا الىؽالتحميمية الصغرل حيث تطر

اف العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع كالمقررات كالتبلميذ تكسب الفرد المعمكمات التي يحصؿ عمييا مف  -

خبلؿ دراسة المقررات كالمناىج الدراسية كالتي ليا دكر في تحفيز التبلميذ عمى التفكؽ كبالتالي تككف 

 .مبلئمة كمشجعة لو
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 أف العبلقة بيف المدرس كالتمميذ مف القضايا اليامة كاعتبر أف المدرس ىك الككيؿ دور كايماعتبر  -

 .زمة لعممية التنشئة االجتماعيةالاألخبلقي الذم لو الصبلحيات اؿ

نو اقتصر عمى  المجاؿ التربكم مف خبلؿ ربطو بيف الكحدات الصغرل أدور كايمما يبلحظ عمى تحميؿ 

نو ربط بيف عممية التنشئة االجتماعية كقضية التربية كالتعميـ كالعبلقات المتداخمة أكالكحدات الكبرل، فنجد 

 ال يأتي إال مف خبلؿ النظاـ االجتماعي ككؿ ألف طبيعة دور كايمبينيما، ألف النظاـ التعميمي في رأم 

براز  المقررات كالبرامج الدراسية تستمد مف ثقافة المجتمع نفسو كذلؾ لغرس القيـ كالعادات كاألفكار كا 

. قدرات األفراد

 ونزستالكوتبار :T.Parsons 

ش العديد مف ؽحد ركاد النظرية الكظيفية األمريكية في عمـ االجتماع كقد ناأتالكوت بارسونزباعتبار أف 

القضايا حكؿ التربية كالنظاـ التعميمي في المجتمع األمريكي مف خبلؿ تصكراتو في عمـ اجتماع التربية 

. التي انصبت جميعيا في اطار نظريتو عف النسؽ االجتماعي

اذ ينطمؽ بارسكنز في نظرتو لممجتمع عمى اعتباره نسقا كميا يتككف مف أنساؽ فرعية تتكامؿ فيما بينيا 

. كظيفيا لتحقؽ التكازف كالحفاظ عمى النسؽ

: كمف بيف األفكار الرئيسية التي تقكـ عمييا نظرتو لمتربية مايمي

 .أىمية التكامؿ كالتضامف كاالنسجاـ كالتعاكف كالتماثؿ بيف األنساؽ الفرعية -1

 .تكظيؼ الصراع ايجابيا كغيرىا مف الميكانيزمات التي تؤدم الى استمرار النسؽ كبقائو بصكرة عامة -2

العبلقة المتبادلة بيف التنشئة االجتماعية كاألسرة كالمدرسة كدكر العبادة كالعبلقة التي تجمعيما بالنظاـ  -3

 .التعميمي كالتربكم المكجكد في المجتمع
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ثقافة المدرسة تختمؼ مف مدرسة ألخرل كذلؾ حسب طبيعة ثقافة التبلميذ مف خبلؿ نكعية الكضع  -4

 كالسيما باعتبارىا كسطا اجتماعيا كنسقا تفاعميا يترجـ بكضكح نكعية ،األسرم كاالجتماعي ليـ

سمككيات أفراده مف التبلميذ الذيف يعكسكف بالفعؿ بناءاتيـ األسرية كالطبيعية بما يحممو مف 

( 1). خصائص سمككية كثقافية كاجتماعية كاقتصادية

:  الى األفعاؿ التي تحدد الثقافة المدرسية كىي بارسونزكقد أشار

 كىك أف يكتسب التبلميذ السمكؾ الذم يجعؿ منيـ أفرادا صالحيف عف طريؽ أنماط :الفعل األدائي -

 .المعرفة كاألنشطة األدائية مف خبلؿ سير العممية التعميمية

كىك الذم يظير في النشاطات المدرسية التي تعكس القدرات العقمية لمتبلميذ كيجب : الفعل التعبيري -

 . في تنمية القدرات كتكجيييا بصكرة ايجابيةيساىمكاعمى المعمميف أف 

كىك أف يككف بإمكاف التمميذ اصدار األحكاـ األخبلقية عف طريؽ : الفعل المعياري أو األخالقي -

ك غير سميمة، كيكتسبو مف خبلؿ ما يتعممو مف معمكمات أاألفعاؿ كالسمككيات سكاء كانت سميمة 

 .كمعارؼ في اطار المناىج كالمقررات الدراسية

 فيك يرل أف التربية نسقا اجتماعيا فرعيا يتساند كيتكامؿ كظيفيا مع األنساؽ بارسونزكاستنادا ألراء 

االجتماعية األخرل التي تمثؿ أجزاء المجتمع لنسؽ كمي، كىي النسؽ القيمي كالنسؽ التربكم بدكره يتككف 

أيضا مف أنساؽ فرعية يقـك كؿ منيما بكظائؼ أساسية لممحافظة عمى النسؽ  كاستمرار أدائو لكظائفو 

( 2). كتكازنو

:  كظيفيتيف لمنسؽ التربكم كىمابارسونزىذا كقد حدد 
                                                           

.179  مرجع سابؽ الذكر ، ص :الرحمافعبد اهلل محمد عبر -  1 

.31 ص مرجع سابؽ الذكر،،األسس االجتماعية لمتربية:سميرة احمد السيد-  2 



.تأثير العالقة االتصالية التربوية بين األسرة و المدرسة عمى التفوق الدراسي:       الفصل الخامس  

 
 

- 118 - 
 

يتمثؿ في دكر كسائط التربية الرسمية كغير الرسمية في : عممية االعداد االجتماعي ألفراد المجتمع -

تعميمو المعايير كالتكقعات االجتماعية كالقيـ المحددة لسمككو التي تساعد في تككيف شخصية الفرد 

عداده لبلندماج اجتماعيا مع األفراد  .كا 

يقع عمى عاتؽ النسؽ التربكم تحديد مستقبؿ : ألكاديمي كالميف ألفراد المجتمعاعممية االعداد -

المتعمميف مف حيث مكاصمة الدراسة عمى أساس تحصيميـ الدراسي كاستعداداتيـ ليككف إعدادىـ 

 .الميني متكافقا مع  قدراتيـ

 أف النسؽ التربكم يقـك بتحديد مستقبؿ المتعمميف مف حيث مكاصمة تالكوت بارسونزبحيث يرل  -

الدراسة عمى أسس تحصيميـ كاستعداداتيـ، فمنذ المرحمة التعميمية يشجع المعمـ التمميذ عمى تفكقو في 

الدراسة كذلؾ مف خبلؿ قدراتو التحصيمية العالية بحيث يككف إعداده الميني المستقبمي متكافقا مع 

 .قدراتو كاىتماماتو

 عف مساعدة التمميذ عمى ادراؾ أسس مسؤكالف أيضا أف كبل مف أسرة التمميذ كالمعمـ بارسونزفاعتبر 

 (1). ـ األداء في سف مبكرة ليصبح التحصيؿ كاإلجادة في األداء مكجيا لسمككومتقي

 عقد مكازنة بيف التنشئة االجتماعية كاألسرة كالمدرسة كالنظاـ التعميمي بارسونزيتضح مما سبؽ أف 

 كما أكد عمى أىمية ثقافة المدرسة السيما في اكتشاؼ قدرات كميكؿ التبلميذ ،كأىمية التكامؿ فيما بينيما

. لمساعدتيـ في تنميتيا كتكجيييا

: تأثير االتصال بين المعممين وأولياء األمور عمى التفوق الدراسي 5-2
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ؿ مف قبؿ القائميف ػػػاف التسارع في كسائؿ االتصاؿ كنقؿ المعمكمات في كقتنا الراىف يتطمب تسارع مماث

ىا مع أكلياء ػػػػعمى صنع القرار التربكم إلعادة النظر في الكسائؿ كاألساليب التي يتـ التكاصؿ مف خبلؿ

ىا جعمتو قادرا ػػػػم ظؿػػاألمكر، فالتمميذ اليـك في جكىره ىك تمميذ األمس، إال أف التكنكلكجيا التي ينشأ ؼ

عمى التمييز المبكر كاالستيعاب األسرع، لما يحيطو مف مشاكؿ سكاء داخؿ األسرة أك داخؿ المدرسة لذا 

كاف عمى جميع األطراؼ إعادة النظر في األنظمة كالقكانيف مف حيث آلية تطبيقيا، مع األخذ بعيف 

 (1).  ك المدرسةاالعتبار خصائص بيئة الطالب المادية ك النفسية  كالتكاصؿ االيجابي بيف األسرة 

   لككنو يحقؽ نتائج جيدة  تؤثر تأثيرا مباشرا عمى تفكؽ التمميذ الدراسي، كذلؾ يككف مف خبلؿ ما يتـ 

في الدكرات كالجمسات التي تعقدىا الجمعية، كالتي مف خبلليا يتـ تكعية اآلباء بأىمية متابعتيـ لمعممية 

التعميمية في المدرسة، قصد التخمص مف جؿ المشكبلت التي قد تعترض التمميذ المتمدرس، كبالتالي قد 

تعثر مساره الدراسي، فاف مثؿ ىده المقاءات كالعبلقات الكطيدة التي تككف بيف اآلباء كالمعمميف تؤثر عمى  

. التحصيؿ الدراسي لمتمميذ

اذ انو مف بيف العكامؿ اإليجابية التي تساعد في تدعيـ العبلقة بيف المدرسة كاآلباء ىي ضركرة أف تناقش 

معيـ تفكؽ أبناءىـ، كليس التطرؽ فقط إلى المشكبلت التحصيمية التي يعاني منيا بعض األبناء بحيث 

اف العالـ شيد خبلؿ العقكد األخيرة مف القرف الماضي تحكالت كتغييرات جذرية كسريعة في مناحي العمـ 

كالمعرفة كاتسمت بالتدفؽ المتبلحؽ كخاصة في مجاؿ تقانة المعمكمات، ككاف ليذه الطفرة المعمكماتية 

. تداعياتيا المختمفة عمى كافة النظـ االقتصادية كاالجتماعية في العالـ

كقد أدل ىذا إلى إحداث تغير متسارع في النظـ كالمعايير كالمؤسسات االجتماعية المختمفة ككاف لكسائؿ 

اإلعبلـ الدكر الكبير في تبني ىذه التغييرات، كتحقيؽ االنفتاح اإلعبلمي كالحضارم العالمي كما تطمبو 
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ذلؾ مف إعادة النظر في آليات إدارة االقتصاد عمى المستكل الكطني ك العالمي، كاستمـز ذلؾ كفايات 

عممية كتقنية متعددة فرضت عمى التعميـ كعنصر مف عناصر النظاـ االجتماعي أف يسعى مف خبلؿ 

سياساتو كبرامجو إلى تبنييا تحقيقا لمتطمبات السكؽ العالمي ككاف عمى المؤسسات التربكية أف تضع 

 الحصر عمى استراتيجيات مختمفة كمتجددة لمكصكؿ إلى ذلؾ مف خبلؿ التركيز عمي سبيؿ المثاؿ كليس

 :الجكانب التالية

 . االبتعاد عف التمقيف ك التركيز عمى تعميـ كيفية التعمـ -

 .االستفادة مف المؤسسات المجتمعية ك العمؿ عمى اشراكيا في تحقيؽ األىداؼ -

كاتجيت تبعا لذلؾ معظـ الدكؿ الى إعادة النظر في أنظمتيا التربكية ككضع خطط عاجمة لئلصبلح 

 (األسرة كالمدرسة )التربكم خاصة، كاف التعميـ قضية مجتمعية البد أف يشارؾ فييا جميع األطراؼ 

  كفي ىذا اإلطار أصبح العبء عمي المدرسة كمؤسسة اجتماعية أكبر لكي تتسـ بالفاعمية كاف تككف 

ـك ػػػػاء العؿػػػػػذات رؤية كاضحة كمرنة تتطمب القياـ بأدكار جديدة تنحي عف التقميدية المتمثمة في تعميـ األبف

اف ػػدة ؾػػادا جدمػػػر التربكم أبعػػػج التطكمػػػػت براـػػػػؽ ذلؾ تضمفػػػػػػط، ك بشكؿ منفرد كلتحقيػػػكالمعارؼ فؽ

منأىميا إعطاء دكر أكبر ألكلياء األمكر لممساىمة في دعـ العممية التعميمية، مف خبلؿ المساندة 

كالمتابعة المستمرة لمتحصيؿ العممي ألبنائيـ، ككذلؾ دعـ دكر المدرسة في المجتمع المحمي، فالمدرسة ال 

تستطيع تطكير عمميا كتحقيؽ أىدافيا كالمضي قدما في ىذا الطريؽ دكف عمؿ مخطط كجيد منظـ 

 . مع أكلياء األمكركمشترؾ

 التي إف العمؿ عمي تعزيز ىذه الدكر كتقكيتو يتطمب الكقكؼ عمى األىداؼ المتكخاة مف ىذه المشاركة ك

 : نكضحيا فيما يمي
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  فالعديد مف الدراسات كالبحكث التربكية تؤكد عمي كجكد عبلقة إيجابية، تحسيف األداء الدراسي لؤلبناء• 

 .بيف مشاركة أكلياء األمكر ك مستكيات تحصيؿ الطمبة ك سمككياتيـ ك اتجاىاتيـ

كاليدؼ الثاني يتمثؿ في اف مشاركة أكلياء األمكر تعمؿ عمى زيادة دعـ المجتمع لمعممية التربكية • 

  أكلياء األمكر الى رضا كقناعة كتأييد تاـ إلى مساندة خطط إصبلح التعميـ  كيسعىالتعميمية، حيث 

 .تطكيره ك ذلؾ مف خبلؿ تقديـ الدعـ المعنكم ك المادم كمما أمكف ذلؾ

 يتعمؽ كلدعـ ىذه المشاركة كاف عمى المدرسة كالمعمميف أف يقفكا عمي األمكر التي تيـ أكلياء األمكر فيما

 .بتعميـ أبنائيـ

 كغير اكيرل الباحثكف أف في معظـ األحكاؿ يككف االتصاؿ الشخصي بيف أكلياء األمكر كالمعمميف متردد

مستمر، كتنقصو الصراحة كالكضكح، ككبل الطرفيف يخشى الصراع مع الطرؼ اآلخر كيميؿ إلى اإلقبلؿ 

 الطرفاف ينتمياف إف أحس أنيا تؤدم إلى الخبلؼ، كالسيما إذا كافكميا مف المعمكمات الميمة أك حجبيا 

 .إلى خمفية ثقافية مختمفة

ك لما كاف المجتمع يمقي مسؤكلية نجاح األبناء كفشميـ عمى أكلياء األمكر فإنو يعطييـ الحؽ في التساؤؿ 

حكؿ إمكانية المشاركة في تحديد أىداؼ التعميـ كاتجاىاتو ك مساراتو، ككذلؾ إمكانية المساىمة في تطكير 

المناىج الدراسية كالعمؿ عمى تحسيف المستكل التحصيمى لؤلبناء، كطالما أف ىذه التساؤالت مستبعدة عف 

إطار البحث كالنقاش بيف أكلياء األمكر كالمعمميف فإف العبلقة بينيما ال تككف كافية بدرجة تحقؽ المشاركة 

 كيتطمب مف رجاؿ التعميـ بالتالي أف يمتمككا ،المتكقعة لدل كؿ مف أكلياء األمكر كالمعمميف كالمجتمع

 لبرامج المشاركة أف تنجح، االمعرفة كالميارات كالمكاقؼ الضركرية لمعمؿ مع أكلياء األمكر، إذا ما أرادك

عداد المعمميف في ىذا الجانب ىي مسألة تتعمؽ بالطرؽ كاألساليب أكثر مف أم شيء آخر، حيث أف  كا 
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إعداد المعمميف يجب أف يساعد المعمميف الجدد عمى تحقيؽ الكضع المينى ألدكارىـ مف خبلؿ المشاركة 

في الحكار مع أكلياء األمكر ك المجتمع المحمى، كينبغي عمى المعمميف أنيقتنعكا بأف دكرىـ ىك التعاطؼ 

 مف خبلؿ المجتمع ك ليس عمى إذ تعنى االحترافية أف المعمميف يكتسبكف كضعيـ )مع اآلباء كتأييدىـ

 .(المجتمع

 :ك اذا ارادكا لمشاركة أكلياء األمكر أف تنجح فإف عمى المعمميف أف

 .يفيمكا أىداؼ مشاركة أكلياء األمكر ك أسبابيا -

يتعممكا ميارات االتصاؿ الفردم كالجماعي الستخداميا مع أكلياء األمكر المكجكديف في بيئات ثقافية  -

 .متباينة

م تفسير ػػػكر، كؼػػػػػا أكلياء األـػػػػػيكتسبكا ميارات معينة في مجاالت كتابة النشرات الدراسية التي سيقرأه -

األىداؼ كالمناىج التربكية حتى يفيميا اآلباء، كتحديد الطرؽ التي يساعد بيا اآلباء أبناءىـ 

. كمدرسييـ كمدرستيـ، كتنظيـ كتيسير اجتماعات اآلباء التي تشركيـ كتخكليـ بعض المسئكليات

  كيرل الباحثكف أف ىناؾ عدة أساليب يمكف أف تتبعيا المدرسة لتسيـ في تحقيؽ المشاركة اإليجابية 

 . الفعالة بيف اآلباء ك المعمميفك

أف تتسـ برامج المدرسة بتقديـ سمسمة مف األنشطة الترحيبية كالدعكة المستمرة لآلباء لممشاركة في  -

األنشطة االجتماعية المختمفة، التي يمكف االستفادة مف خبلليا مف خبراتيـ المتعددة ككظائفيـ التي 

 .، مثاؿ المناسبات الدينية ك الكطنية ك االجتماعية المختمفةيمارسكنيا

 التنمية المستمرة لمعبلقة بيف المعمـ كأكلياء األمكر مف خبلؿ اتباع نظاـ اتصاؿ يعتمد عمى تكجيو -

 .رسائؿ متعددة تبرز قدرة المعمـ ك خبرتو في معالجة المشاكؿ الطبلبية السمككية
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اء، ػػػترتبط بخصائص نفسية كسمككية معينة مثؿ التمرد، كالقابمية لمعنؼ كتأثير عبلقتيـ باألصدؽ -

ـ الذم يجب ػػػػكالرفقاء عمى شخصياتيـ، ليذا فإف تكضيح ىذه األمكر لآلباء مف أساسيات عمؿ المعؿ

 كلكف اتباع فقط،أف يراعي في اتصالو مع اآلباء ليس لمشككل مف انخفاض مستكل أداء األبناء 

رساؿ تقارير التقدـ األكاديمي حتى  منيج االتصاؿ الدكرم المستمر مف خبلؿ االتصاؿ الياتفي، كا 

 .يمكف تكجيو اآلباء إلى بذؿ المزيد مف الجيد لمتعاكف مع المدرسة في حؿ تمؾ الصعكبات المتكقعة

تتميز العبلقة بيف المدرسة كأكلياء األمكر بالفاعمية المستمرة عندما تركز عمى إظيار الجانب  -

اإليجابي ألداء األبناء، كال يتـ استدعاء أكلياء األمكر فقط عندما تصادؼ الطالب مشكمة سمككية 

معينة أك إبداء مبلحظات عمى مستكاه األكاديمي، كىنا تظير أىمية تخطيط المدرسة لتنمية العبلقة 

 . بحد ذاتيا ك لكافة األىداؼكتفعيميا

البد أف تتسـ تقديرات المعمـ لؤلداء األكاديمي ك السمككي لطمبتو بالدقة المتناىية، كأف تشتمؿ  -

ؼ كمدل تحممو المسؤكلية ػػإيضاحاتو لآلباء عف مقدار الجيد الذم يبذلو الطالب كسمككياتو في الص

اح ألكلياء األمكر الفرصة لمتعرؼ عمى ػػػرىا لتتػػػػكالقدرة عمى المشاركة في األنشطة الصفية كغي

إمكانيات المعمـ كالثقة في أدائو مما يخمؽ شعكران باالرتياح لدل اآلباء، كبالتالي التكجو بإيجابية 

 . المعمـ حكؿ تعميـ أبنائيـلمتعاكف مع

ال شؾ ستحقؽ اليدؼ المنشكد مف إشراؾ أكلياء األمكر في بأنيا  األساليب السابقة يبلحظ مف  -

العممية التربكية كىي تحسيف المستكل التحصيمي لؤلبناء، الذم تسعى إليو المدرسة كالمجتمع بأكممو 

ضافة مف المعمـ يقكـ بيا كي يبمكر ما تـ ذكره مف نقاط كغالبان  فكؿ ما ذكر في حاجة إلى إبداع كا 

فالتجارب الشخصية المبدعة مف المعمـ تحقؽ الكثير، في طريؽ دعـ العبلقة بيف اآلباء كالمعمـ، 

لككف أف اجتماعات مجالس األميات كالمعممات لـ تكف تحظى باالىتماـ الكافي، كىذا ما استدعى 
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ضركرة تدعيـ التكامؿ بيف األسرة كالمدرسة لما لو مف ايجابيات عمى تحصيؿ التبلميذ كتفكقيـ 

 .الدراسي العالي كىذا ما سيتـ تكضيحو اكثر في العنصر المكالي

 : تأثير األسرة عمى التفوق الدراسي لمتمميذ 5-3

كانت ك الزالت األسرة تمارس تأثيرات عديدة ك في شتى المجاالت عمى أفرادىا بشكؿ خاص ك عمى 

المجتمع بشكؿ عاـ، فيي تمارس تأثيرىا عمى أفرادىا لؾ تحقؽ ليـ فرص النجاح في تككيف عبلقات 

كطيدة ك ناجحة في المستقبؿ، ك بتالي فيي تسعى إلى ممارسة تأثيرىا عمى أفرادىا قصد نجاحيـ 

الدراسي، العتبار أف االرتباط العاطفي ك الجك األسرم المستقر بيف أفراد األسرة  ك كػػػػػؿ يسػػػػكده مف 

محبة ك انضباط ك عبلقات أسرية حسنة سيساىـ حتما في اتباع حاجػػػػات أفرادىا، كمػػػا تقدـ ليـ نمػػػػػاذج 

 .سمككية مف خبلؿ عممية التفاعؿ االجتماعي ك الذم يقكم مف تأثيرىا عمييـ

لذلؾ كاف اىتماـ الكالديف بالتفكؽ الدراسي ألبنائيا لو تأثير كبير عمى سمككيـ بالتفكؽ الدراسي ألبنائيا لو 

تأثير كبير عمى سمككيـ ك خاصة في المرحمة العمرم المبكرة ك التي تـ تحديدىا في ىذه الدراسة 

 .بالمرحمة االبتدائية

 (1).فاألسرة تحاكؿ اف تككف صمتيا دائما بالطفؿ ك تأثر عميو بشكؿ كبير

ك ىذا ما يزيد مف التأكيد عمى ضركرة تعميمو ك مف ثـ يبرز في تحصيمو الدراسي العالي في المدرسة 

بأف Harrison هاريسون فيحقؽ بذلؾ التكامؿ ك التكاصؿ بيف األسرة ك المدرسة ك ىذا ما قد أشػػػػار اليو

 .العكامؿ األسرية ليا تأثير ايجابي ك ذلؾ يككف مف خبلؿ االىتماـ ك التشجيع عمى التفكؽ الدراسي

                                                           

.58اسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي، مرجع سابؽ الذكر، ص -  1 
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 فاألسرة تكفر ألبنائيا االستقرار العاطفي ك االجتمػػػاعي الذم يشكػػػػؿ لديػػػػو تكازف داخمػػي ك الذم يؤثر 

عمى تفكقو الدراسي،  فأغمب األطفاؿ المتفكقكف دراسيا تمعب العكامؿ األسرية دكرا بارزا في ذلؾ مف 

خبلؿ اىتماـ األسرة بنشاطاتيـ المدرسية، ك بتالي فيي كفيمة بتشجيعيـ عمى االستمرار في التفكؽ 

 . الدراسي

 :تأثير المدرسة عمى التفوق الدراسي لمتمميذ 5-4

تمثؿ المدرسة المؤسسة الثانية التي تمارس تأثيرىا عمى التمميذ المتمدرس بعد األسرة، فيي تساىـ بشكؿ 

كاضح في تنمية شخصية تبلميذىا مف خبلؿ سعييا عمى تفكقيـ الدراسي الجيد، ك مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ 

 :كاف البد مف ادراؾ عدة عكامؿ ليا تأثير مباشر في التفكؽ الدراسي لمتمميذ ك ىي

 : المعمم -1

 اف ما يخمؽ بيف المعمـ ك تبلميذه مف الجك الكدم ك المناخ التربكم يساعد عمى نجاح عممية التعمـ ك 

التعميـ، فيك يحاكؿ مف خبللو أف يعمؿ كؿ ما مف شأنو أف يقرب بينو ك بينيـ ك يبعث فييـ األحاسيػػس 

ك المشاعر المشتركة التي تقرب بينيـ ك ما يشعرىـ أنو ييتـ بمصمحتيـ ك يعمؿ عمى خيرىـ بأسمكب 

لطيؼ يقرب بيف المشاعر فيضفي الييـ ك الى طمباتيـ ك كؿ ما يقكلكنو لو ك ما يعرضكنو عميو بكؿ 

اىتماـ ك جدية، ك يتحاشى استعماؿ العنؼ معيـ حتى ك لك لـ تكف في اقكاليـ ك أعماليـ ما ال يمقى 

قبكال لديو كما يبتعد عف كؿ ما يجرح شعكرىـ،  فبل يمارس أسمكب النقد الجارح اك االستيزاء أك 

االستعبلء، فالمعمـ يمعب دكرا بارزا  ك ميما في حياة الطفؿ في المدرسة باعتباره األب الثاني لو، كما 

ينقؿ لو أساليب السمكؾ الشاذة مف انطكاء ك خجؿ ك عنؼ ك شعكر بالتكتر ك عدـ االستقرار لما يستطيع 
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أف يساعد التمميذ عمى التخمص مف تمؾ األساليب السمككية الشاذة، فإذا ما تكقع المعمـ النجاح لمتمميذ فإنو 

 (1).سكؼ يسمؾ السمكؾ الذم يتكقعو المعمـ منو

 : طريقة التدريس -2

ىناؾ العديد مف طرؽ التدريس التي يمارسيا المعمـ الناجح قصد الحصكؿ عمى نتائج ايجابية لمعممية 

 (2):التربكية ك منيا نذكر

 :االلقائيةطريقة ال: أوالًال 

ىي مف أقدـ طرؽ التدريس، ككانت مرتبطة بعدـ كجكد كتب تعميمية، كالكبار ىـ الذيف يقكمكف بالتعميـ 

 ىي عبارة عف قياـ المعمـ ةحاضرـطريقة اؿ، ؼاآلف لمصغار كىي ال تزاؿ مف أكثر الطرؽ شيكعان حتى

 كالتبلميذ في كافة الجكانب كتقديـ الحقائؽ كالمعمكمات  بإلقاء المعمكمات كالمعارؼ عمى

 : نجدخطكات الطريقة اإللقائيةمف 

كتييئتيا لممكضكع الجديد  الغرض منيا إعداد عقكؿ التبلميذ لممعمكمات الحديثةك : المقدمة أك التمييد -1

 .مف خبلؿ تذكيرىـ بالدرس السابؽ

كاعد العامة ػؽػل استنباط اؿػػػػػكالن إؿػػػػػػمكضكع الدرس كمو مف حقائؽ كتجارب كص كيتضمف : العرض -2

 .لذا فإنيا تشمؿ عمى الجزء األكبر مف الزمف المخصص لمدرس كالحكـ الصحيح،

كيكازف بيف بعضيا  (المعمكمات  )منو أف يبحث المعمـ عف الصمة بيف الجزئيات  الغرض : الربط -3

البعضحتى يككف التبلميذ عمى بينة مف ىذه الحقائؽ، كقد تدخؿ ىذه الخطكة عادة مع 

 .كالعرض المقدمة

                                                           

.90ص ، مرجع سابؽ الذكر: حناف عبد الحميد العنابي-  1
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في الخطكات السابقة بطريؽ  كىي خطكة يمكف الكصكؿ إلييا بسيكلة إذا سار المعمـ : االستنباط -4

إلى القكانيف العامة كالتعميمات كاستنباط  طبيعي، إذ بعد أف يفيـ التبلميذ الجزيئات يمكنيـ الكصكؿ

 .القضايا الكمية

كفييا يستخدـ المعمـ ما كصؿ إليو مف تعميمات كقكانيف كيطبقيا عمى جزئيات  : التطبيؽ-5

ل يتأكد مف ثبكت المعمكمات إلى أذىاف التبلميذ، كيككف ىذا التطبيؽ في صكرة ػػػحت جديدة،

جانب  اع مفتكىذه الطريقة تقكـ عمكمان عمى الشرح كاإللقاء مف المعمـ، كاإلنصات كاالستـ ،أسئمة

  .التبلميذ كاالستظيار استعدادان لبلمتحاف

 :طريقة المناقشة/ ثانيا

ث أنو يتـ طرح القضية أك ػػم حيػػػإيجاب م مكقؼػػػػذ ؼػػػم عبارة عف أسمكب يككف فيو المدرس كالتبلميػػػػق

ب كبما ػػػك صائػػذ ثـ يعقب المدرس عمى ذلؾ بما قػػػالتبلمي ة لدلػػادؿ اآلراء المختمؼػػالمكضكع كيتـ بعده تب

 كقد استخدمت أشكاؿ مختمفة ،اط حكؿ المكضكع أك المشكمةػػػػػنؽ ؿ ذلؾ فيػػػػىك غير صائب كيبمكر ؾ

التسميع  )كاف أكؿ ىذه األشكاؿ ؼالتبلميذ عمى تحمؿ المسؤكلية في تعمميـ  تشجعفيي عمـ التعاكني تلؿ

الذم يقتضي بأف يشترؾ التبلميذ جميعان في مناقشة المكضكع كأف يرأس أحدىـ  ( الجماعي

كتمثيؿ  كتأخذ ىذه الطريقة في أساليبيا أشكاالن متعددة كالندكات كالمجاف كالجماعات الصغيرة، المناقشة،

لتنمية الميارات المعرفية  األدكاركالتمثيؿ التمقائي لممشكبلت االجتماعية، كتستخدـ ىذه الطريقة عادة

