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و الذي أوتوا منكم الذين أمنوا  الله يرفع "قال تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم 

 11 اآلية دلةاالمج سورة العلم درجات "

       الزمرسورة هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون "قل " و قال كذلك : 

 10اآلية 

اللهم ال تدعني أصاب بالغرور إذا  بسم الله و الصالة و السالم على رسول الله :

 نجحت

وال باليأس إذا فشلت و ذكرني دائما أن الفشل هو الخطوات األولى التي تسبق 

اللهم علمني أن التسامح هو أعلى مراتب القوة و أن حب االنتقام هو أول ، النجاح 

 مظاهر الضعف .

ذا أجردتني من المال يا رب إذا أجردتني من نعمة الصحة فاترك لي نعمة اإليمان و إ

فاترك لي األمل و إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة لالعتذار و إذا أساء الناس 

 أميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صبر يا رب إذا نسيتك فال تنساني إلي أعطني مقدرة ال

 رحماني سامية



 

 

 

هذا العمل أتقدم بالشكر  إتمامبعد الحمد و الشكر لله عز و جل الذي أعاننا على 

الموقر الذي تفضل بإشرافه على هذا البحث األستاذ الدكتور " دبلة لجزيل إلى أستاذي ا

عبد العالي " الذي لم يبخل علي بالنصائح العلمية و اإلرشادات التي كانت عونا لي في 

 إنجاز هذا البحث .

تذة الذين أشرفوا على تكويننا كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الخالص إلى كل األسا

في  ذي يقتدي بهفهم المثل ال -بسكرة –بقسم على االجتماع بجامعة محمد خيضر 

 .العمل و المعرفة

ول بكما أتوجه أيضا بالشكر العميق إلى السادة األساتذة أعضاء اللجنة لتشريفهم لنا بق

 مناقشة و تقويم هذا البحث .

كان و من بعيد حتى و لو بكلمة طيبة و ساعدني من قريب أو ال يفوتني أن أشكر كل من 

إلى النور . فشكرا  إخراجهعلى  متفهما لطبيعة هذا البحث و مستلزماته و حريصا

 الحمد لله أوال و أخرا و أسأله التوفيق و 

 

 

 



 

 
  سندي في الح�اة و قدوتي و رمز العطاء معلمي األولإلى 

 " أبي الغالي" 
 تعبت في تنشئتي التي ال ترقى لوصفها قوام�س فكري إلى رمز الحنان ، 

 " أمي الغال�ة"

ساعدني عبر مراحل هذا ال�حث �كل ما �حمله الذي  محمد زوجي العز�ز إلى

 من عطف و حنان و صبر و حب 

 " بوشناف السعید "إلى عمي رحمه الله 

معتز" و "سیف" " إخوتي إلى من أستمد منهم معنى الح�اة و أع�ش ألجلهم

  و "احالم""اسالم" و "اشرف" و "فاتح" و "أمال"و

  "حسان" إلى العم و الصدیق العز�زو  

   " مر�م ، نجیب،  أم�مة ، مرام ":  إلى الكتاكیت الصغار

 "خولة  �سمة و" :  الصد�قات إلى

 " "رحماني " و "بوشناف:  عائلتي من إلى كل

 إلى كل من �سعدهم نجاحي 
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 »قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم « 

 )31( اآليةسورة البقرة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتــويـتـرس المحـــفه



 فهرس المحتو�ات                     
 عرفان*شكر و 

 *إهداء

 *فهرس المحتو�ات

 فهرس الجداول *

  مقدمة

 

 

 

 

 جـ –أ 

 الفصل األول : موضوع الدراسة 

 06 .إشكال�ة الدراسةأوال : تحدید 

 08 .أهم�ة الدراسة ثان�ا :

 09 .أهداف الدراسة ثالثا :

 10 .أس�اب اخت�ار الموضوع را�عا :

 10 .الدراسات السا�قة خامسا :

 13 .مصطلحات الدراسة تحدید  سادسا :

  األسرةحجم :  الثانيالفصل                          

 16 تمهید
 17 تعریف حجم األسرة  – 1
 17 أنواع حجم األسرة  – 2
 17 في األسرة صغیرة الحجم  – 1 – 2
 17 في األسرة متوسطة الحجم  – 2 – 2
 18  الحجم في األسرة كبیرة – 3 – 2
 18 تعریف األسرة  – 3
 27 أنواع األسرة  – 4
 29 خصائص األسرة  – 5



 30 وظائف األسرة  – 6
 34 أھمیة األسرة  - 7
 37 العوامل المؤثرة في الدور التربوي لألسرة  – 8
 41 المستویات المؤثرة في االتجاھات األسریة – 9

 45 النظریات المفسرة لألسرة  – 10
 58  ثانيخالصة الفصل ال

 الث : التنظیر السوسیولوجي للتحصیل الدراسيالفصل الث

 60 تمهید

 61 تعر�ف التحصیل الدراسي  – 1

 64 التحصیل الدراسيأنواع  – 2

 65 التحصیل الدراسي م�ادئ – 3

 67 الجید الدراسي  شروط التحصیل – 4

 68 التحصیل الدراسي أهداف – 5

 69 الدراسي  وسائل ق�اس التحصیل – 6

 72 في التحصیل الدراسي العوامل المؤثرة – 7

 78 التحصیل الدراسيأهم�ة  – 8

 80 معوقات التحصیل الدراسي  – 9

 89 الثالث خالصة الفصل

 حجم األسرة و تأثیره في التحصیل الدراسي  لرا�ع :الفصل ا

 91 تمهید

 92 دور األسرة في تحصیل األبناء  الدراسي  – 1

 96 المستوى اإلجتماعي و اإلقتصادي لألسرة و تأثیرهما في التحصیل الدراسي  – 2

 100 المستوى التعل�مي و الثقافي لألسرة و التحصیل الدراسي لألبناء - 3



 104 ظروف السكن و تأثیره على التحصیل الدراسي  - 4

 106 عالقته �التحصیل الدراسيحجم األسرة و  – 5

 110 الرا�عخالصة الفصل 

 : اإلطار المنهجي للدراسة لخامسالفصل ا

 112 تمهید

 113 مجاالت الدراسة  – 1

 113 المجال الجغرافي – 1 – 1

 113 المجال ال�شري  – 2 – 1

 113 المجال الزماني – 3 – 1

 115 العینة – 2

 118 المنهج المستخدم في الدراسة – 3

 120 أدوات جمع الب�انات – 4

 120 االستمارة  – 1 – 4

 121 المالحظة                                                                                 – 4-2

 122 المقابلة  - 4-3   

 122 الوثائق و السجالت                                                                   – 4 – 4  

 123 المعالجة اإلحصائ�ة – 5

 الفصل السادس : عرض و تحلیل الب�انات و نتائج الدراسة المیدان�ة           

 125 جمع و تبو�ب و تحلیل الب�انات  – 1

 125 الب�انات الشخص�ة  1-1

 144 ب�انات خاصة �حجم األسرة ألفراد العینة   1-2

 144 ب�انات خاصة �األسرة و تنظ�مها  1-2-1

 150 ب�انات خاصة �المستوى االجتماعي و دورها في التحصیل الدراسي لتالمیذ عینة ال�حث 1-2-2

 164 ا مب�انات خاصة عن اإلعداد العلمي لوالدي عینة ال�حث و مدى وعیه 1-2-3



 174 ب�انات عن الحالة الماد�ة ألسر العینة 1-2-4

 الفصل السا�ع : مناقشة النتائج و االقتراحات و التوص�ات  

 184 مناقشة النتائج – 1
نتائج الب�انات الشخص�ة 1-1  185 

 188 نتائج التساؤالت الفرع�ة  1-2

 188 نتائج التساؤل الفرعي األول  1-2-1

 190 التساؤل الفرعي الثاني  نتائج 1-2-2

 193 نتائج التساؤل الفرعي الثالث 1-2-3

 195 نتائج التساؤل الفرعي الرا�ع  1-2-4

 197 دراسةالنتائج العامة لل - 2

 200 التوص�ات و االقتراحات  -3

 203 الخاتمة

 206 قائمة المراجع والمصادر

 --- قحالمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



 

                          جداولالفهرس                                  
      عنوان الجدول                              رقم الجدول

            

                   الصفحة

 الفصل الخامس : اإلطار المنهجي للدراسة               

 117 یبین حجم كل مستوى تعل�مي في العدد اإلجمالي للتالمیذ 01 

 118 تیبین عدد التالمیذ المأخوذ ألول سحب من الط�قا 02

 عرض و تحلیل الب�انات و نتائج الدراسة المیدان�ة الفصل السادس:          

   125 عینة الم�حوثین حسب الجنس ألفرادیبین لنا التعداد و النسب المئو�ة  01

 126 توزع عینة الدراسة حسب متغیر السنیوضح لنا  02

 127 حسب متغیر الجنس العینة ألفرادیبن المعدل الدراسي  03

 129 لعینة ال�حث یبین السنوات المعادة  04

 130 یبین الهوا�ة الممارسة من طرف التالمیذ 05

 131 كما �صرحون �ه یبین المزاج العام للتالمیذ 06

 132 ظاهرة التدخین عند التالمیذیبین  07

 133 الصالةالتالمیذ لفر�ضة  أداءیبین  08

 135 و حفظ القرآن المساجد إلىاآل�اء في الذهاب  األبناءیبین مرافقة  09

10/11/

12 

 136 اآللي و محاولة تعلمه اإلعالم أجهزةیبین توجه التالمیذ نحو استخدام 

 137 و الجیران من االكمال�ة األصدقاءیبین عدد  13

 138 األصدقاءیبین ك�ف�ة اخت�ار  14

 140 یوضح ظاهرة التغیب عن االكمال�ة 15

 141 عن االكمال�ةالتغیب  أس�ابیبین  16



 142 یبین توجه التالمیذ نحو حب الدراسة 17

 144 األسرة أبناءیبین عدد  18

 146 دراس�ا األبناءالكبیر على تحصیل  األسرةیبین تأثیر أفراد  19

  147 بین اخوتك یبین ترتیب التلمیذ 20

 148 األسرةیبین نوع  21

 149 الدراسي على مستوى التحصیل المسكنالمق�مین في  األفرادیبین مدى تأثیر  22

 150 األسرةیبین حالة سكن  23

 152 یبین عدد الغرف في المسكن  24

 154 ف�ما یخص الدراسة أسرتهمسكن الیبین رضاء التلمیذ عن  25

 156 یوضح وجود مكان مخصص للدراسة في المنزل 26

 157 یبین لنا الوالدین الذین هم على قید الح�اة 27

 158 للتلمیذ على التحصیل الدراسي یبین لنا تأثیر الطالق 28

 159 لوالدینا ألحد أخرى الزواج مرة  إعادةیبین لنا  29

 160 المهن�ةیبین وضع�ة الوالدین  30

 163 األمفي حالة عمل  اإلخوةیبین مكان ترك  31

 164 یبین المستوى التعل�مي للوالدین 32/33

 166 لألبناءیبین دور توجه الوالدین للمطالعة في التحصیل الدراسي  34

 167  لألبناءیبین دور توجه الوالدین لقراءة الجرائد في التحصیل الدراسي  35

 168 على المطالعة لألبناء األهلیبین تشج�ع  36

 170 الدراسي  همتحصیلفي  لألبناءیبین دور اهتمام الوالدین �النتائج الدراس�ة  37

 انجاز �عض الواج�ات أوفي حل التمار�ن  لألبناءیبین مدى تقد�م الوالدین المساعدة  38

 المنزل�ة للمساهمة في ز�ادة تحصیلهم الدراسي
172 

 173 �أهم�ة المدرسة و المعرفة أبنائهم�قومون بتحس�س  األول�اءكان  إذایبین لنا  39



 174 لألبناءللوالدین على التحصیل الدراسي  األجریبین مقدار  40

 177 یبین توفیر مستلزمات الدراسة لعینة ال�حث المساعدة على المذاكرة و مراجعة الدروس  41

 178  التمدرس�كفي لتلب�ة احت�اجات  األسرةیبین دخل  42

 179 یبین وجود دخل إضافي لألسرة 43

 180 یبین امتالك س�ارة ألسر العینة 44

 181 یبین تلقي الدروس الخصوص�ة في التحصیل الدراسي لألبناء 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ـةــــمـقـدم  
 

 أ 

 مقدمة      

تماع�ة ، و من بین هذه العدید من القضا�ا و الموضوعات االج اإلنساني�شغل الفكر       

كل القضا�ا ، حیث تعد من  حولها التي تعتبر من بین أهم الموضوعات التي تدور األسرة القضا�ا

 االخرى  اع�ةالعلوم االجتم مثل �ق�ةى لها علماء االجتماع ولأهم الجماعات االجتماع�ة التي أ

األساس�ة التي یتكون منها المجتمع ال�شري ذاته و إن كانت قد  الوحدة �اعت�ارها ااهتماما خاص

، نظرا ألن مهمة األخرى تمیزت تحل�الت علماء االجتماع عن غیرهم من علماء العلوم االجتماع�ة 

ي المجتمع الحدیث علم االجتماع ترتكز على دراسة المشكالت االجتماع�ة عامة ، و التي توجد ف

 �اإلضافة إلى دراسة المكانة و األهم�ة التي تكتسبها .

ترعاه أول مؤسسة تر�و�ة تحتضن الفرد و  ألنها اإلنسانو تتصل قض�ة األسرة �صم�م تكو�ن        

منذ والدته ، و تحتل األسرة مكانة هامة من بین المؤسسات االجتماع�ة و التر�و�ة ، من حیث 

على أن ینمو في أطفالهم  �اء�ن ر�د " یجب أن نحاول مساعدة اآلؤدیها . تقول كاتر الوظائف التي ت

الثقة و بهذا �ص�حون أكثر فعال�ة من أجل فائدة عائالتهم " ، و هذا �أتي داخل األسرة التي تعتبر 

ر ف�ه الطفل و یجد ف�ه االستقراأول خل�ة یتكون منها البن�ان االجتماعي ، فهي المهد الذي ینشأ 

ترسم له طر�ق التفاعل االجتماعي الصح�ح ، و كذا تعل�مه المهارات الضرور�ة التي تتماشى مع و 

ق�م مجتمعه الس�ما العالقات القائمة مع أفراد مجتمعه و أقرانه في المدرسة ، التي هي أ�ضا 

لتترك  لللطف اكبیر  االتنشئة االجتماع�ة من حیث أنها تولي اهتمام في األسرة مسؤول�اتها تشارك

ما أنها ترعاه له عنها الستمرار �قائه ك والغنيثارها و تكون رعایتها له أول األمر ضرور�ة آ

و مده �كل ما �حتاجه  ل�كون فردا  ف�هفكر�ا و اجتماع�ا عن طر�ق التأثیر عاطف�ا و معرف�ا و 

ت و مجموعة مامتمیزا في مجتمعه ، و من بین المسؤول�ات الملقاة على عاتق األسرة ، نقل المعلو 

الق�ام بتسجیل أبنائها في الثقاف�ة و المعارف و الق�م ، و هذا من خالل األهداف االجتماع�ة و 

هي المن�ع الذي �مد  األسرةبین األسرة و المدرسة ، �اعت�ار  األولي العالقة بدأو هنا ت المدرسة
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 فيدور فعال في المساهمة  ا لها منالمدرسة �أفراد لهم قابل�ة و استعداد للتحصیل الدراسي و لم

رفع المستوى التحصیلي ألبنائها ، إذ تعد األسرة من أهم البیئات االجتماع�ة التي �مكن أن تر�ي 

 و ترعاه. أبنائهاالنجاح المدرسي في 

و عل�ه �مكن القول أن األسرة تعد من بین أهم الدعائم التي یبني علیها المجتمع األمر الذي       

و وظائفها ، سواء في بنائها أ  هاا خص�ا لل�حث في ظل جملة التغیرات التي مستجعل منها میدان

أبرز المؤسسات االجتماع�ة التي الزمت �صورة مت�اینة المجتمعات على اعت�ارها من أهم و 

منذ تشكلها ، وسایرت تطورها فتأثرت بذلك التطور كما أنها أثرت أ�ضا بدورها ف�ه ،  اإلنسان�ة

د و مختلف عالقاتهم على نشاطات األفراسرة تشكل أحد المجاالت التي تحتوي ضف إلى هذا فاأل

في التحصیل  األسرةر حجم یاالقتصاد�ة و الثقاف�ة و في هذا الس�اق نطرح أهم�ة تأثاالجتماع�ة و 

المعارف التي �مكن أن المهارات و  مجموعالتحصیل الدراسي هو � و �قصد،  لألبناءالدراسي 

في مرحلة  راس�ة معینة أو مجموعة من المواد�متلكها التلمیذ �عد تعرضه لخبرات تر�و�ة في مادة د

 . ثانوي )  –متوسط  -من مراحل التعل�م الرسمي ( ابتدائي

جاءت هذه في التحصیل الدراسي للطفل ، (أي عدد أفرادها)  األسرةو لمعرفة تأثیر حجم      

�قي وقد قسم ال�حث إلى جانبین رئ�سیین هما الجانب النظري و الجانب التطب الحال�ة الدراسة

ا ، حاولنا ف�ه تحدید مشكلة الدراسة و ص�اغته ، األولالفصل  اشتمل الجانب النظري على :و 

اخت�ار  أس�ابداف الدراسة مع تحدید حدودها ، كما تم عرض هأ ، أهم�ة و الدراسة تساؤالتعرض 

و كذلك عرض الدراسات السا�قة المشابهة ذات العالقة �موضوع ال�حث ، و في الموضوع ، 

 تعرضنا إلى تحدید المصطلحات الخاصة �الدراسة . األخیر

و ذلك من خالل التطرق  األسرةحجم لموضوع �ة النظر�ة خصص للخلف فقد الثانيالفصل أما     

لألسرة ،  أعطیتالتعار�ف التي  أهمى حجم األسرة و أنواعه و كذلك التطرق إل ف�أوال إلى تعر 

، خصائصها و وظائفها ، و كذا إبراز أهم�ة األسرة ، إضافة إلى  األسرة أنواع ىالتعرض إلو 



ـةــــمـقـدم  
 

 ج 

و أخیرا  األسر�ةالمستو�ات المؤثرة في االتجاهات تناول ، مع  التر�وي  هادور العوامل المؤثرة في 

 النظر�ات المفسرة لألسرة .

تعر�ف التحصیل الدراسي و أنواعه ،  تم ف�هللتحصیل الدراسي و  ثالثالالفصل وخصص     

وسائل ق�اس التحصیل الدراسي ، شروط التحصیل الجید ، أهداف و  م�ادئ التحصیل الدراسي

ه إلى النظر�ات المفسرة ل إضافة، و كذلك أهم�ة التحصیل الدراسي هوكذلك العوامل المؤثرة ف�

 أخیرا معوقات التحصیل الدراسي .و 

في التحصیل الدراسي للطفل حیث تطرقنا ف�ه  األسرة: تأثیر حجم  الرا�عالفصل بینما عالج     

 لألسرةالدراسي ، و كذا المستوى االجتماعي و االقتصادي  األبناءفي تحصیل  األسرةإلى دور 

و تأثیره على التحصیل الدراسي  التحصیل ، كما تعرضنا إلى ظروف السكن هذا تأثیرهما فيو 

 أخیرا تم التطرق إلى حجم األسرة وطب�عة العالقات بین أفرادها و التحصیل الدراسي لألبناء .و 

 و أما الجانب لتطب�قي فقد ضم فصلین جاءا على النحو التالي :     

مجاالت تطرقنا ف�ه إلى و  فهو �مثا�ة اإلطار المنهجي للدراسة حیث ، :الخامسالفصل     

أدوات جمع و  ،، المنهج المستخدم و خصائصها العینة ه من ض�طتتضمنو ما  الدراسة المختلفة ،

 الب�انات و األسالیب اإلحصائ�ة  .

 الب�انات و نتائج الدراسة المیدان�ة . و تحلیل : عرضالفصل السادس بینما عالج 

لعامة و في األخیر تطرقنا إلى الفصل السا�ع : حیث توصلنا إلى مناقشة النتائج ، ثم إلى النتائج ا

 .  وعرض جملة من االقتراحات و التوص�ات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أوال : تحديد إشكالية الدراسة

 أهمية الدراسة. ثانيا :

 أهداف الدراسة. ثالثا :

 .أسباب اختيار الموضوع رابعا :

 .و المصطلحات تحديد المفاهيم : خامسا

 الدراسات السابقة. :سادسا
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 الدراسة : إشكال�ةتحدید  – 1 

الدوافع و االستعدادات الفطر�ة التي تحتاج إلى جو مساعد على � مزودو هو  اإلنسانیولد      

 اإلنسانلكي �ص�ح هذا ، و حاجاته البیولوج�ة إش�اع في على غیرهمعتمدا  النماء متمركزا حول ذاته

معاییره الفكر�ة السائدة و أنماط السلوك التي ن یتمثل في وجدانه ق�م المجتمع و فردا اجتماع�ا عل�ه أ

تسیر له عمل�ة التفاعل مع البیئة االجتماع�ة لیتمكن من معرفة الدور المنوط �ه و مسؤول�اته ح�ال 

و المعاییر  األخالق�ةحاجاته �طر�قة تسایر الق�م  إش�اعالذي �ساعده على  ألمرامجتمعه ، 

االجتماع�ة و ال یتم هذا إال من خالل عمل�ة التنشئة االجتماع�ة ، هذه العمل�ة التي تعد من أدق 

العمل�ات النفس�ة االجتماع�ة التي ترتكز علیها مقومات الشخص�ة الفرد�ة و التي ال یخلو أي نظام 

 أو مؤسسة اجتماع�ة منها ، و لعل األسرة أول جماعة تقع على عاتقها مسؤول�ة تنشئة األج�ال .

األساس األول الذي �ساهم في بناء و  تماع�ةكما تعد األسرة من بین أهم المؤسسات االج     

من مادة عضو�ة  اإلنسانالمجتمع لما لها من أهم�ة كبیرة في تكو�ن شخص�ة الفرد ، حیث تحول 

 فرد اجتماعي قادر على التفاعل و االندماج مع أفراد المجتمع . إلى

للفرد ، فهي تستقبل الولید ال�شري منذ اللحظات  األولىالبیئة االجتماع�ة  األسرةتمثل  و     

م�كرة ، و بذلك فاألسرة هي الطفولة الاألولى و تعمل على تنشئة و رعا�ة الطفل و حمایته منذ 

وجدان�ا و عقل�ا  هلخصائص التي تساهم في تشكیللتي تكسب الفرد جملة من اجماعة األول�ة اال

اط الثقافة السائدة في المجتمع تكس�ه المعاییر و الق�م العامة التي تفرضها أنمأنها  جسد�ا ، �معنىو 

 ألبنائهاو النفسي و االجتماعي ة عن توفیر االستقرار المادي ، و هي المسؤول �األسرةالخاصة و 

عل�مي منها و تحصیلهم في المستقبل�ة خاصة الجانب الت هؤالءالذي یؤثر بدوره على ح�اة و 

لمعرفة الثقاف�ة في البیت من خالل توفیر وسائل ا األبناء، ألنها هي التي تثري ح�اة المدرسة

ة ي الذي �سوده التفاهم و المح�كما أن الجو األسر  األبناءنماء ذكاء إالمختلفة و التي تسهم في 

لتعلم في  جو أسري على النجاح المدرسي ، فالطفل �حتاج إلى النمو و ا األبناءاالهتمام �ساعد و 

لتفاعالت دراس�ا من خالل ا األبناءمستقر هذا له تأثیر كبیر على تحصیل دافئ و هادئ و 

كلها ظروف و عوامل تؤدي إلى تحقیق تحصیل دراسي  . والد�ه و إخوته االیجاب�ة بین التلمیذ

 مرتفع أي قد �عزز نجاح التلمیذ و نماءه أو قد �شكل عق�ة في مسار التطلعات المدرس�ة . 
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مستوى  هم في تحدیدمما �س هاالمناخ التر�وي العام المساعد ألفراد و توفر األسرةتشكل و    

 .التحصیل الدراسي لألبناء ارتفاعا و تدن�ا

التحصیل الدراسي إلى الحصول على معلومات وصف�ة تبین مدى ما حصله  و�هدف تقو�م    

التلمیذ من خبرات معینة �طر�قة م�اشرة من محتو�ات دراس�ة معینة ، و كذلك معرفة مستوى التلمیذ 

 التعل�مي و التحصیلي .

�الحظ ذلك تنشئة التلمیذ ، و ماله من تأثیر في عمل�ة  هاو المتت�ع لحجم األسرة أي عدد أفراد    

                                        ألن . كثیرون  إخوةالذي له  ن مركزعیختلف  األسرةو مركز الطفل الوحید في  بوضوح

،  األفرادالتعل�م�ة و التغذ�ة و المل�س �قل بز�ادة عدد �ة الصح�ة و متوسط نصیب الطفل من الرعا

أسرة صغیرة الحجم و تتوزع األسر بین  األسرةعدد أفراد عامل و لهذا كان من المهم أن ال نغفل 

على نوع�ة  مختلف أسرة كبیرة الحجم  و لكل من هذا األنواع تأثیر وأسرة متوسطة الحجم و 

 .أبناؤهاالذي �حققه التحصیل 

، و هذا بدوره ینعكس على سلوك المستوى االقتصادي  عفقد تعاني من ض األسرةكما نجد أن    

الرئ�سي  هو المحدد لتلمیذ �اعت�اره یتأثر التحصیل الدراسي لقد اآل�اء اتجاه األبناء و �التالي 

 لتجاوز مختلف المراحل الدراس�ة .

في عمل�ة  األسرةمدى تأثیر حجم لمعرفة �مكننا تحدید مشكلة الدراسة الحال�ة في أنها محاولة     

من حیث تختلف كبیرة الحجم  أخرى صغیرة و  ا، من حیث أن هناك أسر  ألبناءلالتحصیل الدراسي 

) و كذا مستوى مداخیلها یث الموقع و المساحة و عدد الغرفمن ح(تنظ�مها و ظروف السكن 

 . مواردها المال�ة و 

، و تعتبر  هیتوقف على مجموعة من العوامل التي تتدخل لتحق�ق تلمیذ للكل  إن النجاح المدرسي  

و لذلك فهي �حسب خصائصها السوسیود�مغراف�ة و االقتصاد�ة األسرة إحدى تلك العوامل الهامة 

 تساهم في رفع أو خفض مستوى هذا النجاح .

هدف الكشف بمجموعة من الخطوات المنهج�ة المترا�طة  ات�عناال�حث العلمي  وإلنجاز هذا     

ن تساؤالت الدراسة عن طر�ق جمع الب�انات من المیدان و تحلیلها �حیث ع اإلجا�ةعن الحقائق 
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الفرع�ة  التساؤالتاعتمدنا على تشكل هذه األخیرة مؤشرات على صدق مضمون كل منها ، و قد 

  مندرجة تحت تساؤل عام مفاده : و هى التال�ة 

 التساؤل العام :

 إلى أي حد یلعب حجم األسرة دورا في التحصیل الدراسي للطفل ؟ 

 التساؤالت الفرع�ة :

 هل لحجم األسرة و تنظ�مها أثر ایجابي على التحصیل الدراسي للطفل ؟ .1

 ألفراد األسرة في التحصیل الدراسي للطفل ؟ تماعيهل یؤثر المستوى االج .2

 التحصیل الدراسي للطفل ؟ألبو�ن یؤثر ایجاب�ا في المستوى التعل�مي لهل  .3

 التحصیل الدراسي للطفل ؟  الحالة الماد�ة الحسنة لألسرة تؤثر علىهل  .4

 أهم�ة الدراسة : - 2

هي و شر�ان الح�اة في أي مجتمع ، و  تكتسب هذه الدراسة أهمیتها ، من كون األسرة عصب      

�ه ، و من أهم األدوار الموكلة نواة لبناء أي تنظ�م و هي من أنظمة المجتمع المؤثرة و المتأثرة 

على مراحل ح�اتهم المختلفة للوصول بهم  اإلشرافو تنشئتهم و توجیههم و  األبناءلألسرة تعل�م 

الذي  األولفي تحصیلهم الدراسي الهدف  األبناء�عد نجاح  األساسو على هذا  األمانإلى بر 

 . األسرة إل�هتسعى 

صعید المؤسسات التر�و�ة أو على مستوى اح �الق�ه عدة صعو�ات سواء على لكن هذا النج    

الضوء على جانب تسل�ط  ال�احثة إلى تیة دور األسرة في هذا المجال ارتأاألسرة نفسه . و ألهم�

و ال�حث عن تأثیر حجم األسرة على تحصیل الطفل . معتمدة على عدة  بناءاألهام في دراسة 

مؤشرات كالدخل و المستوى التعل�مي و الثقافي للوالدین و ز�ادة عدد األفراد في األسرة و ظروف 

 السكن داخل األسرة .

و كذلك تكمن أهم�ة هذا ال�حث أ�ضا في أن األسرة تؤثر �حجمها سواءا كانت صغیرة أو      

هذه المرحلة تقابل مرحلة  ألنسط و تفي مرحلة التعل�م الم خاصة یر الحجم على تحصیل الطفلكب

عشر ، و هي مرحلة  ثامنةالمن سن الثان�ة عشر حتى سن تقر��ا  المراهقة الم�كرة و هي تمتد 
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مظاهر النمو المختلفة الجسم�ة  تغیر الصراع بین الطفولة و اكتمال النمو ، و تتمثل في

في هذه الفسیولوج�ة و العقل�ة واالجتماع�ة و اإلنفعال�ة و الخلق�ة و الدین�ة حیث �حتاج التلمیذ و 

تحقیق  و هي معط�ات تساهم �ال شك فيمز�د من االهتمام و التوج�ه و اإلشراف إلى المرحلة 

و أل على مستوى العم سواء كان ذلك النجاح كافة أشكال األساسألنه  المرغوب التحصیل الدراسي

 .عموماالح�اة االجتماع�ة 

للمستقبل  ا�عد استثمار  األبناءالكبیرة ، فتنشئة  تهإخت�اري لهذا الموضوع یرجع ألهمیو لذلك فإن     

اهتمام  األمر"االستثمار المثمر" �حیث نالحظ أن مسألة التحصیل العلمي للطفل هو في نها�ة 

 �مصیرهم و مستقبلهم و ح�اتهم .