المناقشة الحرة، والمناقشة المضبوطة جزئياً والمناقشة  : كىناؾ ثبلثة أنكاع لممناقشة ىيات كاالتجاه

 .المضبوطة

 : خطوات تنفيذ المناقشة

  .التي سكؼ يتـ فيو المناقشة االىتماـ بتحديد الميعاد كالمكاف-1



.تأثير العالقة االتصالية التربوية بين األسرة و المدرسة عمى التفوق الدراسي:       الفصل الخامس  

 
 

- 128 - 
 

  .تحديد مكضكع المناقشة كتكضيح أىدافو-2

 .تدريب التبلميذ عمى طريقة التفكير السميـ كالتعبير عف الرأم الخاص بيـ-3

 .اختيار أحسف المراجع المناسبة لجمع المادة العممية الخاص بالمكضكع كىك مكضكعالمناقشة  -4

  .المناقشة تنظيمان تربكيان سميمان  تنظيـ مادة-5

 .المكضكع عمى السبكرة االىتماـ بكتابة عناصر-6

  . االلتزاـ الكمي بالحضكر قبؿ بدء المناقشة -7

  .السخرية مف التبلميذ الذم ال يكفقكف في التعبير عف رأييـ تعبيران صحيحان  عدـ-8

 .المناقشة حسف استخداـ الضبط كالربط داخؿ قاعة-9

: (الطريقة السقراطية ) طريقة الحوار /ثالثاًال 

سقراط مف أف   كبكساطتيا يتمكفالتهكمكىي طريقة تقـك عمى  (سقراط  )ىذه الطريقة  أكؿ مف استخدـ

ىذه الطريقة مراحؿ ،  ك مف أىـ يزعزع ما في نفس صاحبو مف اليقيف الذم يعتقده ك الذم ال أساس لو

  :نذكر 

إظيار جيؿ الخصـ كغركره   ك ىي مرحمة يراد بيا: الذم ال أساس لو مف الصحة:مرحمة اليقين -1

  .كادعائو العمـ

المكضكع ك يشاىده التبلميذ، ك يتـ فييا الرد  ك فييا يقـك المعمـ بعرض : مرحمة عرض الموضوع -2

 (1.)مجمكعة مف األنشطة المدعمة لمكقؼ المشاىدة عف استفسارات ك أسئمة التبلميذ ، ك يتخمميا
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ك فييا يقكـ التمميذ بتكرار الخطكات التي قاـ بيا المعمـ في المرحمة  : مرحمة التثبت و الدمج -3

 (1.)ك تراجع ك تختبر كفقان لما شاىده التمميذ أثناء عرض المعمـ السابقة،

الطرؽ المثمى في تدريب التبلميذ ذكم المستكيات دكف المتكسطة، ك مع المعمميف  ك ىذه الطريقة تعد مف

مسميات   ك يطمؽ عمى ىذه الطريقة عدة،يتمقكا تدريبان ك ليس لدييـ خبرات في مجاؿ التدريس الذيف لـ

 .مثؿ الطريقة القياسية، ك طريقة عرض البياف في الدرس ك غيرىا

 :التكامل الوظيفي بين االسرة والمدرسة وتأثيره عمى التفوق الدراسي  5-5

 إف العمؿ عمى تعزيز ىذا الدكر كالتكامؿ بيف المؤسستيف كتقكيتو يتطمب الكقكؼ عمى 

 :المتكاخاة مف ىذه الشراكة التي تتـ بينيما ك منيا نذكراألىداؼ

تحسيف األداء الدراسي لؤلبناء، فالعديد مف الدراسات كالبحكث التربكية تؤكد عمى كجكد عبلقة إيجابية  -

 . ك مستكيات تحصيؿ الطمبة ك سمككياتيـ ك اتجاىاتيـبيف مشاركة أكلياء األمكر

 

إف مشاركة أكلياء األمكر تعمؿ عمى زيادة دعـ المجتمع لمعممية التربكية التعميمية، حيث يسعى أكلياء  -

األمكر عف رضا كقناعة كتأييد تاـ إلى مساندة خطط إصبلح التعميـ كتطكيره، كذلؾ مف خبلؿ تقديـ 

 (2).الدعـ المعنكم كالمادم كمما أمكف ذلؾ

 :ىذا ك اذا ما أراد لمشاركة أكلياء األمكر أف تنجح فإف عمى المعمميف أف

 .يفيمكا أىداؼ مشاركة أكلياء األمكر ك أسبابيا -
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يتعممكا ميارات االتصاؿ الفردم كالجماعي الستخداميا مع أكلياء األمكر المكجكديف في بيئات ثقافية  -

متباينة، كيككف ىذا االتصاؿ بشكؿ مستمر حكؿ األمكر المتعمقة باألداء السمككي كالتعميمي لمطالب 

اؿ لتقديـ التقارير لآلباء كأكلياء األمكر عف ػػػب االتصػػػكيستخدـ المعمـ مجمكعة متنكعة مف أسالي

طريؽ إرساؿ المبلحظات، أك عف طريؽ الياتؼ، أك عقد المقاءات عف طريؽ دفتر التكاصؿ، أك 

 . معينة لمقابمة أكلياء األمكرتحديد أياـ

م سيقرأىا أكلياء األمكر، كفي ػػة النشرات الدراسية التػػػاالت كتابػػم مجػػػة ؼػػػػػكا ميارات معيفػػػػػػػيكتسب -

رؽ التي يساعد بيا اآلباء أبناءىـ ػػػػتفسير األىداؼ كالمناىج التربكية حتى يفيميا اآلباء، كتحديد الط

 .كمدّرسييـ كمدرستيـ، كتنظيـ كتيسير اجتماعات اآلباء التي تشركيـ كتخكليـ بعض المسئكليات

ـ مناقشة أكلياء األمكر ػػػم الصؼ، كعمى المعؿػػػػكل أداء األبناء ؼػػػػل مستػػػ اطبلع أكلياء األمكر عؿ -

ع ػػػعما يستطيعكف تقديمو لرفع مستكل تحصيؿ أبنائيـ، مع تقديـ اقتراحات سيمة ك عممية يستطي

 .أكلياء األمكر تنفيذىا

ك ىناؾ عدة أساليب يمكف أف تتبعيا المدرسة في تحقيؽ المشاركة االيجابية ك الفعالة بيف اآلباء ك 

 :المعمميف كمنيا نذكر

أف تتسـ برامج المدرسة بتقديـ سمسمة مف األنشطة الترحيبية كالدعكة المستمرة لآلباء لممشاركة في  -

 األنشطة االجتماعية المختمفة، التي يمكف االستفادة مف خبلليا مف خبراتيـ المتعددة ككظائفيـ التي

 .المناسبات الدينية ك الكطنية ك االجتماعية المختمفة: يمارسكنيا مثاؿ

 المستمرة لمعبلقة بيف المعمـ كأكلياء األمكر، مف خبلؿ اتباع نظاـ اتصاؿ يعتمد عمى تكجيوالتنمية  -

 .رسائؿ متعددة تبرز قدرة المعمـ ك خبرتو في معالجة المشاكؿ الطبلبية السمككية

الخبرة التربكية الكاضحة التي تساعد أكلياء األمكر عمى فيـ الحقائؽ النفسية كاالجتماعية إبراز  -

 .ألبنائيـ
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تتميز العبلقة بيف المدرسة كأكلياء األمكر بالفاعمية المستمرة عندما تركز عمى إظيار الجانب  -

اإليجابي ألداء األبناء، كال يتـ استدعاء أكلياء األمكر فقط عندما تصادؼ الطالب مشكمة سمككية 

 .معينة أك إبداء مبلحظات عمى مستكاه األكاديمي

 .بحد ذاتيا ك لكافة األىداؼ كىنا تظير أىمية تخطيط المدرسة لتنمية العبلقة 

البد أف تتسـ تقديرات المعمـ لؤلداء األكاديمي ك السمككي لتبلميذه بالدقة المتناىية، كأف تشتمؿ  -

إيضاحاتو لآلباء عف مقدار الجيد الذم يبذلو الطالب، كسمككياتو في الصؼ، كمدل تحممو المسؤكلية  

كالقدرة عمى المشاركة في األنشطة الصفية كغيرىا، لتتاح ألكلياء األمكر الفرصة لمتعرؼ عمى 

 .إمكانيات المعمـ، كالثقة في أدائو، مما يخمؽ شعكران باالرتياح لدل اآلباء

 .ك بتالي التكجو بإيجابية لمتعاكف مع المعمـ حكؿ تعميـ أبنائيـ

 اعبلـ اكلياء األمكر بمستكل أبنائيـ أكؿ بأكؿ، ك التعاكف معيـ لحؿ مشكبلتيـ -

التكاصؿ المستمر مع أكلياء األمكر كتنشيط العبلقة معيـ، ك دعكتيـ لممشاركة في النشاطات ك  -

 .البرامج المختمفة ك االحتفاالت

تكريـ الطبلب المتفكقيف في التحصيؿ العممي ك المتميزيف في األنشطة المدرسية ك ذلؾ بحضكر  -

 .أكلياء أمكرىـ

تكريـ الطبلب المتفكقيف في التحصيؿ العممي، ك المتميزيف في األنشطة المدرسية ك ذلؾ بحضكر  -

 .أكلياء أمكرىـ

 .االىتماـ بعبلج المتأخريف دراسيا بمشاركة أكلياء األمكر -

 .تكريـ أكلياء األمكر المتكاصميف كالبارزيف كالمتعارضيف مع المدارس في المناسبات المختمفة -
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تفعيؿ دكر مجالس اآلباء ك األميات لئلسياـ في تكثيؽ الصمة بيف البيت ك المدرسة، حيث أف  -

 .مجالس اآلباء ك االميات في الكاقع تعتبر مف أىـ اآلليات المناسبة لربط البيت بالمدرسة

تبني المدارس ألسمكب اليكـ المفتكح ك أسبكع تنمية العبلقة بيف البيت ك المدرسة، ك اشراؾ أكلياء  -

 .األمكر في ذلؾ

تكثيؼ الندكات ك المحاضرات ك حمبلت التكعية ألكلياء األمكر، لتكضيح أىمية التعاكف مع المدارس  -

ك زيارتيا ك فكائدىا ألبنائيـ الطبلب، ك تكضيح األضرار الناجمة عف عدـ التعاكف ك التكاصؿ مع 

 .المدارس، ك التي تنعكس عمى أبنائيـ

 كالشؾ أف األساليب السابقة ستحقؽ اليدؼ المنشكد مف إشراؾ أكلياء األمكر في العممية التربكية ك

 .في تحسيف المستكل التحصيمي لؤلبناء الذم تسعى إليو المدرسة ك المجتمع بأكممو

 :كذلؾ فإف لكلي األمر دكر ىاـ في التكاصؿ مع المدرسة مف خبلؿ

 .متابعة أبنائو في المدرسة، مف خبلؿ زيارتو ليا لمتعرؼ عمى أدائيـ دراسيان كسمككيان  -

المشاركة في عضكية مجمس المدرسة ك حضكر اجتماعاتيا ك اجتماعات الجمعية العمكمية  -

 .لؤلكلياء أمكر الطبلب ك المعمميف

 .متابعة مذكرة الكاجبات المنزلية مف خبلؿ مبلحظات المعمميف، ك تسجيؿ مبلحظاتو فييا -

إشعار المدرسة بأم مشكمة تكاجو األبناء سكاء أكاف ذلؾ عف طريؽ الكتابة أـ المشافية كالتعاكف  -

 .مع االخصائي االجتماعي عمى التعامؿ معيا بطريقة  تربكية مبلئمة

إعطاء المعمكمات البلزمة عف األبناء الذيف يحتاجكف إلى رعاية خاصة ك التعػػػاكف مع  -

األخصائي االجتماعي لدعكة المدرسػػػة كحضػػػكر المناسبات اإلرشادية ك التربكية لمساعدتيـ عمى 

 .التكافؽ السميـ
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االستجابة لدعكة المدرسة ك حضكر المناسبات التي تدعك إلييا، كالندكات ك المحاضرات ك  -

 .الجمعيات ك المجالس ك المعارض ك الحفبلت المسرحية ك الميرجانات الرياضية المختمفة

إبداء أكلياء األمكر مبلحظاتيـ حكؿ تطكير األداء المدرسي، ك االسياـ في تحسيف البيئة  -

المدرسية بما يتكافؽ مع نظرتيـ ك تطمعاتيـ حكؿ تطكير األداء المدرسي، كاإلسياـ في تحسيف 

 .البيئة المدرسية في التربية ك التعميـ

تنظيـ كقت الطالب بحيث يككف كقت كاؼ ك مناسب لممذاكرة، ككقت مناسب آخر لمترفيو في  -

األشياء المفيدة ك في ىذا الجانب يعتبر قرب كلي األمر مف أبنائو ك متابعتو ليـ ك منحيـ 

 .الرعاية

إف قضية الشراكة بيف أكلياء األمكر كالمدرسة البد أف تككف قكية كتسير في مسار كاحد، كليس في 

( 1).مسارْيف متضادَّْيف 

جؿ التصدم لما قد يكاجو التبلميذ في حياتيـ المستقبمية كىذا ما سيتـ تحميمو اكثر في العنصر أكذلؾ مف 

. المكالي

 

( 2):اآلباء والمعممين في مواجهة تحديات المدرسة واألسرة  5-6

ل أىمية ػػػاؿ كيركزكف عؿػػػ    يبلحظ اف أغمب المعمميف ييممكف الجكانب النفسية كاالجتماعية عند االطؼ

 كغنى عف البياف أف نجاح الطفؿ ،الجكانب التعميمية الخالصة، مثؿ الرياضيات كالمغات كغير ذلؾ

ة ػػػػالشامؿ ليس مرىكنا بالجكانب التعميمية فحسب كعمى خبلؼ ذلؾ فاف االقتصار عمى الجكانب التعميمي
                                                           

 .مرجع سابؽ الذكر:حسيف عمى الحمداني- 1
 .151،152مرجع سابؽ الذكر، ص ص : عمى أسعد كطفة- 2



.تأثير العالقة االتصالية التربوية بين األسرة و المدرسة عمى التفوق الدراسي:       الفصل الخامس  

 
 

- 134 - 
 

ل الحد مف امكانيات الطفؿ كقدراتو اإلبداعية، فذكاء الطفؿ يصطدـ بالحكاجز التقميدية التي ػػيؤدم اؿ

تحاصره كالسيما التركيز عمى المكاد المدرسية التقميدية التي تعرض بصكرتيا المممة المعارضة لكؿ 

امكانيات االبداع كاالبتكار، فاف الميمة األكلى لآلباء الذيف يرغبكف في أف يحققكا ألطفاليـ فرص انمائية 

ـ مف فف كمكسيقى فمثؿ ىذه الجكانب تنمي في ػػػؿ فرص اكتشاؼ العاؿػػػم اعطاء الطؼػػكاسعة تكمف ؼ

 .الطفؿ احساسو باإلنسانية كتنيض بذكائو العاـ

     كيضاؼ الى ذلؾ أنو يجب أف نعرؼ الطفؿ باألسس العامة لمثقافة التي ينتمي إلييا، كيمكف لمثؿ 

ىذا العمؿ أف يبدأ بصكرة متكاضعة كمبسطة لكنيا قادرة عمى ايقاض رغبة الطفؿ في الكشؼ كاالستطبلع 

كاإلبداع، كىذا مف شأنو في النياية أف ينمي في الطفؿ اتجاىات ثقافية ضركرية لو مف اجؿ متابعة 

ر مف النجاح عندما ػػػػة اكبػػػػدراساتو الثانكية كالجامعية، كالطفؿ سيبدم بالضركرة مزيدا مف االىتماـ كدرج

ق في قراءة لكحة فنية ػارؾ األب طفؿػػػػػيمارس اكتشافاتو لمعالـ بمختمؼ جكانبو مع كالديو، فعندما  يش

كعندما  يستمع مع طفمو الى مكسيقى معينة، فإف ىذا يعطي الطفؿ امكانية كبيرة في تنمية ذكائو كتكثيؼ 

ؼ كاالستطبلع كاإلبداع، فمقد بينت التجربة العممية كاألبحاث الجارية في ميداف ػػػػطمكحاتو في الكش

( 1). الطفكلة بأف األطفاؿ المتفكقيف في المدرسة ىـ أكلئؾ الذيف يتصؿ اكليائيـ بالمدارس اتصاال دائما

ك ىذا ما تحاكؿ دراستنا الحالية الكقكؼ عنده ك ما سيتـ تناكلو بالدراسة ك التحميؿ في الجانب الميداني 

 .لمدراسة

: تأثير عالقة المدرسين بالدارسين عمى التفوق الدراسي  5-7
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    تعتبر العبلقة بيف المدرسيف كالدارسيف نمط مف انماط العبلقات في النظاـ التربكم، اذ ال يمكف 

الحديث عنيا منفصمة بذاتيا فتأثيرىا ال يقؿ عف تأثير النظاـ التعممي في تنمية التفكؽ لدل التبلميذ 

كتمكينيـ مف النمك السميـ جسميا كعقميا كعاطفيا، حتى يصبحكا مكاطنيف مسؤكليف عف أنفسيـ ككطنيـ 

كحتى يفيمكا بيئتيـ الطبيعية كالثقافية بكافة مستكياتيـ، فالمدرسة تتيح لتمميذ مف خبلؿ المعمـ التعرؼ 

. عمى ذاتو كميكلو كتنمية مكاىبو المغكية كالفكرية كالذىنية الدالة عمى تفكقو الدراسي

براز قدراتو     فعمى سبيؿ المثاؿ نجد اف األنشطة المدرسية تقكـ بدكر بارز في تنمية مكاىب التمميذ كا 

مكاناتو التي تسعى إلى ممارستيا كالتفكؽ فييا، إذ مف خبلؿ ممارسة التمميذ لتمؾ األنشطة كالتفاعؿ  كا 

معيا يكتسب نتائج مشجعة كمرضية لو، كما يزكد بخبرات تمكنو مف تنمية قدراتو كقكاه كطاقاتو عمى نحك 

نتاجية كما انو يكتشؼ عبلقات جديدة  ( 1).أكثر فعالية كا 

   كما اف المدرس يقـك بدكر حيكم في تنمية التفكؽ لدل التمميذ في المدرسة بحيث يصبح بإمكانو أف 

يزيد مف ذكاء التمميذ في الفصؿ عف طريؽ تدريبو عمى االستجابة لكؿ مكقؼ معيف بأساليب مختمفة، كلذا 

يجب عمى المعمميف أف يقكمكا بتييئة جك الفصؿ عف طريؽ تدريبو عمى االستجابة لكؿ مكقؼ معيف 

ثراء بيئتو بحيث يساعد ، بأساليب مختمفة  كلذا يجب عمى المعمميف أف يقكمك بتييئة جك الفعؿ الدراسي كا 

( 2). األطفاؿ عمى تنمية قدراتيـ االبتكارية كالعقمية كتنمية الذكاء لدييـ بشكؿ ممحكظ

  كذلؾ العتبار أف المؤسسة التعميمية أصبحت مف أىـ المؤسسات االجتماعية التي تقـك عمى تنمية 

الذكاء لدل التمميذ كتفكقو دراسيا، نظرا ألنيا المحطة الثانية لمطفؿ بعد األسرة التي يقضي فييا معظـ 

                                                           
بداع التربية في مجتمع المعرفة:مجدم عزيز ابراىيـ- 1 القاىرة، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة، ، تربية اإلبداع كا 

 .123، ص 2005
 .16ص مرجع سابؽ الذكر، : اسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي- 2
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أكقاتو مف تعمـ كتعميـ كنظاـ مدرسي كمناىج دراسية كتربكية كأنشطة مدرسية كميما تؤدم لتنمية قدراتو 

. العقمية، كبالتالي تشجيعو عمى التفكؽ الدراسي كالذم يبرز كذلؾ تأثيرىا االيجابي

فالعبلقة بيف المدرس كالمدرسيف يجب اف يسكدىا التفاىـ المتبادؿ كالديمقراطية كاالحتراـ كيتطمب ذلؾ 

عمى المعمـ اف يككف مكجيا كمرشدا  لتبلميذه، كأف يساعدىـ عمى اكتشاؼ قدرتيـ كمكاىبيـ كالعمؿ عمى 

تنميتيا، كاف يشرؾ التبلميذ في تخطيط العمؿ كتكزيع المسؤكليات كاتخاذ القرارات الخاصة بأنشطتيـ 

. كمشركعاتيـ

 كىكذا فعبلقة المدرس بالدارسيف ىي عبلقة تتسـ بالتفاىـ كالتفاعؿ الصحيح كاألسمكب التربكم الذم 

يتخذه، فكؿ ىذا مف شأنو اف تككف احدل الكيفيات كالكسائؿ التعميمية  المساعدة لرفع المستكل التحصيمي 

لمتمميذ كبالتالي تنمية التفكؽ الدراسي لديو، كعميو فإف لممعمـ تأثير كبيرا عمى حياة التمميذ نظرا الرتباطو 

كاحتكاكو بو فإف نظرتو لمشكبلت التمميذ السمككية كما يراه مف حؿ ليا تعد مف العكامؿ الفاعمة في 

التحصيؿ الدراسي لو، ألنو يشابو القدكة الحسنة لمتمميذ ككؿ ىذا يعتمد عمى العبلقة الحسنة التي تككف 

( 1).بيف المدرس كالدارسيف 

  كالعكس مف ذلؾ فإف كاف المعمـ مستبدا في عبلقاتو مع التمميذ فإف التأثير يككف سمبيا عمى تحصيمو 

الدراسي، اذ في غالب األحياف تسكء العبلقات بيف المعمـ كالتمميذ، حيث أف المعمـ يجيؿ الخصائص 

النفسية كالجسمية كالكجدانية لتبلميذ كيجيؿ حتى الفركؽ الفردية بينيـ، حيث يعامؿ المبدع مثمما يعامؿ 

غيره، بؿ اف التمميذ الذم يظير نكعا مف النبكغ كالعبقرية يجد معارضة قكية مف طرؼ معممو خاصة اذا 

كاف يجعؿ الخصائص الكجدانية كالعقمية لدل ىذه الطائفة مف التبلميذ، كربما االرىاؽ كالتعب الذم يسببو 
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ذا ساءت العبلقة بيف  العمؿ المدرسي المتكاصؿ لممعمـ يككف إحدل األسباب األساسية ليذه المعاممة كا 

 .المعمـ كالتمميذ فإف ىذا األخير يمجأ إلى الكذب كالحيمة كاليرب مف المدرسة

غير اف المعمـ يمعب دكرا أساسيا في نجاح العممية التعميمية كىذا ما أكده عمماء التربية كأف المناىج 

كالتنظيـ المدرسي كاألجيزة تتضاءؿ أماـ ىيئة التدريس، اذ أنيا ال تكتسب حيكيتيا إال مف خبلؿ شخصية 

( 1). المعمـ

  ىذا ما جعؿ المعمـ يشترط فيو عدة امكر لكي يككف قادرا عمى تكطيد تمؾ العبلقة بينو كبيف تبلميذه 

 قادرا عمى نقميا بالطريقة المبلئمة كبالتالي المقدرة  كبحيث، يجب اف يككف ممما بالمادة  التي يدرسيا

عمى االبداع كتنمية التفكؽ لدل التمميذ كما يجب عمى المعمـ عند كضعو أسئمة االمتحانات أف يعكد 

. التبلميذ عمى االبتكار كاإلبداع في استخداـ العقؿ كليس العكس

:  ما يمكف أف يقكـ بو المعمـ في فصمو لتعزيز كنقؿ االبداع فيما يميstrenbergاسترنيرجكيمخص لنا 

  عمؿ المعمـ يككف قدكة كنقؿ االبداع لمتبلميذ مف خبلؿ مشاركتيـ في بعض األمثمة المبدعة في حياتو

 .كمف خبلؿ طرؽ التدريس االبداعية

 تشجيع األسئمة االفتراضية لدييـ. 

 السماح لمطبلب ببعض األخطاء كعدـ المحاسبة عمى ذلؾ مما ال يجعميـ يخافكف مف المحاكلة. 

  تصميـ كاجبات تساعد التبلميذ عمى االبتكار فقد لكحظ أف كثرة األسئمة المكضكعية تؤدم عمى

المدل البعيد مف تقميؿ تدريب التبلميذ عمى االبداع كمف ىنا تأتي أىمية السماح لتبلميذ بالقياـ 

 .ببعض الكاجبات المنزلية التي تساعدىـ عمى التفكير الحر
                                                           

  2005، القاىرة، عالـ الكتب، مجبلت تربية الطفؿ كاألسرة كالمدرسة مف منظكر تكامميمحمد جابر محمد رمضاف، - 1
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 (1).السماح لمتبلميذ باختيار األعماؿ التي يرغبكف البحث فييا كعدـ تقييميـ بمكاقع محددة 

 

                                                           

.71المرجع نفسه، ص -  1 
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: تمهيد

 مف النزكؿ إلى الميداف لتأكيد أك نفي صحة ما قد البدبعد ما تـ تغطية الجانب النظرم ليذه الدراسة كاف 

جاءت بو، ك لؾ نقـك بذلؾ كاف عمى أم باحث في مجاؿ العمكـ االجتماعية أف يستعرض االجراءات 

المنيجية التي استعاف بيا في دراستو االمبريقية، مف فرضيات لمدراسة، مجاالت الدراسة عينة الدراسة 

ساليب المعالجة أداة البحث المستخدمة،ك أمنيج الدراسة،مصادر كأدكات جمع البيانات،صدؽ كثبات 

كثر في ىذا الفصؿ مف أاالحصائية التي تـ اختبار الفرضيات بيا، ك ىذا ما سيتـ عرضة ك تكضحيو 

. الدراسة
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: فرضيات البحث 6-1

لقد ساىـ كؿ مف الجانب النظرم كالزيارات االستطالعية عمى صياغة مجمكعة مف القضايا االحتمالية 

التي صيغت عمى ضكءىا مجمكعة مف الفرضيات العممية التي يمكف اعتبارىا اطارا تنظيميا يجمع مف 

. ىدافياأخاللو البيانات كالمعطيات التي تساعد في التعرؼ عمى مشكمة الدراسة كالكصكؿ الى 

تخميف ذكي كتفسير محتمؿ يتـ بكاسطتو ربط األسباب بالمسببات كتفسير مؤقت : " كالفرضية تعرؼ بأنيا

ك المقترحات التي تصاغ بأسمكب منسؽ كمنظـ يظير ألممشكمة، كالفرضيات تأخذ غالبا صيغة التعميمات 

( 1)". العالقات التي يحاكؿ الباحث مف خالليا حؿ المشكمة 

:  التاليةالفرضية العامةكمف التساؤؿ العاـ تصاغ 

. تؤثر صور االتصال التربوي بين األسرة والمدرسة عمى التفوق الدراسي

: تصاغ عدة فرضيات فرعية كىيالعامة كانطالقا مف ىذه الفرضية 

: الفرضية األولى -

.  لمتمميذتؤثر المتابعة االسرية عمى التفوق الدراسي

نظرا الى أف ، تكضح ىذه الفرضية مدل ضركرة متابعة األسرة لطفميا المتمدرس ك عدـ االغفاؿ عنو

. ليا اىمية بالغة تزيد مف تفاعؿ المؤسستيف قصد نجاح التمميذ الدراسيالمتابعة األسرية 

 

                                                           

عماف، دار ،مناىج كأساليب البحث العممي، بيف النظرية كالتطبيؽ: ربحي مصطفى عمياف ك عثماف محمد غنيـ- 1
 .2000،96الصفاء، 
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: الفرضية الثانية -

.  لمتمميذ عمى التفوق الدراسياالسرة والمعممتؤثر العالقة بين 

تمثؿ ىذه الفرضية جزئية مف الفرضية السابقة إال أنيا أكثر تدقيؽ كتفصيؿ بحيث تناكلت بالدراسة 

كما يربط بينيما مف المتفكؽ التمميذ أم المعمـ كأسرة  المدرس العالقة التربكية القائمة بيف كالتحميؿ 

بعاد اتصالية ىادفة لنجاح العممية التعميمية بامتياز تعكد عمى التمميذ بالدرجة أعالقات عديدة ذات 

 .األكلى

: الفرضية الثالثة -

.  لمتمميذتؤثر جمعية اولياء التالميذ عمى التفوق الدراسي

كلياء التالميذ كمياميا كأىدافيا كأىميتيا كمدل مساىمتيا في فتح مجاؿ أتركز ىذه الفرضية عمى جمعية 

. العالقات الكاسعة بيف األسرة كالمدرسة انطالقا مف الكاقع االجتماعي

: مجاالت الدراسة 6-2

    لتأكد مف الحقائؽ النظرية كاف البد مف اختبارىا في الكاقع مف خالؿ اجراء دراسة ميدانيةكلقد اتفؽ 

ليف في مناىج البحث االجتماعي عمى أف لكؿ دراسة ثالث مجاالت رئيسية غالعديد مف الباحثيف كالمشت

: كىي

: المجال المكاني 6-2-1

بناءا عمى عنكاف الدراسة كاليدؼ منيا يتضح أف المجاؿ المكاني ليا ىك المدارس االبتدائية بالمقاطعة 

: بكالية بسكرة كىي كاألتي (1)االدارية رقـ 
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 :المؤسسة االبتدائية عبد الحميد بن باديس-1

المنطقة الغربية كالية بسكرة، كالتي كانت تدعى سابقا بالمدرسة ب مسكف 726تتكاجد ىذه المؤسسة بحي 

 حجرة  يستعمؿ منيـ 18، عدد حجرات الدراسة 1982 عاـ  أنشئتالتطبيقية بالمنطقة الغربية بسكرة، 

 18 تمميذ  كعدد المعمميف 579 ىك 2014/2015 حجرة، عدد التالميذ المتمدرسيف لمسنة الدراسية 18

.  معمميف لمغة االجنبية  كمدير لممؤسسة3 معمـ يدرس المغة العربية ك15معمـ،  

:  المؤسسة االبتدائية األخوين الشهيدين رغيس محمد وعبد العزيز -2

المدرسة  )تتكاجد ىذه المؤسسة بحي غربي الجديد كالية بسكرة، كىك االسـ التي كانت تدعى بو سابقا  