 ختبرمما جعلني اممتدة و كبیرة الحجم  أسرةذاتي كوني عشت في ، سبب آخر یوجد كذلك       

التوصل إلى الص�غ  و أهم�ة إخوتيتحصیل  و يالكبیرة في تحصیل األسرةحجم  مدى تأثیر

 . األبناءالتي تساعد في نجاح  الفعالة األسالیبو المناس�ة 

 الدراسة : دافأه – 3

 في التحصیل الدراسي للطفل "  تأثیرهو  األسرةحجم  "هذه الدراسة من خالل تناول موضوع  هدف  

میذ على جتماع�ة األولى  التي تساعد التالاالمؤسسة الكونها  لألسرةالدور التر�وي  معرفةإلى 

یتم في المؤسسة االجتماع�ة المدرسة األخرى و �مكن ذكر أهداف الذي التحصیل الدراسي للطفل 

 هذه الدراسة في مایلي:                                                                     

 التحصیل الدراسي للطفل . فيتؤثر  ذيوصف و تحلیل حجم األسرة ال •

جانب التعل�مي و التر�وي ال فيالعالقة بین األسرة و المدرسة التي تؤثر طب�عة معرفة  •

 مدى انعكاس هذه التأثیرات على التحصیل الدراسي .للطفل و 

 دور حجم األسرة في تحقیق التحصیل الدراسي للطفل . •

الفرع�ة  التساؤالتفي الدراسة استنادا إلى نتائج  المطروح األساسي تساؤل على ال اإلجا�ة •

 الملحقة بها .
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 أس�اب اخت�ار الموضوع  – 4

و التي �مكن أن نقسمها  األس�ابذلك إلى جملة من  إسنادال �مكن أن نختار موضوع �حثنا دون 

 ذات�ة و أخرى موضوع�ة .إلى أس�اب 

 الذات�ة :األس�اب  –أ 

 و التحصیل الدراسي  األسرةالمیل الشخصي لكل موضوع �مس  −

في مح�طي االجتماعي القر�ب تدني مستوى التحصیل الدراسي لدى التالمیذ مالحظة  −

 .أسرة كبیرالمتمیز �حجم و 

 الموضوع�ة :األس�اب  –ب 

 ارت�اط الموضوع بتخصصنا العلمي . −

 من دراستنا . األخرى صید �حوث علم االجتماع و التخصصات ر  إثراء الرغ�ة في −

 و تأثیره في التحصیل الدراسي للطفل  األسرةالكشف عن دور حجم  −

 و انعكاسها على تحصیل الطفل . األسرةال�حث عن أهم�ة دور  −

�شكو األول�اء و المدرسون من ضعف مستوى التالمیذ رغم أن حجم األسرة یتغیر �اتجاه  −

 التناقص كیف نفسر ذلك ؟ هذا انط�اع عام یولد لدى المجتمع .

 الدراسات السا�قة : – 5

 الدراسات �اللغة األجنب�ة :

 الدراسة األولى :

نحو تنشئة الطفل و تحصیله و هي  الوالد�ة ، االتجاهات ) Marlin Chirch(مارلین شیرش  

 .  1980دراسة أجنب�ة �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة ، و قد أجر�ت هذه الدراسة سنة 

تحصیل األطفال في  فيالوالد�ة االتجاهات  تأثیر ف علىهدفت هذه الدراسة إلى التعر  •

من مجموعة مدارس �الجنوب  اتلمیذ 400المرحلة االبتدائ�ة ، و بلغ قوام عینة الدراسة 

 :  مق�اسین هما ، و تلخصت أدوات الدراسة فيالشرقي للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة 
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 مق�اس االتجاهات الوالد�ة (المعدل) – 1

 راسي .اخت�ار كال�فورن�ا للتحصیل الد – 2

 : فتمت �استعمال األسالیب التال�ة ةاإلحصائ� المعالجةأما 

 حساب المتوسطات الحساب�ة . – 1

 . 1حساب االنحرافات المع�ار�ة  – 2

 ار (ت) لداللة الفروق .�حساب اخت – 3

 تحلیل الت�این  – 4

 نتائج الدراسة عن اآلتي : أسفرتو 

ال توجد فروق جوهر�ة دالة بین التحصیل الدراسي لألطفال و اتجاهات الوالدین نحو تر�یتهم  – 1

 و تنشئتهم .

ینتج  أنه من الممكن مالحظة أن أسلوب التسیب في المعاملة الوالد�ة و خاصة من األم إال – 2

 .تحصیل األبناء في عنه انخفاض 

تتأثران �أسالیب اآل�اء صة في القراءة و الفهم أن سرعة تحصیل االبناء و كفاءتهم و خا – 3

 ) .0.05األمهات في التنشئة عند مستوى داللة (و 

 الدراسة السا�قة الثان�ة :

، االتجاهات الوالد�ة و أثرها على الدافع�ة األكاد�م�ة ( التحصیل ) لألطفال ، )Niotal(نیوتال     

 . 1972فلور�دا (أمر�كا) و أجر�ت هذه الدراسة سنة  و هي دراسة أجنب�ة بــ

تمت الدراسة على عینة من تالمیذ المدارس االبتدائ�ة بوال�ة فلور�دا �أمر�كا ، و قام ال�احث بدراسة 

نحو التحصیل الدراسي  األطفالأثر أسلوب المعاملة الوالد�ة و االتجاهات الوالد�ة على دافع�ة 

 سنة . 11 – 9، و تراوحت أعمار التالمیذ ما بین  األكاد�ميو 
                                                           

التنشئة اإلجتماع�ة و التأخر الدراسي (دراسة في علم النفس عوض ،  محمود رشاد صالح الدمنهوري ، ع�اس - 1
 .  68ص  دار المعرفة الجامع�ة ، مصر ، ،االجتماعي التر�وي)، ب ط 
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النتائج  رتأظهالفعالة  األكاد�م�ةار الدافع�ة �ار االتجاهات الوالد�ة ، و اخت�اخت و �استخدام      

اء و األمهات الذین اآل� أن تجاهات الوالد�ة نحوهم حیثالالدراسي یتأثر �ا األبناءأن تحصیل 

، و تفرقة ، ینشؤون أطفاال أفضل  إهماالهم �أسلوب أقل عدوانا و عنفا و تسلطا ، و ء�عاملون أبنا

الثواب أفضل من العقاب في رفع دافع�ة األبناء  إنقدرة على التحصیل الدراسي بنجاح و تفوق ، و 

 .1تحصیل�ا

 :الدراسات �اللغة العر��ة 

 الدراسة السا�قة الثالثة :  

لمستو�ات ااالتجاهات في التنشئة و ارت�اطها �شخص�ة األبناء في  محمد مصطفى م�اسا ،     

 . 1979االجتماع�ة و االقتصاد�ة المختلفة و هي دراسة عر��ة �القاهرة سنة 

التنشئة االجتماع�ة ، و الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین االتجاهات الوالد�ة هذه   تهدف •

األبناء في المستو�ات االجتماع�ة و االقتصاد�ة كما یدركها األبناء و بین سمات شخص�ة 

 المختلفة .

ین درجة تقبل الوالدین لألبناء موج�ة ب ارت�اط�هالدراسة بوجود عالقة  نتائج و لقد جاءت     

، كذلك وجود عالقة ارت�اط�ة دالة سال�ة بین درجة التسلط  األبناءالسمات االیجاب�ة لشخص�ة و 

، كذلك وضوح األبناءو التفرقة في المعاملة األبناء و بین السمات االیجاب�ة لشخص�ة  الوالدي

مستو�ات االجتماع�ة االجتماع�ة �اختالف الاالختالف و الت�این في االتجاهات الوالد�ة في التنشئة 

) من الطل�ة الذكور �الصف الثالث في المرحلة 1500بلغ قوام عینة الدراسة ( . االقتصاد�ة 

تراوحت و لقد أخذت العینة من ست مدارس من مناطق مختلفة من مدینة القاهرة و  اإلعداد�ة

 .سنة  17 و 14أفراد العینة ما بین  رأعما

 أدوات الدراسة في :  تتمثلو 

 استب�ان االتجاهات الوالد�ة في التنشئة . -

 قتصادي .االاستمارة المستوى االجتماعي و  -

                                                           
  69، مرجع سابق ، ص عوض  محمود ع�اس، رشاد صالح الدمنهوري  - 1
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  . 1اإلعداد�ةاستفتاء الشخص�ة للمرحلة  -

 فیلخص في :  اإلحصائي األسلوبأما 

 المتوسطات الحساب�ة . – 1

 االنحرافات المع�ار�ة . - 2

 اخت�ار (ت) لداللة الفروق . – 3

       2معامل االرت�اط بیرسون . – 4

 تحدید مصطلحات الدراسة : – 6

هي مجموعة من األشخاص یتحدون برا�ط الزواج أو الدم أو التبني ف�كونون  األسرة :حجم  – 1

ارهم االجتماع�ة المختلفة كزوج مسكننا مستقال و یتفاعلون في تواصل مع �عضهم ال�عض �أدو 

  3لهم ثقافة مشتركة . وجة ، و أب و أم و أخ و أخت األمز و 

قي فیها الفرد لتفهي المدرسة األولى التي ی  االجتماع�ةاألسرة هي مؤسسة من مؤسسات التنشئة    

م�ادئ التر��ة االجتماع�ة ، السلوك و آداب المحافظة على الحقوق و الق�ام �الواج�ات و تعلمه 

فضال على ما تحققه من انسجام بین أفرادها التعاون و احترام اآلخر�ن و هذا معاني العطف و 

 .  4داخل المجتمع 

ع�ش معها التلمیذ في منزل واحد التي � األفراد جماعة أنهافها على �و في األخیر �مكن تعر    

اي �قصد �حجم األسرة عدد أفرادها و �شمل  األخوة،  األم�رت�ط معهم بروا�ط الدم مثل األب ، و 

 الوالدین و اإلخوة الذكور و اإلناث .

 

                                                           
 .  178، مرجع سابق ، ص  عوض محمود ع�اس ،رشاد صالح الدمنهوري  - 1
 . 179، مرجع سابق ، ص  عوض محمود ع�اس،  رشاد صالح الدمنهوري  - 2
 عمان ،، دار الفكر ، 1ط  السعید شلبي ، محمد متولي ، مدخل إلى رعا�ة الطفل و األسرة ، صافي ناز - 3
 .  28، ص 2006،  ألردنا
 . 29، ص  2002مراد زع�مي ، مؤسسات التنشئة االجتماع�ة ، منشورات جامعة �اجي مختار ، عنا�ة ،  - 4
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�عرفه صالح عالم �أنه درجة االكتساب التي �حققها الفرد في مادة و التحصیل الدراسي :  -2

دراس�ة معینة أو في مجال تعل�مي معین ، أو هو مستوى النجاح الذي �حرزه في تلك المادة أو 

  . 1بواسطة درجة االخت�ار أو الدرجات المحددة من قبل المعلمین أو كلیهما �عد  إل�ه�صل 

التي  اتمقدار ما �كس�ه الطفل من درج إجرائ�ا �أنه التحصیل الدراسيو في األخیر �مكن تعر�ف 

في  �ضعها مدرسوهمو �حصل علیها التلمیذ في الفصلین األول و الثاني من السنة الدراس�ة التي 

 . مختلف مواد المقرر

 أو هو المعدل العام في كشف نقاط الفصل أو السنة أو متوسط فصلین مثال .

أو  اإلعدادي: " المزاول للتعل�م االبتدائي أو الطفلمصطلح التلمیذ �عني  إن:  الطفل المتتلمذ -3

        2"الثانوي 

و �عرف التلمیذ كذلك �أنه المحور األول و الهدف األخیر من كل عمل�ات التر��ة و التعل�م ، فهو 

، فالبد أن كل هذه الجهود الضخمة التي  اإلمكاناتالذي من أجله تنشأ المدرسة و تجهز �كافة 

 جسمهو یتمثل في تكو�ن عقله  اتبذل في شتى المجاالت لصالح التلمیذ ، البد أن �كون لها هدف

 . 3و اتجاهاته  معارفه  وروحه و  

هو المستهدف فالتر�و�ة ، من خالل هذه التعار�ف ، فالتلمیذ هو الركن الهام من أركان العمل�ة      

لتكثیف الجهود من  المدرسة  عىالمحور األساسي الذي تدور حوله هذه العمل�ة ، و لهذا تسهو و 

 . طرائق �ما یتالءم و قدراتهوضع مناهج و 

رات عبر مراحل المتعلم أي المتلقي للمعارف و الخب �أنه،  إجرائيكذلك �مكن تعر�فه �شكل     

مسجل ل�مه في مرحلة التعل�م المتوسط و �قصد �التلمیذ هنا الطفل الذي یزاول تع  ح�اته التعل�م�ة .

     رسم�ا في اكمال�ة .

                                                           
 .  21، ص  2003، عالم الكتب ،  1بهجت ، التعل�م االستراتیجي ، ط  حمودرفعت م - 1
داخـل الصـف و دورهـا فـي تنم�ـة القـدرة علـى الـتحكم  األسـتاذسوفي نع�مة ، االسـتراتیج�ات المعتمـدة مـن طـرف  - 2

 .85، ص  2011-2010ري ، قسنطینة ، في حل المشكالت الر�اض�ة لدى تالمیذ الطور المتوسط ، جامعة منتو 
ان المطبوعــــات الجامع�ــــة ، ، المؤسســــة الوطن�ــــة للكتــــاب ، دیــــو  2را�ــــح تركــــي ، أصــــول التر��ــــة و التعلــــ�م ، ط - 3

 . 112، ص  1999، الجزائر
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 تمهید 

منذ والدته في عدة جوانب  التي تحتضن الفرد و ترعاهاألولى التر�و�ة تعتبر األسرة المؤسسة  

له عنها الستمرار �قائه و تلعب  ىلتترك فیها أثارها و تكون رعایتها له أول األمر ضرور�ة و ال غن

ألبنائها ، فأنماط  األسرة دور أساس�ا في سلوك األفراد من خالل النماذج السلوك�ة التي تقدمها

األسرة كبیرة أو صغیرة الحجم فهي نماذج  كانتالتي تدور داخل األسرة سواء  السلوك و التفاعالت

إال أن  االجتماع�ةتعدد مؤسسات التنشئة  رغم، و الدراسيفي تحصیل األبناء  إیجا�اتؤثر سل�ا أو 

ات اإلنسان الماد�ة و المعنو�ة ، تؤثر في كل مكتس� اجتماع�ةاألسرة كانت و ال تزال أقوى مؤسسة 

رار ح�اته ، كما مفاألسرة هي المؤسسة األولى في ح�اة اإلنسان و هي مؤسسة مستمرة معه �است

تأثیرا كبیرا على الطفل و على وضعه داخل األسرة ، فمركز الطفل الوحید في یؤثر حجم األسرة 

سط نصیب الطفل من الرعا�ة الصح�ة كثیرون ، فمتو  إخوةالذي له  الطفلاألسرة یختلف عن مركز 

إذا كان دخلها �قل بز�ادة عدد أفراد األسرة ر�ما و االجتماع�ة و التعل�م�ة ، و التغذ�ة ، و المل�س 

 ، و لهذا كان من األهم�ة أن ال نغفل عدد أفراد األسرة .ضعیف 
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 ر�ف حجم األسرة : تع – 1

    .1دد األطفال الذین أنجبهم الزوجان في وقت معینیدل حجم األسرة عند دراسة الخصو�ة على ع

 .2و �مكن تعر�ف حجم األسرة على أنه التعداد أي عدد األشخاص في األسرة 

و من خالل هذا نستنتج أن حجم األسرة هو مجموعة من األشخاص الذین �ع�شون تحت      

 سقف واحد و یجمعهم را�ط الدم .

 أنواع حجم األسرة :  – 2

 : ن تقس�م األسرة �حسب حجمها و عدد أفرادها إلى ثالث أقسام�مك    

الوقت و االنت�اه  على تكر�سقدرة الوالدین فیها تكون و  في األسرة صغیرة الحجم : – 1 – 2

واضحة ، كما �كون تحكم د�مقراطي في سلوك الصغار و �كون  تفاصیل ح�اة األبناءالكافیین لكل 

كل طفل نفس المزا�ا و �كون تعیین األدوار �معرفة الوالدین هو  إعطاءو قدرة على  إرادةهناك 

 . االجتماعياألكاد�مي و الر�اضي و  االنجازشائع ، و تظهر ضغوط الوالدین من أجل ال

كثیرا د�مقراط�ة و أكثر استبداد�ة ، و  تحكم أقل فیها�كون  في األسرة متوسطة الحجم : – 2 – 2

ارج�ة للحاجة إلى مساعدتهم �البیت ، و تكون ضغوط الوالدین قات الخاما �منع الصغار من الصد

تكون قدرة و  و أحقاد حادة بین األشقاء للتحصیل متمركزة عادة على الك�ار ، و توجد مشاحنات

 الوالدین على تحدید المزا�ا و المراكز محدودة .

 

                                                 
، 1982احمــد زكــي بــدوي ، معجــم مصــطلحات العلــوم االجتماع�ــة ، إنجلیــزي ، فرنســي، عر�ــي ، مكت�ــة لبنــان ، -1

  . 153بیروت ، ص 

www. Statcon .gc.ca, statistique , canada,14/1/2014 .                                    -2 
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زوج�ة راجعة  كاكاتاحتفال توجد خطة لتر��ة األبناء مع وجود  األسرة كبیرة الحجم : – 3 – 2

ن بتعیین أدوار كل اي األسرة الكبیرة أن �قوم الوالدلوجوب التضح�ات الشخص�ة و المال�ة والبد ف

لتجنب االرت�اك أو الفوضى ،  االستبداديفي األسرة و غال�ا ما �سود الحكم  االنسجامفرد من أجل 

ود نفقات لألنشطة عدتهم أو لوجقات األطفال الخارج�ة لحاجة البیت لمسااو غال�ا ما تستنكر صد

  .  1جانب كثرة المشاحنات و االحتكاكات بین األشقاء ىمع الرفاق ، إل

 : تعر�ف األسرة  – 3

�عتبر تعر�ف األسرة من أ�سط التعار�ف التي نتعامل معها ألنها ظاهرة ملموسة �النس�ة      

یتفق عل�ه العلماء ، ف�عد  او محدد اواضح ا�أن لألسرة تعر�ف االعتقادللجم�ع ، و لكن من الخطأ 

وجهات نظر  الختالفتعر�فها من النوع السهل الممتنع ، لذا نجد تعددا في تعار�فها و هذا یرجع 

 العلماء و اتجاهاتهم الفكر�ة .

ق على الجماعة بتنطهي الدرع الحصینة ، أهل الرجل و عشیرته . و  التعر�ف اللغوي : – 1 – 3

 . 2رك ، جمعها أسر التي یر�طها أمر مشت

 . 3و كما ورد في لسان العرب : أسرة الرجل �معنى عشیرته و أهل بیته    

                                                 
 22، ص  2004، دار السحاب ، القاهرة ،  1حسن مصطفى عبد المعطي ، األسرة و مشكالت األبناء ، ط  - 1

– 23  . 

، النشـر، دار النهضة العر��ة للط�اعة و  1تمع المدینة العر��ة ، ط ر ، األسرة المتغیرة في مجصیعبد القادر الق - 2

 .  33، ص  1996لبنان ، 

( االدوار ، المـرض النفسـي،  21عبد المجید سید منصور ، زكر�ا أحمد الشر�یني ، األسرة على مشارف القـرن  - 3

 .  15، دار الفكر العر�ي ، القاهرة ، مصر ، ص  1المسؤول�ات ) ، ط 
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ي المجتمع و التي ترعى أبنائها هي المؤسسة التر�و�ة األولى ف: االصطالحيالتعر�ف  – 2 – 3

 . 1اجتماع�ا تعمل على تنشئتهم و تطب�عهم و 

، ةاجتماع�ة ، ن�عت في ظروف الح�ا ة: األسرة مؤسس تعر�ف محمد الجوهري عبد الهادي •

و هي بذلك تعد ضرورة حتم�ة ل�قاء الجنس ال�شري ، و یتحقق ذلك ال�قاء �فضل اجتماع 

كائنین ال غنى ألحدهما عن اآلخر ، و هما الرجل و المرأة ، و اإلتحاد الدائم المستقر بین 

 . 2هذین الكائنین هو األسرة

نظام�ة تتكون من رجل جماعة اجتماع�ة بیولوج�ة : أنها  تعر�ف قاموس علم االجتماع •

 .  3�قوم بینهما را�طة زواج�ة مقررة ، وأبنائهما امرأةو 

األول ، حیث �كتسب الطفل الصغیر المهارات  االجتماعي: هي النظام  تعر�ف األسرة •

 8FP4. االجتماع�ةالمعرف�ة و 

 . 5هي مجموعة من األشخاص الذین لهم صلة �الدم أو الزواجو   •

                                                 
 .  6، ص  2004ال�ا المؤمن ، األسرة و العالج األسري ، ب . ط ، دار السحاب ، القاهرة ، مصر ، د - 1

، دار الفكـر ، عمـان ، األردن،  1ناصر أحمد الخولدة ، رسمي عبد الملك رسـتم ، األسـرة و تر��ـة الطفـل ، ط  - 2

 .  16، ص  2010

لمعرفـــة الجامع�ـــة ، اإلســـكندر�ة ، بـــدون ســـنة ، ص عـــاطف غیـــث ، قـــاموس علـــم اإلجتمـــاع ، ب . ط ، دار ا - 3

176 . 

 4-   colaire , veille etSéussite Ra Lur Samiliale F’éducation Lffets Ees Leyfant FAnnie 

 Analyses , n° 63 , 2011 , lyon , p 1 . 

Szajkowski Nicolas , Alphonse de Lamartine , Francois René de chateaubriand,- 5 

l’accompagnement des familles des personnes en fin de vie , saint – Quetin , 

2005/2008 , p 6 . 
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تتمیز �مكان إقامة مشتركة و تعاون  تماع�ةاج: هي ع�ارة عن جماعة  عر�ف میرداكت •

عالقة جنس�ة و �عترف  على على األقل أعضائهاوظ�فة تكاثر�ة ، و یوجد اثنین من ، و  اقتصادي

 . 1بها المجتمع

عل من أكثر األسرة تمثل اإلطار األساسي للتفاعل بین الوالدین و األبناء ، كما �عد هذا التفا     

الظروف تأثیرا على اتجاهات األبناء و سلوكهم منذ طفولتهم الم�كرة و تستمر فعالیته في المراحل 

 .  2تزاید تأثیر األشخاص اآلخر�ن من خارج األسرةیالتال�ة من العمر حیث 

بدون أطفال ، أو من زوج  ،" : �أنها را�طة من زوج و زوجة و أطفالهما رن جبعرفها "أو  لقد و

 .  3مفرده مع أطفاله أو زوجة �مفردها مع أطفالها�

األسرة : على أنها الخل�ة االولى في جسم المجتمع ، و أنها النقطة األولى عرف "كونت " كما      

 .  4الذي یترعرع ف�ه الفرد االجتماعيالتي یبدأ منها التطور ، و أنها الوسط الطب�عي 

ارت�طوا بروا�ط الزواج و الدم  مجموعة أشخاص : �أنها �عرفها كل من بیرجس و لوكو    

 المقررة لهم  االجتماع�ة�ؤلفون عائلة متمیزة ، و یتفاعلون و یتقبلون �عضهم ال�عض خالل األدوار و 

                                                 
 . 35عبد القادر القصیر ، مرجع سابق ، ص  - 1 

، دار  2حنـــان عبـــد الحمیـــد العنـــاني ، تنم�ـــة المفـــاه�م االجتماع�ـــة األخالق�ـــة الدین�ـــة فـــي الطفولـــة الم�كـــرة ، ط  - 2

 . 201، ص  2009ان ، األردن ، الفكر، عم

،  1993، دار غر�ــب للط�اعــة ، القــاهرة ، مصــر ،  1طلعــت إبــراه�م لطفــي ، مــدخل إلــى علــم االجتمــاع ، ط  - 3

 . 175ص 

، 2001محمد أحمد بیومي ، أسس و موضوعات علم االجتمـاع ، ب . ط ، دار المعرفـة الجامع�ـة ، مصـر ،  - 4

 .  447ص 
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، األخت ، األخ ، و لهم ثقافتهم  االبنة،  االبنتشمل أدوار الزوج و الزوجة ، األم ، األب ، و 

 .1 المشتركة

و تقس�مها إلى جماعات  جماعة اجتماع�ة ال �مكن تجزئتها إلى : األسرةمفهوم و �شیر كذلك   •

النفسي و صر األساس�ة كالعنصر البیولوجي و أخرى ، و تستند األسرة في وجودها على عدد من العنا

 . 2الثقافي 

 اجتماعي: هي الوحدة البنائ�ة للمجتمع و كل إنسان ینتمي إلى أسرة ما ألن اإلنسان كائن  األسرة •

16FPع�ش أفراده في جماعات . �

3 

 .4�طة في النسق األوسط المح�ط بهاهي وحدة متراو   •

على أنها األوضاع الثقاف�ة و التعل�م�ة و االقتصاد�ة و الدین�ة و الفكر�ة :  و �مكن تعر�فها أ�ضا •

العامة و الترو�ج�ة �اإلضافة إلى نوع�ة العالقات السائدة بین أفراد األسرة و أجوائها و ظروفها 

عالقات الود و التفاهم و المح�ة و المساواة و الثقافة  أرجائهاع في �فال شك أن األسرة التي تش

                                                 
للســكان و األســرة ، ب . ط ، دار  االجتمــاعيالصــد�قي ، أمیــرة یوســف علــي ، المــدخل  ســلوى عثمــان ع�ــاس - 1

 .  129، ص  2005، مصر ،  اإلسكندر�ةالمعرفة الجامع�ة ، 

، دار الم�ســـرة للنشـــر و التوز�ـــع ، عمـــان ،  1، ط  االجتماع�ـــةأبـــو جـــادو ، ســـ�كولوج�ة التنشـــئة صـــالح محمـــد  - 2

 .  218، ص  1998

 . 7، ص  2005،  اإلسكندر�ةل ، األسرة و مشاكل الح�اة العائل�ة ، مؤسسة ش�اب الجامعة ، طارق كما - 3

، 2011،  اإلسـكندر�ةمحمد عبده محجوب ، أنثرو�ولوج�ا الزواج و األسرة و القرا�ـة ، دار المعرفـة الجامع�ـة ،  - 4

 .  384ص 
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الفكر�ة و االحترام المت�ادل �اإلضافة إلى توافر جم�ع متطل�ات النمو السوي للطفل س�كون لها 

 .1 ها في تنشئة شخص�ة متكاملة للطفلدور 

نها تنظ�م اجتماعي أساسه ارت�اط ذكر و أنثى األسرة على أ:  تعرف سلوي عثمان الصد�قي و •

األبناء أو بوجود أعضاء ینتمون إلى احد الزوجین  بإنجاب�الزواج و قد یتكاثر عدد أفراد األسرة 

 .2أو كلیهما

�ة األولى للح�اة االجتماع�ة ، األسرة على أنها الخل:  و �عرف كذلك حسن مصطفى عبد المعطي •

بها الطفل ، أنها مسرح التفاعل الذي یتلقى ف�ه الطفل معالم  هي أولى الجماعات التي �حتكو 

التنشئة االجتماع�ة ففیها یتلقى أفرادها ق�م المجتمع و عاداته و تقالیده �حیث تخلق في كل فرد 

التي تعلم الطفل األسالیب السلوك�ة المالئمة للمواقف  االجتماع�ةكائنا اجتماع�ا ، و هي المدرسة 

ا�عها ، إذ یتخذ الطفل من ي وحدة التوج�ه التي تط�ع شخص�ة الطفل �ط، و ه االجتماع�ة

سلوك�اتها و ق�مها و عاداتها و طرق عملها إطارا مرجع�ا لتقی�م سلوكه و سلوك اآلخر�ن �ما 

اكتس�ه داخها من ق�م و معاییر ، و هي الممثل األول للثقافة ، و هي المدرسة التي تنقل إلى 

  .3تهذ�ه و تزوده �األخالقالطفل تعال�م الدین و 

أنه جامع لكل التعار�ف السا�قة التي تعرف األسرة ، حیث و نالحظ من خالل هذا التعر�ف     

وظائف و خصائص األسرة كما بین لنا  یوضح ف�ه اأعطى لنا حسن مصطفى عبد المعطي تعر�ف

                                                 
، 2008،  األردن، دار الصـفاء ، عمـان ،  1 ، طعزت جرادات ، ه�فاء أبو غزالـة و آخـرون ، أسـس التر��ـة  - 1

 . 160ص 

المكتب الجـامعي الحـدیث ،  ، سلوى عثمان الصد�قي ، قضا�ا األسرة و السكان من منظور الخدمة االجتماع�ة - 2

 .  15، ص  2001،  اإلسكندر�ة

 .  8حسن مصطفى عبد المعطي ، مرجع سابق ، ص  - 3
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كذا ن سلوكات و ق�م و الل ما �كتس�ه مأهم�ة األسرة في المجتمع و خاصة �النس�ة للطفل ، من خ

 معاییر الخاصة �البیئة التي �ع�ش فیها .ال

أ فیها الفرد �مثا�ة الوسط األول الذي التي ینش األسرةتعتبر :  وقد عرفتها هناء جاسم الس�عاوي  •

بواسطة عي عن طر�ق اكت�اسه الشخص�ة ئن اجتماكا إليیتولى تثقیف الطفل و فیها یتحول الفرد 

ق احتكاكه و عالقاتها �المح�طین �ه �كتسب منهم طر�قتهم اع�ة فعن طر�عمل�ة التنشئة االجتم

كبیرة علي مستقبل األبناء العلمي  أهم�ةفي التعبیر لذلك فان لثقافة الوالدین  أسلو�همفي التفكیر و 

1. 

جل األسرة على أنها جماعة اجتماع�ة بیولوج�ة نظام�ة تتكون من ر  و تعرف مر�وحة بولح�ال نوارة •

ا . تقوم بینهما را�طة زواج�ة مقررة ، و أبنائهما الذین ینتجون هأة أو أكثر حسب وجهة نظر و امر 

  .2عن هذه العالقة

ست ذلك التجمع الطب�عي لألبو�ن ل� األسرة"  كا�معالم االجتماع الفرنسي إمیل دور  و في اعتقاد •

اجتماع�ة  ونت ألس�ابما ینج�انه من أوالد على ما �سود اعتقاد بل أنها مؤسسة اجتماع�ة تكو 

 .3�رت�ط أعضاؤها حقوق�ا و خلق�ا ب�عضهم ال�عضو 

أن هذا التعر�ف �شمل مستو�ات أخرى لألسرة ف�مكن أن �طلق هذا المصطلح على و �الحظ     

 .تجمعات منظمة كاألصدقاء في العمل ، مثال األسرة الطب�ة ، األسرة التر�و�ة 

                                                 
ـــ�م االبتـــدائي فـــي ظـــل الظـــروف الر الت أوضـــاعهنـــاء جاســـم الســـ�عاوي ،  - 1 اهنـــة مـــن وجهـــة نظـــر اســـر التالمیـــذ عل

 . 135، ص  2008تشر�ن الثاني  22المعلمین (دراسة میدان�ة في مدینة الموصل ) ، العدد و 

شـــر و التوز�ـــع ، �ـــاجي مختـــار مر�وحـــة بولح�ـــال نـــوارة ، محاضـــرات فـــي علـــم اجتمـــاع التر��ـــة ، دار الغـــرب للن - 2

 . 193 – 192، ص  2004/2005، عنا�ة

 .  34عبد القادر القصیر ، مرجع سابق ، ص  - 3
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ة تتشكل من رجل و امرأة تصل بینهما عالقات معنو�ة �أنها وحدة مثال� إلیها ماك�فر و ینظر •

المصالح ن مستندا على الدوافع الغر�ز�ة و وجودها �كو  ان متماسكة مع أطفال و األقارب في حین

 .1المت�ادلة و الشعور المشترك الذي یتناسب مع تطلعات و أمال أفرادها

، �الشخص�ة االجتماعيتر�ط البناء : " األسرة نسق اجتماعي ألنها هي التي و �قول عنها �ارسونز •

و نفس عناصر تكو�ن البناء هي �عینها عناصر تكو�ن الشخص�ة ، فالق�م و األدوار عناصر 

إجتماع�ة تنظم العالقات داخل البناء و تؤكد هذه العناصر عالقة التداخل و التفاعل بین 

 .2جسر الرا�ط بینهما "الالشخص�ة و البناء االجتماعي و هو 

أنها جماعة تتآلف ف�ما بینها في األمور الحقوق�ة و االجتماع�ة نتیجة صلة � :ها طاهري و �عرف •

  .3القرا�ة أو را�طة الزوج�ة و تنضوي تحت لواء رئ�س یدعى رب األسرة

األسرة  �أنها دائمة مرت�طة عن طر�ق عالقات جنس�ة  :عرفت سام�ة محمد جابر كما •

دخول في عالقات جنس�ة �قرها المجتمع و ما  أساس�صورة رجل و امرأة أو أكثرها معا على 

 . 4على ذلك من حقوق و واج�ات كرعا�ة األطفال و تر�یتهم ترتبی

 

                                                 
،  1970عبد ال�اسط محمد حسـن ، علـم االجتمـاع الصـناعي ، ب . ط ، مكت�ـة األنجلـو المصـر�ة ، القـاهرة ،  - 1

 .  551ص 

، بیــروت ، جتمــاع العــائلي ، دار النهضــة العر��ــة للط�اعــة و النشــر االمصــطفى الخشــاب ، دراســات فــي علــم  - 2

 .  8، ص  1981

 .  10، ص  1997، دار الهادي ، بیروت ،  1، مشاكل األسرة و طرق حلها ، ط  ي حبیب الله طاهر  - 3

،  2004سام�ة محمـد جـابر ، علـم االجتمـاع العـام ، دار المعرفـة الجامع�ـة ، ب . ط ، األزار��طـة ، مصـر ،  - 4

 .  327ص 
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الزوجة و األبناء حدة الوظ�ف�ة المكونة من الزوج و أنها الو � األسرة : مرسي سرحانمنیر  یرى و  •

 .  1المرت�طة بر�اط الدم و األهداف المشتركةو 

 االجتماع�ةاألسرة على أنها واحدة من المؤسسات  :  )paola ،Albertoو �اوال(  ألبرتو وقد عرفا •

اإلقتصاد�ة األكثر أهم�ة في مجتمعنا ، و لكن طب�عة الروا�ط بین األفراد األسرة یختلف �شكل و 

 .  2كبیر من مختلف الجنس�ات

سسة هي المؤ قائال :  األسرةعرف : Emillio Willams  زو�ل�اموقد عرف ا�میلیو  •

عدد من النساء  أواالجتماع�ة التي تشمل رجال او عدد من الرجال ، �ع�شون زواج�ا مع امرأة 

 . 3و كذلك الخدم آخر�ن أقاربو  األح�اءو معهم الخلف 

یرت�طون معا بروا�ط  األفراداألسرة ع�ارة عن جماعة من  أن : و جاء في معجم علم االجتماع •

�ین األم ، و اعلون معا و قد یتم هذا التفاعل بین الزوج و الزوجة الزواج ، الدم ، و التبني ، و یتف

 .4 تتمیز بخصائص معینة اجتماع�ةو األب و األبناء و یتكون منها جم�عا وحدة 

 . 5و �عرفها ب�اج�ه : القدرة الكامنة الحد الزوجین في التأثیر على سلوك االفراد في االسرة •

                                                 
ت التر��ــة ، دار النهضــة العر��ــة للط�اعــة و النشــر و التوز�ــع ، بیــروت ، منیــر مرســي ســرحان ، فــي اجتماع�ــا - 1

 . 179، ص  1998

Alberto Alesina , Paola Giuliano, The power of the family, harvard university,- 2   

Germany , April 2007 , p 1 . 