 حجرات لمدراسة كقاعة 6، عدد حجرات الدراسة بيا ىك 2005 عاـ أنشئت، (االبتدائية حي غربي الجديد

 تمميذ، كىي تضـ 230 ىك 2014/2015متعددة النشاطات،عدد التالميذ المتمدرسيف لمسنة الدراسية 

لمغة األجنبية، كمدير  (1)معمميف لمغة العربية  معمـ  (7) منيـ  (8): كعدد معمميف بيا ىكأفكاج،ستة 

. لممؤسسة

:  المؤسسة االبتدائية الشهيد لهاللي عبد العزيز زميط -3

 حجرة لمدراسة كحجرة متعددة 12تتكاجد بحي يكسؼ العمكدم بالمنطقة الغربية بسكرة، تتحتكم عمى 

:  تمميذ كعدد المعمميف ىك248 ىك 2014/2015النشاطات، عدد التالميذ المتمدرسيف لمسنة الدراسية 

. ، كمدير لممؤسسة(01) ، كلمغة االجنبية(09)، في المغة العربية 10
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:  المؤسسة االبتدائية الهاشمي سويد -4

 حجرات، 6، عدد حجرات الدراسة بيا 2007، تأسست عاـ (1)تتكاجد ىذه المؤسسة بمنطقة الغربية رقـ 

 444 ىك 2014/2015النظاـ المتبع فييا ىك نظاـ الدكاميف، عدد التالميذ المتمدرسيف لمسنة الدراسية 

. معمـ لمغة الفرنسية  كمدير لممؤسسة (02 ) معمـ لمغة العربية، 13تمميذ، كعدد المعمميف 

: بد الحفيظ عالمؤسسة االبتدائية بجاوي  -5

 مسكف إطارات بسكرة، كالتي كانت تدعى سابقا بمدرسة طريؽ حماـ الصالحيف انشئت 100 تتكاجد بحي 

 حجرات مستعممة عدد التالميذ المتمدرسيف لمسنة 08 حجرات لمدارسة منيـ 10، تحتكم عمى 1990عاـ 

لمغة الفرنسية   ( 01)لمغة الغربية كمعمـ  (8) تمميذ، كعدد المعمميف 250 ىك 2014/2015الدراسية 

. كمدير لممؤسسة

: المجال البشري 6-2-2

جميع العناصر أك المجمكعة الكمية التي يسعى الباحث "مجتمع البحث أك مجتمع الدراسة المقصكد بو ىك 

( 1)."تعميـ نتائج بحثو عمييا كتككف محؿ الدراسة كتتمحكر اإلشكالية عمييا الى 

بما أف مكضكع الدراسة كاف حكؿ صكر االتصاؿ التربكم بيف األسرة كالمدرسة، كتأثيرىا عمى التفكؽ 

المدرسي، فاف مجتمع البحث يتمثؿ في معممي التالميذ المتفكقكف دراسيا،ك الذم يدرسكف بالمؤسسات 

 معمـ  اما األكلياء فقد بمغ 16الخمسة ككذلؾ اكلياء التالميذ المتفكقيف دراسيا، بحيث  بمغ عدد المعمميف 

 :، كالجدكؿ التالي يكضح المجاؿ البشرم بشكؿ أدؽ31عددىـ 

                                                           
 ص 2008الديكاف الكطني لتعميـ كالتككيف عف بعد،: ، الجزائرالتربية كعمـ النفس: خيرم كناسبكصنكبرة عبد الحميد- 1

53. 
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. جدول يوضح المجال البشري لعينة معممي التالميذ المتفوقون دراسيا 6-1

 

اسم المؤسسة 

 

عدد المعممين 

. بالمؤسسة

 

عدد معممي التالميذ 

. المتفوقون

نسبة معممي 

التالميذ 

 %.المتفوقون

 25 04 21. ابتدائية عبد الحميد بن باديس

ابتدائيةاألخوين الشهيدين رغيس 

. محمد وعبد العزيز

8 02 12.5 

ابتدائية الشهيد لهاللي عبد 

. العزيز زميط

10 02 12.5 

 25 04 13ابتدائية الهاشمي سويد 

 25 04 09. ابتدائية بجاوي عبد الحفيظ

 100 16 61المجموع 

. بيانات مف مؤسسات العينة: المصدر
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 جدول يوضح المجال البشري ألولياء األمور حسب عينة من تالميذهم المتفوقون 6-2

 

اسم المؤسسة 

 

عدد تالميذ 

. المؤسسة

 

عدد التالميذ المتفوقون 

. بالمؤسسة

نسبة التالميذ 

المتفوقون 

 %.بالمؤسسة

ابتدائية عبد الحميد بن 

. باديس

579 12 38.71 

ابتدائية األخوين 

الشهيدين رغيس محمد 

 .وعبد العزيز

230 03 9.68 

ابتدائية الشهيد لهاللي 

 .عبد العزيز زميط

248 02 6.45 

 19.35 06 444 .ابتدائية الهاشمي سويد

ابتدائية بجاوي عبد 

. الحفيظ

250 08 25.81 

 100 31 1751 .المجموع

. بيانات مف مؤسسات العينة: المصدر
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 :المجال الزمني 6-2-3

، تـ بعد ذلؾ اختيار 2014 الى مام 2013 بعد االنتياء مف الجانب النظرم كالذم داـ مف جانفي 

 مدارس ابتدائية بحيث بدأت عممية 5 التي تضـ 01ميداف الدراسة كالذم تمثؿ في المقاطعة االدارية رقـ 

 .30/04/2015 كاستغرقت الى 02/06/2014العمؿ الميداني مف 

: كقمنا بتقسيـ الدراسة الميدانية الى مراحؿ كىي كاألتي

 02/06/2014بعد الحصكؿ عمى الترخيص بالدراسة االستطالعية كالذم كاف يـك : المرحمة األولى -1

تـ االطالع عمى مجاؿ الدراسة كاالتصاؿ بمديرية التربية لكالية بسكرة لمتعرؼ عمى جؿ المقاطعات 

المتكاجدة بيا، ثـ االتصاؿ بمدارء المدراس االبتدائية التي كقع االختيار عمييا كالقياـ بمقابالت معيـ 

. كتقديـ التعريفات الخاصة بمكضكع الدراسة

 06/06/2014 كتـ فييا جمع المعمكمات الخاصة بكؿ مؤسسة في : المرحمة الثانية -2

. 2015افريؿ /30 الى 2015/افريؿ/09تكزيع االستمارة في الفترة الممتدة مف :  المرحمة الثالثة -3

 :عينة الدراسة 6-3

ف عينة الدراسة أتضح لنا المذاف تـ فييما عرض المجاؿ البشرم لمجتمع الدراسة ممف خالؿ الجدكليف 

كانت عينة قصدية تمثؿ معممي التالميذ المتفكقكف كأكلياء أمكرىـ،  فالعينة ىي الجماعة التي تجرل 

( 1).عمييا الدراسة كىي عبارة عف جزء صغير مف الكؿ أم مف مجتمع الدراسة 

 

                                                           
 ص 2002مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية،: ،  اإلسكندريةالطريقة العممية إلعداد البحث العممي: محي محمد مسعد- 1

175. 
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 )1(. فيي عبارة عف بناء مجمكعة صغيرة مف المجتمع ىادفة إلى إعادة إنتاج خصائصو

( 2).كما تعرؼ بأنيا عبارة عف معاينة لممكاضيع السمككية كالحصكؿ عمى المعمكمات في الكاقؼ الطبيعية

 في اختيار المؤسسات التربكية ألنيا تتكافؽ كطبيعة المكضكع القصدية لقد تـ االعتماد عمى العينة إذف

صكر االتصاؿ التربكم بيف األسرة كالمدرسة كتأثيرىا عمى التفكؽ المدرسي، كلعؿ مف بيف : المتعمؽ بػ

العكامؿ التي أدت بنا الى اختيار ىذا النكع مف العينات ىك عامؿ الزمف  لككف أف بعض المقاطعات 

 مدارس، ككذلؾ أف البعض منيا يككف خارج المدينة كبتالي تصعب عممية 10التربكية تضـ اكثر مف 

. البحث فييا

ما بالنسبة ألسمكب اختيار العينة في كؿ مؤسسة كاف قصديا مف خالؿ تتبعنا لتحصيؿ ىذه الفئة عمى أ

 سنكات السابقة السنة األكلى، كالثانية، كالثالثة، كالرابعة، فيؤالء تـ انتقائيـ عف طريؽ االطالع 4مدار 

 لمتالميذ المتمدرسيف ألف الحكـ عمى تفكؽ التمميذ ال يقاس بسنة فقط  بؿ عمى التقييـعمى جميع دفاتر 

ككذلؾ كاف مف الضركرم قياس التفكؽ ، التميز كالحصكؿ عمى معدالت متقاربة لعدة سنكات متتالية

 عامؿ ميـ في جؿ مراحؿ التعميـ فقد يككف التمميذ متفكؽ في أصبح الذم التشخيصيبعالمات التقكيـ 

معدلو لكف في عالمات التقكيـ تككف ضعيفة، لذلؾ أخذنا ذلؾ بعيف االعتبار في اختيارنا ليذه العينة 

 بالنسبة لألكلياء األمكر، كذلؾ كاف  اختيارىـ أماككذلؾ مف خالؿ االتصاؿ بمعممي التالميذ المتفكقكف، 

.  بطريقة قصدية كذلؾ مف خالؿ تالميذىـ المتفكقيف دراسيا

                                                           
1
Andé Pierre Contandriopoulos et autres : Savoir préparer une rocherche, Les presses 

del’université, Qébec, 1990, P61. 
، مطبكعات جامعة محمد خيضر بسكرة، عيف مميمة، الجزائر،  دار اليدل محاضرات في المنيجية: بمقاسـ سالطنية- 2

 .71، ص 2004/ 2003لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، 
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معممي التالميذ المتفكقيف في المؤسسة األكلى كاف بنسبة ؿ   كيمكف القكؿ بمغة األرقاـ أف التمثيؿ الخاص 

ما بالنسبة لممؤسسة الثالثة كاف بنفس النسبة السابقة الذكر، أ، %12.5 ك بالمؤسسة الثانية بنسبة 25%

ما فيما أ كىذم النسبة أيضا كانت في المؤسسة الخامسة %25في حيف نجد أف بالمؤسسة الرابعة كاف 

 (ابتدائية عبد الحميد بف باديس)يخص التمثيؿ الخاص  بالتالميذ المتفكقيف  فكاف في  المؤسسة األكلى 

بنسبة   (ابتدائية األخكيف الشييديف رغيس محمد كعبد العزيز )، كبالمؤسسة الثانية  %40: كاف بنسبة

كبالمؤسسة . %6.67بنسبة  (ابتدائية الشييد لياللي عبد العزيز زميط  )، كبالمؤسسة الثالثة 10%

المؤسسة )ما بالمؤسسة الخامسة كاألخيرة أ، %16.67بنسبة  (المؤسسة االبتدائية الياشمي سكيد)الرابعة 

 .%26.67فكانت بنسبة  (االبتدائية بجاكم عبد الحفيظ

 :منهج الدراسة 6-4

اف طبيعة المكضكع تحدد نكعية المنيج المستخدـ في الدراسة، كالدقة في البحث العممي تفرض عمى 

. الباحث أف يختار المنيج المالئـ بمكضكع بحثو

تباعيا بيدؼ الكصكؿ إلى الحقيقة، كيعني " فالمنيج في عمكمو ىك مجمكعة القكاعد التي يتـ كضعيا كا 

 (1)". اصطالحا مجمكعة االجراءات المعرفة التي يبحث عمـ ما بكاسطتيا عمى الحقائؽ

غير أف اختيار المنيج يعد خطكة أساسية تتحكـ في السير الصحيح لمبحث، لذلؾ كجب عمى الباحث 

اختيار المنيج الذم يتناسب كطبيعة مكضكعو سكاء مف حيث الفرضيات التي اعتمد عمييا كىذا ما تـ 

ل نتائج دقيقة ػػػكؿ إؿػػػػػػق مف أجؿ  الكصػػػم حددىا لبحثػػػكمف حيث األىداؼ التأة،ػػػػم ىذه الدراسػػػمراعاتو ؼ

مع الكاقع المدركس، كمف ثـ يمكف تعميميا، ككف ىذه الدراسة تنتمي ما كبالتالي المطابقة الى حد ، نسبيا

                                                           

 Madeleine Gravitz. Méthode de Sciences sociales 3
eme

 éd, Paris , Dalloz , 1976, P332 -
1
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إلى البحكث الميدانية التي يقـك فييا الباحث بكضع فركض مستكحاة مف قراءاتو السابقة كبتأكد مف 

 .صحتيا بالنزكؿ إلى الميداف، فإنو تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي

 طريقة منظمة لدراسة الحقائؽ الراىنة المتعمقة بظاىرة أك بمكقؼ أك بأفراد أك  فالمنيج الكصفي يمثؿ

بأحداث أك بأكضاع معينة، بيدؼ اكتشاؼ حقائؽ جديدة أك التحقؽ مف صحة حقائؽ كآثارىا كالعالقات 

 (1).التي تتصؿ بيا كتغيرىا ككشؼ الجكانب التي تحكميا

كذلؾ العتباره أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة محددة كتصكيرىا 

كميا عف طريؽ جمع بيانات الدراسة كمعمكمات مقننة عف الظاىرة أك المشكمة كتصنيفيا كتحميميا 

خضاعيا لمدراسة الدقيقة  ( 2).كا 

: كقد تـ تكظيؼ المنيج الكصفي في ىذه الدراسة مف خالؿ الخطكات التالية

( 01)كانت تخص اإلطالع عمى أغمب المدارس االبتدائية التابعة لممقاطعة االدارية رقـ : الخطكة األكلى

بسكرة التي تـ اختيارىا، بغرض تسييؿ عممية جمع المعمكمات التي مف خالليا تـ تككيف تصكر عاـ 

.  التمكف مف صياغة المشكمة كفرضيات الدراسةكلممكضكع كالذم كضح لنا كيفية بناء الخطة، 

ل الجانب الثاني المكمؿ لمدراسة قصد كصؼ الظاىرة مف خالؿ ػػػػكالتي تـ فييا االنتقاؿ اؿ: الخطكة الثانية

ة، عف طريؽ تقنيات ىذا األسمكب مف ػػػػػالعينة، أيف تـ رصد الظاىرة في ىذه اإلبتدائيات محؿ الدراس

مالحظة كاقع ىذه المؤسسات التربكية مف خالؿ الزيارات االستطالعية، ككذا القياـ بمقابالت مع معمميف 

                                                           
، القاىرة، دار الفجر لمنشر كالتكزيع  المناىج األساسية في البحكث االجتماعية: بمقاسـ سالطنية، حساف الجيالني- 1

  -133 ، ص 2012

،  عماف،القاىرة،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، 2، ط مناىج البحث في التربية كعمـ النفسسامي محمد ممحـ،  - 2
 .352، ص2002



 اإلجراءات المنهجية لمدراسة:                                                         الفصل السادس
 

- 151 - 
 

كمدراء ىذه المؤسسات التربكية كتحميؿ رؤية مسئكلكف داخميا حكؿ االتصاؿ التربكم كصكره بينيـ كبيف 

 .، كمف ثـ تحميؿ كتفسير نتائج التالميذ المتفكقيف دراسيا ك ما جاءت بو أداة البحثاألسرة خارج المدرسة

: مصادر وأدوات جمع البيانات 6-5

: مصادر جمع البيانات 6-5-1

اف المصادر التي يعتمد عمييا الباحث في عمـ االجتماع تنحصر في مصدراف أساسيف ىما المصادر 

النظرية كالمصادر الميدانية، فاألكلى تتمثؿ في التراث المدكف الذم يعكد إليو الباحث مف خالؿ االطالع 

عمى المصادر كالمراجع العربية كاألجنبية فضال عف السجالت ككؿ ما مف شأنو أف يمد الباحث 

. بمعمكمات معرفية تساعده عمى االحاطة بجكانب مكضكع بحثو أما الثانية فتتعمؽ بالمصادر الميدانية

كلقد اعتمدت ىذه الدراسة الحالية عمى تكظيؼ ىذيف المصدريف مف حيث االعتماد عمى التراث 

السكسيكلكجي، قصد تككيف خمفية نظرية مف جية، كما اعتمدت الباحثة عمى جمع المادة العممية مف 

. قانكف الجمعية ك بعض القكانيفمصادر أخرل، كالسجالت كالكثائؽ مف الييئات الرسمية، مثؿ 

: أدوات جمع البيانات 6-5-2

الباحث يمجأ الى مجمكعة مف تجعؿ ة المراد القياـ بيا أك الفرضيات المراد التحقؽ منيا ػػػػػػ اف ىدؼ الدراس

األدكات التي قد يختار احداىا تبعا لما تفترضو سيركرة بحثو، إال أنو قد يضطر إلى استخداـ أكثر مف 

تقنية أك أداة، كيعكد ذلؾ في العمكـ إلى ما تتسـ بو الظكاىر مف تشابؾ العديد مف المؤشرات كتفاعميا 

لكؿ بحث عممي يتطمب في جمع بياناتو أدكات محددة تتماشى مع المكضكع : " قكىذا راجع إلى أف

( 1)".كاليدؼ منو كالذم يرتبط بحد ذاتو بمنيج العمؿ 

                                                           

 Madeleine Gravitz .op.cit.P .333 -.
1
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: كبالنسبة لمكضكع الدراسة فقد تـ استخداـ األدكات التالية

: المالحظة  -1

تعتبر المالحظة الخطكة األكلى مف خطكات البحث العممي، كىي مف أىـ الخطكات في البحث كذلؾ ألنيا 

تكصؿ الباحث إلى الحقائؽ كتمكنو مف التعرؼ عمى الكاقع، فيي عبارة عف انتباه لظاىرة أك حادثة معينة 

( 1).أك شيء ما بيدؼ الكشؼ عف أسبابيا كقكانينيا

 بيا المالحظة التي يقـك بيا لكقد تـ اختيار نكع مف أنكاع المالحظة كىي المالحظة البسيطة كيعف

الباحث، دكف أف يشترؾ في أم نشاط تقـك بو الجماعة مكضكع المالحظة إذ أف المبحكث قد ال يعبر عف 

( 2).رأيو تعبيرا صريحا

ىذا بالنسبة لألسباب العامة، أما عف األسباب الخاصة أك العامؿ الرئيسي في انتياج ىذه األداة ىك 

طبيعة المكضكع الذم يتطمب مالحظة رد فعؿ المعمميف كاألكلياء عند اإلجابة عف أسئمة استمارة  المقابمة 

بشكؿ دقيؽ ككاضح، يسيؿ عممية التحميؿ كالتفسير بشكؿ أسرع، فيي تمكننا مف كصؼ صكر االتصاؿ 

. التربكم بيف األسرة كالمدرسة بشكؿ دقيؽ

كما تـ استخداـ ىذه األداة خالؿ الزيارات االستطالعية التي تـ القياـ بيا خالؿ جمع المعطيات التي 

. بإمكانيا أف تساعد عمى فؾ الرمكز حكؿ فاعمية االتصاؿ بيف المدرسة كاألسرة

 :المقابمة -2

                                                           
،عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع مناىج البحث في التربية كعمـ النفس: سامي محمد ممحـ- 1

 .254.253ص.،ص2002
اإلسكندرية،مؤسسة شباب الجامعة  البحث العممي االجتماعي بيف النظرية كاإلمبريقية،:غريب عبد السميع غريب- 2

 .184،ص2004
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ىذه األداة ال تقؿ أىمية عف المالحظة، إذ انيا تساعد عمى جمع المعمكمات بصفة محددة كتعطييا طابع 

الرسمية كالجدية، كما أنيا تمكف مف استنطاؽ العديد مف المعطيات كلما كاف مكضكع الدراسة ىك صكر 

 مف تكضيح  الفكرة التي يدكر حكليا المكضكع مع البداالتصاؿ التربكم بيف األسرة كالمدرسة فكاف 

المعمميف كأكلياء التالميذ المتفكقيف دراسيا، كنظرا لصعكبة االلتحاؽ ببعض األكلياء تـ االعتماد عمى 

. مقننةاؿمقابمة اؿ

  أم في شكؿ استمارة كذلؾ قصد مراقبة الفرضيات كاختيار االرتباطات بيف عكامميا قصد تحقيقات اكثر 

( 1).اعدادا ككعيا لمكضكع الدراسة

: كاآلتي استمارة المقابمة تنقسـ إلى اربعة محاكر ك ىي ككانت محاكر 

. كاندرجت منو اربعة تساؤالت (الشخصية )كاف حكؿ البيانات العامة:  المحكر األكؿ -1

تأثير المتابعة األسرية عمى التفكؽ  ) ككاف يدكر حكؿ الفرضية األكلى لمدراسة: المحكر الثاني -2

 .09ت ىذا المحكر اككاف عدد عبار (الدراسي لمتمميذ

تأثير عالقة األسرة بالمعمـ عمى التفكؽ  )جاء بدراسة كتحميؿ الفرضية الثانية لمدراسة : المحكر الثالث -3

 .10ت ىذه الفرضية اككاف عدد عبار (الدراسي لمتمميذ

 (تأثير جمعية أكلياء التالميذ عمى التفكؽ الدراسي لمتمميذ )تناكؿ فيو الفرضية الثالثة : المحكر الرابع -4

 . عبارات09ككاف عدد عبارتو 

: سيتـ عرض نمكذج عف استمارة المقابمة المفتكحة في الممحؽ رقـ )األخيركتـ عرض سؤاؿ مفتكح في 

 .(240 صفحة 02

                                                           

Raymond Quivz.LucCampenhoudt : Manuel de Recherche en Sciences Sociales ,Dunod 2- 
1
 

Edition Paris, 1995 ,P190 
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ككانت أسئمة المقابمة مفتكحة معيـ  ىذه الفئة مف التالميذ المتفكقكف، كما تـ اعتماد ىذه األداة مع معممي

 .  معمـ مكزعيف عمى المؤسسات الخمسة16ابحيث كانك

 :داة البحثأثبات وصدق  6-6

: الثبات 6-6-1

يشير الثبات إلى ما إذا كاف استخداـ المقاييس في عمميات قياس متتالية لنفس الظاىرة، سكؼ يسفر عف 

سبب في كجكد عدد كبير مف المحكميف الختبار العبارات في أحد اؿؼ...نفس النتائج األكلية، أـ ال

المقاييس، ىك زيادة عمكمية األداة القياسية كبتالي زيادة ثباتيا، كلكف كيؼ يعرؼ الباحث أف المحكميف 

الذيف اختارىـ لتقنيف المقياس لدييـ بالفعؿ آراء صائبة، أال تختمؼ أراء مجمكعة مف الطمبة حكؿ أحد 

( 1.)؟االختبارات اليكمية كالمشاىدة مف الكاقع المعاش

كمنو يمكف القكؿ بأنو ال يكجد صدؽ مقياس ما دكف تأكيد ثباتو، أم أف كال مف الصدؽ كالثبات يرتبطاف 

في الكاقع العممي إلى درجة أف زيادة أحدىما تتطمب زيادة األخر، كبحث أحدىما يتطمب بحث األخر، 

. فإف لـ يكف المقياس ثابتا في التطبيؽ عمى جماعات كثيرة فإف صدقو كأداة قياسية تتقمص إلى حد كبير

كمف أسباب المجكء إلى البحث في ثبات األداة، ىك أنو مف المعركؼ عمى أف مشكمة التكصؿ إلى مقياس 

عاـ يمكف تطبيقو عمى أم مبحكث، ليست مشكمة فنية فقط، بؿ إنيا تتصؿ بفمسفة العمكـ االجتماعية 

ذاتيا، فمف مظاىر الجدؿ الدائر حكؿ المقاييس كالمؤشرات، إما إذ كاف لمباحث أف يعتمد كميا عمى الحكـ 

الذاتي لممبحكثيف أـ أنو يجب أف يتكصؿ سكاء بنفسو أـ بمساعدة محكميف، إلى مقياس مكضكعي إذ 

. كجد

                                                           
 .65، ص2008، القاىرة، 5، ططرؽ البحث االجتماعي: عبد اهلل الخريجي ك محمد الجكىرم- ػ1
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كبالتالي فإف ثبات األداة يساىـ في التأكيد المنطقي لصحتيا، كيكضح مدل اتساقيا، كمف بيف الطرؽ 

المستخدمة لبياف ثبات االختبار ىي استمارة المقابمة، كتـ إيجاد الثبات باستعماؿ التجزئة النصفية، كالتي 

يعنى بيا معامؿ االتساؽ الداخمي، عند تطبيؽ ىذه األداة، يقـك الباحث بتقسيـ عبارات االختبار إلى 

، في (....1،3،5)جزئييف متساكييف، يمثؿ الجزء األكؿ العبارات الفردية، أم التي تحمؿ األرقاـ التالية

، كبعد ذلؾ يتـ االختبار (.....2،4،6)حيف يمثؿ الجزء الثاني العبارات الزكجية التي تحمؿ األرقاـ التالية

الكمي عمى المبحكثيف، ثـ تسجؿ الدرجات التي كضعيا المفحكصيف في كال القسميف، كبعد ذلؾ يتـ 

حساب معامؿ االرتباط، كفي ىذه الدراسة مف بيف أنكاع معامالت االرتباط تـ اعتماد، معامؿ ارتباط 

.(.   249صفحة..05أنظر الممحؽ رقـ)بيرسكف

( 1):كمف ثـ إيجاد معامؿ ثبات لالستمارة مف خالؿ القانكف اآلتي

𝟐× معامؿ االرتباط بيف نصفي األداة=  معامؿ ثبات األداة كاممة 

𝟏+ معامؿ اإلرتباط بيف نصفي األداة
 

يتـ ).SPSSيجب اإلشارة ىنا إلى أف معامؿ ارتباط بيرسكف تـ إيجاده باستخداـ التحميؿ اإلحصائي، 

كبعدما كجد أف معامؿ  (.248 صفحة  04:  انظر الممحؽ رقـتكضيح طريقة الحساب في المالحؽ

كبتعكيض  قيمة مقابؿ االرتباط في القانكف معامؿ الثبات  كىي قيمة عاليةػ، 0.690 يساكماالرتباط

عمى أف أداة االختبار ثابتة، مف حيث كىي قيمة تدؿ0.816المكضح سابقا كجد أف معامؿ الثبات يساكم

عباراتيا، أم إذ تـ إعادة تكزيعيا عمى مجمكعة أخرل تحمؿ نفس مكاصفات العينة، فإف النتائج ستبقى 

.   ثابتة، كالعمـ يميؿ إلى الدقة بثبات نتائجو

 : الصدق 6-6-2

                                                           
 .213، ص2010، عماف، دار المسيرة لمطباعة، التحميؿ اإلحصائي المتقدـ لمبيانات باالستخداـ: حمزة محمد دكديف-1
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يقصد بصدؽ االختبار مدل صالحية االختبار لقياس ما كضع لقياسو، فاالختبار الصادؽ يككف عادة 

. اختبارا ثابتا، لكف االختبار الثابت قد ال يككف صادقا

فصدؽ أداة البحث يعني قدرة تمؾ األداة عمى قياس الشيء الذم يزعـ أنو يقيسو، كتحقيؽ الصدؽ أكثر 

أك العممي فاألداة يمكف أف  (الفكرم كالمعنكم)صعكبة مف تحقيؽ الثبات، سكاء عمى المستكل الفمسفي

تككف ثابتة، لكنيا غير صادقة، بمعنى أنيا تقكدنا عند التطبيؽ إلى نفس النتائج، كلكف ىذه النتائج ليست 

ىي المفركض أك المطمكب التكصؿ إلييا، كذلؾ ال يمكف أف تككف األداة صادقة إذا كانت ثابتة فإنيا في 

ىذه الحالة ال يمكف أف تقيس أم شيء عف الكفاءة، كبالتالي فإف حساب صدؽ األداة في 

(                                                                                                                            1).البحكثاالجتماعية، ضركرة قصكل ال اعتراض فييا

كلحساب معامؿ الصدؽ سنعتمد عمى الصدؽ الظاىرم أك السطحي، كالذم يشتمؿ عمى المظير العاـ 

كح ىذه المفردات ػػػػػىا كمدل كضػػػػػػة صياغتػػػػػػلالختبار أك الصكرة الخارجية لو مف حيث نكع المفردات ككيفي

كيتناكؿ كذلؾ تعميمات االختبار كمدل دقتيا كمكضكعيتيا، العتبار أف صدؽ االستمارة يعتمد عمى 

ىا ما تعمؽ بالمحكميف ك مدل ػػػالخصائص البنائية ك اإلجراءات المنيجية التي أعطتو المصداقية، مف

ؽ بمكضكعية البحكث االجتماعية، ك بداية ػػػحكميـ عمى صحة أداة االختبار كما جاءت بو كمنيا ما تعؿ

تـ االطالع عمى مختمؼ األدبيات المتاحة التي تخص المكضكع ك باإلضافة إلى االستعانة بالدراسات 

 بعدىا  تـ ،السابقة تـ تحديد مختمؼ العبارات التي يمكف أف تقيس كؿ بعد مف أبعاد استمارة المقابمة

تكزيعا عمى مجمكعة مف األساتذة بغية تحكيميا ك قد أقركا ك بشكؿ عاـ بكضكح العبارات ك أنيا مناسبة 

سيتـ التعريؼ بأسمائيـ في ) مف جامعة محمد خيضر بسكرة، خمسة محكمينلذلؾ تـ عرضيا عمى 

كتحديدا مف كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، قسـ عمـ االجتماع ممف ىـ  (239 صفحة01:الممحؽ رقـ

متخصصيف في المنيجية بشكؿ كبير، كقد تـ تأكيد اتفاقيـ كقبكليـ الستمارة المقابمة بعد إطالعيـ عميو 
                                                           

 .66، ص  الذكر مرجع سابؽ:ػ محمد الجكىرم-1
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تكضح طريقة 251 صفحة06:أنظر في الممحؽ رقـ)كتسجيؿ مالحظات القبكؿ كبعد جمع الدرجات 