Emillio Willames , Dictionnaire de sociologie ed M. Riviére, Paris, 1970, p106.        -3                               

 4 -   ris , librairie ladictionnaire de sociologie , Pa ugues ,Hichel M,  rumpheSoseph J 

rousse , 1973 , p 131.  

،    2011وزیع ، عمان ، ،  دار صفاء للنشر و الت1بسمة كریم شامخ ، المرونة االسریة و السلوك االجتماعي ، ط -5 
 17ص 
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: فیتصلون من  في علم الد�مغراف�ا أو دراسة السكان) أما الد�مغرافیون (العلماء المتخصصین •

لتعر�ف  األساس�ان) المحكان Ménageالمنزلي ( االقتصاديالمشاركة في السكن و االستقالل 

المع�ش�ة و �قصدون بها " أي وحدة اجتماع�ة مكونة من شخص  األسرةاألسرة ، و �طلقون علیها 

ستقالل اقتصادي سواء انطوت هذه المجموعة علي تكفل لنفسها ا األشخاصواحد أو مجموعة من 

 .  1اقتصرت علي عنصر الرجال فقط أو األطفال

التي تمثلها األسرة في المجتمع و من خالل التعار�ف السا�قة �مكن أن ندرك مدى األهم�ة      

ت مدى تأثیرها على تحصیل التلمیذ ، من خالل اعت�ارها المؤسسة األولى التي تتكفل �كل حاجاو 

، التر�و�ة و اإلقتصاد�ة من جهة ، و تعمل على إدماجه ضمن  االجتماع�ةالطفل النفس�ة و 

 . مجتمعالهذا مجتمعه من جهة أخرى ببنائها لق�مه و معاییره التي تتماشى مع 

  �ف السا�قة �مكن الخروج �التعر�ف التالي :ر من خالل سرد و مناقشة التعا     

المجتمع و تتكون من عدد من األفراد تكون بینهم قرا�ة بناءا على أهم جماعة أول�ة في  االسرة

الزوجة ) أو الدم ( بین اآل�اء و بروا�ط الزواج ( الزوج و  محور االنتساب المزدوج ، حیث یرت�طون 

األبناء ) ، �ق�مون في منزل واحد و یتفاعل أعضاء األسرة وفقا ألدوار اجتماع�ة حیث تتولى رعا�ة 

و التر�و�ة و التي تؤثر  االجتماع�ةمن النواحي الجسم�ة و النفس�ة و  نا�ة �شؤونهماألبناء و الع

 �التالي على تحصیلهم الدراسي .

 

 

 

                                                 
، و جودة الح�اة في األسرة  االتصالدعم التواصل األسري ، الملتقي الوطني الثاني حول  أسسسمیرة تابت ،  -1  

  . 03، ص  2013افر�ل  9/10جامعة قاصدي مر�اح ورقلة ، 
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 أنواع األسرة : -4

تعددت أنواع األسرة نتیجة للظروف التار�خ�ة التي مرت بها لذا فإنه أص�ح من المالئم أن    

 هما األسرة لألسرة علماء االجتماع بین شكلینو �میز  .إلى كلمة أسرة صفة تحدد نوعها�ضاف 

 .النواة و األسرة الممتدة

  Nuclear Familyاألسرة النواة أو النوو�ة :  – 1 – 4

ا " را�طة اجتماع�ة قوامها زوج النواة �أنه األسرة ول�ام أوجرن �عرف عالم االجتماع األمر�كي  -  

 ." أطفالهاه مع أطفاله ، أو زوجة �مفردها مع زوجة و أطفالهما أو بدون أطفال ، أو زوج �مفردو 

مؤسسة  أنهافي تعر�فهم لألسرة النواة على  األسرةو یتفق علماء االجتماع المهتمین �مجال     

 . أطفالهماتتكون من زوج و زوجة و  اجتماع�ة

أو  و تتكون األسرة النواة الصغیرة الحجم من زوجین فقط أو شخصین مرت�طین بروا�ط الدم     

األسرة النواة  ونان وحدة اقتصاد�ة ، بینهما تضمالقرا�ة أو التبني ،�شتركان في سكن واحد و �ك

المتوسطة زوجین و عدد من األبناء ( ذكورا و إناثا ) غیر متزوجین ال یتجاوز عادة األر�عة ، 

سرة هما �ع�شون معا تحت سقف واحد و �شكلون وحدة اقتصاد�ة واحدة . و هذان النوعان من األ

هي أكثر أنواع األسرة انتشارا في  التيذهن كلما ذكرت األسرة النوو�ة و الاللذان یت�ادران إلى 

 المجتمعات الحدیثة .
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  Extended familyاألسرة الممتدة :  – 2 – 4

حیث كما تسمى أح�انا غال�ا ما تكون أكبر من األسرة النواة ،  األسرة المرك�ة األسرة الممتدة أو    

تمتد عبر عدة أج�ال �ع�شون تحت سقف واحد أو في بیوت متجاورة ، تر�طهم روا�ط الزواج أو 

  .1النسب أو التبني 

تلك التي تتكون من الزوج و الزوجة  هيأن األسرة الممتدة أو المرك�ة  جوج�ه الفر و قد اعتبر    

 .2ن لس�طرة األب األكبرو أبنائهم و أحفادهم و زوجاتهم و �ع�شون تحت سقف واحد و یخضعو 

) �أنها عالقة معینة بین مجموعة من Harris) و هار�س ( Rosserروسر ( و قد عرفها    

األفراد تر�طهم المودة و التراحم من خالل الزواج و اإلنجاب ، و هي أوسع من األسرة النواة �حیث 

  .3تمتد إلى ثالثة أج�ال بدءا و حتى األحفاد 

ستنتج �أن الفرد �مر خالل ح�اته بنمطین مختلفین من األسرة النواة فهو یولد و عل�ه �مكن أن ن   

       family of orientationفي أسرة مكونة منه و من إخوته و من والد�ه تسمى أسرة التوج�ه 

و عندما یتزوج الفرد یترك أسرته و یخلق لنفسه أسرة نواة أخرى تتكون منه و من زوجته و أطفاله 

كل شخص ینتمي �شكل ما و من هنا فإن   family procreationمى أسرة اإلنجابحینئذ تس

 ألسرة واحدة على األقل .

                                                 
ـــر ) - 1 ـــین التنظیـــر و الواقـــع المتغی ـــم اجتمـــاع األســـرة ( ب ار الكتـــاب الجدیـــد ، د 1، ط  أحمـــد ســـالم األحمـــر ، عل

 . 18 – 17، ص  2004، بیروت ، المتحدة

 .  33، ص  2006، دار الوراق ، عمان ،  1وج�ه الفرج ، التنشئة االجتماع�ة لطفل ما قبل المدرسة ، ط  - 2

عــة ، ) ، مؤسسـة شـ�اب الجام األسـرةحسـین عبـد الحمیـد رشـوان ، األسـرة و المجتمـع ( دراســة فـي علـم اجتمـاع  - 3

 .  34، ص  2003،  اإلسكندر�ة
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أن األسرة الجزائر�ة مازالت تحتفظ �الكثیر من األسرة الممتدة ، فأص�حت تجمع  و�الحظ هنا      

على  بین خصائص األسرة الحضر�ة و وظائف األسرة الر�ف�ة ، و ذلك �ظهر لنا في حرصها

وك الفردي الذي یتمثل في رقا�ة لالعادات و التقالید و الق�م و األعراف ، و النظرة الجمع�ة للس

�رجع ذلك إلى قوة ي ترفع مركز األسرة في المجتمع و الوجهة الت هض�ط سلوك كل فرد و توجیهو 

 من آثار قو�ة في التقالید األسر�ة . اإلسالمالتقالید و التراث و ما تركه 

 ائص األسرة :خص – 5

را�طة تار�خ�ة و تر�طهم ب�عض صلة دائمة تتكون من أشخاص لهم  اجتماع�ةاألسرة جماعة  –أ 

 الزواج ، و الدم ، و التبني أو الوالدین و األبناء و أفراد األسرة عادة �ق�مون في مسكن واحد .

ل الذي یتعلم من للطف االجتماع�ةاألسرة هي المؤسسة األولى التي تقوم بوظ�فة التنشئة  –ب 

 األسرة كثیرا من العمل�ات الخاصة �ح�اته مثل المهارات الخاصة �األكل و الل�س و النوم .

األفراد لتأمین وسائل المع�شة  إنتاجلألسرة نظام اقتصادي خاص من حیث االستهالك و  –ت 

 للمستقبل القر�ب ألفراد األسرة .

 الك�ان االجتماعي . اي �ستند علیهتالمؤسسة و الخل�ة االجتماع�ة الاألسرة هي  –ث 

ة الذین �قومون بتأد�ة األدوار وحدة للتفاعل االجتماعي المت�ادل بین أفراد األسر  األسرة –ج 

الواج�ات المت�ادلة بین عناصر األسرة لهدف إش�اع الحاجات االجتماع�ة و االقتصاد�ة و النفس�ة و 

 ألفرادها .

االجتماعي تؤثر و تتاثر �المعاییر و الق�م و العادات  األسرة بوصفها نظاما للتفاعل –ح 

 .1ثقافة واحدة  فياالجتماع�ة و الثقاف�ة داخل المجتمع و �التالي �شترك أعضاء العائلة 

                                                 
، دار الم�سـرة ،  1أحمد عبد اللطیـف أبـو أسـعد ، سـامي محسـن الختاتنـة ، سـ�كلوج�ة المشـكالت األسـر�ة ، ط  - 1

 .  43، ص  2011عمان ، األردن ، 
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تعتبر األسرة اإلطار العام الذي �حدد تصرفات أفرادها فهي التي تشكل ح�اتهم و تضفي  –خ 

 ٕاذا�طا�ع دیني و  األفرادة على اسس دین�ة شكلت ح�اة علیهم خصائصها و طب�عتها فإذا كانت قائم

 .1كانت قائمة على اعت�ارات قانون�ة شكلت ح�اة األفراد �الطا�ع التقدیري و التعاقدي 

 وظائف األسرة :  – 6

 من أهم وظائف األسرة ما یلي : 

هي من و  سرة تعتبر من أهم الوظائف الفطر�ة التي تقوم بها األ الوظ�فة البیولوج�ة : – 1 – 6

ا ، فوظ�فة اإلنجاب مالوظائف األساس�ة للزوجین لتحقیق اإلش�اع الجنسي ، لتقو�ة العالقات بینه

هي الوظ�فة األساس�ة التي تستأثر بها األسرة في غالب�ة المجتمعات للمحافظة على النوع ، و لقد 

اد�ة و االجتماع�ة غیرات االقتصتعرضت هذه الوظ�فة لعمل�ات تنظ�م�ة متأثرة في ذلك �الت

 .2، و تتوقف عمل�ة اإلنجاب على العمر الزمني الذي �فضل الزوجان اإلنجاب ف�هالثقاف�ةو 

تعد التنشئة االجتماع�ة للطفل من الوظائف األساس�ة  وظ�فة التنشئة االجتماع�ة : – 2 – 6

، و تعني  دورا هاما في تنشئة الطفل خاصة في السنوات األولى من ح�اته حیث تلعبلألسرة 

معینة من  أنماطاألسرة بتدر�ب الطفل على  تقوم إذالوظ�فة الظاهرة لعمل�ة التنشئة االجتماع�ة 

 عنها المجتمع و یتخذها الشخص دعامة لسلوكه طوال ح�اته .السلوك و التي یرضى 

 

                                                 
، ص  2009،  األردنو تر��ة الطفل ، دار المنـاهج للنشـر و التوز�ـع ، عمـان ،  األسرةأ�من سل�مان مزاهرة ،  - 1

106 . 

، ، دار الفكـــر 1شـــكالت األســـر�ة ، ط ناد�ــة حســـن أبـــو ســـكینة ، منـــال عبـــد الرحمـــان خضـــر ، العالقـــات و الم - 2

 .  51، ص  2010،  األردنعمان ، 
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في المجتمعات  األسرةالصناعي على وظ�فة  اإلنتاجقضى  الوظ�فة االقتصاد�ة : – 3 – 6

ر�ة و تحولت األسرة فیها إلى وحدات استهالك�ة خالصة بدرجة كبیرة �عد أن ه�أ المجتمع الحض

 وقداآللي و توفیر السلع و الخدمات �أسعار أقل نسب�ا ،  اإلنتاجمنظمات جدیدة تقوم �عمل�ات 

أجبرت الح�اة الصناع�ة الحدیثة أفراد األسرة على السعي للعمل خارج مح�ط األسرة ، و أدى ذلك 

 .1إلى نشأة روا�ط و عالقات اقتصاد�ة خارج�ة 

و تمكن من مساعدة أفرادها على النمو �الشكل الذي  وظ�ف�ة المحافظة على النظام : – 4 – 6

یجعل سلوكهم مقبوال في المجتمع و أكثر فعال�ة في المحافظة على النظام فهي تعلم أفرادها السلوك 

لوك الشخصي للقرد بل السلوك الذي �ساهم �ه الفرد في المناسب اجتماع�ا . فهي ال تركز على الس

 و المعاییر و العادات و التقالید النظام�ة . االتجاهاتح�اة الجماعة حیث تكتسب الق�م و 

على الرغم من انتقال التعل�م من المنزل إلى المدرسة فمازال لألسرة  الوظ�فة التعل�م�ة : – 5 – 6

على متا�عة أطفالها في الواج�ات المنزل�ة  �اإلشرافأنها تقوم  دورها الفعال في هذا المجال حیث

مدى تقدم أو تأخر الطفل في  ا�حددو ن یذال دلیل على ذلك أن اآل�اء الیوم همفهم الدروس و الو 

ع المستوى المدرسة ، و �قضون وقت أطول في مساعدة أبنائهم عن الماضي و یرجع هذا إلى ارتفا

آل�اء في الوقت الحالي ، خاصة في الفئات العل�ا و المتوسطة ، حیث ا نالثقافي و التعل�مي بی

 .2أت�ح لآل�اء فرصة قضاء سنوات طو�لة في تلقي التعلم

                                                 
 .  13، ص  1981محمود حسن ، األسرة و مشكالتها ، دار النهضة العر��ة ، بیروت ،  - 1

 .  54رحمان خضر ، مرجع سابق ، ص بد الناد�ة حسن أبو سكینة ، منال ع - 2
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هم الذین  هعلى الفطرة ، و ذو�حین مولده  اإلنسان�كون  الوظ�فة الدین�ة و األخالق�ة : – 6 – 6

و احترام الق�م الدین�ة و الروح�ة للمذهب الذي بونه اتجاهاته الدین�ة ، و مهارات الق�ام �العادات سك�

 .1ذو�ه و للمذهب اآلخر الموجود في النظم االجتماع�ة الدین�ة إل�هینتمي 

 .2و المكان الطب�عي لنشأة العقائد الدین�ة و استمرارها

و األبناء في  اآل�اءنعني بها التفاعل العمیق بین الزوجین و بین  :الوظ�فة النفس�ة  – 7 – 6

م�ع أعضاء األسرة تكون المصدر الرئ�سي العاطفي لج نزل مستقل ، مما یخلق وحدة أول�ة صغیرةم

نحو األبناء هي مز�ج متوازن من الحب و الحزم . كفیلة برسم األ�عاد  األبو�ةأن العاطفة  كما

 السل�مة للسوك �حیث �مارس الطفل أنشطة في جو من األمان النفسي .

، و تع�ش  إل�هنتمي تألسرة ثقافیتها من المجتمع الذي تكتسب ا �ة :الوظ�فة الثقاف – 8 – 6

من خالل عمل�ات التر��ة و التنشئة  اآل�اءقل هذه العناصر إلى ظروفه الحال�ة ، فهي تن

األطفال الكثیر من المعارف و التجارب ، كما توصل فیهم االجتماع�ة فالوظ�فة الثقاف�ة تكسب 

 . 3اإلنسان�ةمتوازنة ، كما تساهم في تكو�ن الشخص�ة الق�م الدین�ة و الروح�ة ال

ل األنشطة التي تقوم بها تقوم األسرة بوظ�فة الترف�ه من خال الوظ�فة الترفیه�ة : – 9 – 6

و كتوفیر أجهزة  العر�ات ، و المنتجات الغذائ�ة ، و األثاث استعمال منزل ول، كتز�ن ااألسرة

                                                 
 .  255، ص  2006، دار الفكر ، عمان ، األردن ،  2سامي سلطي عر�فج ، مدخل إلى التر��ة ، ط  - 1

، دار وائـل للنشـر ، عمـان  1نع�م حبیب جغینـي ، علـم اجتمـاع التر��ـة المعاصـر بـین النظر�ـة و التطبیـق ، ط  - 2

 . 259، ص  2009،  األردن

 . 56، منال عبد الرحمان خضر ، مرجع سابق ، ص ناد�ة حسن أبو سكینة  - 3
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�ة الخارج�ة كالر�اضة و المسرح ه و و حضور األنشطة الترفیهالتلفاز و االنترنیت و الخروج للتنز 

  .1السن�ماو 

تعتبر األسرة مدرسة ألفرادها فهي التي تقوم بدور  تهیئة أسلوب الح�اة في المجتمع : – 10 – 6

من جیل إلى جیل و تعودهم على  االجتماعيكما أنها تعمل على نقل التراث  االجتماع�ةالتنشئة 

 �ة في المجتمع و خاصة ما یتعلق منها �السلوك و اآلداب العامة و الدین و من ثمالتقالید المرع

 . 2هفهي نواة المجتمع و أساس تكو�ن

و هي الوظ�فة الجدیدة التي یهتم بها التحلیل السوسیولوجي من  الوظ�فة العاطف�ة : – 11 – 6

ا التفاعل العمیق بین " و نعني به  Affectional functionقبل و هي " الوظ�فة العاطف�ة 

الزوجین و بین اآل�اء و األبناء في منزل مستقل مما یخلق وحدة أول�ة صغیرة تكون المصدر 

الرئ�سي لإلش�اع العاطفي لجم�ع أعضاء األسرة و قد أص�حت هذه الوظ�فة من المالمح الممیزة في 

 . 3ون الزواج السعیددال�الغین الزواج فقط و دائما یر� األفراد ر�دی. و لهذا ال  األسرة

 

 

 

 

 

                                                 
 .  213، ص  2011،  اإلسكندر�ةسناء الخولي ، التغیر االجتماعي و التحدیث ، دار المعرفة الجامع�ة ،  - 1

 ،  0620،  اإلسكندر�ةالسید عبد العاطي ، ناد�ة عمر ، األسرة و المجتمع ، دار المعرفة الجامع�ة ،  - 2

 . 13ص 

 .  229، ص  2003،  اإلسكندر�ةسناء الخولي ، مدخل إلى علم االجتماع ، دار المعرفة الجامع�ة ،  - 3
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 أهم�ة األسرة :  - 7

ن مع األبناء لتشكیل ا�المجتمع یتفاعل في إطاره الوالدرئ�س�ا  ااجتماع� اتعتبر األسرة نسق      

و نفس�ا لكي تقوم �أدوارها �فعال�ة في المجتمع مما ینعكس على �اقي  ااجتماع�الشخص�ة السو�ة 

تقد�م كلما زادت قدرة األسرة على  وها األسرة كوحدة كل�ة معالتي تتعامل  االجتماع�ةاألنساق 

في  ارئ�س� كان ذلك عامال من ح�اته في  السنوات األولى  أسرتهفي الطفل رعا�ة التي یتلقاها ال

أنها أول ما  ذات أهم�ة خاصة في ح�اة الطفل ، حیثإذن العقل�ة . فاألسرة تكو�ن صحته النفس�ة و 

تعامل مع اآلخر�ن و التوافق ال ك�ف�ة  في الح�اة في هتلقى عنها دروسی وتطلع عل�ه عیناه فه

 .معهم

 :العناصر التال�ة  تبرز أهم�ة األسرة من خالل  هكذا و

لجماعة التي یتعامل الطفل مع أعضائها وجها لوجه و من ثم لأنها النموذج األول و األمثل  – 1

 . االجتماع�ةلتر�و�ة و المعاییر تؤدي إلى تشكیل سلوكه و توجیهه و تلقینه الق�م ا

 تنفرد بتزو�د الطفل �مختلف الخبرات أثناء سنوات تكو�نه . – 2

لفة نمو األعلي  األسرة هي أكثر الجماعات األول�ة تماسكا ، و من ثم تسهم �قدر كبیر - 3

دات من المح�ة و الشعور �االنتماء بین أعضائها ، كما تتم فیها عمل�ات االتصال و انتقال العاو 

 اآل�اء إلى األبناء .

مكانة الطفل في المجتمع تحددها بدرجة كبیرة مكانة األسرة و ثقافتها ، و �التالي فهي تهیئ  – 4

 مختلفة من النشاط . أنواعالمواقف المختلفة و تنم�ة قدرات الطفل ، و استخدامها في 
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دات االجتماع�ة و تزو�ده �الضوء األسرة هي التي تزود الفرد �الرصید األول من الق�م و العا – 5

 .1الذي یرشده في سلوكه و تصرفاته حیث یتعلم الحق و الواجب و الحسن و القب�ح

: " ال یوجد بین التنظ�مات التي �حتو�ها المجتمع ، الكبیر منها أو الصغیر ،  �قول ماك�فر و�یدج

أكمله �أسالیبها المتعددة ، كما أن ما �فوق األسرة في قوة أهمیتها االجتماع�ة ، فهي ح�اة المجتمع �

 . 2 تردد في اله�كل االجتماعي برمتهصدى التغیرات التي علیها ت

تقتفي أثره ، نحذوه و  األسرة هي التي تقدم لنا المثال األعلى الذي �قتدي �ه ، و النموذج الذي – 6

كثیرة من أظهرها ، و هي مصدر القدوة الحسنة ، و لذلك تهتم بدراستها علوم  و نسیر على هذا

علم النفس و علم االجتماع و االنثرو�ولوج�ا و علوم الطب و التر��ة ، و تقام من أجلها المؤسسات 

من المشكالت التي تبدد طاقاتها التي ترعاها و تعمل على تنظ�مها و التخط�ط لها و حمایتها 

�قائها و سالمتها دیننا سها و كل شيء اهتم بتأس� ق �عة وفو الرف اإلنسان�ةتصرفها عن أداء رسالتها و 

رسم لها م�ادئ المودة المة التكو�ن و صحة االخت�ار ، و العظ�م �ما كفله لها من س اإلسالمي

 . اإلخالصالتعاون و التعاطف و و 

و س�اس�ة  إسالم�ةاألسرة صاح�ة الدور األول في عمل�ة تنشئة الطفل تنشئة اجتماع�ة و  – 7

و الغرائز ، كاألمومة و الجنس  یتم اإلش�اع لكثیر من العواطفأخالق�ة ، و من خالل األسرة و 

 . 3االجتماعو 

                                                 
، دار الفكــر ، عمــان ،  1إلــى رعا�ــة الطفــل و األســرة ، ط مــدخل صــافي نــار شــلبي ، محمــد متــولي قنــدیل ،   - 1

 . 30 – 29، ص  2006األردن ، 

 . 72، ص   بقمرجع سامراد زع�مي ،  - 2

 . 155، ص  2004عبد الرحمان الع�سوي ، علم النفس األسري ، دار أسامة ، عمان ،  - 3
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تماسكها ا أو العوامل المساعدة لق�امها و من الك�ف�ة التي یتم بها تكو�نه اتكتسب األسرة أهمیته – 8

إنسانیته  اإلنسانو �التالي فهي تعد من أقوى أنساق المجتمع ، و من خاللها �مكن أن �كتسب 

 ضمیره ، و توج�ه نزعاته فهي المدرسة الحق�ق�ة للطب�عة اإلنسان�ة . تكو�نو 

،  االجتماع�ةتعد األسرة هي البیئة االجتماع�ة التي تع�ش فیها الطفل في عمل�ة التنشئة  – 9

األول الذي  االجتماعينفس الوقت المح�ط في و هي  االجتماعيمساعدته على اكتساب السلوك و 

 .1لینشأ و یتر�ى ف�ه الطف

من استطاع منكم ال�اءة فلیتزوج قال رسول الله محمد صلى الله عل�ه وسلم : " �ا معشر الش�اب 

 .2من لم �ستطع فعل�ه �الصوم فإنه له وجاء "و 

كذلك لقیت األسرة اهتمام القرآن الكر�م من خالل ما جاء في قوله تعالى :" و من أ�اته أن خلق لكم 

 .3و جعل بینكم مودة و رحمة " اجا لتسكنوا إلیهاو من أنفسكم أز 

 .4و قال تعالى : " و جعل لكم من أزواجكم بنین و حفدة " 

من تكو�ن األسرة في تحق�قها لتماسك المجتمع و ترا�طه الوثیق األخوة  تماع�ةو یتمثل الهدف االج

 . 5بین أفراده و جماعاته و شعو�ه �المصاهرة و النسب 

                                                 
،  االجتماع�ــةمحمــد عبــد الفتــاح محمــد ، ظــواهر و مشــكالت األســرة و الطفولــة المعاصــرة مــن منظــور الخدمــة  - 1

 .  20 – 19، ص  2009،  اإلسكندر�ةالمكاتب الجامعي الحدیث ، 

 رواه الجماعة .حدیث  - 2

 . 02سورة الروم اآل�ة  -3

 .  72سورة النحل اآل�ة  -4

 ، 2008، جامعة المنصورة ،  العائلي ، ب ط كل�ة اآلداب تماعيمهدي محمد القصاص ، علم االج - 5

 .83ص  
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و األسرة مجموعة أفراد و إذا صلح الفرد صلحت األسرة ، كما �عتبر المجتمع هو مجموعة أسر 

صلح المجتمع ، و العكس صح�ح �قول ابن خلدون في مقدمته الشهیرة : إن الدول ترقى و تنحط 

 .1�قدر ما تكون األسر فیها قو�ة أو ضع�فة 

 العوامل المؤثرة في الدور التر�وي لألسرة  -8

مل�ة توج�ه و تنشئة الطفل داخل األسرة من أهم تلك هناك عدة عوامل تعیق و تؤثر على ع    

 العوامل ما یلي :

و �قصد �اتجاهات الوالدین الطر�قة التي یتعامل بها األب و األم مع  اتجاهات الوالدین : 8-1

 –و تمكننا تعر�ف ذلك اجرائ�ا كما یلي : هو أسلوب األبوان  تماع�ةأبنائهم في عمل�ة التنشئة االج

ازاء قضا�ا  تماع�ةفي نقل الق�م و العادات و النماذج السلوك�ة و المفاه�م االج بناءاألكما یدركه 

مقصود أو غیر  تماع�ةلألبناء من أجل تشكیل اج تماع�ةمعینة ، و الخبرات و المهارات االج

 .2مقصود 

مات داخل األسرة و التفاعالت األسر�ة و الس تماع�ةو تتضمن عالقات اج البیئة المنزل�ة : 8-2

 تماع�ةالعاطف�ة التي تص�غ هذه العالقات و هذه الخصائص لها تأثیر في عمل�ة التنشئة االج

و كل هذه  تماع�ةاألسر�ة و یتحدد ذلك في تماسك العالقة بین الزوجین و التكامل في األدوار االج

 .3المظاهر تؤدي إلى نمو السل�م للطفل

                                                 
 . 6، ص  نةسبدون �ة ، ب ط ، دار أفنان ، دمشق ، محمد خیر الشعال ، األسرة و التر� - 1 

، األمـــة التنشـــئة االجتماع�ـــة و الســـلوك االنحرافـــي للتلمیـــذ المدرســـة الثانو�ـــة ،ب.ط ، دا ر، عـــامر مصـــ�اح - 2 

 . 93، ص 2003الجزائر، 

 . 69رشاد صالح دمنهوري ، ع�اس محمود عوض ، مرجع سابق ، ص  - 3 
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التي تهدف إلى التعرف على التحصیل الدراسي أحد علماء التر��ة و  :كما أكدت دراسة ایجان

على الدعم العائلي من خالل أثر البیئة األسر�ة و مشاركتها في العمل�ة التعل�م�ة أن األسرة المبني  

میز �حرص أفرادها على أدوارهم المطلو�ة و التي تالتي ت األسر�ةشر�ك مهم للمدرسة و أن البیئة 

ام و المتا�عة و التوج�ه و إحتواء األبناء تشكل عونا في دعم تسودها المودة و الرحمة و اإلنسج

و أمهات أن  كآ�اءأبنائها في المستوى التحصیلي و یؤدي �التالي إلى ارتفاعه . لذلك وجب علینا 

ألبنائنا و تزو�دهم �المهارات  نحرص كل الحرص على االلتزام التام �متا�عة المستوى التحصیلي

هم حیز معین و ذلك لتأس�س غد مشرق �ضئ طر�قهم و �ضمن لهم التوجیهات و أن �كون لو 

 . 1مستقبل نیر �عود علیهم �الفائدة و �ضمن لهم الع�ش الكر�م 

ثقافة الوالدین تلعب دورا هاما في تنشئة الطفل إذ البد أن �كونا ملمین  إن: ثقافة الوالدین  8-3

ما �صدد رعایته و تكو�نه كي تسهل عمل�ة �الم�ادئ األساس�ة التي تتعلق �طب�عة المخلوق الذي ه

 المهمة .

قدر إن تفهم الوالدین لرغ�ات و میول أطفالهما یجعل القدرة على االبتكار تنمو لدیهم فعلى     

 و تعل�م و مستوى ثقافي ن في ح�اتهما و ما تحصال عل�ه من تر��ة االخبرات التي �مر بها الوالد

و نموه العقلي تتشكل ح�اة الطفل  تماع�ةعقل�ة و اج ما یتمتعان �ه من خصائص نفس�ة وو 

أهمیته في عمل�ة و الجسمي و الوجداني و من ذلك یبرز دور اإلرشاد �النس�ة للوالدین و الطفل و 

و على عكس ذلك كله إذا لم تتوفر المعلومات الكاف�ة و الفهم الصح�ح  تماع�ةالتنشئة االج

                                                 
ع ظفار التر�ـوي ، مجتمفاطمة بنت أحمد فرج الغساني ، البن�ة األسر�ة و أثرها على التحصیل الدراسي ، ندوة  - 1 

 . 15، ص  2012مارس  6ى إل 4عمان ، من 
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جعلهما لك�ف�ة توجیهه و تكو�نه من جم�ع الجوانب ، لخصائص الطفل لدى الوالدین و في حالة 

 .1تكمن هنا صعو�ة في تحدید األسلوب السل�م في عمل�ة التوج�ه و اإلرشاد النفسي 

جین هو بدا�ة ح�اة جدیدة لكال الزو  أسرةفي تكو�ن أي  األساس إن: األسري  االستقرار 8-4

خت�ار الصح�ح إل�كون �ا األسرةى استقرار سل�مة ، و الحفاظ عل تماع�ةالسعي لتكو�ن عالقات اجو 

التضح�ة و التفاهم و الود و وضع مصلحة األبناء فوق كل اعت�ار و عدم للزوجین و العمل �مبدأ 

 متسرعة في أمور مصیر�ة .الاتخاذ القرارات 

قد  و استقرارها و األسرةلكن قد یواجه ك�ان األسرة و بناءها مشاكل مختلفة تهدد استمرار�ة        

توفیر جو من الدفء معناه  األسري و تحصیلهم الدراسي ، فاالستقرار  األبناءعلى  أثارهاتنعكس 

هم �الرعا�ة و العطف و التوج�ه . و �شمل األبناءالحنان �حتضن الزوجین أوال معا و من ثم و 

س آثارها على ج قد تنعكنتائ و انعدام االستقرار یؤدي إلى األسرةالتنشئة لذا فاختالل االتزان في و 

 تحصیلهم الدراسي .األبناء و 

متعددة فقد �كون �سبب تعدد الزوجات ، و ذلك حین  اأوجه األسرةتقرار في عدم االسو یتخذ      

 الزواج مرة أخرى أو عدة مرات و تكو�ن أسر جدیدة . إعادةالزوج على  أقدام

مما یؤدي إلى ظهور خلل في ناقصا و منقسما بین عدة اسر ،  أص�حفیؤثر هذا على دوره الذي 

 أداء دوره كأب .

 

                                                 
ین و التعل�مــــات المدرســــ�ة منــــى ، األســــرة المدرســــة و مســـارات الــــتعلم ( العالقــــة مــــا بـــین خطــــاب الوالــــد زع�م�ـــة -1

 ،  2013/  2012، رسالة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، قسم علم النفس ، )لألطفال

 .  51ص 
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كما �مكن أن یتخذ عدم االستقرار األسري شكال آخر یتمثل في الطالق و االنفصال �ما �حمله     

األبناء ، و تزداد األمور سواءا في حالة إعادة  من أ�عاد خطیر تهز ك�ان األسرة و تهدد مستقبل

األبناء كالكرة ترمى بین الوالدین و تتأثر ح�اة األبناء  أحد الوالدین بین الزوجین لألبد و ی�قى

یزداد في العالقات و التواصل و  ا�الع�ش مرة مع األم و مرة أخرى مع األب . مما یخلق فراغ

ن �أبناء جدد من الزواج الجدید . و توحد صور أخرى لعدم االستقرار ااألمر سوءا إذا رزق الوالد

 . 1بترك األب األسرة و التخلي عن مسؤول�اته و دوره اتجاه أبنائه  األسري تتمثل في الهجر و ذلك

نقطة جوهر�ة في ح�اة أي أسرة ، فالجو الهادئ  األسري و في األخیر �مكن القول أن االستقرار     

 �ساعد األبناء على العطاء و النمو السل�م و التحصیل الدراسي .

ة ال�شر�ة شدیدة التعقید و أن األطفال و اآل�اء إن الطب�ع أسلوب األم في معاملة الطفل : 8-5

یختلفون أشد االختالف في الشخص�ة و الذكاء �حیث �ظهر �الضرورة تشعب و اختالف في الرأي 

�شأن معاملة الطفل فكل �حدد نوع المعاملة حسب ما یراه مناس�ا و خصوصا األمهات فهن یت�عن 

لتي تحدث خالل ح�اة الطفل فكثیرا ما یتعرض أسالیب مختلفة مع أبنائهن الختالف المواقف ا

أو على طلب األش�اء  اإلصراراألطفال إلى مشاكل عدیدة كمشكلة االمتناع عن األكل ، أو مشكلة 

 تتعلق �الدراسة .رقة و مشكالت المشاكل السلوك�ة كالكذب و الس

بهدوء �ساعدها  و �مكن لألم أن تحقق نتائج أفضل في معالجة تلك المشكالت إذا واجهتها    

الفرصة للطفل الخت�ار ما �حب بدال من  بإتاحةعلى التحصیل و التفكیر الهادئ لحل المشكلة 

 .  2�ما ینبذ و یجب أن تكون األم قدوة حسنة و أن �كون سلوكها حضار�ا و جیدا  إلزامه

 

                                                 
 .  36، ص  1995دع�س ، األسرة في التراث الدیني و االج ، مصر ، دار المعارف ،  إبراه�ممحمد �سري  - 1

 . 52ة منى ، مرجع سابق ، ص �زع�م -2
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  المستو�ات المؤثرة في اإلتجاهات األسر�ة  – 9

 جاهات الوالد�ة األسر�ة نذكر منها :هناك عدة مستو�ات تؤثر على االت

العم بناء و اآل�اء و الجد و الجدة و كلما زاد حجم أفراد األسرة �حیث �شمل األ: حجم األسرة  9-1

و العمة و الخال و الخالة ، كلما اتسمت اتجاهات اآل�اء في هذه األسر بإهمال األبناء ، و ذلك 

خدام أسالیب الض�ط و حثهم على السلوك المقبول لصعو�ة االهتمام �أمور أطفالهم و صعو�ة است

 اجتماع�ا .

ل سلوكهن إلى أن أمهات األسر الكبیرة �می MOTOL  1971)ل (لقد أوضح موتوو      

و خاصة اإلناث منهم ، كما تواجه مطالب أبنائهم �العدوان و الرفض كذلك  الس�طرة نحو أبنائهن

 . األسرعدم في تلك فإن جو الحب و المساعدة العاطف�ة تكاد تن

قراط�ة ، ف�سود جو التعاون بین أما األسر الصغیرة الحجم فیتسم طا�ع المعاملة ألبنائها �الد�م     

و أبنائهم ، و كذلك تقوم �مساندتهم عاطف�ا ، و اإلهتمام بتحصیلهم الدراسي و قد �سود هذه  واآل�اء

یؤدي إلى فقدان الطفل القدرة على اإلعتماد  األسر الحما�ة الزائدة من قبل الوالدین ألبنائهم مما

ما تقدمه لهم األسرة من اهتمام على النفس كما یتمتعون بنس�ة عال�ة من الذكاء ، و ذلك نتیجة ل

 .1رعا�ة و 

على  تماعيلقد إهتم علماء النفس بدراسة أثر المستوى االج: لألسرة  تماعيالمستوى اإلج 9-2

أ�اء  إل�ه" إلى أن الهدف الذي �طمح "بوسادرلقد توصل  اتجاهات الوالدین نحو أبنائهم و

المستو�ات العل�ا هو حصول أبنائهم على مركز مرموق و تحط�مه �التقدیر �مجرد وصوله إلى 

�التحرر و االستقالل الم�كر وقد ال تمكنه خبراته وقدراته  إحساسهمستوى النضج مما �ساعده على 

                                                 
 .  99 – 97، مرجع سابق ، ع�اس محمود عوض  ، دمنهوري الرشاد صالح  -1



 حجم األسرة                                                            الثانيالفصل   
 

 
42 

دي إلى فقدان الثقة و �التالي نشوب صراع بینهما و بین من الوصول إلى هدف والد�ه ، مما یؤ 

 ابنهما .

المتوسط ف�غلب على معاملة اآل�اء لألبناء أسلوب المعاملة  االجتماعيأما األسر ذات المستوى     

ى النفس ، و االعتماد عل االستقاللالحسنة ، و األمانة الخال�ة من الصرامة و تشج�ع األبناء على 

على التأنیب و إشعار الطفل �الذنب مما یؤدي في �عض  في عقابهمان ین �عتمداكما أن الوالد

 األح�ان إلى میل الطفل نحو العدوان .

یها �متاز �التسلط و الصرامة ، المنخفض ، فسلوك اآل�اء ف االجتماعيأما األسر ذات المستوى    

أن إنعدام التوج�ه و المراق�ة یجعله المیل إلى ممارسة العقاب البدني ، مما �شعر الطفل �األلم كما و 

 . 1یتمادى في استخدام أسالیب العدوان�ة التي قد تعرضه للتشرد و الجنوح

،  االجتماع�ةله دور في التنشئة   االقتصاديالمستوى  إن: لألسرة  تصادياالقالمستوى  9-3

ر كل جانب فیها للطفل ، ذلك ألن الشخص�ة وحدة متكاملة یؤث تماعيفي النمو النفسي و االجو 

 على الجوانب األخرى .

یلعب دورا أساس�ا في ح�اة األسرة و نجاحها ، ذلك لما ینجم عن هذا  تصاديفالجانب االق     

الجانب المادي من إش�اع لحاجات الطفل الماد�ة و المعنو�ة الضرور�ة للع�ش كالسكن و توفیر 

رور�ة و كل هذا یتأتى عن كفا�ة مستوى الدخل المواد الغذائ�ة ، و المل�س و غیرها من اللوازم الض

 .2لتلب�ة حاجات األسرة المتنوعة ، و ذلك للمحافظة على بنائها المادي و النفسي و االجتماعي 

لألسرة و تدني مستوى المع�شة و كثرة األوالد مع ضیق  تصاديحیث أن سوء الحالة االق      

التهو�ة و أشعة للكثیر من الحرمان و الضرر �العناصر الصح�ة الالزمة ك األبناءالسكن ، �عرض 
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�التقدیر و االحترام من قبل  ن ینتمون إلى أسرة غن�ة �حظون الذی األبناء، و نجد أن الشمس....

�مثل هذا التقدیر  فهم ال �حظون فقیرة ال األسرةیتمنى إلى  نالذی األبناءالمجتمع على عكس 

 .للمراهق تماعيا له أثر على النمو النفسي و االجاالحترام ، و هذو 

مع �ق�ة العوامل األخرى ، و یؤثر فیها و یتأثر بها حیث یتأثر  تصاديیتفاعل العامل االق     

في و  االنفعاليالي یؤثر في االتزان السائدة و �الت االتجاهاتو �الق�م و  طفل�مستوى الطموح عند ال

 القته مع البیئة المح�طة �ه .مع نفسه ، و في ع الطفلعالقة 

، التصرف و التدبیر والتخط�ط �كسب حسن الطفلإن تخص�ص مبلغ مالي أو مرتب شهري       

لنمو السوي و تقلیل �عض ، و هو دافع قوي ل تماعي�ش�ع �ه �عض حاجاته النفس�ة و االجو 

حالة التماع�ة و االج سواء من الناح�ة الجسم�ة أو النفس�ة أو االضطرا�ات التي تصی�هالضغوط و 

و تكو�ن عالقات اجتماع�ة أوسع و الحرمان منه یولد عجز  االنطالقإلى  النفس�ة الجیدة تدفعه

 .1س�كولوج�ا اجتماع�ا

تر��ة من خالل دراسة حول تأثیر ت�این أسالیب )  MELTBER( أكده ملتبرلو هذا ما      

لى اتجاهات األطفال نحو آ�ائهم و لقد ع تصاديو االق تماعياآل�اء في مختلف المستو�ات االج

بتداءا من الصف طفال ا 50تكونت عینة �حثه من ثالث مجموعات ، و كل مجموعة تحتوي على 

العل�ا  تصاديو االق تماعيحتى الثالث إعدادي ، و كانت تشمل المستو�ات االجالخامس ابتدائي و 

 الدن�ا و كانت نتیجة ذلك ما یلي :و الوسطى و 

المرتفع بوالدهم شدیدا كما أن شعورهم  تصاديو االق تماعيأطفال المستوى االج إعجابكان  •

 �الكراه�ة نحوهم ضع�فا جدا .
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أبدوا مشاعر الرضا نحو والدیهم  فإنهمالمتوسط  تصاديو االق تماعيأما أطفال المستوى االج •

الغة في و تقبلهم و احترامهم نظرا لتسامحهم و مساعدتهم لهم ، و لقد أظهر �عضهم الم�

 على الوالدین أو الشعور �العداء نحوهم . االعتماد

�متاز �التذبذب  المنخفض فلقد كان شعورهم تصاديو االق تماعيأما أطفال المستوى االج •

 إحساساالشعور �العداء نحو الوالدین ، و كانت أقل المجموعات شعورا �األمن و أكثرها و 

 .1الدین �الكبت و على قدرتهم على التمتع �صح�ة الو 

یؤثر على اتجاهات اآل�اء نحو تر��ة  تصاديو االق تماعيو نستخلص مما سبق أن الوضع االج

 أبنائهم .

لد اذلك أن الو  تماع�ةإن المستوى التعل�مي لألسرة یؤثر في التنشئة االج: المستوى التعل�مي  9-4

لمعاملة و التوج�ه و الرعا�ة و طر�قة ا تماع�ةعلى درا�ة كبیرة �طر�قة التنشئة االج �كون  المتعلم

الالزمة لذلك مع  الماد�ة و المعنو�ة اإلمكان�اتفهو قبل أن �طالب ابنه �التعلم عل�ه أوال أن یوفر 

ه ماال یتفق مع میول المتعلم و هنا نجد أن الوالد المتعلم غال�ا ما ال �فرض على ابنمراعاة رغ�ات و 

و قدرات المتعلم ، كما یراعي الوالد ما  إمكان�اتو  اهتماماته ، و یراعي ظروفمیوله و رغ�اته و 

التي تلیق بها الستثارة قدراته خاصة في  تماع�ةتحتاج إل�ه كل مرحلة من أسالیب التنشئة االج

ذا ما وحدت البیئة ، و إ ذروتهرات العقل�ة و الذكاء مرحلة المراهقة التي �صل فیها نمو القد

من طرف المتخصص ظهرت  �شكل مستمرعایتها و توجیهها المساعدة على استثارة القدرات و ر 

الجیدة و المالئمة المساعدة على ذلك  تماع�ةقدرات لم تكن لتظهر لوال توفر البیئة االجاستعدادات و 
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و في حالة عدم توفرها فإن كثیرا من هذه القدرات و االستعدادات تنطفئ و ال تظهر تماما في 

 .1شخص�ة المراهق

 المفسرة لألسرة :النظر�ات  - 10

ار�خ حتى منتصف القرن التاسع ا على مدى التكبیر  اتطور  األسرةلقد شهدت دراسة الزواج و      

، و لقد شملت هذه الدراسات محاوالت متعددة متمثلة في مراحل الفكر العاطفي ثم الخرافي ثم عشر

، كسبیرلتأمالت الفلسف�ة مثل شاألد�اء و افي التراث الشعبي عن األسرة و كتا�ات  المتماثلالتأملي 

 .كونفوشیوس و سانت أوغستین و جون لوك

في منذ نحو مئة عام أي  دأ تتخذ شكلها الحالي المعروف إالالدراسة العلم�ة لألسرة لم تبإال أن     

تار�خ الحق عن ق�ام علم االجتماع و استقالله كعلم و رسوخ أقدامه و لم تتحقق تلك النقله 

التي أصابت النظام  التوتراتتحت وطأة التغیرات الهائلة و المشكالت العن�فة و  التار�خ�ة إال

 الصناعي . االنقالباألسري في المجتمعات الغر��ة في أعقاب 

وقد طغى اإلتجاه التطوري على النظر�ات المهتمة �األسرة في بدا�ة األمر و ظهرت دراسات     

و أشكاله و أنواعه مثل دراسات دراسات عن الزواج عدیدة حول حجم األسرة و نظام االنتساب و 

 لو�س مورغان عن نظام الزواج و تطور أشكاله .

علم اجتماع األسرة خطوات واسعة و منذ أواسط القرن التاسع عشر خطت الدراسات في       

وضعت عدة نظر�ات مفسرة لألسرة سواء من وجهة نظر علم االجتماع أو من وجهة نظر و 

 ج�ا .االنثرو�ولو 
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 النظر�ات المفسرة لألسرة من وجهة نظر علم االجتماع : 10-1

 النظر�ة البنائ�ة الوظ�ف�ة : 10-1-1

إن النظر�ة البنائ�ة الوظ�ف�ة ال تهتم �ال�حث عن أصل األسرة و تطورها بل تنظر إلیها      

ت�ادل فضال عن دراسة ذا أجراء مكونة یر�ط بینها التفاعل ، و االعتماد الم اجتماع�ا ابوصفها نسق

 العالقة بین األجزاء و الكل .

العقد السادس من هذا القرن  إ�انو قد سادت هذه النظر�ة �شكل طاغي في علم االجتماع       

ب�اقي أجزائه  –الك�ان االجتماعي  –كل جزء من النسق  ارت�اط  أثرصبت اهتمامها على دراسة و 

 : اآلت�ةات المكونة له و تنطوي على دراسة المستو�

  على نمو شخص�ة الفرد . وءالمستوى الفردي الذي سلط ض -

المستوى المؤسسي الذي كشف النقاب عن ك�ف�ة ق�ام األسرة �مهامها و المستوى المجتمعي  -

 .1 االجتماعيالذي أوضح أهم�ة النسق 

قى و أن و على ذلك یؤكد أصحاب النظر�ات الوظ�ف�ة على أنه إذا كان على المجتمع أن ی�      

�عمل بدرجة من الفعال�ة عل�ه أن �ضمن تحقیق مجموعة من المهام أو الوظائف الجوهر�ة و أنه ال 

عدم تنفیذ �عض أوجه النشاط فیتعرض المجتمع  احتماللخطر �مكن ترك أداء هذه المهام للصدفة 

 أرجاءا عبر نتیجة ذلك لحالة من التفكك . و رغم وجود �عض الت�اینات في أداء األسرة لوظ�فته

العالم فإن أصحاب هذه النظر�ة �سعون إلى التعرف على عدد من الوظائف و من أنصار هذا 

ئف أساس�ة و هي اإلش�اع الجنسي " ففي رأ�ه أن األسرة تقوم �أر�عة وظاجورج میردوكاالتجاه "

 و التنشئة االجتماع�ة و الوظ�ف�ة االقتصاد�ة . اإلنجابو 
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 ین :تیلز أن وظائف األسرة التقلید�ة تقلصت إلى اثنكما یرى �ارسونز و ب    

 التنشئة االجتماع�ة في المجتمع الذي ولدوا ف�ه . – 1

 .1ار لألشخاص ال�الغیناالستقر  – 2

 نظر�ة الصراع : 10-1-2

�عد استخدام هذا النهج جدیدا في مجال االسرة على الرغم من تناول فردر�ك انجلز عام      

، و لكن هذه  2األسرة كمصدر من مصادر ظلم المرأة و الجور علیها  لارأس ملموضوع  1902

حین تفاقمت أحداث و مشكالت سادت العقد  إالالنظر�ة لم تستخدم �شكل فعلي في علم االجتماع 

، إذ ظهرت حركات نسو�ة و تنظ�مات للدفاع  األمر�ك�ةالسادس من هذا القرن في الوال�ات المتحدة 

 بتغییر میزان القوى داخل األسرة األمر�ك�ة خصوصا .عن حقوقهن مطالبین 

و كان ینظر إلى هذه النظر�ة على أنها توجه یهدد ك�ان األسرة و استقرارها إال أن الكثیر من 

في ال�احثین یرون أن وجود النزاعات و الخالفات األسر�ة أمر طب�عي ناتج عن عدم المساواة 

ة أنه ال توجد أسرة خال�ة من نزاعات و خالفات و حتى لو الحقوق و الواج�ات ، و ترى هذه النظر�

ذلك ال �عبر عن سعادة و هناء األسرة بل . أنها  فإنوجدت فترة تغیب فیها المنازعات و الخالفات 

أن نظر�ة الصراع تردد أفكار  تعقبها مشاحنات قادمة ، و على الرغم من مؤقتةحالة طارئة و 

ف�ه یؤسس سعادة أحد  مصغراألسرة على أنها مجتمع ط�قي ز و ماركس حیث ینظران إلى لانج

للس�طرة الجنس�ة كانت �مثا�ة الجماعات على بؤس و قمع الجماعة األخرى ، و إن الدافع�ة 

رجال الاستغالل اقتصادي لعمل المرأة ، و في هذا الصدد یرى عالم االجتماع راندال كولیتر أن 

ان فالحظ أن النساء من الضحا�ا نتیجة صغر حجمهن �س�طرون من حیث القوة و الحجم و العدو 
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من یرعى األطفال و تر�یتهم ، و عبر سلسلة كاملة  هناألعداء �اعت�ار  أیديو قابلیتهن للسقوط في 

ملكا  جنس�ة �أخذن كغن�مة حرب و �عتبر�اعت�ارهن ملك�ة  من المجتمعات كان ینظر إلى النساء

ل یخصصن النساء في األصل للمعاشرة الجنس�ة أكثر مما حیث �قول كولیترا " إن الرجا، للزوج 

 .1�عتمدن علیهن في المطا�ع و الحقول 

هناك �عض العلماء االجتماعیین اآلخر�ن الذین تناولوا هذه النظر�ة من وجهة نظر أخرى و     

 ورة نوعا من العداوة �مثل مافي األسرة تتطلب �الضر  الحم�مةتعتمد و تؤكد على أن العالقات 

 االجتماعل على الحب ، و من أنصار هذه النظر�ة عالم النفس سیجموند فرو�د ، و عالم متشت

األخیرة عالم االجتماع ( سبراي ) هذه األفكار و ذهب إلى أن  اآلونةسمیل ، و قد طور في جورج 

ت و التفاعال األسرةو جزءا مكونا من كل االنساق و التفاعالت �ما في ذلك الصراع �عد جان�ا 

نظروا إلى أعضاء األسرة �اعت�ارهم یواجهون نوع�ة من المتطل�ات  .إن هؤالء ال�احثینالزواج�ة 

و في نفس الوقت  االمت�ازاتالمتعارضة ، فمن جهة یوجد تنافس من أجل االستقالل و السلطة و 

نظاما ، و في ضوء هذه النظر�ة تعد األسرة  االزدهارالمشاركة مع �عضهم من أجل ال�قاء و حتى 

خالل عمل�ات مستمرة من نین العالقات الشخص�ة المت�ادلة و الوث�قة من قاجتماع�ا �عمل على ت

حل المشكالت و إدارة الصراع . إن هذه النظر�ة ال تنظر إلى النزاعات و الخالفات التعارض و 

تصف�ة  ا إیجاب�ات فهي تعمل علىاألسر�ة على أنها تعبر عن سلب�ات تهدد ك�ان األسرة ، بل له

ظروف قاس�ة خ�مت و التي أحدثت  �األسرةجراء الظروف االجتماع�ة المح�طة تنق�ة األجواء و 

و تصح�ح األخطاء  اإلى نصابه األمور إعادةعلى جو األسرة ، و بذلك تعمل هذه الصراعات على 

 و تز�ل الغموض و اإلبهام الذي طرأ على ح�اة األسرة عبر معا�شتها لألحداث .
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ة و النادرة : المال و الثروة س�ك�ف�ة الحصول على المصادر النف ز هذا النهج علىو یرك    

 األدوار الرئ�س�ة ، و منافسة أعضاء األسرة في الحصول على أهدافالسلطة األسر�ة ، ممارسة و 

ات�ة ، والتي تمثل المصدر الرئ�سي لوقوع النزاع أو الصراع داخل األسرة فالسعي للحصول على ذ

ینة ، تبدأ من استخدام األلفاظ صادر یؤدي إلى حدوث نزاع أو صراع متخذ أسالیب مت�اهذه الم

�استخدام األدوات الجارحة و لم تكتفي  انتهاءالقوة الجسد�ة و الع�ارات الجارحة مرورا �استعمال و 

 یلةوسو الوئام األسري ماهو سوى  االنسجامو  اإلنفاقهذه النظر�ة بهذه التفسیرات بل أنها اعتبرت 

 النزاع عن جو األسرة . �عادإللتحكم في عمل�ة الصراع و 

و ترى إحدى دعاة هذا المنهج جیت سیري  أن األسرة تمثل نسقا اجتماع�ا �حمل بین أنماطه       

، مثل المعاییر الشخص�ة و المصالح الذات�ة  1المكونة له معاییر متصارعة ال تقبل التعا�ش معا "

�التالي  ال تنفق في أهدافها و مساراتها مع معاییر المجتمع الموروثة التي تؤديألفراد األسرة التي 

برز على سطح ح�اة األسرة في یتجسیده فإنه س أو �عادهإم التحكم ف�ه أو تإلى إ�قاء النزاع مهما 

 نها�ة المطاف .

 النظر�ة التفاعل�ة الرمز�ة : 10-1-3

جتماع االفي مجال علم  استخداماأكثر االتجاهات الشك أن التفاعل�ة الرمز�ة تعتبر من       

ة قد مكن من إجراء �حوث متعمقة األسري خالل العشر�ن سنة الماض�ة ، ألن صغر حجم األسر 

 . ها�كثرة على عمل�ات التفاعل داخلو 

، فهو  األوالدعلى دراسة العالقات بین الزوج و الزوجة و بین الوالدین و  االتجاهو یركز هذا       

نظر إلى األسرة على أنها وحدة من الشخص�ات المتفاعلة ، ألن الشخص�ة في نظر أصحاب هذا ی

 ل�ست ك�انا ثابتا ، بل هي مفهوم دینامي ، و األسرة هي شيء معاش و متغیر و نام . االتجاه
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من فاتجاه التفاعل�ة الرمز�ة �فسر األسرة من خالل عمل�ات التفاعل ، و هذه العمل�ات تتكون       

أداء الدور ، و عالقات المكانة ، و مشكالت االتصال ، فالتركیز هنا �كون على األسرة كعمل�ة ، 

ول�س كوحدة استات�ك�ة . و إذا كان هذا االتجاه یركز أساسا على دراسة العمل�ات الداخل�ة لألسرة . 

تحت مصطلحات و �حدد وحدة الدراسة في العالقات الدینام�ة بین الزوج و الزوجة و األوالد 

الحاجات و أنماط السلوك و عمل�ات التكیف ، فإنه �فید أ�ضا في فهم العالقة بین األسرة ، ألنه 

الذي �حدث في البناء  االجتماعيیركز على عمل�ات التفاعل داخل األسرة مع ر�طها �التفاعل 

 مجتمع .بنمط الح�اة األسر�ة السائدة في ال، فاألسرة محددة  ككل للمجتمع االجتماعي

و لو ألقینا نظرة تار�خ�ة على التفاعل�ة الرمز�ة نجد أن نظر�ة التفاعل الرمزي وجدت طر�قها       

برنامجا عن  1926في عام  سفقد قدم بیرجإلى سوسیولوج�ة األسرة من خالل أعمال بیرجس ، 

نماطا من ، و أوضح ف�ه أن األسرة ع�ارة عن وحدة من الشخص�ات المتفاعلة ، و قدم أاألسرة

لزوج و زوجته ، و بین الزوجین ااألسر �عد تصن�فها في ضوء العالقات الشخص�ة التي تر�ط بین 

   . 1و األوالد ، فكان له الفضل في لفت نظر ال�احثین إلى األسرة كعالقة بین شخص�ات متفاعلة

�اكتشاف إهتم رمزي و من خالل نظر�ة التفاعل الرمزي �مكن استنتاج أن االتجاه التفاعلي ال       

�فترضون أن  االتجاهالمعنى الرمزي أو التفسیري الذي �سبق الفعل الظاهر . فأصحاب هذا 

یتمیز هذا المتفاعلین ( أفراد األسرة ) �ستجیبون �صورة رمز�ة تحت مصطلح تجدید الموقف . لذلك 

في األسرة تبدو في عمل�ة  �أنه یرى العالقات األسر�ة في حالة س�الة . فالح�اة اإلجتماع�ة االتجاه

 من ت�ادل و تداخل السلوك أكثر منها في حالة من التوازن .

                                                 
،  1الثقاف�ـة ، ط  لالسـتثماراتسام�ة مصـطفى الخشـاب ، النظر�ـة اإلجتماع�ـة و دراسـة األسـرة ، الـدار الدول�ـة  - 1
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، و لكنها ل�ست  االجتماعيإلى أن األسرة �حدث بداخلها الفعل أ�ضا  االتجاهینظر هذا     

 المحددة لهذا الفعل . كما أن التغیر في األسرة هو نتاج التفاعل النش�ط .