( 1:)تـ حساب الصدؽ كما يمي باستخداـ القانكف (حساب الدراجات

𝒇 = 𝟏 −
𝟏𝟐× 𝐝²

 𝐧𝟐−𝟏 𝐧× 𝐠²

12×29.766
 282−1 28×25

= 0.999 : التالي  

.  ىي حاصؿ طرح المتكسط الحسابي مف رأم المحكميف في العبارة األكلىdبحيث

. إلى عدد العباراتnكتشير

. فيي عدد المحكميفgأما 

 f=0.99كبالتعكيض بالقيـ المحسكبة كجد أف 

 : كفؽ الداللة اإلحصائية مف خالؿ القانكف Fكتـ حساب

𝑤( 𝑔 − 1)

1 + 𝑤
=

0.999(5 − 1)

1 + 𝑤
= 4.995 ∶  التالي 

 كىك اتفاؽ قكم جدا  4.995: الجدكلية فكجد أنيا تساكمF، أما 0.99 : المحسكبة تساكمfكجد أف 

 المحسكبة، فالقرار ىك قبكؿ الفرض الصفرم القائؿ بأنو ال يكجد F الجدكلية أكبر مف Fكبالتالي كبما أف 

اختالؼ بيف أراء المحكميف كيرفض الفرض البديؿ القائؿ بكجكد اختالؼ بيف أراء المحكميف، كمنو يمكف 

  كىك اتفاؽ قكم جدا0.99 ألف معامؿ الصدؽ كجد أنو يساكمإصدار القرار بأف استمارة المقابمة صادقة،

 . قيمة عالية تدؿ عمى أف استمارة المقابمة ثابتةذك 

                                                           
، الجزائر، دار األمؿ المكجو في اإلحصاء الكصفي االستداللي في العمـك النفسية كالتربكية كاالجتماعية: محمد بكعالؽ-1

 .121، ص2009
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 : أساليب المعالجة االحصائية  6-7

: التكرارات6-7-1

تـ استعماليا لمتعرؼ عمى البنكد التي لقيت أكبر نسبة مف االستجابة مف طرؼ األكلياء كذلؾ مف أجؿ 

ترتيب تأثير صكر االتصاؿ التربكم عمى التفكؽ المدرسي لمتمميذ،قصد التعرؼ عمى طبيعة ىذا التأثير 

. كمف اجؿ اثبات كجكده مف عدمو، كتكضيح اىـ صكر االتصاؿ بيف المدرسة كاألسرة

( 1). كىك عدد المرات التي تكرر فييا الخيار أك اإلجابة، بحيث المجمكع مساكيا لعدد مفردات العينة

:  النسبة المئوية 6-7-2

 كلقد تـ المجكء ليذا األسمكب اإلحصائي مف أجؿ المقارنة بيف متغيرات الدراسة بحيث تصبح عممية 

المقارنة يسيرة بدال مف تحميؿ المعطيات معتمدا عمى التكزيعات التكرارية فقط، خاصة في عرض البيانات 

( 2):كيعطى القانكف بالشكؿ اآلتي (البيانات الشخصية)العامة لمدراسة 

=النسبة المئكية
التكرراتالتكررات×𝟏𝟎𝟎

مجمكع 
 

: المتوسط الحسابي 6-7-3

:          ىك حاصؿ قسمة مجمكع العالمات عمى عددىا، كيعطى بالصيغة التالية

𝐱 =  
𝐱𝟏+𝐱𝟐+𝐱𝟑

𝐧
 :بحيث 

                                                           
، 2000 ،اإلسكندرية، المكتبة الجامعية اإلسكندرية،  محاضرات في مبادئ عمـ اإلحصاء النفسي االجتماعي: ىالة منصكر-1

 .6ص
 .184، ص1996، القاىرة، دار النشر لمجامعات،  مناىج البحث في إعالـ الطفؿ:محمكد إسماعيؿ-2
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تيدؼ كممة المتكسط لمتعبير عف مجمكعة مف القيـ بطريقة مبسطة ك كجيزة، فيك أكثر مقاييس النزعة 

المركزية دقة كاستخداما،ألنو يعتمد عمى جميع درجات التكزيع بعكس الكسيط كالمنكاؿ بحيث يساعد عمى 

تفسير أية عالمة فردية عمى ككنيا تحت الكسط كفكقو، كبما أف العالمة ىنا ىي قياس تأثير صكر 

( 1).االتصاؿ التربكم عمى التفكؽ المدرسي فيك يساعد عمى تفسير ذلؾ التأثير  بشكؿ كبير

كسط متككظيفتو معرفة المتكسط التي تتركز حكلو قيـ العينة كمف المتكسطات الشائعة االستخداـ اؿ

(  2). الكسطك الحسابي، المنكاؿ، 

( 3). المتكسط الحسابي يساكم مجمكع التكرارات قسمة عددىابحيث

 

 

 :االنحراف المعياري 6-7-4

مج (4): ىكيعطى بالصيغة التالية كبالتالي فالقانكف  (𝐱−𝐱∗)²
𝐧−𝟏

s= 

. تعبر عف الدرجة: x:معالعمـ أف 

X* :متكسط الدرجات. 

                                                           
 .360،ص2006،عماف، دار القمـ لنشر كالتكزيع االختبارات كالمقاييس في التربية كعمـ النفس:فخرم رشيد خضر- 1
 .160،ص 2002،الجزائر،جامعة محمد بكضياؼ،تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العمـك االجتماعية:رشيد زركاتي -2
مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرةاألساليب اإلحصائية في العمـك النفسية التربكية كاالجتماعية،: صالح أحمد مراد- 3

 .85،ص2002
 .121، صمرجع سابؽ الذكر:ػ محمد بكعالؽ-4
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. فيي حجـ العينةnكبالنسبة 

: معامل ارتباط بيرسون 6-7-5

 فقد يزيد أحد المتغيريف بزيادة اآلخر آلخر،تختمؼ العالقة بيف متغيريف مف حالة ألخرل كمف كضع 

كتككف ىده العالقة طردية، كقد يزيد أحد المتغيريف كيقؿ األخر كتككف العالقة ىنا عكسية،كقد ال تككف 

.     ىناؾ عالقة بيف المتغيريف

  كعمى ىذا األساس كلمعرفة أىي طردية أـ عكسية أـ منعدمة تـ المجكء في ىذه الدراسة إلى معامؿ  

(                                                                               1).1+أك1 -عادةفياالرتباط الذم ينحصر 

: كمف بيف معامالت االرتباط تـ اختيار معامؿ االرتباط بيرسكف كيعطى بالصيغة التالية

𝑟 =
𝑛× (x∙y)−  x ( 𝑦)

  𝑛  x²−  x 2 [𝑛  𝑦²−( 𝑦)² بحيث :

  تـ المجكء ليذا األسمكب اإلحصائي العتباره مف المقاييس اإلحصائية التي تقيس العالقة بيف متغيريف 

( 2).مختمفيف

يجب التذكير أنو تـ حساب بعض ىذه األساليب اإلحصائية باستعماؿ القانكف اإلحصائي الحديث 

 SPSS.(.الحزمة اإلحصائية)

: x²اختبار كاي مربع 6-7-6

 يعتبر اختبار كام مربع، أكثر االختبارات شيكعا كاستعماال في البحكث النفسية، التربكية االجتماعية، 

التطبيقية، فيك يناسب البيانات التصنيفية، أك العددية المختمفة، مثؿ عدد األفراد، االستجابات التي يتـ 
                                                           

 .109،ص1999،األزريطة، المكتب الجامعي الحديث،اإلحصاء في التربية كعمـ النفس: أحمد مجمد الطبيب- 1
 . مرجع سبؽ ذكره: محمد بكعالؽ- ػ2



 اإلجراءات المنهجية لمدراسة:                                                         الفصل السادس
 

- 161 - 
 

تصنيفيا إلى فئات أك أقساـ متعددة، كال يشترط فييا أف يككف عدد األقساـ ثنائي، كما ىك الحاؿ في 

نما يمكف أف يشمؿ التصنيؼ عدد األقساـ، كأىـ استخدامات   ىك المقارنة بيف ، x²اختبار ذم الحديف، كا 

التكزيع التكرارم المتكقع، إذا افترضنا كجكد تكزيع احتمالي لممجتمع، أك بعبارة أخرل التحقؽ مما إذا كانت 

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية، بيف التكرارات المالحظة كالتكرارات المتكقعة، في ضكء الفرض 

الصفرم، كفي ىذه الحالة يككف اليدؼ ىك اختبار حسف المطابقة بيف التكزيع التكرارم، كالتكزيع التكرارم 

( 1).المالحظ

يساكم  (مالحظ)ال تساكم صفر إال إذا كاف مربع  مف المربعات التي بيا تكرار كاقعي x²كالمالحظ أف 

الصفر، كىذا معناه تساكم التكرار المتكقع مع المالحظ، لكؿ مربع أك خمية، أك يككف الفرؽ بيف التكرارات 

( 2).المتكقعة كالمالحظة كبير

: معامل التوافق 6-7-7

مقياس مف مقاييس االرتباط المختمفة، بحيث يقيس مدل ارتباط متغيريف مف معامؿ التكافؽ      يعتبر 

 كيفضؿ استخدامو إذا كاف الجدكؿ المزدكج ثالثيا أك رباعيا، فيك آلخربيانات كصفية ألحدىما ككمية 

 :كيعطى بالصيغة التالية، cرمز لو بالرمزممعامؿ ميـ خاصة إذا كانت المتغيرات اسمية، ك

𝒄 =  𝟏 −
𝟏

𝒅
𝒅:بحيث =

𝒐𝒏𝒋²
𝒏𝒊.𝒏𝒋

 

 Onj. تمثل الخمية مربع -

 ni.مجموع تكرار الصف -

                                                           
 القاىرة، األساليب اإلحصائية االستداللية البارامترية كالالبارامترية في تحميؿ البحكث النفسية: صالح الديف محمكد عالـ-1

 .181، ص1993دار الفكر العربي، 
 .169، ص2002، عماف، دار ىكمة، تدريبات عمى البحث العممي في العمـك االجتماعية:رشيد زكاتي- 2
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 nj.مجموع تكرار العمود -

: اختبار المعنوية لمعامل التوافق -

كتقارف بجدكؿ كام مربع، عند ،  x²   الختبار المعنكية لمعامؿ التكافؽ، يتـ حساب قيمة كام مربع 

𝑥²: درجة الحرية المعطاة، كيتـ إيجاد اختبار المعنكية بالصيغة التالية =
𝑛 .1

1−𝑐² 

: بحيث

n :تمثؿ عدد أفراد العينة. 

. كتككف المقارنة إذا كانت المحسكبة أكثر مف الجدكلية، نرفض الفرض الصفرم، كالعكس صحيح

لقد تـ االعتماد عمى ىذا المعامؿ، لمعرفة مدل تحقؽ األبعاد التي اندرجت مف فرضيات الدراسة لمدراسة 

كبالتالي تـ حسابو في شكؿ جداكؿ، مكضحة في الفصؿ السابع لمدراسة، كقد ساعدنا ىذا المعامؿ عمى 

 . في التحميؿ ك التفسير في الفصؿ السابع الكصكؿ إلى نتائج دقيقة، تكضح الحقا
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 . الميدانية ونتائجياةالدارسعرض وتحميل وتفسيربيانات : الفصل السابع

 :تمييد

 .عرض وتحميل نتائج الدراسة 7-1

 .مناقشة وتفسر بيانات الدراسة 7-2

 .     نتائج الدراسة 7-3
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 :تمييد

في البحكث االجتماعية ككما ىك معركؼ تتميز بالطابع اإلمبريقي الذم يزيد مف مصداقيتيا 

ف ـكمكضكعيتيا، عكس البحكث األخرل في المجاالت المختمفة، كبعد ما تـ ضبط الجانب النظرم، 

سي، تـ النزكؿ إلى الميداف لمعرفة اصكر االتصاؿ التربكم بيف األسرة كالمدرسة كتأثيرىا عمى التفكؽ الدر

حقيقة ىذا الكـ النظرم، كربطو بالكاقع االجتماعي، كمف ثـ تـ استنباط عدة بيانات إجرائية تـ تحميميا 

كعرضيا كبما أف طرؽ العرض تختمؼ كتتعدد فإف مف بيف ىذه الطرؽ تـ اختيار األكثر كتفسيرىا، 

.  كىذا ما سيتـ تكضيحو في ىذا الفصؿاستخداما كىي طريقة العرض الجدكلي
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 .عرض وتحميل نتائج الدراسة 7-1

سيتـ في ىذا الجزء عرض كتحميؿ بيانات استمارة المقابمة ك التي تـ تقسيميا إلىأربعة أقساـ متتالية بداية 

مف البيانات الشخصية، كمحكر أكؿ  ثـ عرض بيانات الفرضيات الثالث ك التي أخذت كؿ فرضية منيـ 

 :محكر خاص بيا ك في مايمي سيتـ تكضيح طريقة العرض ك التحميؿ أكثر

: (العامة )عرض وتحميل البيانات الشخصية 7-1-1

البيانات األكلية ألم أك ك ما يطمؽ عمييا البعض بالبيانات العامة لمدراسة، أ تمثؿ البيانات الشخصية 

بحث مف البحكث االجتماعية كاالمبريقية، فيي تعطي صكرة كاضحة لعينة الدراسة كالتي تنعكس فيما بعد 

في االجابات المقدمة، فيي تمثؿ جانب مكضكعي ىاـ ألم دراسة اجتماعية كانت، كفي ىذه الدراسة تـ 

رصد بعض البيانات الشخصية التي تمس المكضكع كالتي ليا عالقة مباشرة بو، مف جنس ك طبيعة 

: كثرأاألسرة، كالحالة العائمية لألسرة، كالمستكل التعميمي لألسرة، كفي مايمي يتـ تكضيحو 

 .3-7جدول رقم 

 .يوضح توزيع مفردات العينة حسب الجنس

 %النسبة المئويةالتكرار الجنس 

 48.39 15ذكر 

 51.61 16نثى أ

 100 31المجمكع 

 .بيانات مف استمارة المقابمة المكزعة عمى المبحكثيف:المصدر



 عرض و تحميل و تفسير بيانات الدارسة الميدانية و نتائجيا:                          الفصل السابع
 

- 167 - 
 

يتبيف مف خالؿ الجدكؿ تكزيع مفردات العينة حسب الجنس مع العمـ بأف مفردات العينة ىـ أكلياء التالميذ 

ناثأالمتفكقيف دراسيا، كالمالحظ عمى جنس ىذه العينة   بحيث كانت ،نو متنكع بيف الجنسيف ذككر كا 

 كبنسبة مئكية بمغت 15النسب متقاربة مف حيث الجنس، فكاف الذككر أم آباء التالميذ المتفكقكف، بتكرار 

 كىذا التفاكت 16 بتكرار  %51.61: إلناث التي بمغت نسبتيـباقؿ نسبة مقارنة أ كىي 48.39%

 دراسيا كىذا ما بابنيـف دؿ عمى شيء فإنو يدؿ عمى مدل حرص األميات عمى كؿ ما يرتبط إالمتقارب 

ف تردد األميات عمى المدارس لالستفسار أ عمى اكدكأصرح بو المعمميف خالؿ مقابمتنا بيـ، بحيث 

فيـ يسعكف إلى إدراؾ كألمكر ابنيـ الدراسية كأف حضكرىـ بنائيـ أكثر مف اآلباء، أكمتابعة ما يقـك بيـ 

يكضح في ىذه الدراسة غير أف كحسب التقارب النسبي بيف الجنسيف كترددىـ شبو يكمي إلى المدارس، 

.  المتفكؽلنا أف األكلياء ييتمكف كيتابعكف كؿ دعكات المدرسة التي تخص ابنيـ

 .4-7جدول رقم 

. يوضح توزيع مفردات العينة حسب طبيعة األسرة

 %النسبة المئويةالتكرار طبيعة األسرة 

 100 31أسرة نككية 

 0 0أسرة ممتدة 

 100 31المجمكع 

 .بيانات مف استمارة المقابمة المكزعة عمى المبحكثيف:المصدر

باعتبار أف ليا تأثير مف حيث المتابعة التي نشأ فييا التمميذ المتفكؽ، يبيف لنا ىذا الجدكؿ طبيعة األسرة 

 لنا مف خالؿ إجاباتالمبحكثيف كحسب ماىك مكضح في ىذا الجدكؿ فتضح بو كاالىتماـ 
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ق   كىذ%100:  بػاإلجاباتنيا مف أسر نككية،فكانت نسبة أ عينة البحث كانت كميا تدؿ عمى إجاباتبأف

شخاص مختمفيف في أبنائيا دراسيا، كعدـ كجكد مسار أؤكد لنا مدل قدرة ىذه األسر عمى تتبع النسبةت

كانت األب تكف المتابعة مف طرؼ األسرة يشارككنيـ في ذلؾ كىذا ما يزيد مف تفكؽ ابنيـ دراسيا، فإف لـ 

عالي، ألف الدراسي يككف عامؿ التفكؽك عدـ كجكد عناصر دخيمة أخرل في األسرة، ؼاألـ حتما مف طرؼ 

نيا متجانسة مف حيث أ يككف تركيزه عمى شخصيف ال أكثر، كما يمكف القكؿ عمى ىذه العينة االبف

، ك كذلؾ تماسؾ األسرة ك ترابطيا يسمح بنجاح المتابعة أكثر ك ىذا ما سيتضح في الجدكؿ طبيعة األسرة

 .الالحؽ حكؿ الحالة العائمية لألسرة التمميذ المتفكؽ

 .5-7جدول رقم 

 .يوضح توزيع مفردات العينة حسب الحالة العائمية لألسرة

 %النسبة المئويةالتكرار الحالة العائمية لألسرة 

 100 31زكاج مستمر 

 0 0 (طالؽ)أسرة مفككة

 0 0كفاة أحد األبكيف 

 0 0كفاة كال األبكيف 

 100 0المجمكع 

. بيانات مف استمارة المقابمة المكزعة عمى المبحكثيف:المصدر

ة العائمية لألسرة، بحيث تبيف أف جميع التالميذ ػػالمبحكثيف حسب الحاؿإجاباتيكضح لنا ىذا الجدكؿ 

زواج ـــالل الحالة العائمية التي تمثؿ ػػػػ عؿاإلجابات أسر مستقرة، فكانت نسبة إلىالمتفكقكف ينتمكف 

ق في ىذه االستمػػػػػػػارة أك في ىذه الدراسة بشكػػػػؿ عاـ، أك إنأصح القكؿ  كالذم كاف المقصكد برــــالمستم
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 إلىكىذا يشير %100:معا تحت سقؼ كاحد بػمف أب كأـ ك أكالد ، أم مستقرةما تـ التعبير عنو باألسرةاؿ

ك أأف أكلياء التالميذ المتفكقكف ال يعانكف مف أم مشاكؿ عائمية تؤثر عمى متابعتيـ ألبنائيـ دراسيا، 

تمنعيـ مف الزيارات المدرسية المتتالية،فيذا االستقرار األسرم المتماسؾ ىك الذم يكفر لمتمميذ الظركؼ 

، كما يسمح لمكالديف بتكطيد عالقاتيـ بمعمـ ابنيـ، ك أيضا مف المالئمة لحؿ كاجباتو المنزلية بكؿ بساطة

االستجابة لكافة الدعكات المدرسية التي ترسؿ لو مف فترة ألخرل، ك ىذا ما تكفر في ىذه العينة مف 

دراستنا  الحالية، ك ما قد تـ تكضيحة في الجدكؿ السابؽ، فالتمميذ المتفكؽ دراسيا باإلضافة إلىأنو يعيش 

في كنؼ أسرة ذاتطبيبعة نككية، فيي أيضا تتميز بتماسكيا ك استقرارىا ك ترابطيا الكثيؽ الذم يزيد مف 

 .تميز أبنائيا كنجاحيـ في حياتيـ الدراسية ك منيا االجتماعية، ك ىذا ما تميزت بو عينة الدراسة الحالية

 .6-7الجدول رقم 

 . دراسيا العممي لولي التمميذ المتفوقاإلعداديوضح توزيع مفردات العينة حسب

 %النسبة المئوية .التكرار . العممي لولي التمميذ المتفوقاإلعداد

 3.23 01 .لـ تدرس

 3.23 01 .ابتدائي

 6.45 02 .متكسط

 29.03 09 .ثانكم

 58.06 18 .جامعي

 100 31 .المجمكع

. بيانات مف بيانات مف استمارة المقابمة المكزعة عمى المبحكثيف:رالمصد
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 خمسة مستكيات إلىفي ىذا الجدكؿ تـ عرض مفردات العينة حسب المستكل التعميمي، بحيث تـ تفيئتو 

 كالتي كانت نسبتيا لم تدرس:بداية مف انعداـ المستكل كالمعبر عنيا بػعند كؿ مف األب ك األـ، متتالية، 

 المستوى االبتدائي كىي تشترؾ مف حيث النسبة مع المستكل التعميمي الثاني أال كىك %3.23:تقدر بػ

تراكحت كىي نسب أقؿ مقارنة بغيرىا مف المستكيات الالحقة بحيث ، %3.23تقدر بػ نسبتو يضا أفكانت 

ما في ما يتعمؽ بالمستكل الثالث أ، %6.45:  بػالمتوسطمستكل اؿنسبة المستكل الثالث المعبر عنو ب

 كىي %29.03:  بحكاليتفقدرفكانت أكثر نسبة مف المستكيات السابقة الثانويكالذم يمثؿ المستكل 

، في حيف نجد أف المستكل (لـ يدرس، ابتدائي، المتكسط) : أمنسبة كبيرة مقارنة بالمستكيات الثالث

الذم تـ تحديده في ىذه البيانات، كاف يعبر عف تـ ضبطو في ىذه العينة ك خر مستكل آ كىك الجامعي

، كيمكف تعميؿ ىذا االرتفاع الكبير في ىذا المستكل الى %58.06: أكبر نسبة مف النسب السابقة فقدر بػ

ىـ الى التميز  بسر ذات مستكيات تعميمية عالية كىذا ما دفعأغمبيـ مف أأف التالميذ المتفكقكف دراسيا 

يضا أف ىؤالء األكلياء يتابعكف كيحرصكف عمى مستكل أكالى تحصيؿ درجات عممية أكثر، كقد يكضح 

غمب أق ببنائيـ ضمف المتفكقكف دائما، كىذا ماقد صرح أبنائيـ الدراسي كيسعكف الى ضركرة تصنيؼ أ

 .المعمميف خالؿ المقابمة التي تمت معيـ

 بحيث أشاركا إلى أنو ك نظرا إلدراؾ ىذه الفئة مف األكلياء بمدل أىمية المتابعة ك التكاصؿ مع مدرسة 

ابنيـ يزيد كيرتفع مستكاه التحصيمي مف فصؿ آلخر، ك أف أغمب أكلياء التالميذ المتفكقكف الذيف يتعاممكف 

معيـ مف ذكم مستكيات عممية عالية، ك ىذا ما يجعؿ التعامؿ معو بسيط، ك ينعكس بشكؿ أك بآخر عمى 

 (1).  تحصيؿ األبناء فقط

 

                                                           

. بيانات متحصؿ عمييا مف المقابمة المفتكحة مع معممي التالميذ المتفكقكف-  1 
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: عرض وتحميل بيانات الدراسة حسب الفرضية األولى 7-1-2

ف خصائص ـ،  لمبيانات الشخصية الخاصة بعينة البحثبعد ما تـ عرضو في الجزء السابؽ مف تحميالت

، يتـ في لمكالديفاالعداد العممي ك العينة، مف حيث الجنس، طبيعة األسرة، الحالة العائمية لألسرة، ىذه 

المطركحة في استمارة ىذا الجزء عرض لما تراه ىذه العينة، مف إجابات كاقتراحات تدعـ تساؤالت الدراسة 

التي كاف فحكاىا بأف المتابعة األسرية كقد تـ عرض بيانات الدراسة حسب الفرضية األكلى، المقابمة،  

 المتابعة األسرية كتـ تجسيدىا في مجمكعة مف البنكد التي تقيس تؤثر عمى التفكؽ الدراسي لمتمميذ، 

الدراسي لما ليا كصكرة مف صكر االتصاؿ التربكم بيف األسرة كالمدرسة، كمدل تأثيرىا عمى تفكؽ التمميذ 

:   بالدراسة ك التحميؿالجداكؿ التاليةتعرضيمنا أكثر كىذا ما سكؼ مف ارتباط كثيؽ بيف المؤسستيف 

 .7-7جدول رقم 

. يوضح متابعة الوالدين لنتائج ابنيم الدراسية

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  .01العبارة رقم

 0,17961 1,9677 3.23 1 96.77 30 .تتابع نتائج ابنؾ الدراسية

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

بنائيـ الدراسية أل نتائج ػػػىـ عؿػػيالحظ مف ىذا الجدكؿ مدل االىتماـ الذم يكليو أكلياء األمكر في حرص

 96.77 %: كبنسبة مئكية بمغت30 : حكؿ االجابة بنعـ بتكراراغمبوأبحيث كانت اجابات المبحكثيف

 

 .0,17961: كبانحراؼ معيارم كصؿ إلى1,9677: بحيث كاف متكسط االجابات عالي كمكجب حدد بػ
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أىمية دكر األسرة  بنائيـ الدراسية بشكؿ كبير،أأكلياء التالميذ المتفكقكف ييتمكف بنتائج : كيعمؿ ذلؾ بأف

في تنشئة األبناء كفعالية ذلؾ الدكر في زيادة التحصيؿ الدراسي لدل الطالب، كذلؾ ألف العممية التعميمية 

حرص اؿمسؤكلية مشتركة بيف األسرة كالمدرسة كال يقؿ دكر طرؼ عف اآلخر، مع التنبيو إلى تأثر األبناء ب

فالعالقة بينيما عالقة كطيدة لدرجة ،عمى أداء الكاجبات داخؿ المنزؿ ألف زيادة تحصيميـ تتكقؼ عمييـ

الذم يربط  راجع الى سمة التحرؾ كفي عمؽ التفاعؿ ذاأنو ال يمكف تحديد طبيعتيا عمى نحك قطعي، كه

بيف المؤسستيف فالتمميذ المتمدرس ينتمي الى عالميف عالـ المدرسة مف جية كعالـ األسرة مف جية أخرل 

ثبتتو لنا ىذه البيانات في ىذا الجدكؿ، كما سيتـ تأكيده بشكؿ أدؽ في أكىذا ما فيك صمة كصؿ بينيما

. الجداكؿ اآلتية

 .8-7جدول رقم 

 .يوضح مساعدة الوالدين البنيم لفيم الدروس

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  .02العبارة رقم

يتمقى ابنؾ مساعدة منؾ في 

 .فيـ الدركس

24 77.42 7 22.58 1,7742 0,42502 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

يتبيف لنا مف ىذا الجدكؿ أنو يكضح كيؤكد ما تـ عرضو مف نتائج تفسيرية في الجدكؿ السابؽ الذم أثبت 

اـ ال يككف إال مف خالؿ  ػػػػػػػة، فيذا االىتـػػػػػػػػػػمف خاللو المبحكثيف اىتماميـ بنتائج أبنائيـ الدراسي

 كىذا ماجاء بو ىذا الجدكؿ بالدراسة كالتحميؿ ،مساعدتيـ ليـ في حؿ الدركس التي تمنح ليـ في المدرسة

فنالحظ أنو اذ ماكانت ىناؾ ، %77.42: ، بنسبة مئكية قدرت بػ1,7742:بػحيث تكسطت اجاباتيـ 
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مساعدة لفيـ الدركس مف قبؿ أكلياء األمكر  فإنو سيككف حتما النجاح كالتفكؽ، بحيث يقكؿ في ىذا  

 :، باحث تربكم بجامعة السمطاف قابكسإبراىيم البموشيحسف بف عمي بف الشأف 

ّف لألسرة دكرا ال يقؿ أىمية عف دكر المدرسة في العمؿ مف أجؿ زيادة التحصيؿ الدراسي لدل الطالب، أ"

ـز األسرة األبناء بأىمية التعميـ باعتباره السبيؿ الكحيد مف أجؿ تحقيؽ ؿكفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ يجب أف ت

األىداؼ التي يسعى إلييا الفرد في مستقبمو، إلى جانب تركيز أفراد األسرة عمى تطبيؽ مبدأالرقابة الرشيدة 

مف أجؿ مساعدة األبناء عمى التغمب عمى المغريات التي تكاجو األبناء يكمينا كفي كؿ مكاف في ظؿ 

( 1").انتشار الكسائؿ التكنكلكجيا عمى اختالؼ أنكاعيا

 .9-7جدول رقم

. يوضح تشجيع الوالدين ابنيم عمى المطالعة المنزلية

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  .03العبارة رقم

تشجع ابنؾ عمى المطالعة 

 .في المنزؿ

24 

 

77.42 7 22.58 1,7742 0,42502 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

يتبيف لنا مف خالؿ ىذا الجدكؿ أف أكلياء األمكر يشجعكف أبنائيـ عمى المطالعة المنزلية بشكؿ كبير 

 ، كىذا المتكسط يعمؿ بأف1,7742 :كمتكاصؿ، فكانت اجاباتيـ بمتكسط حسابي عالي كمكجب قدر بػ

دكر األسرة ال يختمؼ عف بقية المؤسسات في نقؿ التراث الحضارم كتدريب كتعميـ األفراد كالجماعات 

                                                           
: دكر األسرة في زيادة التحصيؿ الدراسي لدل األبناء ال يقؿ أىمية عف دكر المدرسة، مف مكقع: ربكيكفت- 1

http://alroya.om/ar/reports/reports-local/123981 23:15: عمى الساعة12/06/2015بتاريخ .
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 إف لـ يكف أكثر أىمية في بعض األحياف كفي بعض المجاالت عمى بقية ،عمى الميارات كالخبرات

 (لوك) كما ينظر إلييا ،التربية تيدؼ إلى تييئة حياة سعيدة لألفرادبككنيا تقـك بدكر تربكم، ؼالمؤسسات، 

أف التربية تيتـ بتككيف أفراد يصنعكف المجتمع العادؿ  (أفالطون)أنيا تصنع السعادة لألفراد، ككما يعتقد 