فاعلي لألسرة یتبنى  الموقف التالي :" أن ادراك الفرد للمعاییر أو توقعات كما أن المفهوم الت    

 .مستوى الفردي أو المستوى الجماعيالدور تجعله ملتزما في سلوكه �أعضاء الجماعة سواء على ال

لجماعة المرجع�ة و بناء على تصوره او �حدد الفرد هذه التوقعات في أي موقف ت�عا لمصدرها 

من خالل تحلیل التفاعالت ما یتمكن من ذلك �قوم بدوره و تتم دراسة األسرة اآلن الذاتي ، و عند

 .القائمة في هذا البناء  األسرةبین أعضاء  �األدوارتفاعل الق�ام  ،   العلن�ة و الصر�حة

تهتم ب�عض المشاكل مثل  إنما، و  األدوارو عل�ه فإن نظر�ة التفاعل الرمزي ال تقتصر على      

اتخاذ ماط السلطة و عمل�ات االتصال ، و ، و عالقات المركز الداخل�ة التي تص�ح أساس أنالمركز 

�نتهي ات المتعددة التي بیدأ �الزواج و القرارات و المظاهر المختلفة األخرى لتفاعل األسرة ، و العمل�

 .1�الطالق

 : االجتماع�ةالنظر�ة السلوك�ة  10-1-4

ائل السلوك�ة من خالل دراسة المواقف التي �عتبر السلوك بدراسة المس االتجاهیهتم هذا     

السلوك اإلنساني استجا�ة لها ، إلى أن  االتجاهاإلنساني استجا�ة لها . و ینظر أصحاب هذا 

�حدث في مواقف أسر�ة ، و هذه المواقف  اإلنسانيإلى أن السلوك  االتجاه�نظر أصحاب هذا و 

منظور اجتماعي ، و لذلك فاألسرة تعتبر من الجماعات تقدم أحسن الفرص لفهم هذا السلوك من 

ذات الداللة �النس�ة للفرد ذلك ألنها من أولى الجماعات الهامة من الناح�ة السلوك�ة ، و تشكل من 

و یرت�ط هذا االتجاه �أعمال  .الناح�ة المنهج�ة موقفا استراتیج�ا �حتم البدء �ه عند تحلیل المواقف 

                                                 
یدان�ـة ، الجواألسري لطال�ات كل�ة اآلداب و دوره في التحصیل الدراسي دراسة اجتماع�ـة م، هناء حسن سدخان  -1
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تختلف عن تلك المواقف التي یهتم  االجتماع�ةإلى أن المواقف  األخیرهذا فقد ذهب  .بوسارد

بدراستها علماء الفسیولوج�ا ، ألن األخیرة هي مواقف قائمة و موجودة و على الطب�عة ، و لذلك 

 حدد بوسارد مفهوم الموقف في اآلتي :

تؤثر عل�ه ،  ئن الحي ، و لكنهاالموقف هو مجموعة من المؤتمرات خارجة عن نطاق الكا – 1

 تكون منظمة كوحدة ذات ترا�ط منطقي .و 

 الموقف ل�س معادال للبیئة تتضمن كال من األش�اء �ما فیها استجا�ات الفرد . – 2

عناصره �عضها ب�عض ، وال �مكن  عالقةالمؤثر الذي �شكل الموقف �كون منتظما في ضوء  – 3

 مستقلة عن عالقتها �األجزاء األخرى . أن تعمل

لهذا التحدید ، فإن المواقف �مكن أن تدرس من زوا�ا ثالث : األولى دراسة بنائ�ة أي تحلیل  ووفقا

العناصر المتضمنة في الموقف ، و الثان�ة دراسة العمل�ات أي تحلیل العناصر المتفاعلة و ما 

أي تحلیل لألفكار و االتجاهات  �حدث بینها من ت�ادل مستمر ، و الثالثة دراسة مضمون 

 .ماتوالكل

 ولقد انصب اهتمام هذا االتجاه على دراسة الموضوعات اآلت�ة :     

وماس بدراسة التأثیر الفعلي لمواقف مختلفة على نمو سلوك تكتور دالفقد اهتم  نمو الطفل : – 1

هم في تكو�ن أطفال أصحاء عقل�ا �عض األطفال األمر�كین و كان هدفه اكتشاف المواقف التي تس

   .1 سلوك�ا رافهمحتلتي تؤدي إلى ا، و تلك اونفس�ا

 االجتماع�ةكما أشار بومادر في كتا�ه " سوسیولوج�ة الطفل " إلى ضرورة اإلهتمام �المواقف     

 طفولتهم حتى نضجهم . ها األطفال منالطفل ، و ینمو فی هاالتي �ع�ش فی
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 األسرةات الداخل�ة في ركز كل من بوسارد و بول على العمل� العمل�ات الداخل�ة في األسرة : – 2

على العالقات  األسرةالكبیر ، حیث اهتما بتأثیر حجم  األسري و ظهر هذا في �حوثهما من النسق 

جر�ا �حثا عن الطقوس في ح�اة األسرة ، و اهتم ال�احثان بثقافة أ، و نمو الطفل كما  األسر�ة

یلها في ضوء دور الح�اة األسرة كما هي ممثلة أو معبر عنها في الطقوس التي تمارس مع تحل

 األسر�ة .

في دراسة كل من هیل و بولونج التي بهذا الموضوع  االهتمامفقد ظل  األزمات األسر�ة : – 3

 .1خالل الحرب العالم�ة الثان�ة  االنفصالأجر�اها على األسر التي تعاني من أزمة 

 النظر�ات المفسرة لألسرة من وجهة نظر أنثر�ولوج�ة : 10-2

 النظر�ة التقلید�ة أو نظر�ة األسرة الثنائ�ة األبو�ة : 10-2-1

النظر لألسرة األحاد�ة الزوج  فيمتفقین  19معظم العلماء ، حتى منتصف القرن  ظل     

داها من الصور تعد صورة عاألصل�ة" و ما االجتماع�ةالزوجة و األبو�ة النسب على أنها "الخل�ة و 

 االجتماع�ةأن األسرة األبو�ة هي الخل�ة إلى ت كونت إضاف�ة ، و في هذا الصدد یذهب أوج�س

 العالم�ة و لقد كان هذا االعتقاد مسند إلى أراء أرسطو .

عن هذا المنظور لألسرة ، و كان من أوائل  ) 1882 – 1806( لقد دافع فر�در�ك لو�الي     

ة في محاولة للتعرف الذین اهتموا بدراسة األسرة دراسة میدان�ة �عیدا عن خط الدراسات التطور�

على ظروف المجتمع ، فقام بدراسة جماعات من أسر العمال في فرنسا و �الد أورو��ة أخرى 

للتعرف على أوضاعهم المع�ش�ة و الظروف التي تح�ط بهم و �مشاكلهم ، و قد اقتصر في دراسته 

، كما أن العائلة على أسر العمال ألنهم �مثلون غالب�ة المجتمع ، و �كونون العنصر الممیز له 

 هي حجر الزاو�ة في بن�ان المجتمع . 
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كما حاول لو�الي في دراسته تلك أن �حلل الظروف االجتماع�ة التي تساعد على حفظ      

االستقرار في المجتمع ، و التي �مكنها أن تز�د من ثروته ، و كان ی�حث في العوامل المؤد�ة 

جموعة من العائالت �اعت�ارها وحدات أساس�ة �حیث أن لذلك، و قد انطلق في دراسته من اخت�ار م

ظروفها ، یؤد�ان �التالي إلى تعم�مات صح�حة حول المجتمع و نظمه ، ولقد دراستها و تحلیل 

 قسم لو�الي أشكال األسرة إلى :

ثروتها هم الذي یدیر وحده شؤون األسرة و األسرة األبو�ة : حیث �ع�ش األوالد المتزوجین مع والد   

 لتي تظل واحدة �ال انقسام و التي تنتقل �عد موته إلى ابنه األكبر .ا

 أسرةاألسرة غیر المستقرة : حیث تترك األسرة كل ابن من ابنائها عندما �شب و �كبر لكي ینشئ 

 والد توزع الثروة على األبناء .المستقلة �ه ، و عند وفاة 

لكن ثروة برون لكي �كونوا أسرا مستقلة ، و ا �كاألسرة األصل�ة : و یترك األوالد األسرة عندم     

األسرة تنتقل �الكامل �عد وفاة الوالد إلى ابن واحد من أبنائه �عین وفق طرق مختلفة تختلف 

 �اختالف المجتمعات و العصور ، و هذا االبن المختار �عد خل�فة ألب�ه و حافظا لتقالید األسرة .

لى �عض الوقائع األنثرو�ولوج�ة لتأد�ة مذهبهم ، حیث ولقد استند أعضاء هذه المدرسة ع      

   .1یذهبون إلى أن نظام األسرة الثنائ�ة سائد عند �عض المجتمعات جد بدائ�ة مثل ق�ائل القدة

و ذلك یدل على أنه النظام األصلي لألسرة و ل�س نظاما متطورا عن نظم أخرى س�قته فهو     

 ورة منه .إذن النظام األصلي و ماعداه صور متط
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 النظر�ة االقتصاد�ة  10-2-2

و تطور الصور االقتصاد�ة لقد ر�ط أنصار هذه النظر�ة بین تطور صور األسرة من وجهة     

   السائدة في المجتمعات من وجهة أخرى ، و من أهم ممثلي هذه المدرسة أرنست جروس عالم 

ي كتا�ه الشهیر "أشكال األسرة ف) ، و الذي عرض 1927 – 1862األنثرو�ولوج�ا األلماني (

نظر�ته عن العالقة بین تغیر النظم االقتصاد�ة و تغیر  1896سنة الصادرة األشكال اإلقتصاد�ة" و 

 بین ثالثة أنواع من األسر و هي :نظم العائل�ة فلقد فرق 

 األسرة �المعنى الضیق و هي التي تتكون من األب و األم و أوالدهما . – 1

اها الواسع و هي التي �ع�ش فیها األجداد و اآل�اء و األبناء و األحفاد و زوجاتهم �معن ةاألسر  – 2

 في ح�اة عائل�ة واحدة .

 .ي أو ر�اط الدم بر�اط دمو  أفرادهاالعشیرة و هي جماعة یرت�ط  – 3

 ثم �فرق بین أشكال ثالثة من النظم االقتصاد�ة التي تسود الشعوب ، فثمة شعوب �سودها     

 ، و أخرى تسودها الزراعة .صید و شعوب �سودها الرعينظام ال

 أشكالو مما هو جدیر �الذكر أن جروس حدد أشكال األسر في تلك النظم االقتصاد�ة و     

نظام األسرة بناء على ذلك من األسرة األحاد�ة ثم س�ادة النظام األبوي ثم المجتمعات و تطور 

 بروز دور العشیرة ثم س�ادة النظام األبوي . وجود نظام العشیرة ، ثم أهم�ة األسرة دون 

وقد وجدت هذه النظر�ة قبوال على مدى ثالثین عاما من ظهورها و بخاصة من بر�فولت 

BRIFFAULT   الذي ر�ط ر�اطا ما بین األسرة و شكلها من وجهة و النظم اإلقتصاد�ة من وجهة

لك�ة القائم في المجتمع و ما یتعلق �ه وفقا لنظام الم أخرى ، بل بین أن العواطف العائل�ة تختلف

الفرنس�ة قائمة على  ألسرةامن قواعد المیراث ، و خلص مثال إلى أن نظام الملك�ة الفرنسي یجعل 
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، بینما نظام الملك�ة االنجلیزي و المیراث یجعل الخضوع و  أفرادهانوع من التضامن الرائع بین 

     .1االحترام للسلطة األبو�ة الهدف المثالي 

أن الظروف االقتصاد�ة لها دور في تشكیل النظم االقتصاد�ة و من بینها نظم  إنكاروال �مكن     

و لكن التأثیر الذي أكده أنصار هذه النظر�ة كان �عید المدى ، حیث یذكر ل�في ستروس  األسرة

ذات المستو�ات  أنه إذا كانت األسرة األحاد�ة الزوجین �معناها الضیق توجد في المجتمعات البدائ�ة

االقتصاد�ة المتأخرة ، فإن مثل تلك األسرة ل�ست أسرة أحاد�ة �معنى الكلمة ألن ظروف الح�اة 

نحو نظام تعدد  هم الطب�عيالمع�ش�ة الیوم�ة القاس�ة هي التي تحول بین األفراد و بین اتجاه

 الزوجات أو احتكار عدة رجال و قلة من الذكور النساء .

دور كا�م و غیره من العلماء كیف أن نماذج عائل�ة متشابهة توجد اآلن تع�ش  یلإمو لقد بین     

في مجتمعین أو أكثر مختلفة ف�ما بینهما اختالفا تاما ف�ما یتعلق بنظمها و مستو�اتها االقتصاد�ة ، 

فمثال یوجد نظام االنتساب لألم في كثیر من المجتمعات األسترال�ة التي تعد أكثر المجتمعات 

ئ�ة و هي التي �شتغل بنظام الصید ، مما �قطع �أن نظام االنتساب لألم ل�س مرت�طا �ظهور بدا

كثر من أصحاب النظر�ة االقتصاد�ة و على رأسهم  �هزراعة في المجتمعات ، كما ذهب إلنظام ال

 األسرة) في كتا�ه " في تطور الزواج و  1936 – 1862كونوف عالم األنثرو�ولوج�ا األماني ( 

)1935." ( 

التي تناولت موضوعات األسرة و الرقا�ة في التراث األنثرو�ولوجي و نجد الكثیر من الدراسات     

و األموي" و كذاك دراسات فورتس �عنوان "تسلسل النسب األبوي  1935مثل دراسة براون عام 

د لیتش في قر�ة " ، كما نجد دراسات أدموناإلفر�ق�ةالس�اس�ة  األنساقا�ه "تا�قانز بر�تشارد في كو 

لقروي الس�الني ، دراسات و��س�كیر في المجتمع ا 1961بوك إیل�ا في س�الن التي صدرت عام 
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الملك�ة لعالقات الح�ازة و  ذاتیتهاالتي ترتكز في المستوى السلوكي على ت�ع�ة مصطلحات القرا�ة و و 

 ستیرات و سیر�النكا .دراسات و 

 . األخرى ألكثر جوهر�ة و عامل�ة بین النظم االجتماع�ة و مؤكد أن نظام األسرة هو النظام ا    

حیث أن األسرة  خصوصهصغر حجم األسرة و المدى الذي تتمتع �ه الوحدة األسر�ة من إن     

، حینما  اإلطالقلص�قة إلى حد �عید �الفرد لدرجة أنه ال �شعر بوجودها كوحدة اجتماع�ة على 

یرفض مصالحه الخاصة بوسائل معقولة فإن هذا  إنسانل یزعم علماء االقتصاد الكالس�كیون أن ك

ن في ��اعة و المشتر ال�عامل أعضاء أسرته الخاصة ب�ساطة كما یتعامل مع  إنسانال �عني أن كل 

 أسرةفي  إنسان أ�ضاهو فاقتصادي  اإلنسانأن  ءالعلما  السوق ، و �المقابل حینما یدعي هؤالء

و بروح مختلفة تماما عن روح الحساب العقلي ، فإنهم ال معینة ینهض فیها �مسؤول�ات عائل�ة 

�قررون هذا الفرض سوي ألنهم �شعرون أن األسرة و العالقات األسر�ة عالقات فرد�ة أكثر منها 

 االقتصاد�ةعالقات اجتماع�ة  ،كما أن تأثیر األسرة في المجتمع قلیل مقارنة بتأثیر المؤسسات 

  1الكبرى .
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 : الثانيخالصة الفصل 

�ة األبناء ، یتضح لنا مما سبق أن لألسرة أهم�ة كبیرة من خالل الدور الذي تقوم �ه في تر�    

أدوارهم المستقبل�ة المتوقعة منهم ، و ذلك ألن األسرة تقوم لشغل ، و  االجتماع�ةللح�اة  ٕاعدادهمو 

 فإن هذا  �التاليالحسنة و  األفراد العادات إكساببوظ�فة نبیلة و هي التماسك حیث أنها تعمل على 

 الذي یبدأ في مرحلة الطفولة هذا على تحصیلهم الدراسي  على نجاحهم في الح�اة بدأ من یؤثر

 في الفصل التالي . إل�هو هذا ما سوف نتطرق الم�كرة 
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 تمهید:

�عتبـر عـادة مـن الممارســات  كمــااف الرئ�سـ�ة للعمل�ـة التر�و�ـة ، مـن األهــدالتحصـیل الدراسـي �عتبـر 

الفـرد داخـل المدرسـة و النتـائج المحصـل علیهـا نتیجـة التـدر�ب  العمل�ة و الفكر�ـة ، و التـي �قـوم بهـا

عنـــد الفـــرد حتـــى  تكـــون التـــي  و الكفـــاءات فالتحصـــیل الدراســـي هـــو ع�ـــارة عـــن نســـق مـــن المعـــارف

عـن طر�ـق مـا �سـمى �اإلخت�ـارات  �مكـن ق�اسـه مسـتوى معـین مـن التعلـ�م�ستط�ع أن یتحصل علـى 

 ة .المدرس�ة التي تجرى له في المواد المبرمج

و لقــد اهــتم ال�ــاحثون بهــذا المفهــوم و �المجــال الــذي �مكــن حصــره ف�ــه ، مــن خــالل التعــرف علــى    

التحصـیل الدراسـي و أنواعـه ، و كـان البـد فـي هـذا المقـام مـن التطـرق إلـى م�ـادئ التحصـیل مفهوم 

،  ه، و أ�ضــا وســائل ق�اســ یتوخاهــاالدراســي �اإلضــافة إلــى التطــرق إلــى شــروطه و األهــداف التــي 

  له�اإلضافة إلى العوامل المؤثرة ف�ه  و أهمیته و كذلك النظر�ات المفسرة 

التحصیل التي تواجه هو المعوقات مهم ختمنا �عنصر  �عد عرضنا لجم�ع العناصر في هذا الفصل

و هو محط االهتمام في المدرسة و التعل�م�ة م�ة لتعلألن التلمیذ هو محور العمل�ة اذلك الدراسي و 

 .مما �ستوجب تسهیل مساره التعلمي و إزالة كل الصعو�ات من طر�قهسرة و األ
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 تعر�ف التحصیل الدراسي : – 1

التحصـــیل الدراســـي مـــن أكثـــر المفـــاه�م إســـتعماال فـــي المجـــاالت التعل�م�ـــة ، حیـــث اســـتعمل فـــي     

أن إال و ال�ـاحثین و المـر�یین مجـاالت عـدة ، ممـا أعطـى لـه مـدلوالت و معـان مختلفـة لـدى العلمـاء 

ي " هـو مجمـوع الخبـرات المعرف�ـة مشتركة و هي أن التحصـیل الدراسـفكرة أغلب التعار�ف تتفق في 

المهارات التي �ستط�ع التلمیذ أن �سـتوعبها و �حفظهـا و یتـذكرها عنـد الضـرورة مسـتخدما فـي ذلـك و 

 .  1فترات زمن�ة معینة " عوامل متعددة كالفهم و اإلنت�اه و التكرار الموزع ، على

: " المعلومـات أو المهـارات المكتسـ�ة  التحصیل على أنه في قاموسه یرى ف  فر�د جبرائیل نجار أما •

في المواض�ع الدراسـ�ة ، و تقـاس عـادة �اإلمتحانـات أو العالمـات التـي �ضـعها المعلمـون للطـالب أو 

 . 2اإلثنین معا " 

: " كـل مـا تعلمـه الفـرد مـن خبـرات معینـة فـي مـادة دراسـ�ة  و �عرفه صالح الدین أبو عالم �أنـه •

 . 3مقررة و مدى إكتسا�ه من معلومات "

 .4"و الحصول على المعارف والمهارات: " التحصیل الدراسي ه �أن و یرى الدكتور فاخر عاقل •

" بلـوغ مسـتوى معـین مـن مـادة أو علـى أنـه مفهـوم التحصـیل الدراسـي ل محمـد �حـي زكر�ـاینظر كما  •

مواد تحدده المدرسة و تعمل من أجل الوصول إل�ه بهدف مقارنـة مسـتوى التلمیـذ نفسـه أي مـا حققـه 
                                                           

طــاهر ســعد اللــه ، عالقــة القــدرة علــى التفكیــر اإلبتكــاري �التحصــیل الدراســي ، دیــوان المطبوعــات الجامع�ــة ،  - 1

 .  176، ص  1991الجزائر ، 

 .  73، ص  1996فر�د جبرائیل نجار ، قاموس التر��ة و علم النفس التر�وي ، دار الكتاب ، لبنان ،  - 2

الكفا�ـــة التر�و�ـــة ،  صــالح الـــدین أبـــو عــالم ، فـــي أطروحـــة العــین ، دراســـة تحلیل�ـــة ألثــر ســـمات اإلنفعال�ـــة فــي - 3

 . 30، ص  1983

 ،  1979ارف للطالب ، بیروت ، �ي ، دار المعر ع –فرنسي  –فاخر عاقل ، معجم علم النفس انجلیزي  - 4

 . 17، ص 3ط 
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ــ لمعــارف المتعلقــة �ــالمواد التــي یدرســها فــي فتــرة مــن الــزمن أو لذ مــن نجــاح أو اســت�عاب ذلــك التلمی

 .1مقارنة التالمیذ ب�عضهم ال�عض "

: " هـو مـا  علـى أنـه لتحصـیل الدراسـيل تعر�فـا ONEFDللتعل�م عن �عد �عطي المركز الوطني  •

 یتعلمه الفرد في المدرسة من معلومات خالل دراسـة مـادة معینـة و مـا یدركـه المـتعلم مـن العالقـات

بـین هـذه المعلومـات و مـا �سـتن�طه منهـا مــن حقـائق تـنعكس فـي أداء المـتعلم علـى اخت�ـار یوضــع 

 .2وفق قواعد معینة تمكن من تقدیر أداء المتعلم كم�ا �ما �سمى بدرجات التحصیل " 

ققه الطالب من درجات في المواد : " التحصیل الدراسي هو ما �ح سهاد المللي كمایلي و تعرفه  •

 . 3الموضوعات الدراس�ة و ما �حصلون عل�ه من اخت�ارات " و 

: علــى أنــه مقــدار مــا إكتســ�ه الطالــب المفحــوص مــن أفــراد �عرفــه عصــام ادر�ــس كمتــور الحســنو •

العینـــة مـــن الجانـــب المعرفـــي و المهـــاري فـــي نتـــاج تعلـــم موضـــوعات مـــا �قـــاس مـــن خـــالل مجمـــوع 

 . 4" ت�ار التحصیلي المصمم لذلك الدرجات التي �حصل علیها الطالب �عد إجراء اإلخ

: مستوى محدد مـن اإلنجـاز ، أو براعـة فـي العمـل المدرسـي �قـاس  �عرف جابلن التحصیل �أنهكما  •

 من قبل المعلمین ، أو �اإلخت�ارات المقررة و المق�اس الذي �عتمد عل�ه لمعرفة مستوى التحصیل 

                                                           
 . 18، ص 1983صیل الدراسي لدى المراهق الجزائري ، محمد �حي زكر�ا ، عالقة القلق �التح - 1

2 - :www.onefd.edu.dz. http 13:47 ،18/02/2014و التكو�ن عن �عد ،  الدیوان الوطني للتعل�م  ،p1 

و عالقة �التحصیل الدراسي لدى عینة من المتفوقین و العادیین ، مجلة جامعة  سهاد المللي ، الذكاء اإلنفعالي - 3

 .  147، ص  2010، العدد الثالث ،  26دمشق ، المجلد 

عصــام إدر�ــس كمتــور الحســن ، فاعل�ــة اســتعمال الــتعلم المــدمج علــى التحصــیل فــي مقــر األح�ــاء لــدى طــالب  - 4

ل�ـة أم درمـان و اتجاهـاتهم نحـوه ، مجلـة ال�حـوث التر�و�ـة و النفسـ�ة ، الصف الثـاني �المـدارس الثانو�ـة الخاصـة �مح

 .  62، قسم تقن�ات التعل�م ، جامعة الخرطوم ، ص  2013،  36العدد 
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الدراســي هــو مجمــوع الــدرجات التــي �حصــل علیهــا التلمیــذ فــي نها�ــة العــام الدراســي ، أو نها�ــه الفصــل 

 . 1األول ، أو الثاني ، و ذلك �عد تجاوز اإلخت�ارات و االمتحانات بنجاح " 

" ف�عرف التحصیل الدراسي على أنه : " كـل أداء �قـوم �ـه أما ال�احث "ابراه�م عبد المحسن الكتاني •

اعه للق�ـــاس عبـــر درجـــات االخت�ـــار یـــذ فـــي المواضـــ�ع الدراســـ�ة المختلفـــة و الـــذي �مكـــن إخضـــالتلم

 . 2تقدیرات المدرسین أو كالهما و 

القـول أن التحصـیل الدراسـي هـو مجمـوع الـدرجات  من خالل التعر�فات السا�قة ، نخلص إلـىو     

التــي �حصــل علیهــا التلمیــذ فــي مــادة دراســ�ة معینــة أو مجموعــة مــن المــواد و �عبــر عنهــا بواســطة 

 المعدالت و التي �مكن ق�اسها �االخت�ارات التحصیل�ة .

 

 

 

 

 

 

                                                           
 –، ملحـــق  26منــى الحمـــوي ، التحصــیل الدراســـي و عالقتــه �مفهـــوم الـــذات ، مجلــة جامعـــة دمشــق ، المجلـــد  - 1

 .  180، ص  6/6/2007،  2010

�التحصـیل الدراســي ، رسـالة مقدمـة لنیــل شـهادة الماجســتیر  ي كـاظم كـر�م رضــا ، عالقـة قـدرات التفكیــر االبتكـار  - 2

 . 43، ص  1982�غداد ، في علم النفس ، جامعة 
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 أنواع التحصیل الدراسي : -2

الظـاهر فـي درجــات التحصـیل الدراسـي بـین التالمیــذ إن دل علـى شـيء فإنـه یــدل  االخـتالفإن     

على أن الت�این الحاصل في هذه الدرجات یـدفعنا إلـى القـول علـى أن التحصـیل الدراسـي ینقسـم إلـى 

 قسمین هما :

و �عــرف �التحصــیل الجیــد و هــو ع�ــارة عــن ســلوك �عبــر عــن تجــاوز المفــرط التحصــیلي :  2-1

صي عند الفرد للمستوى المتوقع منه في ضوء قدراته و استعداداته الخاصة أي أن الفرد األداء الشخ

المفــرط فــي تحصــیله فــي نفــس العمــر العقلــي و الزمنــي ، و بــذلك فــإن عمــر الفــرد التحصــیلي �فــوق 

عمــره الزمنــي و العقلــي و یتجاوزهمــا �شــكل غیــر متوقــع و عــادة مــا �فســر ذلــك التجــاوز فــي ضــوء 

كالقــدرة علــى المثــابرة مــن طــرف ذاتــه و ارتفــاع درجــة المنافســة و الثقافــة و المعرفــة مــؤثرات أخــرى 

 العلم�ة .

و �عرف �التحصیل الضعیف و هو ظاهرة تعبر عن وجود فجوة أو عدم التأخر التحصیلي :  2-2

توافـــق فـــي األداء بـــین مـــاهو متوقـــع مـــن الفـــرد و مـــا �حققـــه فعـــال مـــن التحصـــیل و �التـــالي فالتـــأخر 

التحصیلي ناتج عن تلك الثغرة أو اإلختالل الواقع بین ماهو متوقع من التلمیذ و بین ما �حققه فعال 

 1من التحصیل .

�قــول أنــه أطلــق كلمــة التخلــف الدراســي �معناهــا اإلصــطالحي علــى أولئــك  Burtوحســب بیــرت     

وب فـي الصـف الـذي الذین ال �سـتط�عون وهـم فـي منتصـف السـنة الدراسـ�ة أن �قومـوا �العمـل المطلـ

 ینتمون إل�ه .

                                                           
شــاكر قنــدیل ، معجــم علــم الــنفس و التحلیــل النفســي ، بــدون ط�عــة ، دار النهضــة العر��ــة ، بیــروت ، لبنــان ،  - 1

 .  93، ص  1982
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حین نستعمل كلمة التخلف الدراسـي فإننـا نقصـد بهـا طفـال مـا قـد قصـر  : أما "نع�م الرفاعي " ف�قول

 .1تقصیرا ملحوظا عن بلوغ مستوى معین من التحصیل الذي تعمل من أجله

 م�ادئ التحصیل الدراسي : -3

ـــد : – 1 اإلكتشـــاف و اإلبـــداع و یجـــب تطبیـــق ذلـــك فـــي إن الـــروتین �قتـــل روح  األصـــالة و التجدی

النشاطات التعل�م�ة فیتم بذلك إخضاع الطالب إلى مسائل و مواقف جدیدة مستمرة �حیث یجد نفسه 

تخلـــق روح التحـــدي  ،التجدیـــد ، فالحداثـــة، مضـــطر البـــذل جهـــد فكـــري بتصـــور و ینبثـــق �الممارســـة 

 تساعده على ز�ادة في تحصیله الدراسي . والتفكیر العلمي و المنطقي المستمر لدى الطالب و 

حیث نجد "جثري" قد اضطر إلى التعامـل مـع حقـائق الـتعلم المكـافئ (المثـاب) الـذي  التعز�ز : – 2

" یـرى أنـه سـكنرله تأثیر على مختلف الجوانب العقل�ـة ، خاصـة لـدى الطفـل ، و نجـد كـذلك العـالم "

نفس ، الـذین یـرون أن التعز�ـز لـه تـأثیر لـعلماء اقد أص�ح للمعززات أكثر شهرة في استخدامها عند 

على مختلف الجوانب العقل�ة ، خاصـة لـدى الطفـل ، كمـا نجـد أن مختلـف مفكـري التر��ـة و خاصـة 

 أن التعز�ز في التدر�س الخاص �التعل�م له تأثیر في تحصیله الدراسي .یرون التعل�م 

تعمــــل المشــــاركة علــــى تنم�ــــة الــــذكاء و التفكیــــر لــــدى الطالــــب ، و تختلــــف روح  المشــــاركة : – 3

التي تمكنهم من إكتشاف أخطائهم و تصح�حها ، و تنم�ة رصیدهم العلمـي ، المنافسة بین الطالب 

مهـارات ي �كون التلمیذ قد اكتسب خبرات و و تحسین تحصیلهم الدراسي في آخر المطاف ، و �التال

 ده على التوافق المدرسي بدرجة مالئمة له .دراس�ة جدیدة تساع

مـن وظـائف نتـائج اإلسـتجا�ات للدافع�ـة و طب�عتهـا لهـا تـأثیر ، فالمعلومـات التـي تـم  الدوافع : – 4

اكتسابها �مكن أن تص�ح ظرفا �اعثا للسلوك في الوقـت الحاضـر حیـث أن لكـل طالـب دوافـع نفسـ�ة 

                                                           
 .  439، ص  1972، دار الط�عة ، بیروت ،  1نع�م الرفاعي ، الصحة النفس�ة ، ط  - 1
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نها و هنا یجب الكشف عن هذه الـدوافع و اسـتغاللها ه ععو اجتماع�ة تدفعه نحو المدرسة ، أو تمن

و اســـتغاللها جیـــدا مـــن طـــرف مصـــالح التوج�ـــه و خاصـــة فـــي التـــدر�س لقـــدرات الطالـــب  كمحركـــات

ى أن تشــري إلـــلتحفیــز الطــالب علــى التحصـــیل اإلیجــابي البنــاء ، كمـــا �مكــن أن نجــد رؤ�ـــة أخــرى 

 .1الدافع�ة تتشكل �فعل عوامل خارج�ة ترجع لعناصر التنشئة اإلجتماع�ة

ن�ـة ل و اإلسـتعدادات النفسـ�ة و الجسـم�ة و العقل�ـة و الوجدامیو ال إناإلستعدادات و المیول :  – 5

قا ب�عضها ال�عض ، و تعتبر عامال حاسما في عمل�ـة �إرت�اطا وث ةو اإلجتماع�ة هي عوامل مرت�ط

استعداداته لـه كلمـا مكنته الدراسات أو التخصصات و من فكلما زاد میل الطالب إلى نوع  التحصیل

 زاد تحصیله فیها و العكس صح�ح .

�ــة األخــرى تــدور فــي بیئــة طب�ع�ــة إن العمل�ــة التر�و�ــة كغیرهــا مــن العمل�ــات اإلجتماعالبیئــة : – 6

التي �ع�شها  العلمي فالبیئة �صفة عامةتدور فیها عمل�ة التحصیل العقلي و  اجتماع�ة خاصة بها و 

، و ذلـك  الشارع تلعب دورا ال  �ستهان في تقو�ة و إضعاف التحصـیل الدراسـيالطالب في األسرة و 

  .2ي تمارسه عل�هذت�عا لنوع�ة التأثیر ال

 

 

 

 

                                                           
ي ، دار ال�ـــازوري العلم�ـــة للنشـــر �امنـــة عبـــد القـــادر إســـماعیلي ، انمـــاط التفكیـــر و مســـتو�ات التحصـــیل الدراســـ - 1

 .  62، ص  2011التوز�ع ، عمان ، و 

 . 63ص �امنة عبد القادر إسماعیلي ، مرجع سابق ،  - 2
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 من الشروط التي تساهم في عمل�ة التعلم ما یلي :  الجید :الدراسي شروط التحصیل  -4

�عرف النضج ، �أنـه عمل�ـة تطـور ، و نمـو داخلـي ، بتتـا�ع �شـكل معـین ، منـذ بـدء  : النضج – 1

فیهـــا ، و تشـــمل عمل�ـــات تغیـــرات  د�اإلنثو�ـــة ، وال دخـــل للفـــر  الح�ـــاة و ذلـــك �اتحـــاد الخل�ـــة الذكر�ـــة

و تشر�ح�ة ، و كذلك تغییرات عقل�ة ، و هي ضرور�ة الزمة سا�قة الكتساب أي خبرة ،  فیز�ولوج�ة

 أو تعلم معین ، فالنضج شرط أساسي لكل تعلم .

تكــرار عمــل معــین �ســهل تعدیلــه ، و تنظ�مــه عنــد الشــخص المــتعلم إن  الممارســة و التكــرار : - 2

ستقرار للشـخص المـتعلم ، و النمو ، و اإل ت ،انة عدة مرات �كسبها نوعا من الث�فتكرار وظ�فة معی

سـر�عة ، و دق�قـة  و �التالي تساعد على أداء األعمال �طر�قة ، اآلل�ةفالممارسة تت�سر نوعا ما من 

 و الممارسة عامل من العوامل التي تساعد على التعلم الدقیق . فالتكرار ،صح�حة

تــى الالطر�قــة الكل�ــة أفضــل مــن الجزئ�ــة  لقــد أثبتــت التجــارب أن الطر�قــة الكل�ــة و الجزئ�ــة : – 3

تكــون المــادة المــراد تعل�مهــا ســهلة و قصــیرة ، و كلمــا كــان الموضــوع المــراد تعلمــه متسلســال تسلســال 

منطق�ا ، كلما سهل تعلمه �الطر�قة الكل�ة الموضوع الذي �كون أسهل في تعلمه �الطر�قة الكل�ة من 

، مثــل عمل�ــة اإلدراك ، تســیر علــى مبــدأ اإلنتقــال مــن  الموضـوعات المكونــة مــن أجــزاء لرا�طــة بینهــا

 إدراك الكل�ات المبهمة ، إلى ادراك الجزئ�ات .

فهـو السـبیل األمثـل الكتسـاب المهـارات و الخبـرات و المعلومـات و المعـارف  النشـاط الـذاتي : – 4

مــات التــي �حصــل المختلفـة ... فــالتعل�م الجیــد ، هــو الــذي �قــوم علــى النشــاط الــذاتي للطالــب فالمعلو 

علیها الفرد ، عن طر�ق جهده و نشاطه الذاتي ، �كون أكثر ثبوتا و رسوخا ، أما التعلم القائم على 

  التلقین ، و السرد من جانب الطالب فهو نوع سئ .
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التــدر�ب الــذي �قــوم علــى فتــرات مت�اعــدة تتخللهــا فتــرات مــن  و �قصــد �ــه التــدر�ب المــوزع : – 5

یتعلمـــه الفـــرد إلـــى التعـــب و الملـــل ، كمـــا أن مـــا  الراحـــة ، و لقـــد وجـــد أن التـــدر�ب المركـــز ، یـــؤدي

التـــي تتخلـــل فتـــرات التـــدر�ب �الطر�قـــة المركـــزة �كـــون عرضـــه للنســـ�ان ، و ذلـــك ألن فتـــرات الراحـــة 

 مه .تثبیت ما یتعل، تؤدي إلى الموزع

فالتحصیل القائم على أساس التوج�ـه ، و اإلرشـاد أفضـل مـن غیـره الـذي  التوج�ه و اإلرشاد : – 6

ــتعلم ، و ، فاإله �ســتفید منــه التلمیــذ ، مــن أرشــادال جهــد أقــل و فــي مــدة برشــاد یــؤدي إلــى حــدوث ال

 .1زمن�ة أقصر ، كما لو كان التعلم دون إرشاد و توج�ه

   أهداف التحصیل الدراسي : -5

ــــاتهم   ــــذ و إمكان� ــــار �حــــدد لألســــتاذ مســــتوى التالمی إن التحصــــیل الدراســــي �عتبــــر كمرجــــع أو كمع�

مسـتوى زمالئـه مـن نفـس  مـن، كما یهدف إلى تمكین المتعلم مـن معرفـة مسـتواه الشخصـي لتحصیله

"  أن الهـــدف مـــن معرفـــة تحصـــیل التالمیـــذ هـــو ترتیـــب  الصـــف و علـــى هـــذا �قـــول "نعـــ�م الرفـــاعي

التالمیـذ و معرفـة مــدى قـدرتهم علـى اســت�عاب المعـارف و المهــارات المختلفـة فـي مــادة معینـة خــالل 

 .2فترة زمن�ة محددة 

نذكرها في  و ال یتوقف هدف التحصیل الدراسي عند هذا الحد بل یتعداه إلى أهداف أخرى معینة   

 : النقاط التال�ة 

نـا فـي ذلـك مسـتواه رفـة مسـتواه الدراسـي و رتبتـه مقار �قدم لنا �طاقة فن�ة عن معارف التلمیـذ مـن مع •

 �مستو�ات و رتب أقرانه .

                                                           
 . 77 – 76�امنه عبد القادر اسماعیلي ، مرجع سابق ، ص  - 1

 . 458، ص  1969نع�م الرفاعي ، الصحة النفس�ة ، مط�عة طزنجي ، دمشق ،  - 2
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عـــن اإلمتحانـــات و ذلـــك لمعرفـــة المســـتوى  المســـؤول�ةن و اللجـــان و �عتبـــر وســـیلة یلجـــأ إلیهـــا المعلمـــ •

 الدراسي للتلمیذ و إمكاناتهم التحصیل�ة .

 المدرسین و أسالیب تعل�مهم .تحسین أداء   •

 إمكان�ة التعرف على مدى تحقیق األهداف التعل�م�ة و التر�و�ة . •

تحدیــد و  لقــرارات اإلدار�ــة الخاصــة �ــالقبولتطــو�ر المنــاهج و الكتــب المدرســ�ة �اإلضــافة إل إتخــاذ ا •

و التنبـؤ �ـاألداة مسـتق�ال بواسـطة هـذه األهـداف �سـتط�ع الفـرد أن  المستو�ات و التشعیب و الترف�ع

 .1منظومة التر�و�ة و التعل�م�ة الیدرك مدى أهم�ة الموضوع و ما �حققه من فوائد تعود على 

 وسائل ق�اس التحصیل الدراسي :  -6

مفـاه�م تـداوال �أخذ التحصیل الدراسي عند التالمیذ صـورتین إمـا إیجاب�ـة أو سـلب�ة و هـو مـن أكثـر ال

في المجال التعل�مي و التر�وي ، و ذلك أن الهدف من الذهاب إلى المدرسة هو اكتساب المعلومات 

هـذا  وعلم�ة و معرف�ة تسـاعد التلمیـذ علـى نمـوه الفكـري و تحسـین طر�قـة تفكیـره و مسـتواه الدراسـي 

لمیـــذ مـــن المعلومـــات ي اكتســـ�ه التیتطلـــب مق�اســـا للتحصـــیل الدراســـي مـــن أجـــل معرفـــة المقـــدار الـــذ

 .2المهارات خالل العمل�ة التر�و�ة و 

ـــات الشـــهر�ة ، حـــولو یوجـــد هنـــاك إخـــتالف    كمـــا نجـــد اإلمتحانـــات الفصـــل�ة ،  محتـــوى اإلمتحان

 ٕامتحان آخر العام ، و أما عن وسائل ق�اس التحصیل نذكر منها : و 

                                                           
، دار ابـن حـزم ، بیـروت ،  1مسـتوى األسـرة و عالقتـه �السـمات الشخصـ�ة لألبنـاء ، ط،  عثمـانم مصـ�اح أكر  - 1

 .  62، ص 2002

 . 240، ص  1973محمد سالمة آدم ، توفیق حداد ، علم النفس و الطفل ، مدیر�ة التكو�ن و التر��ة ،  - 2



 لتحصیل الدراسيالتنظیر السوسیولوجي ل                                       الثالثالفصل 
 

 70 

هــو القــدرة علــى الفاعل�ــة النفســ�ة علــى مواضــ�عها فــي الزمــان و المكــان معــا ، و إذا  اإلنت�ــاه : – 1

من الواضح أن الطفل یجد صعو�ات كبیرة ال �ستط�ع التغلب علیها ، و �كفي لب�ان ضعف اإلنت�اه 

لدى التلمیذ أنه ال یهتم بدروسه و یجـد صـعو�ة فـي تت�ـع التمـار�ن المدرسـ�ة ، ممـا جعـل الكثیـر مـن 

مــاء و المــر�یین ی�حثــون عــن األســ�اب المؤد�ــة إلـــى ضــعف اإلنت�ــاه ، فوجــدوا أن مــن بــین هـــذه العل

 . 1األس�اب ضیق السكن ، الذي تكون ف�ه الفوضى و الصخب و الشجار

، ها في البیت مسألة هامة جدانجزو مسألة الفروض التي تعطي للتالمیذ لی الواج�ات المنزل�ة : – 2

كثیر ما �صعب علـى التلمیـذ الق�ـام بهـا نظـرا لضـیق المسـكن ، و التلمیـذ فـي هـذه الحالـة �عـ�ش فـي 

إضـــطراب ، و بـــذلك ال �ســـتط�ع أن �حـــتفظ بنشـــاطه ، و هـــذا مـــا یجعلـــه �فشـــل فـــي أي لحظـــة مـــن 

لحظــات الدراســة ، لــذلك �كثــر التخلــف المدرســي فــي البیــوت الســكن�ة الضــ�قة نتیجــة مــا تعان�ــه هــذه 

فقــدان وســائل الراحــة ، و الهــدوء اإلجتمــاعي ، و   ســاكن مــن إنعــدام الرعا�ــة الصــح�ة و الــتالئمالم

 . 2استذكار الدروس مكان و 

 اإلمتحانات �أنواعها "الشفه�ة و الكتاب�ة " :  -3

كـــم المعلومـــات المتـــوفرة لـــدى الفـــرد و مـــا �حصـــله  تعـــد اإلمتحانـــات وســـیلة ق�ـــاس و �قـــاس بهـــا    

التالمیذ من المدارس قد مرت التجارب لتطبیق إخت�ارات التحصیل بثالث مراحل ، فالبدا�ات األولى 

 ة .�مو التحصیل لدى التالمیذ كانت عق لتطبیق إخت�ارات التحصیل كمق�اس لمعرفة مستوى التعل�م

الق�ــــاس العلمــــي للتحصــــیل فــــي مجلــــة المنبــــر ، تحـــدث فیهــــا عــــن مقــــاال  Risنشـــر "ر�ــــس"  •

 الغرض منه ق�اس إخت�ارات التحصیل .الدراسي و 
                                                           

 . 77، ص  1956، جامعة سور�ا ، 1حافظ الجمالي ، س�كولوج�ة الطفولة ، ط  - 1

، مشــكلة التــأخر الدراســي لــدى التالمیــذ ، رســالة دكتــوراه درجــة ثالثــة فــي العنــف التر�ــوي ،  عبــد القــادر فوضــیل - 2

 .  45، ص  1971الجزائر ، 
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 .1908ظهور إخت�ارات الذكاء سنة  •

رات الجمع�ــــة فــــي ااإلخت�ــــ( 1917وضــــع إخت�ــــارات لق�ــــاس ذكــــاء الجــــ�ش األمر�كــــي ســــنة  •

 . 1)الذكاء

 اخت�ارات المقال : -4

�طرحــه المعلــم علــى تالمیــذه و تكــون اإلجا�ــة عنــه علــى شــكل مقــال و هــو ع�ــارة عــن ســؤال حــر    

فلسفي أو أدبي أو علمي و �عدها �كون تقی�م المعلم لذلك الجواب أو المقـال علـى اعت�ـار عـدة نقـاط 

هي : اللغة الـواردة أو األسـلوب اللغـوي ، الكلمـات المختـارة ، األفكـار المطروحـة ، أسـلوب الطـرح ، 

 2برهنة ...تسلسل األفكار ، ال

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 382 – 381، ص  1965، دار المعارف ، مصر ،  3صالح عبد العز�ز ، التر��ة وطرق التدر�س ، ط - 1

،  2002ط ، منتـد�ات بر�كـة نـت ،  ب.و آثارهـا علـى التحصـیل الدراسـي ، ابراه�م تا�حي ، الصحة المدرس�ة  - 2

 . 50ص 
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 ثرة في التحصیل الدراسي :ؤِ العوامل الم -7

 

 حــــولفــــي التــــدر�س و اإلطــــالع علــــى �عــــض مــــا كتــــب  الشخصــــ�ة ةمل�ــــمــــن خــــالل التجر�ــــة الع   

 التحصیل الدراسي ، یتبین أن هناك مجموعة متداخلة من العوامل العقل�ة و اإلنفعال�ة و اإلجتماع�ة

 1تؤثر ف�ه بدرجات متفاوتة و منها :

معلمـین ، مـن فـي ذلـك  �مـاو تتمثـل هـذه األسـ�اب فـي الجـو المدرسـي العـام  عوامل مدرس�ة : – 1

مــوظفین ، أدوات مدرســ�ة ، طــرق بیداغوج�ــة .... الــخ ، و التــي تلعــب كلهــا دورا رئ�ســ�ا فــي نجــاح 

د سالمة حداد" أن تأثر العالقة و المعامالت العمل�ة التعل�م�ة و عن الجو المدرسي العام �قول "أحم

�عرقــل  أن بــین أفــراد المجتمــع المدرســي ، ســواء كانــت بــین المعلمــین و اإلدارة و الطل�ــة ، مــن شــأنه

عمل�ـــة التـــدر�س ، عكـــس الجـــو الـــذي �ســـوده الـــود و روح التعـــاون علـــى تكیـــف التلمیـــذ مـــع الوســـط 

 .2المدرسي 

                                                           
 . 67�امنة عبد القادر إسماعیلي ، مرجع سابق ، ص  - 1

 .148، ص 1979، المدیر�ة الفرع�ة للتكو�ن ، 3أحمد سالمة حداد ، علم النفس الطفل للطل�ة و المعلمین ، ط -2

 تالمیذالعوامل األساسیة المؤثرة على تحصیل الرسم بیاني یوضح 

 العوامل األساسیة المؤثرة على تحصیل الطلبة

 عوامل أسریة

 عوامل جسمیة (العقلیة)

 ل مدرسیةـعوام عوامل شخصیة ( نفسیة )
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، �اع حاجاتهشت�ح له الفرصة إل�التقبل للتلمیذ من طرف أفراده و یفالجو المدرسي الذي یتسم       

، و أح�انــا والنشــاط األمــلو یــوقظ ف�ــه الحمــاس و ٕاشــعاره �ــالتفوق و النجــاح ، و یز�ــده ثقــة بنفســه و 

د التلمیذ ، و من أهم الدوافع للتحصیل الجیالمدرسي إذا كان مالئما و صالحا في خدمة  و�كون الج

ٕانتاجه ، بینما العكـس یجعلـه لمدرسة و عطفها یز�د من نشاطه و ا �أنه �كتسب حب ، فشعور التلمیذ

 .  1�كره المدرسة و من فیها و ینخفض �التالي مستواه التحصیلي 

ث یرى أنه مـن األمـور الطب�ع�ـة فـي یإل�ه " محمد بن معجب الحامد " �حو إلى جانب ما أشار     

 عق�ة دراس�ة �عانون من إجت�ازها .أمام یختلف المتعلمون أن النظام التعل�مي 

، هار�ــة للمــتعلم فــي مــادة مــن المــوادو األســ�اب فــي ذلــك كثیــرة منهــا : ضــعف الخلف�ــة اللغو�ــة أو الم

 . 2ا�ا تتعلق �أستاذ المادة �عدم إقتناع المتعلم �ما یدرس ، و أ�ضا أس

و تتصل الصعو�ات الدراسـ�ة م�اشـرة �العوامـل المشـتركة فـي إنتـاج التحصـیل لـدى التالمیـذ و �مكـن 

 حصرها ف�ما یلي : 

و أهم الصعو�ات التر�و�ة التي یواحهونها ، افتقارهم للمـادة الدراسـ�ة المنظمـة  المتعلمون : – 1. 1

 و الصناعة الذات�ة للقرار .

اتهم في التر��ة و التحصیل فـي عـدم إخت�ـارهم �طر�قـة عمل�ـة و تتمثل صعو� المعلمون : – 2.  1

 ،لمسؤول�اتهم المدرسـ�ةرامج فعالة موضوع�ة كمتعلمین في المعاهد و الكل�ات ، و لم یتم إعدادهم لب

                                                           
، القـاهرة ،  1986، مكت�ـة األنجلـو المصـر�ة ،  6رمز�ة الغر�ب ، التعلم دراسة نفس�ة تفسیر�ة و توجیه�ـة ، ط  - 1

 .  333ص 

، دار 1واقعـــه و العوامـــل المـــؤثرة ف�ـــه ، ط -دراســـة نظر�اتـــه–محمـــد بـــن معجـــب الحامـــد ، التحصـــیل الدراســـي  - 2

 . 163كة العر��ة السعود�ة ، ص ، الممل 1996الصوت�ة للتر��ة و النشر و التوز�ع ، 
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دل علیهم ستار النس�ان من حیث عـدم متـا�عتهم هم إلى المواقع التعل�م�ة ، و یثم إرسالهم �عد تخرج

 ما لزم األمر .لالخدمة ك�التدر�ب أثناء 

التحصـیل المقررة في أنها متـوفرة للـتعلم و و تتلخص مشكلة المناهج من الكتب  المناهج : – 3.  1

ثـم طرحـت للمتعلمـین �صـفة جماع�ـة  و إذا توفرت تكون قد أختیـرت و طـورت �طـرق غیـر علم�ـة .

 دون إعت�ار لفروقهم الفرد�ة . موجودة

فهي شـكل�ا قـد تكـون غیـر مؤهلـة جزئ�ـا أو كل�ـا السـت�عاب عمل�ـة  :المؤسسات التعل�م�ة  – 4.  1

للكثیر من اإلمكان�ات التر�و�ـة و الماد�ـة و اإلدار�ـة و ال�شـر�ة  اتعلم و التحصیل ، و سب�ه إفتقارهال

 الضرور�ة للعمل�ات التر��ة .

ســـائله منضـــ�ط فـــي و  و مشـــكلة نظـــام التقیـــ�م فـــي كونـــه شخصـــي و غیـــر نظـــام التقیـــ�م : – 5.  1

 .1المتعلمین  عع�ا في أهدافه و أسالیب تعامله مٕاجراءاته ، ثم �كونه جماو 

 تحدد في النقاط التال�ة : �مكن أن  عوامل أسر�ة : – 2

 المستوى العلمي ، و الثقافي للوالدین . •

 نوع و طب�عة عمل الوالدین . •

 المستوى اإلقتصادي لألسرة . •

 طب�عة العالقة القائمة بین الوالدین . •

 مستوى طموح الوالدین ، �النس�ة للتعلم . •

 العالقة بین األسرة و المدرسة . •

                                                           
،  16حلول ، سلسلة المكت�ة التر�و�ة السـر�عة ، رقـم -مشاكل-مفاه�م–محمد ز�ان حمدان ، التحصیل الدراسي  - 1

 . 33 – 31، ص  1996دار التر��ة الحدیثة ، دمشق ، 
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المسـتوى اإلجتمـاعي و الثقــافي بـین ة قـاللعاأثبتـت الدراسـات التـي أجر�ـت بهـدف التعـرف علـى      

اإلقتصادي لألسرة ، و بین التحصیل الدراسي ، و التفـوق ف�ـه أن المتفـوقین ینتمـون إلـى مسـتو�ات و 

 . 1إجتماع�ا و ثقاف�ا و إقتصاد�ا مرتفعة 

و هنا �مكن اإلشارة إلى أن األسـرة هـي التـي تـزرع فـي األوالد قـ�م و م�ـادئ یتعا�شـون بهـا طـوال    

یتعلمـه الطفـل الصـغیر فـي مدرسـته فـإن مـا أسرنا و �التـالي  مستقبلح�اتهم ، و �التالي ستتحكم في 

 .2�عد حجر األساس لمختلف توجهاته وردود أفعاله على ما �حدث في مجتمعه 

 و تتمثل في الذكاء و الذاكرة و التخیل . العوامل العقل�ة : – 3

�عتبر الذكاء من أهم العوامل التي تؤثر على التحصیل الدراسي و هذا ما أثبتتـه  الذكاء : – 1.  3

تلمیــذ متــأخر مــن  700ســات اإلرت�اط�ــة ، و منهــا الدراســة المشــهورة التــي قــام بهــا "بیــرت" علــى الدرا

 0.74الذكور و اإلنـاث حیـث وجـد أن معامـل اإلرت�ـاط بـین نسـ�ة التحصـیل العـام ، و نسـ�ة الـذكاء 

     . 3الرسم والخط � أقل ارت�اط و مادة اإلنشاء ثم الحساب� أوضحت هذه الدراسة ارت�اط �الذكاءما 

                                                           
 . 69�امنة عبد القادر إسماعیلي ، مرجع سابق ، ص  - 1

، األســـرة بـــین تحـــد�ات الواقـــع و طمـــوح المســـتقبل ، الملتقـــى الـــوطني الثالـــث  األســـرة ( جمع�ـــة  صـــدیق قو�ـــدري  - 2

 . 5، ص  28/03/2010 – 27السعادة للرقي اإلجتماعي ) ، �سكرة ، 

یوســـف مصــــطفى القاضــــي و آخــــرون ، اإلرشــــاد النفســــي و التوج�ــــه التر�ــــوي ، دار المــــر�خ ، المملكــــة العر��ــــة  - 3

 .  400، ص  1981ض ، السعود�ة ، الر�ا
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و �عــرف كاتــل الــذكاء هــو مــز�ج مــن الســمات اإلنســان�ة التــي تشــمل القــدرة علــى است�صــار العالقــات 

اكتســـاب التكیـــف و المعقـــدة و الق�ـــام �الوظـــائف الذهن�ـــة التـــي یتطلبهـــا التفكیـــر المجـــرد و القـــدرة علـــى 

 .1الخبرات و قدرات جدیدة 

دا كبیــــرا مــــن األلفــــاظ و األفكــــار الشــــك أن قــــدرة الطالــــب علــــى أن یتــــذكر عــــد الــــذاكرة : – 2.  3

المعلومات و الصور الذهن�ة و غیرها في سـهولة و �سـر ، یـؤثر فـي التحصـیل �النسـ�ة إل�ـه �شـكل و 

رف حتــى یــتمكن مـــن فهمهــا و حفظهـــا واضــح ، لــذا یجـــب اإلهتمــام �مــا �قـــدم مــن الحقــائق و المعـــا

لمقدمــــة مالئمــــة للقــــدرات العقل�ــــة أن تكــــون هــــذه الحقــــائق و المعــــارف اتــــذكرها عنــــد الحاجــــة علــــى و 

 . 2حاجاته ومطال�ه النفس�ة و میوله و إتجاهاته اإلجتماع�ة لو 

و هــو قــدرة التالمیــذ علــى التخیــل الــذي عنــه ینــتج اإلبــداع و اإلبتكــار فــي شــتى  التخیــل : – 3.  3

ــــوم و المخترعــــات و اآلداب و غیرهــــا ، و هــــذا مــــا یــــد ــــة العل عم تحصــــیلهم الدراســــي �عكــــس المخیل

�مـا قـد �قـدم لهـا مـن معلومـات دون اللجـوء إلـى ال�حـث و التخیـل ، و هـذا لـه تـأثیر المحدودة تكتفي 

 سلبي على التحصیل الدراسي .

و هي الحالـة االنفعال�ـة للتلمیـذ و التـي تتصـل م�اشـرة �الح�ـاة الدراسـ�ة لـه "  : العوامل النفس�ة – 4

 . 3ألن التلمیذ وحدة نفس�ة ، جسم�ة ، إنفعال�ة ، إجتماع�ة متفاعلة و متكاملة " 

الدراسي ، فقـدرة التلمیـذ  تحصیلال فيفي العمل�ة التر�و�ة و  ةجیدة جد ضرور�النفس�ة فالصحة ال   

�ســـاعد علـــى متا�عـــة  ممـــامـــع نفســـه و غیـــره مـــن األطفـــال ، التوافق �ـــ �طـــة أساســـا علـــى النجـــاح مرت

                                                           
ـــو ،  1لـــدماغ ، ط یوســـف قطـــامي ، مجـــدي ســـل�مان المشـــاعلة ، الموه�ـــة و االبـــداع وفـــق نظر�ـــة ا - 1 ، دار دیبون

 . 181، ص  2007، األردن ، عمان

 . 335، ص  1995محمد خل�فة بركات ، علم النفس التعل�مي ، دار العلم الكو�ت�ة ، الكو�ت ،  - 2

 . 85، ص  1874فهمي ، س�كولوج�ة الطفولة و المراهقة ، دار مصر للط�اعة ، مصر ،  مصطفى  - 3
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كـــل  و تز�ـــل دروســـه ، و اإلهتمـــام بهـــا ، و الحصـــول علـــى أفضـــل النتـــائج التـــي تز�ـــد مـــن طموحـــه

 .1العق�ات لتحقیق أهدافه دون خوف أو تردد

مـن طـرف أفـراد أسـرته و المحـ�ط  یتعـرض لهـا مـن خـالل النبـذ و التحقیـر أما تلك المواقف التي    

الذي �ع�ش ف�ه كل هذا یؤدي إلى إنعدام الثقة �النفس لد�ه و تقدیره لذاته مما یجعله عد�م المحاولـة 

لتحسین مستواه التحصیلي العتقاده أنه غیر جدیر بذلك و في المقابل فإن التلمیذ الذي یتلقى المدح 

نجـــد الدافع�ـــة و القابل�ـــة للـــتعلم و الـــدخول فـــي  فإننـــامـــن طـــرف المح�طـــین �ـــه خاصـــة أفـــراد أســـرته 

 .2من سماتهالمنافسات مع الثقة �النفس و النجاح 

و مــن هــذا نســتخلص أن التلمیــذ الــذي یتمتــع �صــحة جیــدة �كــون تحصــیله الدراســي فــي المســتوى    

 . اضع�ف�كون جید ، أما التلمیذ ال یتمتع �صحة جیدة فتحصیله 

 

 

 

 

 

                                                           
عبـــد الخـــالق إبـــراه�م ، التحصـــیل الدراســـي و العوامـــل المـــؤثرة ف�ـــه ، مجلـــة التر��ـــة تصـــدر عـــن اللجنـــة الوطن�ـــة  - 1

 . 53، ص  1987، جو�ل�ة  82القطر�ة للتر��ة و الثقافة و العلوم ، العدد 

العر�ـــي ولـــد خل�فـــة ، المهـــام الحضـــار�ة للمدرســـة و الجامعـــة الجزائر�ـــة ، دیـــوان المطبوعـــات الجامع�ـــة ، محمـــد  - 2

 . 50-49الجزائر ، ص 
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 الدراسي : أهم�ة التحصیل  -8

أو إجتمـاعي ،  إحـداث تغیـر سـلوكي أو إدراكـي أو عـاطفي هـيتكمن هذه األهم�ة بوجه عـام       

 عادة �التعلم . هلدى التالمیذ نسم�

تعرف ت في البناء اإلدراكي للتالمیذ و و التعلم هو عمل�ة �اطن�ة و غیر مرئ�ة تحدث نتیجة تغیرا   

 نتاج للتعلم و مؤثر محسوس لوجوده في الوقت نفسه .عل�ه بواسطة التحصیل ، فالتحصیل هو 

ل الدراســـي ، حیـــث تبـــرز �مقـــدار مـــا �حققـــه مـــن علـــى أهم�ـــة التحصـــی )1988(و یؤكـــد قراقـــزة     

، فكلما كان هذا التحصـیل مـؤثرا فـي هـذا  السلوك�ة و المعرف�ة و الوجدان�ة و الس�كوحرك�ة األهداف

المــردود التنمــوي الشــامل عنــد التالمیــذ ، كانفعالیتــه اإلیجاب�ــة و أهمیتــه التر�و�ــة فــي ســلوك التالمیــذ 

 . 1نحو األفضل ، و مساعدتهم على التفاعل مع بیئتهم 

الكثیـر مـن  كما أشار "مصطفى فه�م" إلى أن التحصیل الدراسي من الظواهر التـي شـغلت فكـر     

التر�و�ین عامة و المختصین �علم النفس التعل�مي �صفة خاصة ، لماله من أهم�ة في ح�اة الطالب 

ف أن التحصیل الدراسي �حظى �االهتمام المتزاید من ح�طون بهم من آ�اء و معلمین و �ضیو ما �

الطــالب فــي التلمیــذ و المهمــة فــي تقــو�م تعلــ�م قبــل ذوي الصــلة �النظــام التعل�مــي ألنــه أحــد المعــاییر 

 .2المستو�ات التعل�م�ة المختلفة 

یهــتم علمــاء الــنفس التر�ــوي بدراســة موضــوع التحصــیل الدراســي مــن جوانــب متعــددة فمــنهم مــن      

منهم من ص�ة و العوامل المعرف�ة ، و التحصیل و مكونات الشخهذا �سعى إلى توض�ح العالقة بین 

                                                           
 . 54، ص  ، مرجع سابق  عثمانأكرم مص�اح   - 1

  . 20، دمشق ، ص  1976، دار س�كولوج�ا التطبیق ،  1مصطفى فه�م ، الصحة النفس�ة ، ط   - 2
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، و مـــنهم مـــن یـــدرس التفاعـــل غیـــر المدرســـ�ة المـــؤثرة عل�ـــهرســـ�ة و ی�حـــث عـــن العوامـــل البیئ�ـــة المد

 . نجاح تعل�ميالفرد من  حققهالتداخل بین العوامل البیئ�ة و العوامل الوراث�ة لتحدید ما �و 

ر للتطـــور و الرقـــي الدراســـي و المعرفـــي ون �التحصـــیل الدراســـي �اعت�ـــاره مؤشـــأمـــا اآل�ـــاء فیهتمـــ    

اعت�ــاره ســب�ال إلــى تحقیــق الــذات � �ــالتعل�مو یهــتم الطــالب  لــىأعصــف  إلــى ألبنــائهم أثنــاء تقــدمهم 

 تقدیره .و 

و بخاصــة فــي مســتقبلنا ،  تماع�ــةتتجلــى فائــدة التحصــیل الدراســي �أوجــه شــتى فــي ح�اتنــا االج     

مــن مثــل : ال�طالــة تنم�ــة التعلــ�م تســمح �مكافحــة طائفــة مــن العوامــل المســب�ة النعــدام األ نفــالواقع أ

ــــه أحــــد االســــتع�اد و و  ــــدر�بي و الدراســــي �كــــل مكونات ــــة ، و هكــــذا أصــــ�ح النشــــاط الت النزاعــــات الدین�

لعلمــي مــن ناح�ــة أخــرى فــي التقــدم او هــو �ســاهم  21المحركــات الرئ�ســ�ة للتنم�ــة فــي فجــر القــرن 

 .1التكنولوجي و في االزدهار العام للمعارف و 

 هیجعلـــ فهـــوو ممـــا ال شـــك ف�ـــه أن التحصـــیل الدراســـي لـــه أثـــر كبیـــر فـــي شخصـــ�ة الطالـــب ،      

یتعرف علـى حق�قـة قدراتـه و امكان�اتـه ، كمـا أن وصـول الطالـب إلـى مسـتوى تحصـیلي مناسـب فـي 

دراسته للمواد المختلفة ، یبث الثقة في نفسه و یدعم فكرته عن ذاته و ی�عد عنه القلق و التوتر مما 

لمــواد دراســته فإنــه یــؤدي �ــه إلــى لهــذه االمناســب  الــتعلمصــحته النفســ�ة أمــا فشــل الطالــب فــي �قــوي 

هذا مـن دعـائم سـوء الصـحة و النقص و التوتر و القلق ، و  �اإلح�اط اإلحساسفقدان الثقة بنفسه و 

 .2النفس�ة للفرد 

                                                           
، رســالة دكتــوراه جامعــة دمشــق ، كل�ــة التر��ــة ،  تمــاعينوفــل ، عالقــة التحصــیل التعل�مــي �النجــاح االج ابــراه�م - 1

 . 29، ص  2001

غیثان علي بدور ، مستوى الطموح و عالقته �التحصـیل الدراسـي لـدى طل�ـة التعلـ�م الفنـي ، رسـالة لنیـل شـهادة  - 2

 . 173ص ،  2001الماجستیر ، جامعة دمشق ، كل�ة التر��ة ، 
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ح�ات�ــــة  اكتســــاب مهــــاراتغرضــــه  الــــتعلم المدرســــي و مــــن خــــالل هــــذا �مكــــن أن نســــتخلص أن    

أخالق شر�فة ، تنمي شخص�ة الفـرد و ترتقـي �عقلـه ، و تغنـى بجسـده و تهـذب وجدانـه لیتجـه نحـو و 

و یخـدم  اإلنسان�ةثان�ا و مجتمع متحضر ثالثا و �مد الجموع  سل�مة تكو�ن ذاته أوال و تكو�ن أسرة 

 قضا�اها العادلة .