ال يمكف ، ؼلذا يجب معاممة كؿ فرد حسب إمكانياتو ككيفية استغالؿ قدرتو لتككيف النظاـ االجتماعي

نكراف ما تمعبو العائمة مف دكر أساس في زرع كتككيف القيـ التربكية التي تعد المكاطف الصالح أك تعممو 

 فإذا كانت التربية تعني العمؿ اإلنساني اليادؼ كتيتـ بالكسائؿ ،األنماط السمككية التربكية األخرل

كاألىداؼ المرغكبة في حياة الناشئ الجديد فإف العائمة مف أكؿ المؤسسات كأكثرىا خطكرة كتأثيران عمى 

 (1).سير العممية التربكية

بنائيـ عمى المثابرة كاالجتياد ألنيا أساس نجاحيـ أ التالميذ المتفكقكف يسعكف جاىديف لمتشجيع فأكلياء

.   سي في المراحؿ التعميمية الالحقةا تضمف ليـ استمرارية التفكؽ الدركألنيا

 

 

 

 

 .10-7جدول رقم

 .يوضح اىتمام الوالدين بالمستوى التعميمي ألصدقاء الصف البنيم

                                                           

:تاريخ الزيارة:  http://www.almanalmagazine.com - المناخ المجتمعي األسرم كأثره عمى التحصيؿ الدراسي 1 

http://www.almanalmagazine.com/
http://www.almanalmagazine.com/
http://www.almanalmagazine.com/
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المتوسط  %ال  %نعم  .04العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

تيتـ بالمستكل التعميمي ألصدقاء 

 .ابنؾ في الصؼ الدراسي

11 

 

35.48 20 64.52 

 

1,3548 0,48637 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

مكر التالميذ المتفكقكف بالمستكل التحصيمي ألصدقائيـ أ    يكضح لنا ىذا الجدكؿ مدل حرص أكلياء 

 عمى أبناءىـدل قدرات ػػػفي الصؼ الدراسي، بحيث صرح أغمبيتيـ بأنيـ ال ييتمكف بذلؾ بسبب إدراكـ لـ

 يماثمكنيـ في صفات التميز كالذكاء كاالجتياد فكانت أصدقائػػػػػيـاختيار رفاقيـ، كىـ يدرككف أف جؿ 

 مف ت بأفػثبتأسة ليا قد ػػػ في دراسميرة ونجنر أف ػػػػال، غي: االجابػػػػة بػمف اجاباتيـ حكؿ %20 :نسبة

 ليا تأثير إال أنػػػػورة ػػػػػػؿ غير مباشػػػػؿ الدراسي ىناؾ عكاـػػػػبيف العكامؿ االجتماعية التي تؤثر عمى التحصي

ة الرسمية كالغير ػػػػػػػراكز الثقافيػػػػالنكادم كالـاإلعالـ، بالغ في عممية التحصيؿ الدراسي مف بينيا كسائؿ 

ت األسرة تخضع لألكلياء في تسييرىا ػػػػفإذا كاف...ة كالبيتػػػرسميةكذلؾ الطريؽ الذم يفصؿ المدرس

فجماعة الرفاؽ مف ، أف يخضع في تسييره االثنيفالبدالمدرسة تخضع لمنظاـ التربكم، فالشارع ؼكتنظيميا

  فيي ،اعية خارج نطاؽ األسرةػػب دكرا مؤثرا في عممية التنشئة االجتـػػػػػالجماعات االجتماعية التي تمع

اعػة يتقارب أعضاؤىػا غالبا في ػػػػػجماعة يشترؾ أعضاؤىا في ثقافة مشتركة أك عامػة، كىي جـ

نة عندما يقـك ػػػػػػػػػب معيػػػػػػػػؿ مطاؿػػػرض عمى الطؼػػػػارم أك سمػككي يؼػػػػػاؽ نظاـ معيػػاعػة الرؼػػػػالسف،كلجـ

ات ػػػػر الجماعػػػػػف الجماعات، كتستثيػػػػرىا ـػػػػم غيػػػػػػة أك ؼػػػذه الجماعػػػػؼ األدكار، في قػػػػبأداء مختؿ

 إال أف تأثير جماعة الرفاؽ في أفرادىا أكثر اآلخر،أعضاؤىا كمف الممكف أف يؤثر فرداف كؿ منيما في 

 قدرة عمى إنتاج ضغكط ىائمة عمى الفػرد ، ألف مكقفيا لوقكة كأعمؽ جذكرا الشتراكيـ في مفاىيـ عامة
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جباره  عمى اجراء أنشطة ال يستطيع القيػاـ بيا بمعزؿ عف جماعتو، كقد يككف ليذه األنشطة تأثيرات كا 

( 1).عمى تغيير سمكؾ الفرد كعمى حبو لمدراسة كالثقافة

 .11-7جدول رقم

 .يوضح مدى حرص الوالدين عمى واجبات ابنيم المدرسية

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  .05العبارة رقم
داء كاجباتو أيقـك ابنؾ عمى 

 .بناءا عمى ألكامر منؾ
28 90.32 3 9.68 1,9032 0,30054 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

 يتبيف مف خالؿ ىذا الجدكؿ بأف أكلياء التالميذ المتفكقكف كالذيف ىـ محؿ دراستنا كعينة بحثنا 

 ىـ بنائيـ بحؿ كاجباتيـ المنزلية المفركضة عمييـ، فيـ يقكمكف بتذكيرأنيـ يقكمكف بأمر أ

 1,9032: باتيـ عالي جدا قدر بػاكبالحرص عمى كجكب حميا كاستيعابيا، فكاف متكسط اج

، كىي قيـ عالية تدؿ عمى أف ىناؾ متابعة متكاصمة 0,30054 :باالنحراؼ معيارم ثبت بػ

 عمى كاجبات أبنائيـ، كىذه االجابات تتفؽ مع اجابات معممي ىؤالء اآلباءكدقيقة مف قبؿ 

:  إلى أفاشاركأالتالميذ خالؿ مقابمتنا بيـ، حيث 

 

 المنزلية المفركضة عمى التالميذ بطبيعة الحاؿ تككف عمى جميع التالميذ كال تقتصر عمى الكاجبات"

 المتفكقكف ليا مميزات خاصة كنابعة مف فئة غير أف بأدائيـ،المتفكقكف فقط، بحيث يقـك الجميع 

                                                           
مجمة الدراسات كالبحكث "، التحصيؿ الدراسي بيف التأثيرات الصفية كمتغيرات الكسط االجتماعي: سميرة كانجف- 1

 .71، جامعة الكادم، ص 2014، العدد الرابع جانفي "االجتماعية
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ل المدرسة ػػػػػاجتيادىـ المتكاصؿ كدعـ أكلياءىـ في المنزؿ، كما أكد ليـ ذلؾ زيارات األكلياء المتتالية اؿ

ض الصعكبات التي يريدكف ػػػػمعمـ كتحاكرىـ معو حكؿ طبيعة ىذه الكاجبات كحثيـ عف بعاؿبكلقاءاتيـ

 يككف حكرا فقط عمى أكلياء المػػػدارستفادييا لكي ال تعترض عمى أداء أبنائيـ، كىذا التردد كاإلقباؿ عمى 

( 1)".ر بيف األسرة كالمدرسةػػػػػكثر فأكثأات ػػػػػد العالؽػػػػػىذه الفئة المتفكقة، كىذا مايزيد مف تكطي

 .(... صفحة6-7)كىذا ما قد يتفؽ مع ما تـ تفسيره في الجدكؿ رقـ

 .12-7جدول رقم

 .يوضح مساعدة الوالدين البنيم لحل الواجبات المنزلية

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  .06العبارة رقم

تساعد ابنؾ عمى حؿ 

 .الكاجبات المنزلية

27 87.10 4 12.90 1,8710 0,34078 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

دكف أبناءىـ في حؿ ػػػػ بأنيـ يساعاألمكرصرحكا مف أكلياء %87.10 : يكضح لنا ىذا الجدكؿ أف نسبة

ل التمميذ مف عمؿ خارج  ػػػػؿ ما يسند إؿػػػػؾ: "مػػػػػالكاجبات المنزلية، مع  العمـ بأف الكاجبات المنزلية ق

                                                           

.بيانات متحصؿ عمييا مف المقابمة المفتكحة مع معممي التالميذ المتفكقكف-  1 
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الصؼ مف حفظ لمقرآف الكريـ، أك تحضير، أك مراجعة، أك حؿ لمتمرينات، كغيرىا مما يناسب المرحمة 

التعميمية كطبيعة المادة، أك تمخيص جزء مف كتاب يحدده ليـ المعمـ، أك تجربة أك حؿ لبعض 

( 1").المشكالت

فالكاجبات المنزلية تزيد مف استيعاب التالميذ لدركسيـ أكثر فاألكلياء يسعكف جاىديف لمحفاظ عمى 

 في حؿ الكاجبات المنزلية بشكؿ مستمر كدائـ ككاف ىذا نيـمستكيات أبنائيـ الدراسية لذلؾ فيـ يساعدك

 ذك 1,8710:  بػكاضح بشكؿ كبير مف خالؿ اجاباتيـ التي كانت ذات متكسط حسابي مكجب قدر 

 كىذا ما يستخمص منو أف المبحكثكف يدرككف مدل ،0,34078: انحراؼ معيارم قدر ىك اآلخر بػ

بنائيـ كمراعاة كاجباتيـ المنزلية كمساعدتيـ عمى أدائيا، كىك مؤشر ايجابي أالعالقة الكطيدة بيف تفكؽ 

.  ثر كاضح عمى تحصيميـ الدراسي العاليأيثبت لنا أف لممتابعة األسرية 

 .13-7جدول رقم 

 .يوضح قيام الوالدين بحل الواجبات المدرسية المفروضة عمى ابنيم

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  .07العبارة رقم

تقـك انت بحؿ الكاجبات 

 .المنزلية التي تفرض عمى ابنؾ

0 0 31 100 1,0000 0,00000 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

                                                           
عمى 13/06/2015: كالتفعيؿ، تاريخالزيارةاإلىماؿالكاجب المدرسي بيف :  منتديات العز الثقافية-1

 http://kenanaonline.com/users/Education-Learning/posts/154373: مف مكقع 14:35:الساعة

 

http://kenanaonline.com/users/Education-Learning/posts/154373
http://kenanaonline.com/users/Education-Learning/posts/154373
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في الجدكؿ السابؽ اتضح لنا مدل االىتماـ الكبير الذم يكليو األكلياء لمكجبات المنزلية المفركضة عمى 

دراكيا كمدل مساعدتيـ لفيميا ، أبنائيـ  بما يتكافؽ مع العممية التعميمية داخؿ الصؼ كاستيعابياكا 

الدراسي، غير أف ىذا ال يعني بأف األكلياء ىـ الذم يقكمكف بحؿ ىذه الكاجبات، كىذا ماجاء بو ىذا 

الجدكؿ بالدراسة كالتحميؿ، بحيث صرح  المبحكثكف، أم أكلياء التالميذ المتفكقكف بأنيـ ال يقكمكف بحؿ 

 بال، كيعمؿ ذلؾ بأف ىذه الفئة %100 :الكاجبات المنزلية التي تفرض عمى أبنائيـ، فكانت اجاباتيـ بنسبة

مميزات خاصة بيا كتسعى مف ليا ك تقـك بأداء كاجباتيا بنفسيا نظرا لما مف التالميذ ىي فئة متفكقة 

: ىيالتمميذ المتفكؽ التي يتميز بيا خصائص اؿدائما لألفضؿ ألف مف بيف 

 .صاحب طمكحات كأىداؼ عالية- 

  .صاحب عزيمة كىمة عالية في الدراسة – 

  .كاثؽ مف نفسو غير شاعر بالعجز – 

  .قكم اإلرادة كالشخصية ال يخضع ألىكاء اآلخريف كرغباتيـ – 

 .قادر عمى ضبط النفس كتنظيـ أعمالو – 

 .صبكر، متحمؿ لمصعكبات كمكاجية العقبات الدراسية – 

 .ناجح في عالقتو مع المحيطيف بو – 

 .فعاؿ، نشيط ال يعرؼ الكسؿ كالخمكؿ – 

  .محب لمعمـ كالمعرفة كالمطالعة – 

. يجيد استثمار األكقات لممذاكرة بالطرؽ العممية كتطبيؽ معايير المذاكرة الناجحة- 

ىؤالء :" يضا لنا معممكىـ بأفأ لذلؾ فيذه الفئة مف التالميذ ىي مختمفة عف البقية، كىذا ما أكده 

ؿ تعدل ػػػ ال ينحصر فقط عمى حؿ الكاجبات المنزلية أك التماريف داخؿ الصؼ الدراسي بتفكقيـالمتفكقكف 
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ذلؾ إلى سمككيـ كانضباطيـ داخؿ الصؼ، كتركيزىـ في الحصص الدراسية،  كىذا ما يجعؿ عالمات 

التقكيـ لدييـ متقاربة مع عالمات االمتحانات لذلؾ فيـ نخبة الصؼ بصفة خاصة كنخبة المدرسة التي 

( 1)."ينتمكف الييا بصفة عامة

 .14-7جدول رقم

 .يوضح معاقبة الوالدين البنيم عند تأخره في العودة لممنزل

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  .08العبارة رقم

تعاقب ابنؾ عندما يتأخر 

 .في العكدة الى البيت

18 58.06 13 41.94 1,5806 0,50161 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

    لقد تبيف لنا مف الجداكؿ السابقة الذكر أف المبحكثيف عمى دراية تامة بمدل أىمية متابعة ابنيـ دراسيا 

نيـ أكمدل اىتماميـ بما يقـك بو داخؿ الصؼ أك خارجو، كفي ىذا الجدكؿ كانت اجاباتيـ حكؿ ما اذ 

كؿ ػػػػكيمكف الؽأ في طريؽ العكدة مف المدرسة، فالبعض منيـ تأخركاائيـ في حالة ما اذ ػػػػػيعاقبكف أبف

 إلى أف ىذا التأخر قد يتسبب في تدىكر اشاركك أ، 58.06%:  بنسبة18 بنعـ بتكرار اجابكأغمبيتيـ أ

بة ػػػ كبنس13رار ػػػػػػ بال بتؾاابكػػػجأتحصيميـ الدراسي لذلؾ فيـ يمنعكنو منذ البداية، غير أف البعض اآلخر 

لكىـ كيعيدىـ ػػػـ مف يكصػػػػبنائيـ ال يتأخركف في العكدة كأنيـ قأ اجابتيـ بال بأف عممكابحيث 41.94%

اتيـ ػػػػػػػػؿ اىتماـػػػػػىـ، كأف ؾػػػػػػدث ألبنائػػػػػػػكر ال تحػػػػػػػػػػؿ ىذه األـػػػػػػؾ فمثػػػػػإلى المنزؿ يكميا، لذؿ
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تككف منصبة فقط عمى حرصيـ ألدائيـ كعمى تحديد أكقات الدراسة كتقسيميا، كىذا 

 : لنا الجدكؿ اآلتيقما سكؼ يكضح

 .15-7جدول رقم 

 .يوضح تحديد الوالدين أوقات الدراسة البنيم

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  .09العبارة رقم

تقـك بتحديد أكقات 

 .الدراسة البنؾ

19 61.29 12 38.71 1,6129 0,49514 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

: أف المبحكثيف يقكمكف بتحديد أكقات الدراسة ألبنائيـ بمتكسط حسابي مكجب قدر بػالى يشير الجدكؿ 

شكؿ مستمر كىذا ماتـ ب المتكسط بأف األكلياء يتابعكف دراسة أبنائيـ يكميا، كذا، يؤكد لنا ق1,6129

ال يمكف انكار أف متابعة االبف في المنزؿ تزيد مف تفكقو : " بأنواتأكيده مف قبؿ المعمميف الذيف صرحك

كبحكـ الخبرة العممية، فجميع التالميذ المتفكقكف يتمقكف متابعة لكاجباتيـ، فأكلياء ىؤالء التالميذ يتتبعكف 

 كىذا ما يزيد مف فاعمية  التي تمنح ليـ اليكمية كيحددكف ليـ أكقات لحؿ تمؾ الكاجبات،أبنائيـ نشاطاتيـ 

التمميذ داخؿ الصؼ الدراسي، كبتالي تفتح لو المجاؿ لممشاركة كالحكار كىنا يبرز أكثر تميزه عمى بقية 

( 1)".التالميذ
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يكثر استعماؿ جممة الظركؼ بقكليا أنو  اجتماعيات التربية كىذا ما يؤكد لنا أكثر ما أشارت إليو

األسرة في تأثيرىا عمى التفكؽ أك القصكر الدراسي عمى التي تمارسيا كالمؤثرات االجتماعية المباشرة 

اعتبار أنيما ال يظيراف في عزلة عف تمؾ السياقات االجتماعية كاالقتصادية كالتربكية التي تشكؿ المناخ 

قصد بالمناخ في معناه الكاسع ذلؾ الكسط  مالتربكم العاـ المساعد إلفراز التفكؽ أك القصكر الدراسي، ك

 .المباشر كالتأثيرات االجتماعية كالنفسية كالثقافية كالتعميمية التي يعيش فييا الطالب كيتأثر بيا

: الثانيةعرض وتحميل بيانات الدراسة حسب الفرضية  7-1-1

الثانية     بعد ما تـ عرض كتحميؿ بيانات الفرضية األكلى في ىذا العنصر سيتـ عرض بيانات الفرضية 

كقد ، سي لمتمميذاف لمعالقة القائمة بيف المعمـ كاألسرة تأثير عمى التفكؽ الدرأ:  كالتي كاف فحكاىالمدراسة،

ك تفسيرىا ك  كسيتـ تكضيحيا ػ،بعادا ليذه الفرضيةأجابت عينة البحث عمى جميع البنكد التي تمثؿ أ

:  التاليةالجداكؿكثر في تحميميا أ

 .16-7جدول رقم 

 .يوضح مناقشة الوالدين مع المعممون جدول الواجبات المنزلية عبر دفاتر التواصل

المتوسط  %ال  %نعم  .10العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

تناقش جدكؿ الكاجبات المنزلية مع 

 .المعمميف مف خالؿ دفاتر التكاصؿ

21 67.74 10 32.26 1,6774 0,47519 

. spssاإلحصائينتائج التحميؿ :المصدر
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مف الميـ لممدرسيف خمؽ نكع مف التكاصؿ االيجابي المستمر مع أكلياء      يكضح ىذا الجدكؿ أنو 

األمكر يتجاكز العالقة التقميدية التي تتسـ بحؿ الخالفات ك ضبط األبناء ك تتبع مردكدىـ الدراسي كحؿ 

ك أف ،   فالعممية التعميمية التعممية تحتاج مف الجميع الكعي بأىمية التعاكف ك تظافر الجيكد،مشاكميـ

لكؿ منا دكر ىاـ في حياة المتعمميف داخؿ الفصؿ أك في البيت، ك األىـ مف ذلؾ أف االتصاؿ ك 

التكاصؿ يشكالف السبيؿ الكحيد لتكامؿ ىذه األدكار، كمف بيف صكر االتصاؿ التي تزيد مف تقرب 

 التي يقـك المعمـ بكضع مالحظات عمييا كيطمب مف دفاتر التواصلالمعمميف بأكلياء التالميذ المتفكقكف 

التمميذ أف يطمعيا لكالديو فيي طريقة جد ناجحة كىذا ما أثبتو لنا ىذا الجدكؿ بمتكسط حسابي عالي جدا 

تكاصؿ مع أكلياء يسعكف إلػػػى اؿ يستخمص منيا أف المعمميف %67.74:   كتقدر نسبتيـ بػ1,6774: بمغ

اركة ػػػػمشخمػػػػؽ عمى بشتى الطرائؽ الممكنة ك ىذه الطريقة أحد السػػػػبؿ التي تساعدىـ التالميذ المتفكقكف 

. اليمكحو كتأكيده أكثر في الجدكؿ اؿػػػػكؼ يزيد مف تكضيػػػػػػكىذا ما سا، معفعالة بيف الطرفيػػػػف 

 .17-7جدول رقم

 .يوضح مشاركة المعممون مع األولياء في وضع توقعات عن ابنيم المتفوق

المتوسط  %ال  %نعم  .11العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

يضع المعممكف مجمكعة مف التكقعات عف 

 .ابنؾ المتفكؽ خالؿ الدرس كيعممكنؾ بيا

19 61.29 12 38.71 1,6129 0,49514 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

 لنا مف خالؿ اأكدك- مكر التالميذ المتفكقكف دراسياأكلياء أ- يف لنا مف خالؿ ىذا الجدكؿ أف المبحكثيفبيت

 صحة كحقيقة التكاصؿ بينيـ كبيف معممي أبنائيـ، فكانت نسبة اجاباتيـ بنعـب االجابة عمى ىذا البند قىذ
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، 1,6129 : كىي نسبة عالية مقارنة بإجابتيـ بال، بحيث كاف متكسط اجاباتيـ يقدر بػ% 61.29 :بػ

كىك متكسط عالي أثبت لنا أف المعمميف كاألكلياء عمى تكاصؿ كالدليؿ أف ىناؾ فرص تسمح ليـ بتحاكر 

مع المعمميف بحيث يعممكنيـ بجؿ التكقعات التي يالحظكنيا عمى أبنائيـ كيعممكنيـ بيا كىذا ما أشارت 

أف بحيث ترل باقع اتصال المؤسسات التربوية بالجزائر في دراستيا حكؿ ك"زيتوني صبيرة"إليو الباحثة 

المؤسسة التربكية ىي كسط تتقابؿ فيو عدة مشاريع منيا ما ىك متعمؽ باألفراد كمنيا ما ىػك متعمػؽ 

كعميو فإف العممية التربكية معادلة متفاعمة تنقسـ أدكارىا أطرافا عدة أىميا األسرة ،بالمكانة في المجتمع

 كبغض النظر عف اختالؼ الرؤل ككجيات النظر بينيما فإف االتصاؿ بينيما أمر ضركرم ،كالمدرسة

حيثيستعيف المعمـ باألسرة في التعرؼ عمى مكاىب كقدرات التالميذ كيستطيع أيضا مف خالؿ التنسيؽ مع 

األسرة التأكيد عمى الكثير مف القيـ المراد إكسابيا لمتمميذ، مما يجعؿ األسرة ك المدرسة يسيراف في خطيف 

ف مشاركة األسرة لممدرسة إ إلى جانب ذلؾ ؼ،متكازييف في تربية التمميذ، ال يتعارض أحداىما مع اآلخر

في األنشطة التربكية يترؾ أثرا كبيرا في جعؿ البيئة المدرسػية نشطة ك فعالة في تربية اإلبداع كتنمية 

( 1).التفكير االبتكارم لدكر التمميذ

 

 

 

 .18-7جدول رقم

                                                           
 جامعة المسيمة ،"مجمة العموم االنسانية واالجتماعية "،،كاقع اتصاؿ المؤسسات التربكية بالجزائر: زيتكني صبيرة- 1

 .374،ص 2014 سبتمبر 16الجزائر، العدد
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 .يوضح اتصال المعممون باألولياء إلعالميم بطبيعة نشاط ابنيم المتفوق

المتوسط  %ال  %نعم  .12العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

يتصؿ بؾ المعممكف ليعممكؾ 

 .بطبيعة نشاط ابنؾ الدراسية

 

18 

 

58.06 

 

13 

 

41.94 

 

1,5806 

 

0,50161 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

    قد تـ اثبات أف التكاصؿ فعاؿ بيف المعمميف كأسرة التمميذ المتفكؽ في الجداكؿ السابقة الذكر كىذا 

أف المعممكف يتصمكف بيـ ليعممكىـ بطبيعة عمى الجدكؿ ىك اآلخر يتثبت ذلؾ مف خالؿ اجابات المبحكثيف

أكد مف خاللو األكلياء بأنيـ عمى 1,5806 :نشاط ابنيـ المتفكؽ دراسيا، بمتكسط ايجابي قكم حدد بػ

.   ةىـ الدراسيائبفأاتصاؿ بالمعمميف فيـ يعممكنيـ بطبيعة نشاط 

ة التربكية قد يترؾ أثرا كبيرا في جعؿ البيئة ػػػػم األنشطػػػػػػف مشاركة األسرة لممدرسة ؼإ فإلى جانب ذلؾ ؼ

ة التفكير االبتكارم لدكر التمميذك إقامة العالقات الطيبة ػػػػالمدرسػية نشطة ك فعالة في تربية اإلبداع كتنمي

 عمى ما يدكر في كاع في أف يتعرؼػػػػفي البيئة المحمية لألكلياء كالمدرسة يتيح فرصة عظيمة ألفراد المجتـ

 كحينئذ ال يدخر أفراده ،ىـ مف مناىج تعميميةػػػػة ك ما تقدمو ألبنائػػػػػأعماؿ تربكممف المدرسة كما تقـك بو 

جؿ النيكض بأبنائيـ كاالرتفاع بمستكاىـ أجيدا مف التعاكف كاالتصاؿ بالمدرسة كاالشتراؾ في نشاطيا مف 

ق كحيو كقريتو ػػػق كمنزؿػػػػػػػػق كأصدقائػػػػػػػم أسرتػػػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػ بالتمميذز حياة ػػػػة مرؾػػػػت المدرسػػػػػفميس،التربكم

ادر ػػػػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػػػػػػػػذ عػػػػػػػػػػػزؿ التالميػػػػػػػػػػج يعػػػػػػم أك منوػػػػػػ كأف أم نظاـ تعميـ،ف كؿ ذلؾػػػػػم تتضـػػػػكعالقتو الت

ة ال يمكف أف تنمكا نمكا طبيعيا إال ػػػػػػػػائنػات البشػرمػػػػػػؾ ألف الؾػػػػق، كذؿػػػػػػق يديف نفسو بنفسػػػػػػق كانفعاالتػػػػػػػػػػخبرات

مف خالؿ اتصاليا بأفراد المجتمع فالتالميذ يتأثركف باآلخريف، كما أف اآلخريف يتأثركف بيـ، كالمدرسة 
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 تماما في أداء ميمتيا المككمة ليا باستخداـ أية مساىمة ايجابية يمكف أف تستمدىا مف االستفادة يمكف 

( 1).البيئػة المحيطة بيا كأف مف كاجبيا إصالح ما يشكب ىذه البيئة مف نقائص

لتربية عممية اجتماعية تيدؼ إلى بناء شخصيات األفراد مف أجؿ تمكينيـ مف مكاصمة حياة الجماعة  فا

 فكؿ مجتمع ، كعمى ىذا األساس فإنيا عممية تعميـ كتعمـ لألنماط السمككية كاستمرار لثقافة المجتمع

يحتكم عمى جماعات متفاعمة كيجب أف تقكـ عممية التفاعؿ عمى التعاكف الجيد بيف المدرسة كاألسرة 

كتككيف خيكط األُلفة كالترابط مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربكية مف خالؿ االتصاؿ المباشر بيف أكلياء 

األمكر كاألسرة كالمدرسة كمشاركة أكلياء األمكر في تقديـ المالحظات كالدعـ لممدرسة، أيضا قياـ 

المدرسة بإبالغ أكلياء األمكر عف سمكؾ أبنائيـ داخؿ المدرسة، كمشاركة أكلياء أمكر الطمبة في 

نما  المناسبات الدينية كالكطنية كالثقافية لذا ال يمكف اعتبار األسرة كالمدرسة مؤسستيف منفصمتيف كا 

مؤسسة كاحدة تكمؿ أحداىما األخرل كىذا التكامؿ كالتعاكف بينيما يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية 

 (2.)كالعممية

 

 

 

 .19-7جدول رقم

                                                           

.374جع السابؽ نفسو، ص ر الـ: زيتكني صبيرة-  1 
2

-.http://www.almanalmagazine.comمرجع سابؽ  المناخ المجتمعي األسرم كأثره عمى التحصيؿ الدراسي ،

 .الذكر

http://www.almanalmagazine.com/
http://www.almanalmagazine.com/
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 .لتعرف عمى طبيعة نشاط ابنيم في الصفلمصف يوضح دعوة المعممون لألولياء 

المتوسط  %ال  %نعم  .13العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

يقـك المعممكف بدعكتكـ الى رؤية كيفية 

تعمـ أبنائيـ في الصؼ خالؿ فعاليات 

 .اليكـ المفتكح الذم تقيمو المدرسة

 

21 

 

67.74 

 

10 

 

32.26 

 

1,6774 

 

0,47519 

. spssنتائج التحميؿ االحصائي : المصدر

 أشار ىذا الجدكؿ إلى أف معممكا التالميذ المتفكقكف دراسيا يقكمكف بدعكة األكلياء خالؿ فعاليات اليـك 

بنسبة - األكلياء-  االبتدائية في كؿ سنة دراسية، فكانت اجابات المبحكثيفالمدارسالمفتكح الذم تنظمو 

عمروني ككما تـ تكضيحة في دراسة نظاـ اليكـ المفتكح ؼ، 1,6774:  كبمتكسط قكم قدر بػ67.74%

س االبتدائية في والية  بعنوان خميفة قدوريو تارزولت حورية  ض المدار واقع المساندة األسرية لبع

ما ىك إال تعبير عف الثقة المتبادلة بيف أكلياء األمكر كالمدرسة، كىك في نفس الكقت  2013عام الوادي 

أسمكبا لتقكيـ العمؿ المدرسي كتطكيره، كيتـ تطبيؽ ىذا اليـك بإرساؿ دعكة تكجييا المدرسة ألكلياء األمكر 

لقضاء يـك دراسي كامؿ في المدرسة كلكلي األمر الحرية الكاممة في التقاء مف يشاء مف العامميف 

 .بالمدرسة حتى التالميذ أنفسيـ

يبيف لنا مدل قكة العالقة بيف المعمميف كأسرة التمميذ المتفكؽ ىذه األخيرة التي تؤثر بشكؿ كبير كىذا ما 

كضحيا لنا المعممكف خالؿ مقابمتنا بيـ أك نقص تحصيؿ التالميذ، لككف أف ىذه الزيارات ككما أفي زيادة 

 المتفكؽ ىك زياراتيـ كاتصاالتيـ المتكاصمة، التمميذرة ػػػػػػػمايجعؿ المعمـ عمى عالقة بأس:" أفاببحيث أكدك
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فتمقائيا تنشأ مثؿ ىذه العالقات التي تزيد مف رغبة التمميذ في التميز كاالجتياد أكثر كىي بالنسبة لنا نقطة 