 معوقات التحصیل الدراسي : -9

تـــه هـــذین القطبـــین الهـــامین فـــي ح�ا .بتكامـــل جهـــود األســـرة و المدرســـة إن نجـــاح التلمیـــذ یتحقـــق    

الشــارع و تــدخل دراســة  و�ضــاف إلیهمــا تــأثیر  هفــي حالــة رســو� تهم وكثیــرا مــا نجــدهما یت�ــادالن الــ

كمــا أنــه ال �مكــن  الشــارع فــي إطــار الدراســات التر�و�ــة اإلجتماع�ــة و العالقــة بــین األســرة و المدرســة

الفصل بین هذه العناصر في أي دراسة فآل�ات النمـو االجتمـاعي عنـد الطفـل تبـدأ أوال داخـل األسـرة 

ثم تتواصل و تكتمل داخل المدرسة أما الشارع فهو الوسط الذي تقع ف�ـه كـل التفـاعالت االجتماع�ـة 

للصــــراعات و التفـــــاعالت الناتجــــة عــــن االحتكـــــاك و التصــــادم مـــــع الغیــــر و مـــــادام الشــــارع میـــــدانا 

 .االجتماع�ة فهو یدفع أو یهدم ما تلقاه الطفل في األسرة و المدرسة و ما تلقاه في الشارع 

�ــؤثر فیهــا و اب الثالثــة الرئ�ســ�ة یتــأثر بهــا و بــین هــذه األقطــ نتقــلفالطفــل خــالل مشــواره التعل�مــي ی

أهـــم معوقـــات التحصـــیل  إلـــى فـــي مـــایلي . و ســـنتطرق  فـــي مســـاره التحصـــیلي�حتـــك بهـــا وهـــي تـــأثر 

 الدراسي من خالل األقطاب السا�قة مركز�ن على األسرة ألنها محور دراستنا و �حثنا :

 الظروف االجتماع�ة و االقتصاد�ة لألسرة : – 1

للتر��ـة و التكـو�ن  األولـىالمعـالم ف�ـه تعتبر األسرة الوسـط األول الـذي ینشـأ ف�ـه الطفـل و یتلقـى     

وزارة التر��ة الوطن�ة من مجهودات من أجـل تعـدیل  واالجتماعي و رغم ما تبذله الحكومة و الدولة 

عالئـــم القصـــور  طـــرق التـــدر�س و تحســـین المنـــاهج الدراســـ�ة و تـــوفیر اإلمكان�ـــات التعل�م�ـــة إال أن
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ن و �قیـــت حـــاالت التـــأثر رة للع�ـــاظـــاهالتـــدني فـــي مســـتوى المردود�ـــة الدراســـ�ة و التحصـــیل ظلـــت و 

هـــذه النســـب و ان التســرب المدرســـي منتشـــرة فــي جم�ـــع المـــدارس و فــي كافـــة المســـتو�ات الدراســ�ة و 

 ة تعد محكا لتقی�م وضع�ة التعل�م .ف�المخ

تفســیر ظــاهرة التــأخر الدراســي ، و ال�حــث عــن أســ�ابها لــ�س فقــط عــامال مــن عوامــل كمــا تعتبــر    

ة التلمیــذ فــي عالقتهــا �المدرســة طــرق التــدر�س ن و إنمـا داخــل أســر  داخـل المدرســة و فــي المنــاهج و

التعل�م�ة ألن الطفل قبل ان یلتحـق �المدرسـة �قضـي فـي أسـرته مـا ال  –دورها في العمل�ة التر�و�ة و 

المیـــول و االتجاهـــات  �قـــل عـــن خمـــس ســـنوات �كـــون لـــه وضـــع خـــاص بـــین أفرادهـــا و �ســـتمد منهـــا

ادي و عاطفي مله األسرة من جو اجتماعي و ثقافي و  أتهیتأثر �ما ه� التقالید و اللغة والعادات و و 

مما یؤثر في دافعه للتعل�م و في رغبته في التحصیل و في إتجاهاته نحو المدرسة و نحو التعل�م ثم 

قــد ســلبت األســرة  هــذه األخیــرةینقــل إلــى المدرســة لینضــم إلــى قوانیهــا و ق�مهــا و علــى الــرغم مــن أن 

دورا أساســـ�ا  فـــي عمل�ـــة �ـــالتعل�م و اكتســـاب المهـــارات فـــان األســـرة ال تـــزال تلعـــب  معظـــم مـــا یتعلـــق

تؤثر في استجا�ة الطفل للمدرسـة ألنهـا أول و أعظـم الجماعـات المرجع�ـة أثـرا علـى قـدرات التنشئة و 

 الفرد العقل�ة و الفكر�ة .

لتحصـــــیل الدراســـــي و التكیــــف المدرســـــي منهـــــا األوضـــــاع فـــــي او هنــــاك عوامـــــل أســـــر�ة مــــؤثرة     

و المسـكن الضـیق  –اإلقتصاد�ة السیئة و المتمثلة فـي الـداخل الضـعیف أو المعـدوم �سـبب ال�طالـة 

و غیــر المــر�ح ممــا �ســبب لألطفــال ضــغوطات نفســ�ة كمــا یترتــب عنهــا عــدم تــوفیر الجــو الصــالح 

لدراسـة ممـا سـة مـع ضـعف االسـتجا�ة لمتطل�ـات اللمراجعة وذلـك لعـدم تـوفر مسـاحات أو مكـان للدرا

كما أن األوضاع االقتصاد�ة السیئة ینتج عنها عدة أمراض ، الدراس�ة  األبناء یؤثر سل�ا على نتائج

ضـیق السـكن و عـدم  كفقر الدم الناتج عن سوء التغذ�ة المستمرة كما و نوعا و أمراض الر�و �سـبب

ـــر مـــن المســـاكناإلضـــاءة المالئمـــة فـــي كثتـــوفر التهو�ـــة و  �ســـبب الضـــغوطات  إلراديالـــو التبـــول  ی
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ج�ـات و لـوازم النفس�ة من طرف األهل كمـا ینـتج عـن ضـعف الـدخل األسـري ضـعف اإلسـتجا�ة لحا

جم�ــع ف�ــه ألفــراده �ــزداد األمــر ســوءا فــي حالــة تواجــد الطفــل فــي محــ�ط تتــوفر  األطفــال المدرســ�ة و 

قد یدفعه لعزلة و االنطواء و حـب الغ�ـاب محتاج الالمستلزمات مما �سبب ضغطا كبیرا على الطفل 

 إلى التسرب المدرسي . قد �صل ذلكو النتیجة ستكون تدني المستوى الدراسي و من 

كمــا أن اإلصــا�ة بــ�عض األمــراض المزمنــة و �عــض اإلعاقــات و التــي تســتدعي عالجــا طو�ــل     

لدراســي لهــؤالء التالمیــذ فــي أغلــب األمــد و ال�قــاء لفتــرات طو�لــة �المستشــف�ات یــؤثر علــى التحصــیل ا

 األح�ان و منها أمراض السكر القلب و الر�و و اإلصا�ة في القدم أو الید .

�اإلضافة لما سبق فإن الظروف السكن�ة السـیئة قـد تـدفع األمهـات إلـى تـرك أبنـائهن فـي الشـارع     

تبــــدأ  –و عــــادات غیــــر أخالق�ــــة  لســــاعات طو�لــــة معرضــــین لمخــــاطر عدیــــدة كاكتســــاب ســــلوكات

فینجـرون فـي هــذا الت�ـار و یتـأثرون برفقـاء السـوء و یهملـون واج�ــاتهم  �المخـدرات�التـدخین و تنتهـي 

 نسحاب منها .االالدراس�ة فتأخذ نتائجهم في االنحدار و قد یذهب األمر إلى كره المدرسة ثم 

و مــراقبتهم قــد �قلــل مــن أثــر الفقــر  ســة أبنائــهبدرا ول�ــاءاهتمــام األلكــن البــد مــن اإلشــارة إلــى أن      

فـي مسـتوى اقتصـادي  امیذ المتأخر�ن دراسـ�ا ل�سـت جم�عهـالمادي كما أن األسر التي �فد منها التال

مـنخفض كمــا أنـه ل�ســت جم�ــع األسـر التــي تـوفر بیئــة اقتصــاد�ة مر�حـة هــي صـالحة �الضــرورة مــن 

تتــــوفر لهــــم جم�ــــع الظــــروف الماد�ــــة لكــــن  او التر�و�ــــة فقــــد نجــــد تالمیــــذالناح�ــــة النفســــ�ة و الفكر�ــــة 

تحصــیلهم الدراســي مــنخفض وقــد یرجــع الســبب إلــى إهمــال الوالــدین �ســبب االنشــغال فــي العمــل أو 

لعمــل خــارج المنــزل لســاعات طو�لــة هجــرة األب و غ�ا�ــه عــن المنــزل و �الخصــوص انشــغال األم �ا

فتــوفر التكــو�ن  ،ا فــي التحصــیل الدراســيعــامال مهمــثقــافي لألســرة الجــو الٕاهمــال أبنائهــا كمــا �شــكل و 

مــا یتــوفر فــي المنــزل مــن كتــب  لفكــري لألبنــاء �ســاعد فــي نجــاحهم و ینــتج هــذا مــن خــاللالغــوي و ال

الت و دور�ــات و م وســائل لعــب و إ�ضــاح و إعــالم كمــا یــدخل فــي ذلــك مقــدار العنا�ــة التــي مجــو 
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فالحرمــان  ى اآلخـر  الناح�ـةأمـا مــن  ناح�ـةو عنــد األبنـاء هـذا مــن تولیهـا األسـرة لهـذا الجانــب مـن النمـ

 الثقافي قد �كون له تأثیر سیئ على تفكیر التالمیذ و تحصیلهم الدراسي .

و ترت�ط الشروط الثقاف�ة لألسرة عمل�ا �المستوى التعل�مي للوالدین ، فاآل�اء األمیون لدیهم تأثیر     

دالت المرتفعــة و بــین ارت�ــاط بــین التالمیــذ ذوي المعــســلبي علــى مســتوى تحصــیل أبنــائهم و قــد وجــد 

قة موج�ة بین الت و هناك عالألجنب�ة و متا�عتهم للصحف و المجاللغة ا�وظ�فة اآل�اء و معرفتهم 

�مكن التمییز و  1ألول�اء ، خاصة مستوى تعل�م األملالتحصیل الدراسي و المستوى التعل�مي العالي 

 نوعین من األسر في هذا المجال :  بین 

اســة و تقــدم المســاعدات التــي ا جــوا مالئمــا للــتعلم و الدر ســر متعلمــة : هــي التــي تقــدم ألطفاهــأ •

المدرســة منهــا ، و یتــا�ع فیهــا األول�ــاء إنجــازات أبنــائهم و نتــائجهم المدرســ�ة و تســاهم  اتنتظرهــ

الكتا�ـة ج�ـاتهم و تعلمهـم م�ـادئ القـراءة و في التكیف المدرسي ألطفالها �مساعدتهم على حل وا

إلــى المدرســة أو  األول�ــاء ال یتــرددون فــي مرافقتــه الطفــل مشــاكل أو صــعو�ات فــان واجــهو إذا 

 ختصین من أط�اء و نفسانیین .إلى الم

فیهـا اتجاه حاجـات الطفـل التعل�م�ـة ، و أسر غیر متعلمة : و هي التي ال تشعر �أي مسؤول�ة  •

یتــرك األول�ــاء كــل المســؤول�ات للمدرســة و ال �ســاعدون أطفــالهم فــي الدراســة و ال �ســتجیبون 

 لدعوات المدرسة .

ن التعلـ�م هـا الوالـدعطیدراسي لألبناء فالق�مة التـي �و للنظام الق�مي للوالدین دور في التحصیل ال    

فالتالمیــــذ  ،ةمل�ــــتجــــاه أبنــــائهم تســــاهم فــــي هــــذه العو النجــــاح المدرســــي و طموحــــاتهم و توقعــــاتهم ا

یجتـازون فـي غالـب األح�ـان  ،معنو�ـا  أوأن �قدموا لهم دعما تر�و�ا  فيلهم رغ�ة  �أول�اءالمحاطین 

                                                           
، دار قرط�ــــة ،  1لمدرســــة ، ط مصــــطفى منصــــوري ، دور األســــرة فــــي التحصــــیل الدراســــي ، فــــي األســــرة و ا - 1

 .  29 – 28، ص 2004
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فالتالمیــذ هنــا ال �شــعرون �ــأي قط�عــة بــین  .رض كــل عمــل تعل�مــي تــتعصــعو�ة قــد ر المراحــل ثــأك

 .وسطهم العائلي و العالم المدرسي ألنهم یجدون ف�ه االهتمامات نفسها و الدوافع نفسها 

المعلـم تـؤثر العلـم و  �مـةقالعكس فان االتجاهات السلب�ة لآل�اء نحو المدرسـة و االنتقـاص مـن  علىو 

ممـــا  التعلـــ�م نحـــو  المدرســـة و المدرســـین و �التـــالي تضـــعف دافعهـــمســـل�ا علـــى نظـــرة التالمیـــذ نحـــو 

یــنعكس ســل�ا علــى تحصــیلهم الدراســي و یــرت�ط النظــام الق�مــي للوالــدین عــادة �مســتواهم التعل�مــي أمــا 

م�ـاالة و الترمـل كلهـا عوامـل لهـا العن االضطرا�ات العائل�ة فالطالق و عدم االسـتقرار العـائلي و ال

رة داخـــل األســـ األول�ـــاءو قـــد أصـــ�حت مواقـــف �عـــض   لألبنـــاءصـــیل الدراســـي أثـــر ســـلبي علـــى التح

رة �ــالتكیف المدرســي عامــة و التحصــیل الدراســي علــى وجــه ضــالمعروفــة �شــكل خــاص علــى أنهــا م

 :و من جملة هذه المواقف الخصوص 

ي إلــى عــدم النضــج العــاطفي للطفــل الحما�ــة المفرطــة مــن األهــل و غال�ــا مــن األم التــي تــؤد -

 الذي عادة ما �كون سب�ا من أس�اب صعو�ة التكیف .و 

رفض األهل للطفل فاضطراب االنت�اه و الخمول و عدم االسـتقرار و االنطـواء علـى الـذات أو  -

الهــروب نحــو الخ�ــال هــي أعــراض تعبــر عــن االضــطرا�ات العاطف�ــة للطفــل الــذي �عــاني مــن 

 . مواقف األهل 

�تخـذ لك یثیر عنـد الطفـل مشـاعر الخـوف و فان ذ األمومةن المز�د من ان �مارساإذا كان الوالد -

 منحى الخوف المدرسي .

علــى انــه ردود أفعــال  لتالمیــذ یجــب أن �فســرعنــد اإن عــددا كبیــرا مــن االضــطرا�ات المدرســ�ة  -

 .  1ب�ة للوالدین صللمواقف الع

                                                           
1  -        P 22 . .F  .U  .P  .Ed  . arisPGagler , H , La psychologie scolaire , 1989 ,   
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االمكان�ـات العقل�ـة میذ نفسه من خالل نقص إلى جانب العوامل السا�قة هناك عامل یتعلق �التال   

–أو �ســبب الكفــاءات غیــر المتعلقــة و ذلــك لكــون شخصــ�اتهم غیــر مؤهلــة للعمــل الدراســي الكســل 

 عدم وجود إصرار داخلي . –االستقرار النفسي  معد –ال�طء في التعل�م  –المرضي 

 النظام التر�وي : 

و هیئــــة التــــدر�س    و �شــــمل اله�اكــــل الماد�ــــة مــــن مــــدارس و اكمال�ــــات و ثانو�ــــات و جامعــــات   

 . البرامج الدراس�ة و المناهجو 

ي ففي الوقت الذي �ع�ش ف�ه عالمنا عصر االنفجار المعرفي الهائل ، �عاني النظـام التر�ـوي فـ     

األمـر الـذي جعـل  ،ت رهی�ـة أثـر سـل�ا علـى مردودیتـه و نجاعتـهالالعدید مـن الـدول نقـائص و اخـتال

و فائدة �النس�ة للمتعلم و أكثر خبراء التر��ة �فكرون في إعادة بناء مناهج و برامج جدیدة أكثر نفعا 

اقتصــادا فــي الوقــت و المــوارد و�ــات واضــحا أن رفــع المــردود التر�ــوي یتطلــب الخــروج مــن الجمــود 

إلـــى حیو�ـــة الـــتعلم النـــاتج عـــن التعل�مـــي القـــائم علـــى التلقـــین و اســـتظهار المعلومـــات و اســـترجاعها 

الت و اكتســــاب الكفـــاءات و المهــــارات ك�حــــث و التعلیـــل وصــــوال إلـــى حــــل المشـــاالستكشـــافات و ال

   .1الالزمة للح�اة 

و هذا ال �أتي إال بإحداث تطور نوعي فـي المنـاهج التعل�م�ـة مـن حیـث األهـداف و المحتو�ـات     

ـــدم العلمـــي اله لوســـائط المتنوعـــة و توظیـــف كـــل مـــا وصـــو ال ـــه التق ـــا إل� ـــل فـــي مجـــال التكنولوج� ائ

ق�ــام �الدراســات و األ�حــاث النظر�ــة و التطب�ق�ــة المرت�طــة �الفعــل التر�ــوي ال، �اإلضــافة إلــى الحدیثــة

وفــق مقار�ــة بیداغوج�ــة  ئــهعامــة �غ�ــة الوصــول إلــى اإلصــالح الشــامل لكــل مرك�ــات المنــاهج و بنا

و لقــد دأب القــائمون .حجــم التحــد�ات االقتصــاد�ة و الحضــار�ة التــي تواجــه المدرســة الیــوم تــتالئم و 

                                                           
 .  5، ص  2002، المخل إلى التدر�س �الكفاءات ، (دار الهدي) ،  محمد الصالح حثرو�ي - 1
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على شؤون المنظومـة التر��ـة فـي �الدنـا منـذ عقـد مـن الـزمن علـى إدخـال تعـد�الت و تحسـینات فـي 

م للتعلــ�م و المــردود التر�ــوي �غــرض الحــد مــن تــدهور المســتوى العــاالبــرامج و األنشــطة و المواقیــت 

عامة مع انتهاج مسـعى یرمـي إلـى تحسـین نوع�ـة التعلـ�م مـن خـالل تنفیـذ بـرامج ملموسـة فـي  �صفة

و الوســـائل الضـــرور�ة للعمـــل ، و فـــي هـــذا الســـابق جـــاء  األدواتمجـــال تكـــو�ن المكـــونین و تـــوفیر 

فـي المنـاهج و البـرامج الحال�ــة  تنصـیب اللجنـة الوطن�ـة للمنـاهج التـي أوكلـت لهــا مهمـة إعـادة النظـر

اء منــاهج تهــدف إلــى جعــل المســار التر�ــوي �مضــامینه و طرائقــه و أهدافــه یــتالءم و المتغیــرات �نــو 

المتالحقة ل�عد إنسان الغد و یجعله إیجابي التفكیر و الفعل و قادرا علـى التكیـف و التفاعـل السـر�ع 

 عمل .مع المواقف الطارئة فالغا�ة هي دوما جعل أج�النا في المستقبل تؤمن �ق�مة العلم و ال

أغــرى و لمــا كانــت بیداغوج�ــة الكفــاءات حققــت نجاحــات �ــاهرة فــي مجــال التكــو�ن المهنــي فقــد      

ذلك النجاح مسـؤولي قطـاع التر��ـة و خبرائهـا فحـذوا حـذو التكـو�ن المهنـي فـي تبنـي فكـرة بیداغوج�ـة 

أحدثــــه اآللــــة فــــالتطور الــــذي  1الكفــــاءات أملــــین بــــذلك تحقیــــق قفــــزة نوع�ــــة فــــي المنظومــــة التر�و�ــــة 

لمجتمــع الحت�اجــات ا�ة ج�ــارة أضــحت تمثــل عــامال محــددا التكنولوج�ــا أفضــى إلــى نهضــة اقتصــادو 

تسـتجیب وتكیـف  أنعلى كل المؤسسـات لب االقتصادي و االجتماعي طال طاإلنسان و تحت ضغو 

إذا تجـــدد أمـــا تمـــع الوقـــت الـــراهن و لمـــا كانـــت المؤسســـة التر�و�ـــة واحـــدة منهـــا فعلیهـــا أن تتطـــور و 

 تشبثت �قد�م المعرفة من أجل المعرفة فإنه �مكن اإلستغناء عنها .

صـفات تحقـق النجـاح و تســتخدم ا�مو  اإن المؤسسـات الحال�ـة و خاصـة االقتصـاد�ة تتطلـب أفـراد    

فــرد ال ینتظــر الصــدفة أو النجــدة  ،مــا تعلمتــه لحــل إشــكال�ات و نزاعــات اجتماع�ــة ح�اتــه أو معقــدة

ف�ــة �مرونــة و مهــارة و حــرص شــدید بــل یتكیــف معهــا مســتخدما كفاءاتــه المعر عالجــة المســتجدات مل

ســوف لــن یتحقــق ذلــك إال مــن خــالل منــاهج دراســ�ة تطبــق فــي مــدارس تحــرص علــى تعلــ�م األفــراد و 
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توظیف لمتعلمین آل�ات اكتساب المعرفة و أي تقدم ل ،كیف یتعلمون بدال من تقد�م المعارف الجاهزة 

 –حتى تتحقق فیهم الكفاءات الالزمـة التـي تصـلح لمواجهـة مشـكالت الح�ـاة  هذه المعرفة و تحو�لها

و المناهج الجدیدة التي جاء بها التعدیل التر�ـوي الجدیـد تسـمح للفـرد بتـدبر  –مرحلة ما �عد الدراسة 

 أمره في الح�اة العمل�ة و هي بدیل للمناهج السا�قة المثقلة �معارف غیر ضرور�ة للح�اة الیوم�ة .

ـــد لكـــن ت�قـــى دائمـــا �عـــض إن  ـــذ أوال و تحقـــق تحصـــیل دراســـي جی هـــذا التعـــدیل طـــرح لخدمـــة التلمی

 منها : ذلكالتجاوزات و �عض المشاكل التي �عرفها قطاع التعل�م تعیق 

 إكتظاظ األقسام �أعداد هائلة من التالمیذ مما �عیق عمل�ة الشرح . -

على عمل�ة التدر�س و �كون ذلك  �شتكي األساتذة من ضیق الوقت و تكدس البرامج مما �أثر -

هــا لتــي لــ�س لــه غنــى عنعلــى حســاب حــل التمــار�ن فیلجــأ التلمیــذ إلــى الــدروس الخصوصــ�ة ا

لتعـــو�ض هـــذا الـــنقص ، لكـــن غـــالء هـــذه الـــدروس و ضـــعف دخـــل الوالـــدین یـــؤدي إلـــى تخلـــي 

 العدید من التالمیذ عن هذه الدروس.

الشـــرح غیـــر واضـــح ممـــا یـــؤثر علـــى فهـــم قـــد �كـــون أســـلوب �عـــض المعلمـــین و األســـاتذة فـــي  -

 التلمیذ.

 عدم توفر وسائل اإل�ضاح و التجهیزات الالزمة للدراسة . -

نقص الخبرة عند �عض المدرسین وقد سعت الدولة لتحسین هذا الوضع بوضـع خطـط لتكـو�ن  -

األســـاتذة و إعـــدادهم قبـــل الخدمـــة و أثنائهـــا قصـــد تـــأهیلهم لخـــوض معركـــة اإلصـــالح التر�ـــوي 

 ملكات .ذ و استخراج ما لدیهم من مواهب و م ك�ف�ة التعامل مع التالمیتعل�مهو 

م لتقیـ�م التالمیـذ هـو االمتحانـات لكـن قـد یلجـأ �عضـهم إلـى الغـش دإن المق�اس الوحیـد المسـتخ -

خاصة �عد تطور أجهـزة االتصـال و اسـتخدام الهـاتف المحمـول أو الحفـظ لمجـرد اإلجا�ـة ممـا 

 لدراسي وال �ستفید من هذه الخبرات التي تعلمها .یؤثر على التلمیذ و مستواه ا
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إن الوظ�فة األساس�ة للمدرسـة تكمـن فـي اسـتغالل و اسـتثمار القـدرات العقل�ـة للتالمیـذ مـن خـالل    

مثیــرات تعل�م�ــة منظمــة لتــدر�ب القــدرات و المهــارات و تنمیتهــا للوصــول بهــا إلــى الكفــاءات النهائ�ــة 

دقیق للطرائـق و أنشـطة الـتعلم التـي تسـخر عمل�ـات العلـم المختلفـة المستهدفة عن طر�ق االخت�ـار الـ

�عنا�ـــة و حـــرص لتحقیـــق الغا�ــــات الكبـــرى للمنهـــاج و أي خلـــل فــــي أداء األدوار ســـواء مـــن طــــرف 

 .ثر على التحصیل الدراسي لألبناء المدرسین أو اإلدارة یؤ 

واصــل بــین وجــود جســور تخــر مهــم یــؤثر علــى التحصــیل الدراســي للتالمیــذ و هــو عــدم آجانــب    

أص�ح أسلو�ها  كثیرةذا الغرض ، لكن ألس�اب رغم وجود جمع�ة أول�اء التالمیذ لهاألسرة و المدرسة 

مع قضا�ا التر��ة و التعل�م غیر ناجح و غیر مفیـد وقـد أجر�ـت دراسـة فـي وال�ـة الشـلف في التعامل 

األول�ـاء كـان هم و بـین التالمیـذ و نهیئـة التـدر�س ف�مـا بیـأعضاء أن سوء االتصال بین  تبین 2000

وراء تراجع المردود�ة الدراس�ة لتالمیذ رغم الحلول الجزئ�ة المقدمـة مـن طـرف وزارة التر��ـة والمتمثلـة 

فكثیر من األول�اء ال  ضع�فافي وضع دفتر المراسلة ، إال أن االتصال بین األسرة و المدرسة ی�قى 

 .  1�طلعون على دفاتر أبنائهم و ال یراقبونها 
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 : الثالثخالصة الفصل 

المحـك األساسـي و الرئ�سـي  یتضح من خالل هذا الفصل أهم�ة التحصیل الدراسي ، بإعت�اره      

وســط  تــتملتجــاوز مختلــف المراحــل الدراســ�ة ، إذ أنــه �عتبــر عنصــر فعــاال فــي العمل�ــة التر�و�ــة التــي 

�م تحصـــیل التالمیـــذ فـــي و ظـــروف قـــد یته�ـــأ األســـتاذ و التلمیـــذ لهـــا ، و تعتبـــر عمل�ـــة ناجحـــة أن تقـــ

خت�ارات التي قد تكون مقننة أم ال ، المؤسسات التعل�م�ة �قتصر الیوم فقط على ق�اس أدائهم في اإل

ـــذا ین�غـــي أن �كـــون اإلجتهـــاد أكبـــر عنـــد تقیـــ�م  ، و ذلـــك بتنو�ـــع األدوات  الدراســـي التحصـــیلهـــذا ل

 .  �ةو الموضوع دق�اكتساب االخت�ارات أكثر درجة من الث�ات و الصو 

إضـــافة إلـــى تشـــج�ع التلمیـــذ علـــى المواظ�ـــة و تنظـــ�م العمـــل و التركیـــز أكثـــر و العمـــل �اســـتمرار و 

   االجتهاد و المثابرة .
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 تمهید 

هــین ذلــك لــ�س �ــاألمر ال وتعــد األســرة التنظــ�م األول الــذي یتكفــل �الولیــد ال�شــري �الرعا�ــة و اإلهتمــام      

، صة في المجال التر�وي و التعل�ميفي مجاالت الح�اة و خاخاصة إذا تعلق األمر بتوج�ه األبناء توجیها 

النجــاح و التفـوق ، فهــي مــن ف�صـ�ح الطفــل ذا اهتمـام كبیــر �مســتقبله الدراسـي و أكثــر إنــدفاعا نحـو إحــراز 

 افع الفرد خاصة إذا لقي المتفوق الدعم و التشج�ع من طرف المح�طین �ه .و أبرز د

عمل�ة التحصیل الدراسي لـدى التلمیـذ مـن  فيحجم األسرة لاك تأثیر و عل�ه فإنه �فترض أن �كون هن     

الثقـافي ذلك یتأثر �المستوى اإلجتماعي و  حیث المستوى اإلجتماعي لألسرة �متغیراته المتعددة ، فضال عن

درجة الوعي �ظروف أبنائهم و مستوى تحصیلهم و كذلك حجم األسرة و طب�عة العالقات بین و للوالدین ، 

 األفراد من خالل ضیق السكن و الذي له تأثیر كبیر على تحصیل التلمیذ دراس�ا . 

 و هذا ما سنتطرق إل�ه في هذا الفصل .
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 دور األسرة في تحصیل األبناء الدراسي : – 1

عن تر��ة األبناء و تنشئتهم و تقو�م سلوكهم و زرع الق�م اإلیجاب�ة عندهم فحسب  ةمسؤولاألسرة  ل�ست   

التــدر�ب هم علــى اكتســاب العلــم و المعرفــة و أ�ضــا عــن تحصــیلهم العلمــي عــن طر�ــق حــث ةمســؤولبــل تكــون 

 .�ادین كافةجتمع و التنم�ة في المعلى المهارات و الكفاءات التقن�ة التي �شاركون من خاللها في بناء الم

إن مـــن أهـــم الوظـــائف التـــي تؤدیهـــا األســـرة و الخاصـــة �التحصـــیل الدراســـي و العلمـــي لألبنـــاء وظ�فـــة      

تسجیل األبناء في المدارس عند بلوغهم السن القانوني للتعل�م اإللزامي و تهیئة جم�ع المسـتلزمات التر�و�ـة 

 و الثقاف�ة التي �حتاجونها كالكتب و األدوات ... الخ .