( 1)".ايجابية

 .20-7جدول رقم 

 .يوضح استجابة األولياء لدعوات المعممون

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  .14العبارة رقم

 0,50800 1,5161 48.39 15 51.61 16 .تستجيب ليذه الدعكات

. spssر نتائج التحميؿ االحصائي المصد

كلياء األمكر بالدعكات التي أ   يعتبر ىذا الجدكؿ تكممة لمجدكؿ السابؽ بحيث يكضح لنا مدل اىتماـ 

، كىك متكسط ايجابي يبيف لنا مدل االىتماـ 1,5161:ػ  بحيث تكسطت اجاباتيـ بالمدارستأتييـ مف 

بنائيـ ال أخص تالذم يكليو األكلياء لمثؿ ىذه الدعكات كالحرص عمى االستجابة ليا، فيي بالنسبة ليـ 

كثر عما يدكر داخؿ المجتمع المدرسي كمدل تأقمـ ابنيـ معيا أنيا قد تفتح ليـ المجاؿ لمتعرؼ  أ ك،غير

، لذلؾ صرح كتجنبو لمصعكبات التي تظير مف فترة ألخرل كتمس درجات التحصيؿ الخاص بالتالميذ

 .المبحكثكف بأنيـ يضعكف ىذه الدعكات ضمف أكلكياتيـ

 أك المعممةعمـػقـك الـاألكلياءك التالميذك المعمـ،فيبجمسة مشتركة بيف الذم تقيمو المدرسة في ذلؾ اليـك ؼ

 أيضا إذا التعميميةات ػػػػػ، كاإلشارة إلى الصعكبالتمميذة ألداء ػػػػػػ باستعراض الجكانب اإليجابيا المقاءخالؿ ىذ

 تمميػػػػػػػػػػػذؿ ػػػػػػػركؼ ؾػػػػػػػػل ظػػػػػػػرؼ عؿػػػػػػػ لمتعكلياءـ كاألػػػػػػػػػػػكجدت، ككذلؾ تخمؽ عالقة بيف المعؿ

                                                           

.بيانات متحصؿ عمييا مف المقابمة المفتكحة مع معممي التالميذ المتفكقكف-   1 
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 بعض ليف في  العاـاألكلياءككذلؾ تعطي المجاؿ لممدرسة لالستفادة مف بعض ،  مف كؿ النكاحي

 لتحقيؽ  ىذا ما يسمح  اليكايات في المساعدة في برامج المدرسة المختمفة كأصحابالكظائؼ أك 

 فيما عمى اتصاؿ دائـ ببعضيما البعض سعيا الى تحقيؽ أىدافيما التي .التكاصؿ كالعمؿ عمي استمراره

تنصب عمى الفرد المتمدرس كجعمو ناجحا في الحياة كالتأكيد دكما عمى تفكقو كتميزه ليككف فردا صالحا 

. في مجتمعو

 .21-7جدول رقم

 .يوضح تبادل اليدايا بين األولياء ومعممي ابنائيم

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  .15العبارة رقم

تقـك بتقديـ ىدايا رمزية 

 .لمعمـ ابنؾ

19 61.29 12 38.71 1,6129 0,49514 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

لشكر كالثناء لمعممي أبنائيـ ا يقدمكف ىدايا كانكا   يكضح ىذا الجدكؿ اجابات المبحكثيف حكؿ ما اذ 

، يعمؿ بأف أكلياء 1,6129:  كبمتكسط حسابي قكم يساكم%61.29:بحيث كانت اجاباتيـ بنعـ بنسبة

التالميذ المتفكقكف يدرككف مدل ضركرة تكريـ معممي ابنائيـ مف فترة ألخرل، مقابؿ مجيكداتيـ الجبارة 

. كثر معيـ كالتقرب منيـأخرل تكطيد العالقة أالتي يقكمكف بيا مف جية، كمف جية 
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فمثؿ ىذه اليدايا الرمزية التي تقدـ لممعمميف مف فترة ألخرل تبعث في نفسيتيـ الشعكر بمدل قيمة الجيد 

الذيف بذلكه كالذم كاف سبب في تفكؽ ىذه الفئة المتميزة مف التالميذ، ك بتالي يدفع بو إلى زيادة اىتمامو 

 .بيـ أكثر فأكثر

ك مفركض انما أمر ليس حتمي أك المعمـ الخاص أ سكاء كاف معمـ المدرسة االبفتقديرمجيكد المعمـ مع ؼ

نو أ  ل اؿالبنيماباإلضافةف يعممو األب اك األـ  أ  يستطيع ك االحتراـىك  درس في العطاء كالتقدير 

ف مجيكد المعمـ  ىك أ كجكد مشاعر رضا كحب كتقدير كامتناف لممعمـ عمي مجيكده  فبرغـ لعالمة عؿ

 االبف بشراء ىدية  بسيطة ليقدميا االبفسرة أفراد أحد أ اف قياـ إالجر أ عنو يتقاضىكاجب مقدس  كعمؿ 

.  لالبف عمي تمقينيا األسرةف تحرص ألمعممو  يعتبر بمثابو دركس قيمة البد 

 .22-7جدول رقم

 .يوضح معالجة المعمم مع األولياء المشاكل السموكية لمتمميذ

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  .16العبارة رقم

يعالج المعمـ معؾ المشاكؿ 

 .السمككية البنؾ المتفكؽ

16 51.61 15 48.39 1,5161 0,50800 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

    يتبيف مف خالؿ ىذا الجدكؿ أف المعمـ يشرؾ أكلياء التالميذ المتفكقكف في معالجة المشاكؿ السمككية 

غمبيـ بأنيـ يعالجكف مع المعمـ كافة الصعكبات التي  أجاب أالتي قد تعترض ابنائيـ في المدرسة، حيث 
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ألكلياء لممساعدة في تفادم ىذه العراقيؿ، فكاف متكسط اجاباتيـ يقدر ايعجز المعمـ كحده في حميا فيمجأ 

.  مف االجابات بنعـ%51.61 كبنسبة مئكية كصمت إلى 1,5161: بػ

خميفة و عمروني تارزولت حورية كتتفؽ ىذه البيانات مع ماجاءت بو الدراسة التي قاـ بيا كؿ مف 

ي  حول قدوري س االبتدائية في والية الواد ض المدار ال : بأنه 2013عام واقع المساندة األسرية لبع

يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ أف تستقيـ تربية التمميذ في المدرسة ما لـ تتكاثؼ الجيكد بيف البيت 

 يتـ ذلؾ دكف تبادؿ الزيارات بيف  الكرة حكؿ تربية األبناء كاكالمدرسة، كالقياـ بالتنسيؽ كتبادؿ الرأم كالمش

.    أكلياء األمكر كالمدرسيف

 .23-7جدول رقم

 .يوضح االتصال الدائم المستمر بين المعمم واألولياء حول األداء التعميمي

المتوسط  %ال  %نعم  .17العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

المعمـ عمى اتصاؿ بؾ بشكؿ 

مستمر حكؿ األمكر المتعمقة 

 .باألداء التعميمي البنؾ المتفكؽ

 

19 

 

 

61.29 

 

12 

 

 

38.71 

 

1,6129 

 

0,49514 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد
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 مف %61.29 كأسرة التمميذ المتفكؽ فقد أجاب المعمـ المستمر بيف االتصاؿيكضح لنا ىذا الجدكؿ 

 (1): كيمكف تعميؿ ذلؾ بما يمي1,6129: المبحكثيف عمى اثبات ذلؾ بمتكسط حسابي عالي قدر بػ

 :لتكطيد ىذه العالقة كلتعميؽ االتصاؿ في المدرسة الحديثة ال بدَّ مف اإلشارة إلى األمكر التالية

ف المدرسة ككلي األمر عمى اتصاؿ مباشر بأ، فعمى الطالب أف يدرؾ "الفريؽ الكاحد"تكطيد حقيقة -  

 . سمككوتنميةكيعممكف معان كباتفاؽ في سبيؿ تحصيمو العممي 

مف خالؿ التكعية األسرية حكؿ الرسالة التعميمية كتكضيح األىداؼ " اآلباء األذكياء"خمؽ مدرسة -  

الكاجبات المنزلية، ) تكضيح معاني كأىداؼ االلتزامات المدرسية صاالتربكية كمدل فعاليتيا خصك

 (...النشاطات المتنكعةك االنضباط، المنياج الصفي كالالصفي، 

كزرع الحافز اإلنساني في " األبكة المسؤكلة"مف خالؿ تكعية المعمـ حكؿ " المعمـ الذكي"خمؽ بيئة -  

 .أدائو التعميمي كالتربكم

طار كاإلطالعتكليد الكعي المتزايد -    عمى المناىج المدرسية المقرر كالجديد كالتقنية المستخدمة كا 

عمؿ المنياج الدراسي كذلؾ مف خالؿ اطالع األىؿ عمى الخطة المدرسية كعمؿ دكرات ألكلياء 

 .األمكر ليذه المستجدات التربكية

تكفير الجك التربكم المناسب لمدراسة في البيت كي يتمكف الطالب مف التفرغ لمدراسة في الجك -  

عفائو مف االلتزامات العائمية ليككف عنده المجاؿ الكافي لإلبداع في المجاالت التربكية  المالئـ، كا 

. كالعممية

دكار الييئة اإلدارية كالتدريسية أىذه االتصاالت الحديثة ىي نمط جديد لمتعميـ كالتعمـ كتقـك بتكسيع 

. كمسؤكلياتيـ التربكية لتشمؿ المجتمع برمتو فيتككف الفريؽ التربكم الكاحد

                                                           
  /http://www.schoolarabia.net،المدرسة العربية، االتصاؿ األمثؿ  بيف المدرسة كأكلياء األمكر: عماد طكاؿ- 1

 .23:07 عمى الساعة 13/06/2015تاريخ الزيارة 
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 .24-7جدول رقم

 .يوضح مجال مشاركة المعمم مع األولياء في زيادة تميز ابنيم

المتوسط  %ال  %نعم  .18العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

يفتح المعمـ المجاؿ الكاسع لممشاركة 

 .معؾ في الزيادة مف تميز ابنؾ

18 58.06 13 41.94 1,5806 0,50161 

  .spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

أف التعاكف بيف األسرة كالمدرسة مف العكامؿ الضركرية لنجاح العممية التربكية     يشير ىذا الجدكؿ إلى 

كالتعميمية، فحياة التالميذ الدراسية جزء ال يتجزأ مف حياتيـ اليكمية خمؼ جدراف المنزؿ، كبالتالي فإف 

ة التنشئة االجتماعية كالفاعؿ المؤثر في حياة الطالب كالطالبات عمى مّ ا في عمؿم أساساالمدرسة تعد شريؾ

زيادة مف رفع اؿصبح المعمميف يفتحكف مجاالت كاسعة قصد اشارؾ أكلياء األمكر في أحد سكاء، لذلؾ 

مسستكاىمالتحصيمي، قصد حفاظو عمى لقب المتفكؽ دراسيا عمى مدار السنكات الدراسية الالحقة كقد 

 يثبت قكة االتصاؿ الفعاؿ 1,5806 كبمتكسط حسابي ايجابي يساكم 58.06:  نعـكانت نسبة اجابتيـ بػ

. بيف األسرة كمعمـ المدرسة االبتدائية البنيـ

و  عمروني تارزولت حورية فإذ ما تـ تحقيؽ ىذا التعاكف بيف المؤسستيف فإنو كحسب ما جاءت بو دراسة

ف عدة أىداؼ إإذا ما أقيمت جسكر التفاىـ كالتفاعؿ االيجابي بيف البيت كالمدرسة ؼبأنو خميفة قدوري

 :سكؼ تتحقؽ لصالح الطالب منيا
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التكامؿ بيف البيت كالمدرسة كالعمؿ عمى رسـ سياسة تربكية مكحدة لمتعامؿ مع التمميذ بحيث ال يككف -

. ىناؾ تعارض أك تضارب بيف ما تقـك بو المدرسة كما تقكـ بو األسرة

.  التعاكف في عالج مشكالت التمميذ كخاصة التي تؤثر عمى مككنات شخصيتو-

. رفع مستكل األداء كتحسيف مردكد العممية التعميمية- 

 تبادؿ الرأم كالمشكرة في بعض األمكر التربكية كالتعميمية كالتي تنعكس عمى تحصيؿ الطالب كدراستيا -

. كدفعيا لمجيات المختصة لتنفيذ المناسب منيا

رفع مستكل الكعي التربكم لدل األسرة كمساعدتيا عمى فيـ نفسية التمميذ كمطالب نمكه كأسمكب التربية -

. المناسب كالبعد عف التدليؿ الزائد أك القسكة المفرطة

.   كقاية التمميذ مف االنحراؼ عف طريؽ االتصاؿ المستمر بيف المدرسة كالبيت-

 .25-7جدول رقم

 .يوضح اتصال المعمم المباشر بأسرة التمميذ عند غيابو من المدرسة

المتوسط  %ال  %نعم  .19العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

يتصؿ بؾ المعمـ شخصيا عند غياب 

 .ابنؾ المتفكؽ مف المدرسة

21 67.74 10 32.26 1,6774 0,47519 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد



 عرض و تحميل و تفسير بيانات الدارسة الميدانية و نتائجيا:                          الفصل السابع
 

- 195 - 
 

 جاىديف ا يشير لنا ىذا الجدكؿ أف غياب التمميذ المتفكؽ مف المدرسة يمثؿ حيرة كتخكؼ لممعميف فيحاكلك

لمعرفة ماكراء ىذا الغياب فيتصمكف مباشرة بأسرة التمميذ دكف تدخؿ االدارة أك أم كسائط، بؿ يتصؿ 

 1,6774: بػثبت صحة ىذا البند اجابات المبحكثيف بمتكسط حسابي عالي جدا قدر أالمعمـ شخصيا، كقد 

سرة التمميذ، كىـ يعممكنيـ بكؿ أدليؿ عمى أف معممكا التالميذ المتفكقكف ىـ عمى اتصاؿ كتنسيؽ مع 

. جؿ ضركرة المحافظة عمى المستكل التعميمي العالي لوأصغيرة ككبيرة تمس ىذا التمميذ كذلؾ مف 

: الثانيةعرض وتحميل بيانات الدراسة حسب الفرضية  7-1-2

بعد ما تـ عرض كتحميؿ بيانات الفرضيتيف األكلى ك الثانية،  سيتـ عرض بيانات الفرضية الثالثة ك 

األخيرة ك التي كاف فحكاىا أف جمعية أكلياء التالميذ تؤثر عمى التفكؽ الدراسي لمتمميذ ك في الجدكاؿ 

 :التالية سيتـ تكضيح ك تحميؿ ذلؾ بشكؿ أدؽ ك أبسط

 .26-7الجدول رقم 

يوضح قدرة اجتماعات جمعية األولياء عمى تقديم المعمومات حول التمميذ المتفوق لوالديو 

 .spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

يتبف مف ىذا الجدكؿ أف جمعية أكلياء التالميذ تسعى جاىدة الى تقديـ العديد مف التسييالت التي تساعد 

عمى السير الحسف لمعممية التعميمة لمتمميذ المتمدرس، كىذا ما اتضح أكثر في ىذا البند الذم كاف فحكاه 

 %نعم  .20العبارة رقم

 

المتوسط  %ال 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

تستطيع االجتماعات التي تعقدىا الجمعية 

 .تقديـ معمكمات مفيدة عف ابنؾ المتفكؽ

22 70.97 9 29.03 1,6452 ,486370 
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 ىذه االخيرة تستطيع القياـ بتقديـ معمكمات مفيدة عف التالميذ المتفكقكف، كتعمـ بيا أكلياءىـ كىذا ما أف

قد صرح بو األكلياء خالؿ اجاباتيـ عف أسئمة المقابمة، بحيث تمركزت اجاباتيـ حكؿ االجابة بنعـ بتكرار 

 9: ال بتكرار:  كىي نسبة عالية مقارنة بإجابات البعض اآلخر منيـ بػ%70.97 أم بنسبة 22: بمغ

كلياء التالميذ تساىـ في حؿ بعض األمكر التي تقؼ أ، كىذا ما يكضح لنا أف جمعية %29.03كبنسبة 

 كبانحراؼ معيارم قدر 1,6452:ماـ التالميذ، بدليؿ أف متكسط اجاباتيـ كاف مكجب كيقدر بػأحائؿ 

 يعمؿ مدل أىمية كضركرة اجتماعات مجالس األكلياء لمنجاح كزيادة تميز التالميذ 486370,ػ:ػب

. المتفكقكف أكثر

 فالعالقة بيف المدرسة ك أكلياء األمكر تسير بالفاعمية المستمرة عندما تركز عمى اظيار الجانب االيجابي 

ألداء األبناء ك بتالي فإنو ليس بالضركرة  استدعاء أكلياء األمكر فقط عندما تصادؼ مشكمة سمككية أك 

إبداء مالحظات عمى مستكاه التعميمي، بؿ استدعائيـ أيضا لتقيـ مجيكدات أبنائيـ، ك أيضا تكريـ 

التالميذ المتفكقيف في التحصيؿ الدراسي ك المتميزيف في األنشطة المدرسية، ك أيضا تكريـ األكلياء 

 .المتعاكنيف مع المدارس في المناسبات المختمفة التي تقيميا المدرسة

 

 

 

 

 .27-7الجدول رقم 

.  لحل المشاكل الصفيةاألولياء عمى تشارك المعممين مع األولياءيوضح قدرة لقاءات جمعية 
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المتوسط  %ال  %نعم  .21العبارة رقم 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

يتشارؾ المعممكف معؾ خالؿ لقاءات 

الجمعية بمعالجة بعض المشاكؿ السمككية 

 .التي قد يتعرض ليا ابنؾ المتفكؽ

 

21 

 

67.74 

 

10 

 

32.26 

 

1,6452 

 

0,48637 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

 يشارككف المعممكف في حؿ بعض المشكالت السمككية ا     يتضح مف الجدكؿ أف أغمب األكلياء كانك

 كبانحراؼ 1,6452: التي تعترض التالميذ المتفكقكف، فكانت اجاباتيـ بمتكسط مكجب عالي قدر بػ

:  ، كيفسر ذلؾ بأف0,48637: معيارم بمغ

    جمعية أكلياء التالميذ تمعب دكرا كبيرا في العممية التعميمية حيث تبرز صحتيا ككسيمة اتصاؿ في 

عممية التنسيؽ بيف األجيزة المختمفة، أك عف طريؽ المشاكرة في عممية اتخاذ القرارات التربكية، كتقدـ 

القرار األصح في جؿ المكاضيع المطركحة خالؿ ىذه المقاءات فيي تساىـ بااليجابية في اتخاذ 

ىا التربكم بما يممككنو مف ػػػػػػػة في عمؿػػػػػػػػػ لممدرسكبيرةكيستطيع اآلباء كاألميات تقديـ مساعدة (1).القرار

رات ػػػػػػػػػػد مف الخبػػػػػػػػػػػػػكؿ عمى المزمػػػػػػػىـ الحصػػػػػػػػػػـ، كما يمكفػػة أبنائوػػػػػػالخبرات كالتجارب التي اكتسبكىا بتربي

ف ػػػػػػػػػػػـ

 كبناء ،  المدرسة، كخاصة مف المعمميف المتخصصيف في معالجة المشاكؿ السمككية لألطفاؿ كالمراىقيف

عمى ذلؾ فعمى المدرسة أف تيتـ بالتكاصؿ المستمر مع أكلياء أمكر التالميذ سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ 
                                                           

، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، االتصاؿ المؤسسي في التفكير التربكم بيف النظرية كالتطبيؽ: ختاـ العناني كعمي العياصرة- 1

 .116، ص 2007عماف،



 عرض و تحميل و تفسير بيانات الدارسة الميدانية و نتائجيا:                          الفصل السابع
 

- 198 - 
 

مجالس اآلباء أك األميات كالمعمميف الدكرية كالمنتظمة، ككذلؾ االتصاالت الشخصية المستمرة، 

رساؿ الرسائؿ لكي يككف اآلباء كاألميات عمى صمو كثيقة بأحكاؿ أبنائيـ في  كاالتصاالت الياتفية، كا 

المدرسة مف الناحيتيف السمككية كالدراسية كلكي يعممكا مع إدارة كمعممي المدرسة يدان بيد، عمى تذليؿ كؿ 

.   المصاعب التي تجابييـ

   فانخراط اآلباء في جمعيات أكلياء التالميذ يعد بحد ذاتو مساىمة فعالة لنجاح أبنائيـ في حياتيـ 

الدراسية، ألف ىذه الجمعيات ليا أدكار كثيرةتساىـ بيا، ك أف نجاح االصالح البيداغكجي المتميز 

باالنتقاؿ مف منطؽ تعميـ مؤسس عمى تمقيف المعارؼ إلى منطؽ تعمـ مؤسس عمى تنمية كفاءات 

مستدامة اندماجية ك قابمة لمتحكيؿ،  فيي تساعد عمى التنسيؽ بيف المدرسة ك األكلياء ك تعريفيـ 

بالكاجبات ك الحقكؽ تجاه المؤسسة التعميمية مف خالؿ لقاءات دكرية تحسيسية يعقدىا مكتب الجمعية بيف 

األكلياء ك المعمميف ك بتالي خمؽ حكار مباشر بيف المدرسة ك األسرة تمتـز كميما بما فيو ألنو يخدـ 

مصمحة التمميذ ك بالتالي قدرتيـ عمى معالجة المعضالت كتذليؿ الصعكبات التي قد تعترضيـ كمف ثـ 

 (1).تساىـ في رفع مف المردكد الدراسي لديو 

 

 

 

 

 .28-7الجدول رقم 

                                                           

.26/08/2015 بتاريخ  20:30عمى الساعة -  http://www.khanchla-edu.com/t156-topic-
1
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 .يوضح قدرة لقاءات جمعية اولياء التالميذ عمى ابداء اآلراء لمساعدة المعمم

المتوسط  %ال  %نعم  .22العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

تفسح لؾ لقاءات جمعية األكلياء المجاؿ 

 .إلبداء أرائؾ لمساعدة المعمـ

20 64.51 11 35.49 1,8387 0,37388 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

كلياء التالميذ تقيـ اجتماعات داخؿ المدرسة كىذه االجتماعات تسمح أ   يبيف ىذا الجدكؿ أف جمعية 

لألكلياء بإبداء آرائيـ حكؿ سير العممية التعميمية التي يتمقاىا ابنيـ، فيالحظ أف اجابات المبحكثيف 

 منيا تشير إلى أف لقاءات جمعية أكلياء التالميذ تفسح ليـ المجاؿ إلبداء أرائيـ %64.51كانتبنسبة 

لمساعدة المعمميف فيما يتعمؽ بأبنائيـ، كاإلشارة دائما الى ما يتضح ليـ بأنو األفضؿ، فكاف متكسط 

 كقد يعمؿ ذلؾ بأنو كمف بيف 0,37388:، بانحراؼ معيارم قدر بػ1,8387االجابات عالي كمكجب بمغ 

: أىـ اإليجابيات التي تقكـ بيا لقاءات جمعية أكلياء التالميذ مايمي

. تكقعات عالية لمكفاءة التدريسية مف جانب ىيئة العامميف- 

. مناخ مكجو نحك العمؿ في المدرسة يسكده النظاـ كاليدكء- 

( 1).متابعة تقدـ كتحصيؿ التالميذ بصكرة متكررة- 

ماـ األكلياء كالمعمميف إلبداء آرائيـ أ   كىذا يؤكد أف لمجمعية دكر جد ميـ في فتح المجاالت الكاسعة 

. حكؿ العممية التعميمية

                                                           

.69، ص 1998، القاىرة،عالـ الكتب، المدرسة كالتمدرس: محمد منير مرسي-  1 



 عرض و تحميل و تفسير بيانات الدارسة الميدانية و نتائجيا:                          الفصل السابع
 

- 200 - 
 

ككذلؾ تستطيع الجمعية أف تنظـ الندكات ك المحاضرات ك حمالت التكعية ألكلياء األمكر لتكضيح أىمية 

 .التعاكف مع المدارس ك فكائدىا ألبنائيـ ك التكاصؿ مع المدارس

فتحسيس األكلياء ك تكعيتيـ بضركرة المساىمة ك المشاركة في بعض النشاطات إذ أمكف ك ابداء اآلراء ك 

االقتراحات أمر ضركرم ك ال بد  منو، ألف اىمالو يؤدم بشعكر األكلياء بالدكنية، في حيف أف مشاركتيـ 

 (1).تعكد بالفائدة ك تدخؿ الفرحة في نفكس التالميذ، ك تجعميـ يشعركف بكجكد آبائيـ في المؤسسة

 .29-7جدول رقم 

 .يوضح قدرة اجتماعات جمعية األولياء عمى تحديد مستوى أداء التمميذ المتفوق

المتوسط  %ال  %نعم  .23العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

يطمعؾ المعمـ خالؿ االجتماعات عمى 

 .مستكل أداء ابنؾ المتفكؽ في الصؼ

26 83.87 5 16.13 1,8387 0,37388 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

ـ بمستكل ػػػػػػػػػػػ بأف معممك أبنائيـ يطمعكنوا     يشير الجدكؿ الى أف أكلياء التالميذ المتفكقكف قد صرحك

ىـ بنعـ، ػػػػػػػػػػـ اجاباتػػػػػػػػػزت معظػػػػػػػػػطفاليـ خالؿ االجتماعات التي تديرىا جمعية أكلياء التالميذ، فتمرؾأأداء 

، 0,37388: كباالنحراؼ معيارم يساكم1,8387:، فكاف متكسط عالي مكجب قدر بػ%83.87: بنسبة

كىذه النسب كاف دلت عمى شيء فإنيا تدؿ عمى أف جمعية أكلياء التالميذ تساىـ بشكؿ كبير في زيادة 

                                                           

.15/05/1991 مؤرخ في 098/122/91 منشكر كزارم رقـ - 1
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ماـ المعمميف كاألكلياء لمنقاش كالتحاكر حكؿ ما يؤثر أتفكؽ التالميذ، كذلؾ يككف مف خالؿ فتح المجاؿ 

. عمى التمميذ كمحاكلة ايجاد حمكؿ ليا بشتى الطرؽ

  ك بتالي فإنو يمكف القكؿ بأف ىذه المشاركة التي تسمح بيا ىذه المقاءات تعمؿ عمى زيادة دعـ المجتمع 

لمعممية التربكية، حيث يسعى أكلياء األمكر إلى مساندة كتأيد تاـ لمخطط اصالح التعميـ ك تطكيره ك ذلؾ 

مف خالؿ تقديـ الدعـ المعنكم ك المادم كمما أمكف ذلؾ، ألنيـ عمى دراية تامة بأنيا تعكد بالدرجة األكلى 

 .عمى ابنيـ ك تميزه أكثر فأكثر

 ففي ىذه المقاءات يتـ تكعية األكلياء عمى ضركرة االتصاؿ بالمؤسسات التربكية التعميمية كتقديـ 

( 28)المساعدة المعنكية عمى األقؿ ألكالدىـ، ألنو يجعميـ ك كما سبؽ االشارة اليو في الجدكؿ رقـ 

يشعركف باتصاؿ الكالديف بالمدرسة ك يجعميـ يدرككف أنيـ لـ ينقطعكا عف أسرىـ كىذا الشعكر يعطييـ 

 (1).الثقة في المكاف الذيف يتكاجدكف فيو مف ناحية، كيشجعيـ عمى االستقامة كاالجتياد مف ناحية آخرل

  ك منو فإف المدرسة ال تستطيع تطكير عمميا ك تحقيؽ أىدافيا كالمضي قدما في ىذا الطريؽ دكف عمؿ 

 .مخطط ك جيد منظـ ك مشترؾ مع أكلياء األمكر

 

 

 .30-7جدول رقم 

 .يوضح قدرة اجتماعات جمعية األولياء عمى الحوار والنقاش حول الواجبات المنزلية لمتمميذ

                                                           

.13/03/2005 مؤرخ في 2039منشكر كزارم إلصالح نظاـ التقكيـ التربكم رقـ -  1
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المتوسط  %ال  %نعم  .24  العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

تتحاكر مع المعمـ خالؿ المقاءات حكؿ 

 .الكاجبات المنزلية التي تقدـ البنؾ المتفكؽ

27 87.10 4 12.90 1,8710 0,34078 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

ماـ األكلياء إلبداء أ   ىذا كقد أشار ىذا الجدكؿ إلى أف جمعية أكلياء التالميذ بجانب أنيا تفسح المجاؿ 

، فيي (29الجدكؿ رقـ )كضحو لنا الجدكؿ السابؽأآرائيـ حكؿ ما يدكر في حمقات الدراسة ألبناىـ، كما 

جباتو المنزلية التي تفرض عميو اأيضا ليا القدرة عمى مناقشة بعض األمكر التي تخص التمميذ، بما فييا ك

شار اليو ىذا الجدكؿ، فقد صرح األكلياء بذلؾ فكاف متكسط اجاباتيـ عالي جدا قدر أداخؿ القسـ كىذا ما 

 كىي قيـ عالية تفسر لنا مدل قدرة ىذه المقاءات 0,34078:  كباالنحراؼ معيارم كصؿ إلى1,8710: بػ

بنائيـ أماـ األكلياء لتعديؿ كتطكير كتحسيف ما يتمقاه أالتي تنظميا جمعية أكلياء التالميذ عمى فتح فرص 

. بنائيـ تفكقأفي حجرات الدراسة، كىذا ما يزيد مف

فيذه المقاءات أك االجتماعات يستطيع مف خالليا األكلياء اإلطالع عمى مستكل أداء األبناء في الصؼ ك 

بالتالي يدخؿ األكلياء في مناقشتيا مع معمـ ابنيـ في الصؼ الدراسي عما يستطيعكف تقديمو لرفع مستكل 

 .تحصيؿ أبناءىـ،مع تقديـ اقتراحات سيمة ك عممية يستطيع األكلياء تنفيذىا كالعمؿ بيا

فاألكلياء ك بصفتيـ أعضاء في الجماعة التربكية يشارككف مباشرة في تحسيف ظركؼ تمدرس أبنائيـ ك 

 (1).مراعتيا كالحرص عمييا بشتى الطرؽ

 .31-7جدول رقم 
                                                           

.23/01/2008 المؤرخ في ،مف القانكف التكجييي لمتربية الكطنية:25المادة -  1 
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 .يوضح قدرة اجتماعات جمعية األولياء عمى معالجة شكاوي المعممين

المتوسط  %ال  %نعم  .25العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

تعاقب ابنؾ اذ ما اشتكى أحد المعمميف خالؿ 

االجتماعات عمى سمكؾ غير الئؽ في 

 .الصؼ

 

13 

 

41.94 

 

18 

 

58.06 

 

1,4194 

 

 

0,50161 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

 االجتماعات التي تقيميا جمعية أكلياء التالميذ قد مست مختمؼ الجكانب  بأف   يكضح لنا ىذا الجدكؿ

منيا الثناء كمنيا العقاب، فقد صرح المبحكثكف أال كىـ األكلياء، بأنو اذا ما اشتكى المعممكف خالؿ ىذه 

بنائيـ عمى بعض السمككات التي يقعكف فييا كالتي قد تؤثر عمى أاألياـ التي تقـك الجمعية بتنسيقيا عمى 

ة كعدـ االنتباه لمدرس، فإف األكلياء غبك المشاأك قد تؤدم بيـ الى تشتت تفكيرىـ، أتحصيميـ الدراسي، 

، 18 بال، بتكرار اإلجابػػػػػػػػةكؿ ػػػػػػػػػػزت حػػػػػػػات األكلياء ىنا تمرؾػػػػػػػػػػف اجابأبنائيـ عمييا، غير أيعاقبكف 

أف ىؤالء التالميذ يتميزكف بالذكاء كاالجتياد كسمككيـ الحسف كىذا ما ب، كقد يعمؿ ذلؾ %58.06كبنسبة 

اء التالميذ ىي ػػػػػػػػػػػجمعية أكلي" شار اليو معممكىـ خالؿ مقابمتنا بيـ، بحيث صرح البعض منيـ بأف أقد 

رارات ػػػػػػػػؿ الؽػػػػػػػػػػعبارة عف ىمزة كصؿ البد مف تدعيميا أكثر ، كذلؾ العتبار أف ج

 التي تقرىا خالؿ انعقاد جمساتيا تحظى بنجاح، كبتطبيؽ عمى أرض الكاقع كيعكد بالدرجة األكلى 

(  1)".كاألخيرة لمتمميذ المتمدرس كذلؾ ألف معظـ األكلياء يركف بأنيا خاصة فقط بأبنائيـ

                                                           

.بيانات متحصؿ عمييا مف المقابمة المفتكحة مع معممي التالميذ المتفكقكف-  1 
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األكلياء خالؿ ىذه المقاءات يمكف أف يقدـ ك أنو اذا ما كانت ىناؾ مثؿ ىذه التصرفات فيي قميمة ك 

لممدرسة معمكمات ىامة كضركرية تساعدىا عمى تفيـ أحكاؿ التالميذ في البيت، كما يعانكنو مف مشاكؿ 

،كتأثيراتيا عمى سمكؾ األبناء كالكسائؿ الكفيمة بمعالجة السمكؾ المنحرؼ لدييـ فال يكفي  صعكباتك

نما ينبغي التعرؼ عمى الظركؼ التي يعيشيا ،لممعمـ أف يتعرؼ عمى أحكاؿ تالميذه في المدرسة فقط   كا 

التمميذ في البيت لكي يكّكف لو صكرة كاضحة عف المشاكؿ التي يعاني منيا داخؿ أسرتو مما يسّيؿ عميو 

 لدل العديد مف التالميذ، كبالتالي إمكانية مجابية تمؾ ليذه التصرافات الغير الئقةفيـ األسباب المؤدية 

.  كالتغمب عمييا بأقؿ ما يمكف مف الجيكدالتصرفات

 .32-7جدول رقم 

 .يوضح قدرة لقاءات جمعية األولياء عمى تطبيق التوجييات المطروحة

المتوسط  %ال  %نعم  .26العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

تتبع مختمؼ التكجييات التي تطرح خالؿ 

 .المقاءات التي تديرىا الجمعية

29 93.55 2 6.45 1,9355 0,2497 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

رض أل ػػػػػة عؿػػػػ يكضح ىذا الجدكؿ مدل قدرة لقاءات جمعية األكلياء عمى تطبيؽ التكجييات المطركح

م بنسبة ػػػ كىك تكرار عاؿ29: ـ بتكرارػػػػانت اجابتيـ بنعػػػػػىا فؾػػػػػػػػػرح المبحكثيف بأنيـ يتبعكفػػػػػػػالكاقع، فقد ص

 كيفسر ذلؾ بأف مف 0.2497:  بانحراؼ معيارم1.9355: ، كبمتكسط حسابي عالي قدر بػ93.55%

بيف األىداؼ التي تسعى الى تحقيقيا جمعية أكلياء التالميذ ككما تـ االشارة إلييا في الجانب النظرم 

: مايمي
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 دراسة شؤكف المجتمع المدرسي كحاجاتو. 

 دراسة مشكالت التالميذ كاحتياجاتيـ. 

  معرفة أكلياء األمكر باألنظمة المدرسية كقكانينيا كىذا مايجعميـ يييئكف أبنائيـ لمتعايش مع ىذه

 .القكانيف

  قمة كجكد مقابالت منظمة بيف المعمميف كأكلياء األمكر قبؿ تشكيؿ مجالس اآلباء كالمعمميف

 (1). القتصارىا عمى المناسبات، أك عند حدكث مشكمة لمتمميذ

  تساىـ الجمعية مع الفريؽ التربكم بتربية التالميذ عمى قيـ المجتمع الجزائرم ك المحافظة عمى 

 .ىكيتو

 .33-7جدول رقم

 .يوضح قدرة لقاءات جمعية األولياء عمى توطيد العالقة بين المعمم وأولياء التالميذ المتفوقون

المتوسط  %ال  %نعم  .27العبارة رقم

الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

تقـك بتقديـ اليدايا البنؾ عندما يتـ شكره 
 .لؾ مف قبؿ معممو خالؿ المقاءات

19 61.29 12 38.71 1,6129 0,4951 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

 بأف خالؿ انعقاد ا مف أكلياء التالميذ المتفكقكف صرحك 61.29 %:شار لنا ىذا الجدكؿ بأف نسبةأ

ذ ما تـ خالليا تقديـ الشكر كالثناء ألبنائيـ، فإنيـ يقكمكف بتقديـ ىدايا رمزية ليـ  اجتماعات الجمعية كا 

 1.6129: قصد تشجييـ في الفترات الالحقة، فكانت اجاباتيـ كبمغة األرقاـ عالية بمتكسط حسابي قدر بػ

                                                           

.85، ص مرجع سابؽ الذكر: فرحاف حسف بربخ-  1 
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، كىي قيـ مرتفعة تدؿ عمى مدل االرتباط الكبير بيف جمعية أكلياء التالميذ 0.4951كانحراؼ معيارم 

، مما يتضح مف خالؿ ذلؾ األخذ بعيف االعتبار جؿ المالحظات التي تخرج كزيادة تميز كتفكؽ التالميذ

بيا لقاءات الجمعية، كىذا ما صرح بو األكلياء بأنو اذ ماتـ شكر أبنائيـ ليـ خالؿ ىذه االجتماعات فإنيـ 

حتما لف يضيعكا ذلؾ بؿ يقكمكف بتقديـ ىدايا رمزية ألبنائيـ، ألف ذلؾ يدفع بيـ إلى مكاصمة العمؿ 

 .كاالجتياد في المستقبؿ

 .34-7جدول رقم 

 .يوضح قدرة لقاءات جمعية أولياء التالميذ عمى الزيادة في التحصيل الدراسي

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  .28العبارة رقم

يزيد تحصيؿ ابنؾ الدراسي 

 .أكثر بعد لقاءات الجمعية

31 100 0 0 2,0000 ,000000 

. spss نتائج التحميؿ االحصائي :رالمصد

ة أكلياء مثبتت لنا اجابات المبحكثيف بأف االجتماعات التي تنظميا جمعأ    في الجداكؿ السابقة الذكر 

، ك تساعد في اآلراء كما تسمح بإبداء األكلياء،التالميذ تساىـ في تكطيد العالقة بيف المعمميف ك 

تفكؽ بصفة خاصة، معالجة جؿ  لـالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخدـ التمميذ بصفة عامة كالتمميذ ا

 

المشكالت السمككية التي يتعرض ليا التالميذ، تكضيح كيفية حؿ الكاجبات المنزلية المفركضة عمى 

التالميذ، العقاب كالثناء، كؿ ىذه تدؿ عمى أف جمعية أكلياء التالميذ ليا تأثير يمس بدرجة األكلى العممية 

كثر في ىذا الجدكؿ، بحيث صرح أكلياء التالميذ خالؿ اجاباتيـ بأف أالتعميمية، كىذا ما قد ثبت تأكيده 



 عرض و تحميل و تفسير بيانات الدارسة الميدانية و نتائجيا:                          الفصل السابع
 

- 207 - 
 

تحصيؿ أبنائيـ يزيد بعد انعقاد مجالس الجمعية، كبعد أف تطرح جؿ األمكر السابقة الذكر كبعد أف تطبؽ 

: عمى أرض الكاقع، كتظير في تفكؽ التالميذ الدراسي، فكاف متكسط اجابات المبحكثيف جد عالي قدر بػ

.  %100:  كذلؾ ألف كؿ االجابات كانت حكؿ نعـ بنسبة مئكية قدرت بػ2,0000

كىذا ما يكضح عمى كجكد عالقة ايجابية بيف مشاركة أكلياء األمكر كمستكيات تحصيؿ التالميذ 

 .كسمككياتيـ كاتجاىاتيـ

 :مناقشة وتفسر بيانات الدراسة  7-2

، مف تحميؿ كتبرير ليذا العرض كلمقراءات التي جاء الفرضيات الثالث   بعد ما تـ عرض كتحميؿ بيانات 

طرؽ كباستعماؿ قصد الكصكؿ إلى قرار مناسب ليا،  ليذه البيانات التفسيربيا التحميؿ، تأتي مرحمة 

 .، لتأكيد الترابط بيف متغيرات الدراسة مف عدمومعامل التوافقاإلحصاء االستداللي ك تحديدا باستعماؿ 

لذلؾ كجب اختبار الفرضيات لككنو اجراء منظـ ييدؼ إلى التحقؽ مف امكانية قبكليا أك رفضيا 

فالفرضيات تعتبر مقبكلة إذ ما تـ ايجاد دليؿ كاقعي كمممكس ينطبؽ مع ما جاءت بو، فالفرضيات ال 

تثبت بأنيا حقائؽ كلكف كجكد األدلة يشير إلى أف ليا درجة عالية مف االحتماؿ ك تزداد درجة االحتماؿ 

 .اذ ما تمكف الباحث مف ايجاد عدد مف األدلة التي تؤيد الفرضية

 

 .ك في النظاـ االحصائي فرضيتاف لالختبار، الفرضية الصفرية ك الفرضية البديمة أك فرضية البحث

ك ىي عبارة تصؼ ما يعتقده الباحث حكؿ المكضكع قيد الدراسة، فقد يعتقد بأف : الفرضية البديمة -

 .ىناؾ عالقة بيف متغيرات الدراسة، أك بشكؿ عاـ ىناؾ شيء ما يحدث
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 (1).ىي عبارة تصؼ عكس ما يعتقده الباحث:الفرضية الصفرية -

:  التفسير في صكرة أرقاـ ذات دالالت إحصائية دقيقةةتكضحكؿ التالياكالجد

: مناقشة وتفسير بيانات الدراسة حسب الفرضية األولى 7-2-1

بعد ما تـ عرض التحميؿ الذم جاءت بو الفرضية األكلى مف فرضيات الدراسة ك التي كاف فحكىا حكؿ 

تأثير المتابعة األسرية عمى التفكؽ الدراسي لمتمميذ، كاف البد مف مناقشة ك تفسير تمؾ البيانات السابقة 

الذكر، ك مف أجؿ الحصكؿ عمى مناقشة دقيقة ليذه البيانات تـ االستعانة بمعامؿ التكافؽ لكؿ بند مف 

بنكد ىذه الفرضية بحيث تـ رصد جميع البنكد التي تعبر عف ىذه المتابعة األسرية ك التي قد سبؽ 

عرضيا في جداكؿ كؿ كاحدة عمى حدل في مرحمة التفسير ك التحميمكقد تـ جمعيـ في جدكؿ كاحد 

 :لمناقشتيا ك خركج بنتائج دقيقة ك قد تـ تكضيحيا في الجدكؿ اآلتي

 

 

 

 

 .35-7جدول رقم 

. سي لمتمميذالمتابعة األسرية عمى التفوق الدرايوضح تفسير بيانات الدراسة حسبتأثير 

المجموع ال نعم . التكرار
                                                           

طركحة مقدمة لنيؿ شيادة أ، المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كدكرىا في تفعيؿ القطاع الخاص الجزائرم: زرفة بكلقكاس- 1
 .258الدكتكراه في عمـ االجتماع، جامعة الحاج لخضر، باتنة الجزائر، ص 
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. العبارات
 30. تتابع نتائج ابنؾ الدراسية

0.173 
1 

0.0002 
31 

 24. يتمقى ابنؾ مساعدة منؾ في فيـ الدركس
0.111 

7 
0.014 

31 

 11. تشجع ابنؾ عمى المطالعة في المنزؿ
0.023 

20 
0.115 

31 

 28. تيتـ بالمستكل التعميمي ألصدقاء ابنؾ في الصؼ الدراسي
0.151 

3 
0.002 

31 

 0. يقـك ابنؾ عمى حؿ الكاجبات المنزلية
0 

31 
0.185 

31 

 27. نت بحؿ الكاجبات المنزلية التي تفرض عمى ابنؾأتقـك
0.141 

4 
0.004 

31 

 18. تعاقب ابنؾ عندما يتأخر في العكدة الى البيت
0.062 

13 
0.048 

31 

 19. تقـك بتحديد أكقات الدراسة البنؾ
0.069 

12 
0.041 

31 

 10. تناقش جدكؿ الكاجبات المنزلية مع المعمميف مف خالؿ دفاتر التكاصؿ
0.019 

21 
0.127 

31 

 167 .المجمكع
0.749 

112 
0.536 

279 
1.285 

 :مف المعركؼ أف

𝑑 =
𝑜𝑛𝑗 ²
𝑛𝑖 .𝑛𝑗

 :نبيفكلتكضيح البيانات المتحصؿ عمييا في الجدكؿ 

𝑑: التالي =
302

167.31
=

900

5177
= 0.173      

لتعرؼ أكثر عمى طريقة ايجاد ىذه القيـ أنظر  )كىكذا تـ التحصؿ عمى القيـ المكضحة في الجدكؿ

. (... صفحة70الممحؽ رقـ 



 عرض و تحميل و تفسير بيانات الدارسة الميدانية و نتائجيا:                          الفصل السابع
 

- 210 - 
 

: خطوات المناقشة

 .ال تؤثر المتابعة األسرية عمى التفكؽ المدرسي لمتمميذ: الفرضية الصفرية -

 .تؤثر المتابعة األسرة عمى التفكؽ المدرسي لمتمميذ: الفرضية البديمة -

c𝑐 ىي معامؿ التكافؽ :أداة المناقشة - =  1 −
1

𝑑
=  1 −

1

1.285
= 0.471 

 =cكبعد التعكيض بالقيـ المحسكبة في الجدكؿ، في القانكف السابؽ ذكره كجد أف معامؿ التكافؽ -

0.471  .

:  اختبار المعنوية لمعامل التوافق

𝑥2 =
𝑛 .𝑐2

1−𝑐2 =
279×𝟎.𝟒𝟕𝟏 2

1−𝟎.𝟒𝟕𝟏 ²  : بحيث61.671=

 x²= 61.671:فكجد أ

. (ال/نعـ) تكرار اإلجاباتnبحيث تمثؿ : إيجاد درجة الحرية

عدد العبارات c  كتمثؿ 

𝑑𝑓:  بحيث =  𝑛 − 1  𝑐 − 1 =  2 − 1  9 − 1 = 8 

 15.51كجد أنيا تساكم :  الجدكليةx²إيجاد 

. قؿ مف كام مربع المحسكبةأنالحظ أف كام مربع الجدكلية :مالحظة

 كرفض القكؿ  تؤثر عمى التفكؽ المدرسي لمتمميذالمتابعة األسريةبأف قبكؿ العبارة البديمة القائمة،:القرار

 . عمى التفكؽ المدرسي لمتمميذبعدـ تأثير المتابعة األسريةالصفرم القائؿ
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   اذف فالمتابعة األسرية تؤثر عمى التفكؽ الدراسي لمتالميذ كأف مف أسرار نجاح كتميز ىذه الفئة مف 

لتفعيؿ التعاكف كالتكاصؿ بيف البيت كالمدرسة نظران ألىمية التعاكف كالتكاصؿ التالميذ ىي حرص أكليائيـ 

ثار إيجابية عمى تربية النشء تربية صالحة تجعمو يركنو مف تحقيقو آلبيف البيت كالمدرسة كذلؾ لما 

يدرؾ أىمية المتابعة ك كلي األمر يسعى كؿ شخص نافع لنفسو كألسرتو كمجتمعو كعمى ضكء ذلؾ 

 .كالتعاكف مع المدرسة

: الثانيةمناقشة وتفسير بيانات الدراسة حسب الفرضية  7-2-2

بعد ما تـ تفسير ك مناقشة بيانات الفرضية األكلى مف فرضيات الدراسة سيتـ في ىذا العنصر تفسير ك 

مناقشة بيانات الفرضية الثانية ك التي كانت تدكر حكؿ تأثير العالقة بيف المعمـ ك األسرة عمى التفكؽ 

 : الدراسي لمتمميذ كسيتـ في الجدكؿ التالي اختبار صحة ىذه الفرضية مف عدمو

 

 

 

 

 

 .36-7الجدول رقم 

. سي لمتمميذالعالقة بين المعمم واألسرة عمى التفوق الدرايوضح تفسير بيانات الدراسة تأثير

المجموع ال نعم التكرار 
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العبارات 
 21. تناقش جدكؿ الكاجبات المنزلية مع المعمميف مف خالؿ دفاتر التكاصؿ

0.089 
10 

0.021 
31 

يضع المعممكف مجمكعة مف التكقعات عف ابنؾ المتفكؽ خالؿ الدرس 
. كيعممكنؾ بيا

12 
0.029 
 

19 
0.077 

31 

 12. يتصؿ بؾ المعممكف ليعممكؾ بطبعية نشاط ابنؾ المتفكؽ
0.029 

19 
0.077 

31 

يقـك المعممكف بدعكتكـ الى رؤية كيفية تعمـ أبنائكـ في الصؼ خالؿ فعاليات 
. اليـك المفتكح الذم تقيمو المدرسة

13 
0.034 

18 
0.069 

31 

 21تستجيب ليذه الدعكات 
0.089 

10 
0.021 

31 

 16. تقـك بتقديـ ىدايا رمزية لمعمـ ابنؾ
0.052 

15 
0.048 

31 

 19. يعالج المعمـ معؾ المشاكؿ السمككية البنؾ المتفكؽ
0.073 

12 
0.031 

31 

المعمـ عمى اتصاؿ بؾ بشكؿ مستمر حكؿ األمكر المتعمقة باألداء التعميمي 
. البنؾ المتفكؽ

16 
0.052 

15 
0.048 

31 

 19. يفتح المعمـ المجاؿ الكاسع لممشاركة معؾ في الزيادة مف تميز ابنؾ
0.073 

12 
0.031 

31 

 10. يتصؿ بؾ المعمـ عند غياب ابنؾ المتفكؽ مف المدرسة
0.020 

21 
0.094 

31 

 
 .المجمكع

159 
0.54 

 

151 
0.52 

279 
1.06 

: خطوات المناقشة

 .ال تؤثر العالقة بيف المعمـ كاألسرة عمى التفكؽ المدرسي لمتمميذ: الفرض الصفرم -

 .تؤثر العالقة بيف المعمـ ك األسرة عمى التفكؽ المدرسي لمتمميذ: الفرض البديؿ -
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 كبعد التعكيض بالقيـ المحسكبة في الجدكؿ، في القانكف c ىي معامؿ التكافؽ :أداة المناقشة -

 . =0.39cالسابؽ ذكره كجد أف معامؿ التكافؽ

 =42.28x²كجد أنو: اختبار المعنوية لمعامل التوافق

 كجد أنو 0.05كمستكل الداللة اإلحصائية 9كام مربع الجدكلية عند درجة الحرية :كبالنسبة لػ 

. 16.92:يساكم

.  يالحظ أف كام مربع الجدكلية أقؿ مف كام مربع المحسكبة:مالحظة

 رفض العبارة الصفرية القائمة بعدـ تأثير العالقة القائمة بيف المعمـ كاألسرة عمى التفكؽ المدرسي :القرار

لمتمميذ، كقبكؿ العبارة البديمة القائمة بأف لمعالقة القائمة بيف المعمـ كاألسرة تأثير عمى التفكؽ المدرسي 

 ك  المعمـ بيف القائمة عالقةصحةاؿ مدل إلى راجع المدرسة في التمميذ تفكؽ ك تميز ك نجاح اف.لمتمميذ

 بعض مع الدائـ اتصاليما أف الى الدراسة، ىذه نتائج عميو تأجمع ما كحسب العنصريف فكال األسرة،

 الدراسية العراقيؿ أف ككف اطمئناف ك راحة بكؿ المتمدرس لمتمميذ العمكـ كتمقي العمـ نيؿ عمى اكمساعدتو

 الجيكد كتكاثؼ باتحاد بؿ ،لكحده مجابيتيا التمميذ يستطيع ال كالتي المدرسة مستكل عمى منيا مفر ال

 الكقت في اإلجراءات تتخذ لـ لك قييدـ أف كيمكف الدراسي مستكاه عمى عثرات تشكؿ كأنيا السيما

  .الدراسي التفكؽ عمى تأثيرىا كمدل كاألسرة المعمـ بيف العالقة دكر يأتي كبذلؾ المناسب،

 

: الثالثةمناقشة وتفسير بيانات الدراسة حسب الفرضية  7-2-3

  بعد ما تـ مناقشة ك تفسير بيانات الفرضيتيف األكلى ك الثانية، سيتـ في الجدكؿ التالي تفسير ك مناقشة 

 :الفرضية الثالثة ك التي كاف فحكىا تأثير جمعية أكلياء التالميذ عمى التفكؽ الدراسي لمتمميذ
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 .37-7جدول رقم 

. سي لمتمميذايوضح تفسير بيانات الدراسة حسب تأثير جمعية اولياء التالميذ عمى التفوق الدر

المجمكع ال نعم التكرار 
العبارات 

 22. تستطيع االجتماعات التي تعقدىا الجمعية تقديـ معمكمات مفيدة عف ابنؾ
0.075 

9 
0.036 

31 

يتشارؾ المعمميف معؾ خالؿ المقاءات بمعالجة بعض المشاكؿ السمككية 
. التي قد يتعرض ليا ابنؾ المتفكؽ

21 
0.068 

10 
0.045 

31 

 20. تفسح لؾ لقاءات جمعية األكلياء المجاؿ إلبداء آرائؾ لمساعدة المعمـ
0.062 

11 
0.054 

31 

يطمعؾ المعمـ خالؿ المقاءات حكؿ الكاجبات المنزلية التي تقدـ البنؾ 
. المتفكؽ

26 
0.104 

5 
0.011 

31 

تتحاكر مع المعمـ خالؿ االجتماعات عمى مستكل أداء ابنؾ المتفكؽ في 
. الصؼ

27 
0.113 

4 
0.007 

31 

تعاقب ابنؾ اذ ما اشتكى أحد المعمميف خالؿ االجتماعات عمى سمكؾ غير 
. الئؽ في الصؼ

13 
0.026 

18 
0.147 

31 

 29. تتبع مختمؼ التكجييات التي تطرح خالؿ المقاءات التي تديرىا الجمعية
0.130 

2 
0.001 

31 

 19. تقـك بتقديـ اليدايا البنؾ عندما بتـ شكره لؾ مف قبؿ معممو خالؿ المقاءات
0.055 

12 
0.065 

31 

 31. يزيد تحصيؿ ابنؾ الدراسي أكثر بعد لقاءات الجمعية
0.149 

0 
0 

31 

 208. المجمكع
0.782 
 

71 
0.366 

279 
1.148 

 

: خطوات المناقشة

 .كلياء التالميذ عمى التفكؽ المدرسي لمتمميذأالتؤثر جمعية : الفرضية الصفرية -

 .كلياء التالميذ عمى التفكؽ المدرسي لمتمميذأتؤثر جمعية : الفرضية البديمة -
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 : كيعطى بالصيغة التاليةc ىي معامؿ التكافؽ :أداة المناقشة -

C =  1 −
1

𝑑
=  1 −

1

1.148
= 0.359 

: اختبار المعنوية لمعامل التوافق

𝑥2 =
𝑛 .𝑐2

1−𝑐2
=

279×0.3592

1−0.359² =  كمنو35.828

. (ال/نعـ) تكرار اإلجاباتnبحيث تمثؿ : إيجاد درجة الحرية

. عدد العباراتc                     كتمثؿ 

𝑑𝑓:  نجد =  𝑛 − 1  𝑐 − 1 =  2 − 1  9 − 1 = 8 

 15.51كجد أنيا تساكم :  الجدكليةx²إيجاد 

. قؿ مف كام مربع المحسكبةأنالحظ أف كام مربع الجدكلية :مالحظة

 كرفض كلياء التالميذ تؤثر عمى التفكؽ المدرسي لمتمميذأجمعية بأف قبكؿ العبارة البديمة القائمة،:القرار

 .كلياء التالميذ ال تؤثر عمى التفكؽ المدرسي لمتمميذأجمعية بأف القكؿ الصفرم القائؿ

اذف فجمعية أكلياء التالميذ ىي األخرل صكرة مف صكر االتصاؿ التربكم التي تمارس تأثيرىا عمى 

 .التفكؽ الدراسي لمتمميذ

التي يحتاجكنيا، كتعطييـ الخبرة ات ف المدرسة التي تنجح في التكاصؿ مع األىؿ تقدـ ليـ المعمكـأل

 فقد يحتاج الكالديف لمعمكمات كميارات في ىذا الجانب أطفاليـ، كالميارة عمى التعامؿ السميـ مع 

، ىي في حقيقة كالمدرسة بحاجة إلى معمكمات عف طفكلة ىذا الطفؿ، كنمط التربية التي تمقاىا في البيت

 .األمر المدرسة التي ترتفع مستكيات التالميذ الدراسية فييا
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 : الفرضية العامة7-2-4

 :لقد تحققت الفرضيات الجزئية الثالثةلمدراسة، كبتالي فقد تحققت الفرضية العامة القائمة بأف

: كالتي تـ تحديدىا كما سبؽ الذكر في ثالث صكر )صكر االتصاؿ التربكم بيف األسرة ك المدرسة 

 . تؤثر عمى التفكؽ الدراسي لمتمميذ (المتابعة األسرية، عالقة بيف المعمـ كاألسرة، جمعية أكلياء التالميذ

: نتائج الدراسة 7-3

خمصت الدراسة إلى أف صكر االتصاؿ التربكم بيف األسرة ك المدرسة تؤثر عمى التفكؽ الدراسي -  

التي أجريت عمييا الدراسة ك التي مثمت أكلياء التالميذ جنس العينة لمتمميذ في الطكر االبتدائي فكاف  

سي في ىذه المرحمة يككف متساكيا اكاف مختمط بيف الجنسيف اناث كذككر فالتفكؽ الدرالمتفكقكف دراسيا 

. عند كالىما

شارت نتائج الدراسة إلى أف طبيعة األسرة التي يعيش فييا التمميذ المتفكؽ كانت ذك طبيعة نككية أكما - 

 تجسد التعاكف كالتفاىـ فيما بينيـ مما  كاخكة يتفاعمكف في مابينيـ في عالقة تكامميةكأـب أتتككف مف 

. ينعكس عمى تحصيؿ أبنائيـ الدراسي

أف ىذه األسر يسكدىا االتساؽ كالترابط كالتفاىـ الى ما فيما يتعمؽ بالحالة العائمية لألسرة تشير النتائج أ- 

. دكرىا فيي فيمجمميا أسر متماسكة مف جميع الركابطأكالتكامؿ الكظيفي في 

 مف ذكم اىذا كقد أشارت نتائج الدراسة فيما يتعمؽ باإلعداد العممي لمكالديف بأف أغمبيتيـ كانك- 

بنائيـ كمدل اىتماميـ البالغ في أكثر مف مدارس أالمستكيات العالية ك نخبة المجتمع كىذا مازاد تقربيـ 

، ك سعييـ إلى التمسؾ بيا ك محاكلتيـ  الحفاظ عمى مثؿ ىذه العالقات التي تككف بيف المعمميف كالمدرسة

 .تدعيميا قصد تكسيع نطاؽ التعاكف فيما بينيـ



 عرض و تحميل و تفسير بيانات الدارسة الميدانية و نتائجيا:                          الفصل السابع
 

- 217 - 
 

استنادا إلى المعالجة ك لمتمميذعمى التفوق الدراسيتؤثر المتابعة األسرية  أف كما بينت نتائج الدراسة 

اإلحصائية لمبيانات المجمعة مف الميداف بكاسطة األدكات المستخدمة في مناقشة تساؤالت الدراسة، 

متغيرات بيف بمعامؿ التكافؽ، الذم حدد الترابط كاالتساؽ كالعالقة استدالالكتحديدا نتائج تفسير البيانات 

: الدراسة، بحيث تبيف مف خالؿ ذلؾ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة مايمي

 .تمثؿ المتابعة األسرية كسيمة اتصاؿ بيف األسرة كالمدرسة -

 .تساعد المتابعة األسرية التمميذ المتفكؽ مف حفاظو عمى المراتب األكلى دائما -

 .المتابعة األسرية مف صنع اآلباء غير أف ليا فكائد كبيرة لممعمميف كلممدرسة  -

 .المتابعة األسرية أساس التفكؽ كالتميز -

 التي تقـك بيا أسرة ىـ خطكات الحفاظ عميو ىي المتابعة األسرية المنظمةأسي مف بيف االتفكؽ الدر -

 .التمميذ المتمدرس

 .الطكر االبتدائيفي  تؤثر عمى التفكؽ المدرسي لمتمميذ يةتالي يمكف القكؿ بأف المتابعة األسراؿكب -

 تحديدا نتائج  لمتمميذ وعمى التفوق الدراسيتؤثر  العالقة بين األسرة والمعمم لدراسة أفكما أظيرت ا

متغيرات الدراسةبحيث بيف بمعامؿ التكافؽ، الذم حدد الترابط كاالتساؽ كالعالقة استدالالتفسير البيانات 

: تبيف مف خالؿ ذلؾ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة مايمي

. سيا الدر المجتمععمدة النجاح ك التميز فيأحد أتمثؿ العالقات القائمة بيف المعمميف كأسر التمميذ - 

. حد صكر االتصاؿ التربكم بيف األسرة كالمدرسةأتعتبر العالقة بيف المعمـ كاألسرة - 

. التكاصؿ فعاؿ بيف أسرة التمميذ المتفكؽ كمعمـ المدرسة االبتدائية- 

. تالي نقكؿ بأف العالقة بيف األسرة كالمعمـ تؤثر عمى التفكؽ المدرسي لمتمميذاؿكب
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ستناد الاب لمتمميذ وعمى التفوق الدراسيتؤثر ولياء التالميذ أجمعية أف   ىذا ك قد بينت نتائج الدراسة 

ك مناقشتيا ك تفسيرىا باستعماؿ معامؿ التكافؽ إلى المعالجة اإلحصائية لمبيانات المجمعة مف الميداف، 

: مايميالى تكصمت 

ىـ كسائؿ االتصاؿ المعتمدة بيف المدرسة االبتدائية أكلياء التالميذ تعتبر كسيمة مف بيف جمعيةأ -

 .كاألسرة

 .جمعية أكلياء التالميذ ىي كسيمة تخدـ التالميذ بصفة عامة كالتمميذ المتفكؽ بصفة خاصة -

 .جمعية أكلياء التالميذ تزيد مف فاعمية العممية التعميمية -

 .ماـ األكلياء كالمعمميف يدكر حكؿ التمميذ  المتمدرسأجمعية أكلياء التالميذ فضاء مفتكح  -

 يجيد ما معرفة يحبكف اآلباءؼ سمبي، ماىك كؿ عمى الجمعية تعقدىا التي الممقاءات خالؿ التركيز عدـ -

 . فعمو أبناءىـ

 . النجاحات أك اإلخفاقات عند سكاء األمكر بأكلياء دائـ اتصاؿ عمى البقاء -

 .بيـ الخاصة التعمـ عممية عمى إيجابا ينعكس فذلؾ اآلباء مع التكاصؿ عممية في التالميذ اشراؾ -

 . المدرسية األنشطة في األمكر أكلياء إلشراؾ تكنكلكجيا التعميـ استخدـ -

 في ك عممية كطريقة معيـ لمتكاصؿ الياتفية المكالمات بدؿ الرسائؿ االلكتركنية ك النصية استعماؿ -

 . لمجميع بالنسبة المتناكؿ

 . مجادلتيـ ك مناقشتيـ بدؿ الميمة األمكر كلياءأ بعض اراء إبداء طمب -

 التي الصعكبات بعض تجاكز ك مشتركة أىداؼ تحقيؽ قصد المعمميف ك األسرة مع تعاكفاؿ ركح خمؽ 

 .التمميذ مسار تعيؽ

 ذلؾ أمكف متى الفصؿ إلى شخصيا لمحضكر لألكلياء دعكة ؿارسا ضركرة . 

http://www.new-educ.com/tools
http://www.new-educ.com/tools
http://www.new-educ.com/tools
http://www.new-educ.com/la-redaction-et-les-reseaux-sociaux
http://www.new-educ.com/la-redaction-et-les-reseaux-sociaux
http://www.new-educ.com/la-redaction-et-les-reseaux-sociaux
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 الجكانب جميع مف دراسيا المتفكؽ بالتمميذ االىتماـ. 

 . لمتمميذسيااذف يمكف القكؿ بأف جمعية أكلياء التالميذ تؤثر عمى التفكؽ الدر
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:خـــــــــــاتمة  

تبقى التنشئة األسرية و بما أنالدور األسري ىو الدور األساسي والمحوري في التربية بشكل عامبما أن 

 المتخصصون التربويون دوما المجال األسري اىتماما خاصا في ، بحيث يوليمنطمقا لمنمو التربوي

مداخميم العممية التربوية سواء فيما يخص حل المشكالت التربوية أو في دراسة البيئة التربوية التي عمى 

 .االتصال التربوياساسيا يتم 

قيمة العمم ىالكادرا وكذلك ،بزيارة المدرسة لتتعرف عمييا وعمى برامجيافاألسرةتقوم من خالل أحد اطرافيا 

و  تعرف برامج الطمبة، أصبحتوأىميتو وتعمل عمى نجاح البرامج اإلرشادية والتعميمية لمطمبة، فاألسرة 

األسرية التي تمثل صور من صور متابعة ىذا يكون من خالاللأدائيم، وكيف يتعممون، وو مستواىم، 

من في المدرسة  الصغار اطفاليااألسرة تتابع االتصال التربوي المؤثرة عمى التفوق الدراسي لمتمميذ، ف

مساعدتو في حل  والتالميذتر اخالل دفاتر العالمات والوظائف وغيرىا ممن يكتبيا المعمم عمى دف

لمتعمم ألنيا عنصر ىام فييم  إثارة الدافعية الواجبات المنزلية المفروضة عميو و تذكيره بضرورة أدائيا،و

تكاممية بين البيت  الحقيقة والشراكة و بحكم االتصال و ال.، و تفوقو عمى اقرانو الدراسيالتمميذفي نجاح 

نتاجًا أكثر  والمدرسة فإن ىذه الشراكة فاعمة فقد أنشئت أفرادًا ذوي تربية وتعميم وسموك أكثر فاعمية وا 

و لتوضيح معالم وعمى أسس من التفاىموالتعاون بيدف االرتقاء بمستوى األبناء التعميمي والتربوي، 

ألىمية دور كل منيما في  (األسرة والمدرسة) كال الطرفين االتصال التربوي بين المؤسستين نظرا إلدراك

بما تقوم بو المدرسة وما تقدمو من رعاية وتعميم تامة األسرة عمى دراية ف. العممية التربوية والتعميمية

، لذلك كانت العالقة بين المعمم و اسرة التمميذ المتفوق دراسيا ألبنائيا حتى تساعد في تحقيق األىداف

أحد أىم أشكال االتصال التربوي وصوره التي توضح مدى أىمية و ضرورة توطيد ىذه العالقة التي تزيد 

 .من فاعمية التمميذ الدراسية وتمسكو أكثر بالعالم الدراسي
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 أن وجبالعالقة بين المجتمع والمدرسة ىي عالقة تبادلية    و بما أن ىذه الدراسة أكدت لنا أكثر بأن 

 فالمدرسة ىي مؤسسة اجتماعية داخل المجتمع وجدت لتعميم أبنائو وحفظ تراثو، ،توثق حتى تخدم الطرفين

لتحقيق حاجات المجتمع وتفسيرىا، حيث أن تفسير و وقيادتو لمتغيير الذي يؤدي إلى تقدمو وازدىاره، 

البرنامج المدرسي لممجتمع أمر حيوي لتمقي الدعم منو، فالمدرسة داخل ىذا الجسم االجتماعي ليست 

جودىا بل ىي جزء ال يتجزأ منو، فيي ال تستطيع أن تعيش بمعزل عما يدور في المجتمع، ومنعزلة في 

وتواجو تحصيل التالميذ الدراسي فيناك الكثير من المشاكل التي تواجو العممية التعميمية داخل المدرسة، 

الحمول الالزمة ليا تقع خارجيا ولذلك فقد أنشأت مجالس اآلباء والمعممين والمجالس لذلك كانت 

األسرة و بدافع إيجاد قنوات اتصال دائمة بين المدرسة واو ما يعرف بجمعية أولياء التالميذ المدرسية، 

المجتمع، وىناك الكثير من األنشطة والبرامج المدرسية التي يمكن ألولياء األمور المشاركة فييا، من أجل 

 كصور من توثيق الصمة فيما بينيما، وعميو فقد أنشأت التربية الحديثة ما يعرف بمجالس أولياء األمور

صور االتصال التربوي بين المدرسة و األسرة، تمارس تأثيرىا بشكل ايجابي عمى التفوق الدراسي 

 .لمتالميذ

 فكل من المتابعة األسرية و العالقة بين االسرة و المدرسة و جمعية أولياء التالميذ  يمثمون صور من 

كالمودة والمحبة والثقة و الداخمية، توفر شروط الحماية االنفعالية الخارجية صور االصال التربوي التي 

 مما تسمح بو قدراتو ات ، درجدراسيا و بالتالي سيزيد تحصيمو إلى أقصىال المتفوق في مسيرةوالطمأنينة 

اعتمادا عمى نشاطو الذاتي ويكون اكثر جرأة ورغبة في المبادرةوأكثر قدرة عمى التحكم في الشروط 

يستطيع  و . عمى مدار سنواتو الدراسية الالحقة العقمي والتفوق والتميزوه لمنمالمناسبةالداخمية والخارجية 

 عن طريق التفاعل اإليجابي مع بيئتو االجتماعية مداركوأن يوسع باستمرار ايضا من خالل ذلك المتفوق 

 .القريبة  وما تقدمو لو من مؤثرات ومثيرات
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 :ملخص الدراسة

اىتمت ىذه الدراسة بصور االتصال التربوي بين األسرة والمدرسة وتأثيرىا عمى التفوق الدراسي 

بين االرتباطية صور التي تعكس العالقة ىذه المحاولة عرض اىم لمتمميذ في المرحمة االبتدائية

محاولة التعرف عمى العوامل والمحددات التي تتخذىا األسرة والمدرسة عامال ،و األسرة والمدرسة

تشخيص االتصال التربوي والتعبير عنو كميا قصد التعرف عمى طبيعة العالقة القائمة  ولمتواصل

الكشف عن صور ىامعالتعرف عمى ابعاد العالقات التربوية القائمة بينىاتين المؤسستين وبين

تفسير أىم العوامل التي تساىم في كشف خصائص تمميذ المرحمة  واالتصال التربوي المختمفة

لمشاركة الفعالة في توجيو اىتمام ، قصد ااالبتدائية وما يدفع بو الى التفوق الدراسي المميز

، فتم  تفوق ابنيم الدراسيمن اجلاألولياء والمعممين حول ضرورة التعاون بين األسرة والمدرسة

اعتماد العينة القصدية في اختيار خمسة مدارس ابتدائية وجمع التالميذ المتفوقون والذي قدر 

 تمميذ ومنو تم اختيار أولياءىم باعتبارىم ىم عينة 31: عددىم بيذه المؤسسات الخمسة بـ

 : معمم ليذه الفئة من التالميذ المتفوقون، أما النتائج فأظيرت مايمي16الدراسة و ايضا 

تؤثر المتابعة األسرية باعتبارىا صور من صور االتصال التربوي بين االسرة والمدرسة عمى - 

 .التفوق الدراسي لمتمميذ بالمرحمة االبتدائية

تؤثر العالقة بين المعمم واألسرة كصورة اتصال بين االسرة و المدرسة عمى التفوق الدراسي - 

 .لمتمميذ بالمرحمة االبتدائية

تؤثر جمعية أولياء التالميذ كصورة اتصال تربوي بين األسرة والمدرسة عمى التفوق الدراسي - 

 .لمتمميذ بالمرحمة االبتدائية

 

Summary 
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This staydyhss put a greatinterst on the aspects of the education al 

communication  betweenbothfamily ans school and how they in fluence on 

the student’ssuccessduring the primareyschool. By trying to show the most 

important aspects thatreflect the Relationship betweenfamily ans school, 

aswellasvnowing the factorsthat bath of themtake as way for communication, 

Besidesthatdiagnozing the education al communication to know the nature of 

the relationship between the institutions and knowing the dimensions of the 

educationalrelationshipbetweenthem, by clarifying the different aspects of the 

educational communication. More over  explaining  the important 

factorsthatcontribute  in aliscavring thestudent’scharacteristicsduring the 

primaryschool and what push himtobealwayssuccessful ans excellent, in order 

to direct parents and teachers about the necessity of  coopération 

beweenschool and family, just for the child’sacadémie 

success.That’swhysampaleintentionlity, By choosing  five primaryschools 

and gathring all the excellent students and theywere 31 sludent and 

themtheychoosetheir parents consiclring them as the sample of the study in 

addition to 10 teacher. The findingsare the following : 

- The familyfollowing and contrôle asone of the éducation aspects 

betweenfamily and school. 

-  The relationshipbetweenteacher and family as one of the aspects of the 

educational communication affect the academic excellence of the stydent in 

the primaryschool . 

- The parent assacitionasone of the educational communication aspects, alsa 

affect the slirdent in the primaryschool.   
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 01:الممحق رقم

 .قائمة أسماء المحكمين

 الجامعة التخصص االسم و المقب الرقم
 بسكرة عمم االجتماع سامية حميدي .1
 بسكرة عمم االجتماع اسماء بن تركي .2
 بسكرة عمم االجتماع زرفة بولقواس .3
 بسكرة عمم االجتماع صباح سميماني .4
 بسكرة عمم االجتماع فتيحة طويل .5
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 :استمارة المقابمة في شكمها النهائي

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كمية العوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العموم االجتماعية

:استمارة مقابمة موجية ألولياء األمور   

 

 

 

 

. تخصص عمم اجتماع التربية. د. م. الدكتوراه لأطروحة مقدمة لنيل شيادة .

األستاذ الدكتور : اشراف :                                                          من اعدد الطالبة 

. بمقاسم سالطنية.                                                                   ىناء برجي

:  مالحظة

في )×( الرجاء من حضرتكم مساعدتي في إتمام ىذه الدراسة من خالل قراءة العبارات ووضع عالمة 
المكان المناسب والذي يعبر عن قناعتك، مع اإلشارة إلى أن المعمومات سرية وال تستخدم إال ألغراض 

. البحث العممي فقط

                                                                               لكم كل الشكر

السنة الجامعية 

2014/2015 
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بمدينة بسكرة (1)دراسة ميدانية بالمقاطعة التربوية اإلدارية رقم   
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 البيانات الشخصية: المحور األول
 ذكر                        انثى                  : الجنس  -1
 أسرة نووية                اسرة ممتدة                   : طبيعة األسرة  -2
وفاة أحد               (طالق )زواج مستمر               اسرة مفككة :  الحالة العائمية لألسرة  -3

 األبوين               وفاة كال األبوين
 :االعداد العممي لموالدين  -4

 جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  لم تدرس األب 
 جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  لم تدرس األم 

 

 تأثير المتابعة األسرية عمى التفوق الدراسي لمتمميذ: المحور الثاني
 ال نعم العبارات

  .  الدراسيةابنك نتائج تتابع- 5
  .  مساعدة منك في فيم الدروسابنكيتمقى - 6
  .  في المنزل عمى المطالعةابنكتشجع - 7
  . ابنك في الصف الدراسيتيتم بالمستوى التعميمي ألصدقاء - 8
  .  عمى أداء واجباتو بناءا عمى أوامر منكابنكيقوم  - 9

  .  عمى حل الواجبات المنزلية ابنك تساعد -10
  . ابنكتقوم انتبحل الواجبات المنزلية التي تفرض عمى - 11
  .  عندما يتأخر في العودة إلى البيتابنكتعاقب - 12
  . البنكتقوم بتحديد أوقات الدراسة - 13
  .  جدول الواجبات المنزلية مع المعممين من خالل دفاتر التواصلتناقش- 14
 

 تأثير العالقة بين المعمم واألسرة عمى التفوق المدرسي لمتميذ: المحور الثاني
 ال نعم العبارات

   خالل الدرس عن ابنك المتفوقيضع المعممون مجموعة من التوقعات - 15
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. ويعممونك بيا
   .يتصل بيك المعممون ليعمموك بطبيعة نشاط ابنك المتفوق - 16
يقوم المعممين بدعوتكم إلى رؤية كيفية تعمم أبنائكم في الصف خالل - 17

. فعاليات اليوم المفتوح الذي تقيمو المدرسة
  

   .تستجيب ليذه الدعوات-18
   .تقوم بتقديم ىدايا رمزية لمعمم ابنك- 19
   . البنك المتفوقالمشاكل السموكيةمعك يعالج المعمم - 20
المعمم عمى اتصال بك بشكل مستمر حول األمور المتعمقة باألداء التعميمي - 21
. بنك المتفوق ال

  

   .كفي الزيادة من تميز ابنكيفتح المعمم المجال الواسع لممشاركة مع- 22
  . من المدرسةالمتفوق عند غياب ابنكشخصيا يتصل بك المعمم - 23
 

 تأثير جمعية أولياء التالميذ عمى التفوق الدراسي لمتمميذ: المحور الثالث
 ال نعم العبارات

ابنك تقديم معمومات مفيدة عن التي تعقدىا الجمعية تستطيع االجتماعات - 24
. المتفوق

  

يتشارك المعممين معك خالل المقاءات بمعالجة بعض المشاكل السموكية التي - 25
. ابنك المتفوققد يتعرض ليا 

  

  . المجال إلبداء آرائك لمساعدة المعممجمعية األولياء تفسح لك لقاءات - 26
  . في الصفالمتفوق يطمعك المعمم خالل االجتماعات عمى مستوى أداء ابنك - 27
 تتحاورمع المعمم خالل المقاءات حول الواجبات المنزلية التي تقدم البنك- 28

. المتفوق
  

تعاقب ابنك إذ ما اشتكى أحد المعممين خالل االجتماعات عمى سموك غير - 29
. الئق في الصف

  

  . التي تديرىا الجمعيةتتبع مختمف التوجييات التي تطرح خالل المقاءات - 30
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  .  خالل المقاءاتهتقوم بتقديم اليدايا البنك عندما يتم شكره لك من قبل معمم- 31
  .  الجمعية الدراسي أكثر بعد لقاءات ابنكيزيد تحصيل- 32

ىل ىناك شيء تود اضافتو إلى اجابتك؟ 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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 03:ممحق رقم

 .استمارة مقابمة لمتحكيم

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كمية العوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العموم االجتماعية

:استمارة مقابمة موجية ألولياء األمور   

 

 

 

 

. تخصص عمم اجتماع التربية. د. م. الدكتوراه لأطروحة مقدمة لنيل شيادة .

األستاذ الدكتور : اشراف :                            من اعدد الطالبة 

. بمقاسم سالطنية.                                                                   ىناء برجي

:  مالحظة

في )×( الرجاء من حضرتكم مساعدتي في إتمام ىذه الدراسة من خالل قراءة العبارات ووضع عالمة 
المكان المناسب والذي يعبر عن قناعتك، مع اإلشارة إلى أن المعمومات سرية وال تستخدم إال ألغراض 

. البحث العممي فقط

                                                                               لكم كل الشكر

 :السنة الجامعية

2014/2015 

 

 صور االتصال التربوي بين األسرة والمدرسة وتأثيرها عمى التفوق المدرسي

بمدينة بسكرة (1)دراسة ميدانية بالمقاطعة التربوية اإلدارية رقم   
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 رأي المحكم البيانات الشخصية لمدراسة: المحور األول
 يرفض يعدل يقبل

    
    ذكر      أنثى: الجنس- 1
    نووية       ممتدة:   طبيعة األسرة- 2
    :عدد أفراد األسرة- 3
    :ترتيب الطفل المتفوق في األسرة- 4
    :عدد األطفال المتمدرسين- 5
زواج مستمر   اسرة مفككة   وفاة أحد : الحالة العائمية لألسرة- 6

 األبوين    وفاة كال األبوين
   

لم تدرس     ابتدائي  متوسط     ثانوي      : االعداد العممي لموالدين- 7
 جامعي

   

تأثير المتابعة األسرية عمى : المحور الثاني
 التفوق المدرسي

  لمتمميذ

 
 االجابة

 
 رأي المحكم

 يرفض يعدل يقبل  احيانا ال نعم
      .  الدراسيةابنك نتائج تتابع- 8
      .  مساعدة منك في فيم الدروسابنكيتمقى -9

      .  في المنزل عمى المطالعةابنكتشجع - 10
ابنك تيتم بالمستوى التعميمي ألصدقاء - 11

. في الصف الدراسي
      

 عمى أداء واجباتو بناءا عمى ابنكيقوم - 12
. أوامر منك

      

      عمى حل الواجبات المنزلية  ابنكتساعد - 13
تقوم انتبحل الواجبات المنزلية التي - 14

.  ابنكتفرض عمى 
      

 عندما يتأخر في العودة إلى ابنكتعاقب - 15
. البيت
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      . البنكتقوم بتحديد أوقات الدراسة -   16
 جدول الواجبات المنزلية مع تناقش- 17

. المعممين من خالل دفاتر التواصل
      

تأثير العالقة بين المعمم : المحور الثالث
 .واألسرة عمى التفوق الدراسي

 رأي المحكم االجابة
 يرفض يعدل يقبل احيانا ال نعم

يضع أو يحدد المعممون مجموعة من - 18
التوقعات من التالميذ خالل الدرس ويعممونك 

. بيا

      

يعممك المعممون بتوقعاتيم عن ابنك - 19
 .المتفوق

      

يقوم المعممين بدعوتكم إلى رؤية كيفية - 20
تعمم أبنائكم في الصف خالل فعاليات اليوم 

. المفتوح الذي تقيمو المدرسة

      

       .تستجيب ليذه الدعوات-21
       .تقوم بتقديم ىدايا رمزية لمعمم ابنك- 22
  البنكيعالج المعمم المشاكل السموكية- 23

. بوضوح وبشكل مستمر ويعممك بيا
      

المعمم عمى اتصال بك بشكل مستمر - 24
حول األمور المتعمقة باألداء السموكي 

. بنك والتعميمي ال

      

يفتح المعمم المجال الواسع لممشاركة - 25
 .كوالحوار مع

      

عند غياب شخصيا يتصل بك المعمم - 26
. ابنك من المدرسة

      

تأثير جمعية أولياء التالميذ : المحور الرابع
 عمى التفوق الدراسي لمتمميذ

 رأي المحكم االجابة
 يرفض يعدل يقبل أحيانا ال نعم

      تستطيع  االجتماعات المدرسية تقديم - 27
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. معمومات مفيدة عن التالميذ
يتشارك المعممين معك خالل ىذه - 28

المقاءات بمعالجة بعض المشاكل السموكية 
. التي قد يتعرض ليا التمميذ

      

تفسح لك ىذه المقاءات المجال إلبداء - 29
. آرائك لمساعدة المعمم

      

يطمعك المعمم خالل ىذه االجتماعات - 30
. عمى مستوى أداء ابنك في الصف

      

تتحاور مع المعمم خالل ىذه المقاءات - 31
. حول الواجبات المنزلية التي تقدم البنك

      

تعاقب ابنك إذ ما اشتكى أحد المعممين - 32
خالل ىذه االجتماعات عمى سموك غير الئق 

. في الصف

      

تتبع مختمف التوجييات التي تطرح - 33
. خالل ىذه المقاءات واالجتماعات

      

تقوم بتقديم اليدايا البنك عندما يتم شكره - 34
.  خالل ىذه المقاءاتهلك من قبل معمم

      

 الدراسي أكثر بعد  ابنكيزيد تحصيل- 35
. ىذه المقاءات

      

 ..............................................................ىل ىناك شيء تود اضافتو إلى اجابتك؟

 .....................................................................................اقتراحات المحكم
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 04:ممحق رقم

 .أسئمة المقابمة المفتوحة الموجهة لممعممين

ىل تقوم بتنويع الطرق التي تجعل التالميذ يشاركون مشاركة فعالة؟- 1  

ىل تقوم بتحفيز التالميذ المتفوقون عمى أدائيم لألعمال  المدرسية؟- 2  

ىل ىناك معاممة خاصة يستفيد منيا التمميذ المتفوق؟- 3  

تقوم بإرشاد وتوجيو التمميذ المتفوق لما يساعده لممزيد من تفوقو وتميزه؟- 4  

ىل تتمقى ىدايا من قبل أسرة التمميذ المتفوق؟- 5  

ىل ترى بأن تغير المعمم من فترة ألخرى يؤثر عمى تحصيل التالميذ؟- 6  

ىل تقوم بتشجيع التمميذ المتفوق بمنحو ىدايا أو ما يشابييا من تحفيزات؟- 7  

ىل تتناقش مع أولياء األمور حول ما يجب فعمو لرفع مستوى تحصيل أبنائيم؟- 8  

ىل يتعاون معك األولياء في حل بعض المشاكل السموكية الصفية؟- 9  

ىل ترى بأن المتابعة األسرية لمتمميذ تؤثر في تفوقو؟- 10  
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 05: الممحق رقم

 (باستعمال التجزئة النصفية ).يوضح حساب ثبات استمارة المقابمة

: العبارات الفردية: أوال

 االفراد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 العبارات

1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 
2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 5 
2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 7 
2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 9 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 13 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 
1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 19 
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 21 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 25 
2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 27 
25 22 28 28 20 23 23 24 24 20  

 المجموع
العبارات الزوجية : ثانيا

 األفراد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 العبارات

1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 
1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 14 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 16 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 18 
1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 20 
1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 22 
1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 24 
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 26 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 28 
 المجموع 22 22 25 26 20 21 25 23 24 19

: بحيث

. إلى اإلجابة بنعم (2)تشير الدرجة - 

 .إلى اإلجابة بـ ال (1)تشير الدرجة - 

 قانون الحزمة اإلحصائية، تم ايجاد معامل الثبات، من خالل حساب معامل االرتباط SPSSوباستعمال 
: لبيرسون، فوجد أن

  :و بتطبيق قانون ثبات األداة وجد أن0.690:يساوياالرتباطمعامل 

𝟐× معامل االرتباط بين نصفي األداة=  معامل ثبات األداة كاممة 

𝟏+ معامل اإلرتباط بين نصفي األداة
=  𝟐×𝟎.𝟔𝟗𝟎

𝟏+𝟎.𝟔𝟗𝟎
 =  0.816 

 .وبالتالي األداة ثابتة
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 06:الممحق رقم

 (معامل كاندال):المقابمةيوضح حساب صدق استمارة 

D² d رأي  المجموع
 المحكم
5 

رأي 
 المحكم
4 

رأي 
 المحكم
3 

رأي 
 المحكم
2 

رأي 
 المحكم
1 

 المحكمين
 العبارات

0.5100 0.7142 13 2 2 3 3 3 1 
0.0816 -0.2858 14 2 3 3 3 3 2 
1.6532 -1.2858  15 3 3 3 3 3 3 
0.0816 -0.2858  14 2 3 3 3 3 4 
0.0816 -0.2858  14 2 3 3 3 3 5 
0.5100 0.7142 13 2 3 2 3 3 6 
0.0816 -0.2858  14 2 3 3 3 3 7 
2.9384 1.7142 12 3 2 2 3 2 8 
1.6532 -1.2858  15 3 3 3 3 3 9 
0.0816 -0.2858  14 3 2 3 3 3 10 
1.6532 -1.2858 15 3 3 3 3 3 11 
0.0816 -0.2858  14 3 2 3 3 3 12 
0.0816 -0.2858  14 3 3 3 2 3 13 
7.4212 2.7242 11 2 2 3 2 2 14 
0.5100 0.7142 13 3 2 3 2 3 15 
1.6532 -1.2858  15 3 3 3 3 3 16 
1.6532 -1.2858  15 3 3 3 3 3 17 
1.6532 -1.2858  15 3 3 3 3 3 18 
0.0816 -0.2858  14 3 2 3 3 3 19 
0.5100 0.7142 13 3 2 3 2 3 20 
0.0816 -0.2858  14 3 3 3 3 2 21 
0.0816 -0.2858  14 3 3 3 3 2 22 
2.9384 1.7142 12 1 2 3 3 3 23 
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0.0816 -0.2858  14 3 2 3 3 3 24 
2.9384 1.7142 12 2 3 3 2 2 25 
0.0816 -0.2858  14 2 3 3 3 3 26 
0.5100 0.7142 13 2 3 3 2 3 27 
0.0816 -0.2858  14 3 3 3 2 3 28 
 المجموع / / / / / 384 / 29.766
𝒇 = 𝟏 −

𝟏𝟐× 𝐝²

 𝐧𝟐−𝟏 𝐧× 𝐠²

12×29.766
 282−1 28×25

= 0.999 : قانون معامل كندال يعطى بالصيغة التالية  

.  ىي حاصل طرح المتوسط الحسابي من رأي المحكمين في العبارة األولىdبحيث

. إلى عدد العباراتnوتشير

. فيي عدد المحكمينgأما 

 f=0.99وبالتعويض بالقيم المحسوبة وجد أن 

 : وفق الداللة اإلحصائية من خالل القانون اآلتي Fوتم حساب

𝑤( 𝑔−1)

1+𝑤
=

0.999(5−1)

1+𝑤
= 4.995 : وىو  
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 07الممحق رقم 

 .نموذج عن طريقة حساب القيم الموضحة في جداول التفسير و المناقشة

 (.... صفحة35-7جدول رقم (

 =
𝟗𝟎𝟎

𝟓𝟏𝟕𝟕
= 𝟎. 𝟏𝟕𝟑 D= 𝟑𝟎²

𝟑𝟏×𝟏𝟔𝟕
*  

 0.002=1

3472
=D=

1²

31×112
* 

 0.111=
576

5177
= D=

24²

31×167
* 

 0.01449

31×112
= =D=

7²

31×112
* 

 0.023==
121

5177
 D=

11²

31×167
* 

 0.115400

3472
= D=

20²

31×112
* 

 = 0.151 =
784

5177
 D=

28²

31×167
* 

 0.002= =
9

3472
 D = 3²

31×112
* 

 0.185=  =
961

5177
 D = 31²

31×167
* 

 

  
 