و الســــكینة كـــذلك یتطلــــب مــــن األســـرة تــــوفیر األجــــواء الدراســـ�ة فــــي البیــــت كالمحافظـــة علــــى الهــــدوء      

أثنـــاء الق�ـــام �الواج�ـــات المدرســـ�ة و تحضـــیرهم  همتخصـــ�ص غرفـــة مســـتقلة لدراســـة األبنـــاء و عـــدم ازعـــاجو 

هـا علـى الـدوام المسـتمر فـي المدرسـة أو ئحـث أبناأ�ضـا و من الواج�ات التي تقوم بها األسرة  .لالمتحانات

زمني یوازن بین أوقات برسم برنامج  الكل�ة و عدم التعب عن الدوام ، كذلك تستط�ع األسرة توج�ه أبناءها 

هـا علـى ئ�مكـن أن تقـوم بتوع�ـة أبناالفـراغ و أوقـات الراحـة و النـوم و الدراسة و السعي و اإلجتهـاد و أوقـات 

 التر�و�ة معه داخل المدرسة و خارجها .كو�ن أقوى العالقات االجتماع�ة و معه وتاحترام المعلم و التعاون 

دراســتهم متا�عــة فــي هــا األســرة إزاء األبنــاء الییل العلمــي و الدراســي التــي تتطلــع و تكمــن مهمــة التحصــ   

اء الواج�ـات المتا�عة هذه تسـتلزم تواجـد أحـد الوالـدین أو كلیهمـا فـي البیـت خصوصـا أثنـاء ق�ـام األبنـاء �ـأدو 

المدرس�ة و متا�عة الوالدین لدراسة األبناء تأخذ عدة ص�غ منها المراق�ة و اإلشراف الم�اشـر و الحـث علـى 

الدراسة الیوم�ة و المشاركة في المذاكرة و إجراء اإلخت�ارات االول�ة ، و حتـى تـدر�س األبنـاء الموضـوعات 

�عـض علمـاء اإلجتمـاع التر�ـوي �عتقـدون  و�ـرى ،  الصع�ة التي یتعذر علـیهم فهمهـا و اسـت�عاب مضـامینها
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مـن واج�ـات المدرسـة و لـ�س  ومـا هـ�أن تعل�م األبنـاء و متا�عـة دراسـتهم و تحصـیلهم الدراسـي و العلمـي إن

مــن واج�ــات األســرة ، فواج�ــات األســرة تنحصــر فــي تهیئــة الظــروف التر�و�ــة اإلیجاب�ــة فــي البیــت و حــث و 

العلمــي ، و مهمــا �كــن األمــر فــإن كــال مــن األســرة و المدرســة ین�غــي أن  األبنــاء علــى الدراســة و التحصــیل

 �شتركا سو�ا في التوج�ه و الرعا�ة و المتا�عة طالما أن األسرة مكملة للمدرسة و المدرسة مكملة لألسرة .

ـــة األخـــرى التـــي �مكـــن أن تضـــطلع بهـــا العائلـــة و التـــي تســـاعد      ـــات التر�و� ـــاءو مـــن الواج� ـــى  األبن عل

حصیل الدراسي هي توج�ه األبناء نحو التخصـص فـي الموضـوعات و المهـن التـي یثمنهـا المجتمـع منـذ الت

 نعومة أظافرهم كالطب و الهندسة ... الخ 

و هذا �عني أن األسرة تشارك في رسم مستقبل اإلبن و تحدید الهـدف الـذي ین�غـي تحق�قـه ، فاألسـرة       

مهندسا أو عالما و تزرع هذا الهدف في ذاته و تنم�ة عنده �مرور  تخبر ابنها الصغیر �أنها تر�د أن �كون 

 الزمن .

ا هعنـدالدراسة و السعي و اإلجتهـاد ، و  كما أنها ترشده إلى الطر�ق الذي یوصله للهدف ، و ذلك هو     

 .هفه العلمي و یدرك الطر�ق الذي �قوده إلى تحق�قد�عرف االبن ه

فــي ضــرورة االتصــال المســتمر �المدرســة كإتصــال أحــد الوالــدین أو  و لألســرة واج�ــات أخــرى تتجســد      

 .1كلیهما �مدیر المدرسة أو المعلمین لإلطالع على التقدم الدراسي و العلمي ألبنائها 
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  - أثر العالقات األسر�ة على التحصیل الدراسي لألبناء 

اإلجتماع�ــة و تحقیــق أغراضــها ، فقــد تعــد ســالمة البنــاء األســري شــرطا أساســ�ا لنجــاح عمل�ــة التنشــئة     

شــدیدة بــین الوالــدین و الكراه�ــة أثبتــت الدراســات المنشــورة أن األســرة المتصــدعة التــي تســودها الخالفــات ال

التشاحن و اإلقتتال بینهما غال�ا ما تؤثر سل�ا في سـلوك أبنائهـا و تـدفعهم إلـى اإلنحـراف و الجنـوح ، كمـا و 

فــال و إهمــالهم �عــود إلــى فشــل األســرة أو عــدم توف�قهــا فــي آداء و ظ�فتهــا أن العامــل الرئ�ســي لجنــوح األط

 التر�و�ة األساس�ة .

تكون مان ، و و �حتاج الطفل لكي ینمو �صورة متناغمة إلى جو أسري مستقر تسود ف�ه المح�ة و األ     

ن قـادران علـى فهـم حاجـات أبنـائهم و إشـ�اع هـذه اعلـى حالـة حسـنة ، حیـث �كـون الوالـدالعالقات األسـر�ة 

الحاجات ، لكن �طر�قة مقبولة و في حدود مصلحة األبناء ، فاألطفـال الـذین یر�ـون فـي هـذا الجـو الحمـ�م 

من النظام و الهدوء یتـا�عون ح�ـاتهم الدراسـ�ة دون مشـاكل إذ تعـد العالقـة االیجاب�ـة بـین الوالـدین و الطفـل 

السـو�ة للطفـل ، إذ تشـیر الدراسـات المنشـورة إلـى أن المؤثرة فـي التنشـئة اإلجتماع�ـة من العوامل المهمة و 

و الثقـــة و المشـــاركة و التعـــاون  الجـــو العـــاطفي لألســـرة الـــذي �ســـوده التقبـــل و التســـامح و المـــودة و الحـــب

النفســـي  الد�مقراط�ـــة ...الـــخ �عـــد مـــن أهـــم العوامـــل المـــؤثرة ایجاب�ـــا فـــي تكـــو�ن شخصـــ�ة األبنـــاء و نمـــوهمو 

هم ، كمـا تشـیر هـذه الدراسـات إلـى أن اسـتخدام الـنمط الـد�مقراطي علـى سـبیل فكیـر اإلجتماعي و أسالیب تو 

المثال مـن قبـل الوالـدین فـي تر��ـة أبنـائهم و مشـاركتهم فـي القـرارات و المسـائل التـي تهـم األسـرة علـى نحـو 

تماعي لألبناء ، إذ �ص�حون أكثـر عام و تهمهم على نحو خاص تؤثر �طر�قة ملحوظة على التكیف اإلج



 حجم األسرة و تأثیره في التحصیل الدراسي                                                الرا�ع الفصل

 

 95 

تحل�ا اإلستقالل�ة ، و تعاملهم مع اآلخر�ن ، و أكثر مواظ�ة و إعتماد�ة على النفس و م�ال إلى في إیجاب�ة 

 .  1بروح الم�ادرة ، و أكثر إتصافا �الود و االصالة و التلقائ�ة و اإلبداع 

إلـى حـد كبیـر علـى سـلوك الطفـل و نظرتـه إلـى و عل�ه �فترض �أن الوضع القـائم داخـل األسـرة یـؤثر      

اآلخر�ن خاصة و أنه في هذه المرحلة الم�كرة �قضي معظم وقته في الصف الدراسـي و مـن ثـم ال �سـت�عد 

 أن یتأثر میله الدراسي �ظروف الوسط األسري و طب�عة العالقات ف�ه .

ا و اهتمـام والد�ـه �عملـه وحسـب دراسـة و �ص�ح التعل�م ذا داللة �النس�ة للطفل �قدر ما یتأكد من رض     

االطفـــال غیـــر المـــرت�طین عاطف�ـــا یتمیـــزون �اإلنســـحاب و اإلنطـــواء فـــي  قـــام بهـــا "واتـــرز" توصـــل إلـــى أن

المدرســة كمــا أنهـــم یتــرددون أثنـــاء الق�ــام �أعمـــال و نشــاطات مدرســـ�ة مــع �ق�ـــة األطفــال إضـــافة إلــى ذلـــك 

 ع . یتمیزون �عدم اإلهتمام �التعلم وحب اإلستطال

 التــأثیرع اإلبــن درجــة كبیــرة مــن و إن دل ذلــك علــى شــيء فإنــه یــدل علــى أن للوالــدین فــي تعاملهمــا مــ    

 يلنفســـ�ة و اإلجتماع�ـــة و قـــد ال یلقـــخاصـــة إذا تعلـــق األمـــر �مـــدى مراعـــاة متطل�ـــات الطفـــل و حاجاتـــه او 

لـــك أن للطفـــل مشـــاعر ات الطفـــل ، ذمهملـــین بـــذلك حاجـــ الـــ�عض مـــن األول�ـــاء إلـــى مثـــل هـــذه االمـــور �ـــال

 أحاس�س �كون من خاللها نظرته إلى ذاته و إلى اآلخر�ن .و 

المدرسـي تنطـوي  األبنـاءفمسألة اإلستقرار النفسي و اإلجتماعي الذي �مكن أن �عود بثماره على أداء      

علـــى �عـــد ، �عـــد أساســـ�ا و هـــو تـــوفر الجـــو األســـري المتناســـق و هـــو جانـــب اإلشـــ�اع و خاصـــة األشـــ�اع 

 عاطفي .ال

                                                           
، عمان األردن ،  1وز�ع ، ط للطفل ، دار صفاء للط�اعة و النشر و الت االجتماع�ةعمر أحمد همشري ، التنشئة  - 1

 .  337 – 336، ص 2003
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) إلى أن الذین �عـانون مـن صـعو�ات فـي القـراءة یتمیـزون �الحرمـان العـاطفي ، BALفقد توصل �ال (    

و وصــفوا �عــدم قــدرتهم  المثــال �عــدم القــدرة علــى التركیــز و اإلنت�ــاهفلقــد تمیــز هــؤالء األطفــال علــى ســبیل 

للوصــول إلــى المســتوى الدراســي المطلــوب بینمــا األطفــال الــذین ال �عــانون مــن الحرمــان العــاطفي فل�ســت 

 .1لدیهم مشاكل في تحصیلهم الدراسي 

یتضح مما سبق و على ضوء نتائج العدید من الدراسات أن الوسط العائلي �التأثیر الذي �مارسه على     

 العاطفي و على دوافعه للدراسة له تأثیر حاسم على مستقبله الدراسي . –النمو النفسي 

 لألسرة و تأثیرهما في التحصیل الدراسي : االقتصاديو  االجتماعيالمستوى  - 2

�قـــاس ذلـــك مـــن خـــالل الرواتـــب  و ، ألســـرة �مســـتوى الـــدخل المـــاديل االقتصـــاديحدیـــد المســـتوى یـــتم ت    

الشــهر�ة أو الــدخول الســنو�ة التــي یتقاضــاها أفــراد األســرة و غال�ــا مــا تحســب نســ�ة الــدخل بتقســ�م الــدخول 

األسرة من غرف ،  ممتلكاتأح�انا �ق�اس مستوى  االقتصاديالماد�ة على عدد األفراد ، و �قاس المستوى 

  التي توجد داخل المنزل : كالتلفز�ون و الفیدیو .. الخ . األجهزةاو منازل أو س�ارات ، أو من خالل 

و �صف الشابین المستوى اإلجتماعي و اإلقتصادي �مصطلح المكانة اإلجتماع�ة و اإلقتصاد�ة التـي     

فئات اإلمت�از و الممتلكات الماد�ة و  اس مستو�ات�عرفها �أنها الوضع الذي �شغله الفرد أو األسرة على أس

 الدخل و المشاركة في أنشطة المجتمع المحلي اإلجتماع�ة .

                                                           
1 - of research and reading , vol ,  and reading difficulty , journaloir problems : Behav Bal . p

N° 2 , 1982 , p 124 – 125 .  
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إجرائ�ـــا �أنـــه مجموعـــة مـــن  و اإلقتصـــادي" المســـتوى اإلجتمـــاعي  مصـــ�اح عـــامربینمـــا �عـــرف "أكـــرم      

العوامل التي �شغلها رب األسرة و هي الحالة التعل�م�ة و المهن�ة ، مستوى دخـل األسـرة و الكثافـة السـكینة 

 . 1لألسرة 

التنشئة اإلجتماع�ة لألطفال ، و ذلك فـي  فيو یلعب المستوى اإلجتماعي و اإلقتصادي لألسرة دورا كبیرا 

 لجسمي و الذكاء و النجاح المدرسي التكیف اإلجتماعي .النمو ا منهاعدیدة ،  جوانب

و تبـــین الدراســـات العدیـــدة أن الوضـــع اإلقتصـــادي لألســـرة یـــرت�ط م�اشـــرة �حاجـــات الـــتعلم و التر��ـــة ،      

ـــة �شـــك ل جیـــد مـــن غـــذاء و ســـكن و ألعـــاب ، فاألســـرة التـــي تســـتط�ع أن تضـــمن ألبنائهـــا حاجـــاتهم الماد�

جهــزة التعل�مــة : كالحاســوب و الفیــدیو و الكتــب و القصــص ، و تســتط�ع أن رحــالت علم�ــة و امــتالك االو 

تضمن من حیث المبدأ الشروط الموضوعة لتنشئة إجتماع�ة سل�مة ، و علـى العكـس مـن ذلـك فـإن األسـر 

التــي ال تســتط�ع أن تضــمن ألفرادهــا هــذه الحاجــات األساســ�ة لــن تســتط�ع أن تقــدم للطفــل إمكان�ــات وافــرة 

و العـــوز المـــادي ســـیؤدي إلـــى شـــعور الطفـــل ، أو معرفـــي مكـــافئ و �التـــالي فـــإن الـــنقص  لتحصـــیل علمـــي

و یلعب المسـتوى اإلقتصـادي دوره  .إلى السرقة و الحقد على المجتمع  یدفعه �الحرمان و الدون�ة و أح�انا

علـى مسـاعدتهم و هـذا مـن شـأنه  بوضوح عنـدما تـدفع �عـض العوائـل أطفالهـا للعمـل الم�كـر ، أو اإلعتمـاد

أن �كــرس لـــدى االطفـــال مز�ـــدا مــن اإلحســـاس �الحرمـــان و الضـــعف و �حــرمهم مـــن فـــرص تر�و�ـــة متاحـــة 

 . 2لغیرهم 

                                                           
 .  34 – 25، مرجع سابق ، ص  امرأكرم مص�اح ع - 1
اسم الشهاب ، علم اإلجتماع المدرسي ، المؤسسة الجامع�ة للدراسات و النشر و التوز�ع ، جعلي أسعد وطفة ، علي  - 2

 .  145، لبنان ، ص  1ط 
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و تؤكد الدراسات المتعلقة �التنشـئة اإلجتماع�ـة أن الدافع�ـة العال�ـة لإلنجـاز توجـد لـدى األطفـال الـذین      

قالل�ة ، و التشج�ع على اإلعتماد على الذات و التحرر من الضـغوط یتمتعون �التدر�ب الم�كر على اإلست

درجـة عال�ـة مـن الطمـوح و علـى العكـس مـن هـذه القـ�م  طفالاألولد عند یشأنه أن  من ذلكو القیود ، كل 

، تي تتمثل في السلب�ة ، و التوافـقفي المستو�ات اإلقتصاد�ة الدن�ا ال األطفالنجد ق�م التوج�ه التي یتلقاها 

 . 1وضغوط قو�ة للطاعة و اإلمتثال 

فـي هذا األخیر فكلما نشأ  .كما یلعب المستوى اإلقتصادي دورا كبیرا عمل�ة التحصیل الدراسي للتلمیذ     

مرتفع كلما ساهم ذلك في إق�اله على الدراسة �المثابرة و النجاح و كلما نشأ فـي أسـرة ذات  وسط إقتصادي

سـاهم فـي ضـعف التلمیـذ �ادي معدومـة ، فضـعف الوسـط اإلقتصـ هأفق اقتصادي منخفض كلمـا كانـت أفاقـ

 . 2دافعه للدراسة و التحصیل ضعف  فكر�ا و

العدیـــد مـــن الدراســـات أكـــدت علـــى وجـــود عالقـــة بـــین الظـــروف اإلجتماع�ـــة �مـــا تضـــمنة مـــن  كمـــا أن     

متغیــرات عدیــدة و التحصــیل الدراســي ، فــي اخــتالف القــ�م بــین األفــراد ، حیــث إن اآل�ــاء ذوي المســتو�ات 

�ن ، دیر اآلخـر قـاإلقتصاد�ة و اإلجتماع�ة المرتفعة �عملون على غرس ق�م حب اإلستطالع و المغامرة و ت

 ة .طاعمنخفضة على ق�م االلتزام و البینما یركز أصحاب المستو�ات ال

                                                           
 .  137سام�ة مصطفى الخشاب ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .  105، الكو�ت ، ص  ون سنة، دار التعال�م ، د 3، ط  1زءجالمحمد خل�فة بركات ، علم النفس التعل�م ،  - 2
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المـنخفض تتبنـى ق�مـا مثـل : و تبین من نتائج دراسة "روكیـتش" أن األسـر ذات المسـتوى االقتصـادي      

 ، الصداقة و التهذیب و األسر ذات المستوى اإلقتصادي المرتفع تعطي أهم�ة لق�م مثل : اإلنجـاز ،التدین

 .1الحب و الكفاءة 

،  اصــف 29رنســا ، التــي أجر�ــت علــى تشــیر كــذلك الدراســة التــي قــام بهــا المعهــد العــالي فــي "هنیــو" �ف    

طال�ـا و ذلـك مـن أجـل تحدیـد مسـتوى الـذكاء وفقـا لمسـتوى دخـل أسـرة  620عین�ة تقدر �حوالي مكونة من 

، و حاصـل الـذكاء عنـد التالمیـذ  اإلقتصـادي لألسـرةالتالمیذ ، إلـى وجـود عالقـة تـرا�ط قو�ـة بـین المسـتوى 

إلى فوارق كبیرة بین حاصل الذكاء بین هؤالء الطالب ، حیث بلغ متوسـط أ�ضا تشیر نتائج هذه الدراسة و 

نقطــة لصــالح  20+  أينقطــة ،  37الفــروق المئو�ــة للمتوســطات بــین أبنــاء الفئــة الم�ســورة و الفئــة الفقیــرة 

نقطــة فــي اخت�ــار  85نقطــة عنــد أبنــاء الفئــة الفقیــرة ، و قــد بلــغ هــذا الت�ــاین  170و أبنــاء الفئــة الم�ســورة 

نقطـة فـي اخت�ـار الحسـاب و قـد بینـت هـذه الدراسـة نفسـها  45نقطة في اخت�ار اإلمـالء ، و  96القراءة و 

بنــاء عنـد أبلغـت النسـ�ة و  % 5.5الم�ســورة األطفـال الـذي یتعرضـون للرســوب عنـد أبنـاء الفئـات نسـ�ة أن 

عند أبناء الفئات الفقیرة ، و یـذهب كثیـر مـن ال�ـاحثین الیـوم فـي  % 47.4، و  % 82.2الفئة المتوسطة 

مجـال علــم اإلجتمــاع التر�ــوي إلـى اإلعتقــاد �ــأن الطلــب التر�ـوي مــن قبــل األســرة یـتم عبــر مفــاه�م التوظیــف 

ل تحقیق ة أبنائها و تحصیلهم من أجواإلستثمار ، و �التالي فإن األسر الم�سورة ال تستط�ع أن تمول دراس

 .مز�د من النجاح و التفوق 

فــي مراحــل م�كــرة مــن ح�ــاتهم أبنائهــا إلــى ســوق العمــل �و علــى خــالف ذلــك فــإن األســر الفقیــرة تــدفع      

ت�ـع تقبل اتمام دراستهم ، و في هذا الصدد یذهب المفكر "ایلیـتش" إلـى اإلعتقـاد �ـأن الالمسـاواة المدرسـ�ة و 
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الالمساواة اإلقتصاد�ة �شكل م�اشر ، و یؤكد على أهم�ـة هـذه الفكـرة أ�ضـا المفكـر الفرنسـي بییر�ـودون من 

حــددا علــى مســتوى نجــاح أبنائهــا ، حیــث یــذهب إلــى القــول :"�ــأن العامــل االقتصــادي لألســرة یلعــب دورا م

��ـة و التعلـ�م و ذلـك �رى "جاك هاالك" في هذا الس�اق أن األسرة توظف �عضا من دخلهـا فـي عمل�ـة التر و 

فضـل فـي متا�عـة تحصـیلهم المدرسـي أ امن شـأنه أن �عطـي لألطفـال الـذین ینحـدرون مـن أسـر غن�ـة فرصـ

 . 1العلمي و 

 المستوى التعل�مي و الثقافي لألسرة و التحصیل الدراسي لألبناء : – 3

المنزل مـن مسـائل التثقیـف علیها لألسرة مجموعة من العناصر التي �حتوي  الثقافي�قصد �المستوى       

ك الجرائـــد و المـــذ�اع و التلفــــاز التر��ـــة و التعلـــ�م مثـــل : الكتــــب و المجـــالت بإختالفهـــا و تنوعهـــا و كــــذلو 

 و مختلف الوسائل التعل�م�ة و الترفیه�ة .و االنترنیت الفیدیو و 

اضـ�ع المتعلقـة �الطفـل و �شیر المصطلح إلى مدى إثارة أفراد األسرة للحوار و المناقشة في شتى المو      

اســــة ، األدب ، الفنــــون �و األســــرة ، و �ــــالمجتمع ، و المواضــــ�ع العامــــة و الخاصــــة كالثقافــــة العلــــم ، الس

 ، و مدى اهتمام األسرة �مثل تلك المواض�ع المذكورة سا�قا و �غیرها من المواض�ع .التار�خو 

ســرة علــى الطفــل إمــا �التــأثیر اإلیجــابي أو و ممــا ال شــك ف�ــه أن هنــاك تــأثیرا للمســتوى الثقــافي فــي األ    

 . 2�التأثیر السلبي 

سـتوى التحصـیل الدراسـي لآل�ـاء ، فـي األسـرة بجملـة مـن المتغیـرات الثقاف�ـة كم الثقافيو �حدد الوسط      

نمط العالقات القائمة بـین أفـراد األسـرة ، و جملـة التصـورات و المفـاه�م و العـادات و التقالیـد السـائدة فـي و 
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ت�این المتغیرات التـي �حسب اطار الوسط األسري ، و یت�این التحدید السوسیولوجي لمفهوم الوسط الثقافي 

تعتمد في التحدید ، و یبرز مستوى التحصـیل العلمـي لآل�ـاء كأحـد أهـم هـذه المتغیـرات تـواترا فـي الدراسـات 

لمنــزل مـن كتــب و مجـالت و تلفز�ــون السوسـیولوج�ة المعاصـرة ، كمــا تعتبـر األدوات الثقاف�ــة المتـوفرة فـي ا

 . 1في للوسط األسري اقهامة أ�ضا في دراسة المستوى الثفیدیو ...الخ ، من المؤشرات الو 

و المســـتوى الثقـــافي لألســـرة یـــؤثر علـــى مـــدى إدراكهـــا لحاجـــات الطفـــل و ك�ف�ـــة إشـــ�اعها و األســـالیب      

ســتعانة ا یــؤثر فــي مــدى إق�ــال الوالــدین علــى اإلالتر�و�ــة التــي تت�ــع فــي معاملــة الطفــل و إشــ�اع حاجاتــه كمــ

ذلك یـــؤثر المســـتوى التعل�مـــي و الثقـــافي لألســـرة فـــي أســـالیب �الجهـــات المتخصصـــة فـــي تر��ـــة الطفـــل ، كـــ

ن علـــى درجـــة متكافئـــة تعل�م�ـــا أدى ذلـــك إلـــى اســـتخدام اخدمة مـــع الطفـــل ، فـــإذا كـــان الوالـــدالتنشـــئة المســـت

الطفـــل مثـــل أســـلوب الحر�ـــة و الد�مقراط�ـــة فـــي المعاملـــة و احتـــرام  أســـالیب ســـو�ة فـــي التنشـــئة المت�عـــة مـــع

 شخص�ة الطفل في المنزل .

و هكذا تتضح أهم�ة األسرة و أهم�ـة الثقافـة األسـر�ة فـي تكـو�ن شخصـ�ة األبنـاء علـى أسـس سـو�ة ،      

تعل�مـــي المســـتوى ال فاألســرة هـــي التـــي تضــع األســـاس الـــذي �قـــوم عل�ــه بنـــاء الـــذات و الشخصــ�ة للطفـــل و

 .2اجتماع�ة سو�ة  تهزة أساس�ة في توج�ه الطفل و تنشئفي لها �مثل ركیالثقاو 

بـین  حیث بینت الدراسات الجار�ة في هذا الخصوص أن هناك ت�اینا فـي أسـالیب التنشـئة اإلجتماع�ـة     

األسر بت�این المستو�ات الثقاف�ة لألم و األب ، و قد تبین أ�ضا أن األبو�ن �م�الن إلى اسـتخدام األسـلوب 

الـد�مقراطي فـي التشــئة اإلجتماع�ـة و إلــى اإلسـتفادة مــن معط�ـات المعرفـة العلم�ــة فـي العمــل التر�ـوي كلمــا 
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ذلـك �میـل األبـوان إلـى اسـتخدام أسـلوب  ارتفع مستوى تحصیلها المعرفي أو التعل�مي ، و على العكس مـن

 الشدة كلما تدنى مستواهما التعل�مي .

أســرة  400علــى عینــة واســعة تقــدر بـــ و تبــین نتــائج الدراســة التــي أجراهــا "صــفوح األخرس"فــي ســور�ا      

وي ، عالقة ارت�اط�ة قو�ة بین مستوى تعل�م األبو�ن و مدى استخدام الشدة في العمل التر�سور�ة أن هناك 

 % 25من اآل�اء حملة الشهادات الجامع�ة میلهم إلى استخدام الشدة في التر��ة مقابـل  % 7.6فلقد أعلن 

مـن اآل�ـاء الجـامعیین اعتمـادهم علـى أسـلوب  % 48.9عند اآل�اء األمیـین و علـى العكـس مـن ذلـك أعلـن 

ج مماثلــة ف�مــا یتعلــق �أســلوب فقــط عنــد اآل�ــاء األمیــین ، و تشــیر الدراســة إلــى نتــائ % 15التشــج�ع مقابــل 

 . 1التر��ة و مستوى تعل�م األم 

الفئــات التعل�م�ــة العل�ــا و فــي ســاق أخــر تبــین الدراســات الجار�ــة أن مســتوى تحصــیل األطفــال أبنــاء      

ــدن�ا ، و تلــك هــي   إلیهــاتوصــل التــي نتیجــة ال�كــون أفضــل مــن مســتوى تحصــیل أبنــاء الفئــات التعل�م�ــة ال

ال�احـث الفرنسـي بــول كلیـرك فـي دراســة لـه حــول دور األسـرة فـي مســتوى النجـاح المدرسـي فــي فرنسـا علــى 

، حیــث �علــن أن النجــاح  1963م عینــة وطن�ــة مــن التالمیــذ ، فــي مســتوى المرحلــة اإلعداد�ــة و ذلــك عــا

توى تحصـیل واحـد ي مسـو سي لألطفال �كون على وتیرة واحدة �النس�ة لألطفال الـذین �كونـون آل�ـاء ذر دالم

، و علـــى خـــالف دخـــول العائلـــة الماد�ـــة  فـــي مســـتوى دخـــل العائلـــة االقتصـــادي و ذلـــك مهمـــا �كـــن الت�ـــاین

 . �ائهمت�این المستوى التحصیلي آل متفاوتة فإن نجاح األطفال یت�این �مستوى ال

الـدور الـذي یلع�ـه  إلـىكل مـن بییـر بوردیـو و �اسـرون فـي جـل أعمالهمـا  شیرو في هذا الخصوص �     

 مستوى التحصیل الدراسي لألبناء . في تحدیدالمستوى الثقافي لألسرة 

                                                           
 . 143علي أسعد وطفة ، علي جاسم الشهاب ، مرجع سابق ، ص  - 1



 حجم األسرة و تأثیره في التحصیل الدراسي                                                الرا�ع الفصل

 

 103 

حـول عینـة مـن طـالب جامعـة دمشـق أن عـدد الطـالب  1985و قد تبین لنـا فـي دراسـة أجر�ـت سـنة      

 . 1لتدرج السلم التعل�مي لألب  افي التعل�م العالي �میل إلى التزاید وفق

لمدرسـة و ق�مـة النحـاج المدرسـي ، فقـد ا ااآل�ـاء لـه عالقـة بإتجاهـاتهم نحـو توى تعل�م كما نجد أن مس      

�حسـن توصل ال�احثون إلى أن هدف اآل�اء فـي المسـتو�ات العل�ـا هـو حصـول أبنـائهم علـى مركـز مرمـوق 

 لنضــجإلــى مســتوى ا  ه�مجــرد وصــول ،و مســؤولیتها إل�ــه هــاإســناد أعمالب، و  �ـه مكانــة العائلــة اإلجتماع�ــة 

 المحـدودالمسـتوى التعل�مـي  ذوالمسـتوى اإلجتمـاعي المـنخفض و خاصـة في آل�اء لأما �النس�ة  المطلوب 

ال �كون تقدیرهم لدور المدرسة ظاهرا ، بل معدوما فـي كثیـر مـن األح�ـان ممـا یجعلهـم ال تتوقعـون النجـاح 

�النس�ة لتحصیل و نجاح أبنائهم ، فـنالحظ  المدرسي ألبنائهم و هو ما �مكن أن نعبر عنه �التوقع الوالدي

، نجـازاإلتحفیزهم على نتائج التي تحصل علیها األبناء أن �عض العائالت تعطي أهم�ة كبیرة للمدرسة و ل

التطــور المتــوازن و اإلنــدماج بــدوره القــاطع فــي النجــاح المهنــي و ف�صــرحون �أهم�ــة النجــاح المدرســي ، و 

، ث�ــات العالمــات �حیــث تنتقــد فهــي أقــل تصــر�حا و أكثــر شــكا  ألول�ــاءااإلجتمــاعي ، أمــا فئــة أخــرى مــن 

حــول إمكان�ــة ممارســة مهنــة و حتــى و لــو ســلب�ة بإبــداء مالحظــات  تقــوم المدرســ�ة و ق�مــة المعلمــین ، أو 

 .2كان تلمیذا غیر ناجح و على العكس إن التلمیذ الجید في �عض األح�ان �كون ثمرة جافة 
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 تأثیره على التحصیل الدراسيو ظروف السكن  - 4

كلمــة الســكن مــأخوذة مــن الســكینة أي الســالم و الراحــة و الطمأنینــة ، كمــا أنــه المقــر الــذي یلجــأ ال�ــه       

اإلنســان للشــعور �الراحــة و اإلســترخاء و تجدیــد النشــاط و القــدرة علــى مواجهــة أع�ــاء الح�ــاة ، إضــافة لمــا 

د لتحقیــق الصــحة الجســم�ة زات و األدوات التــي �حتاجهــا األفــراســبق فالســكن هــو البنــاء الــذي یــوفر التجهیــ

العقل�ة لهم ، كما أنه المكان الذي �شعر ف�ه الفرد �الخصوص�ة و احترام اآلخر�ن ، و تحفظ ف�ه الثقافات و 

كــل ذلــك هــو دلیــل إنتمــاء و كرامــة المختلفــة ، و مكونــات العــادات و التقالیــد و تمــارس ف�ــه الهوا�ــات وفــق 

في الح�ـاة، حیـث أن السـكن یـرت�ط بـدخل الفـرد فكلمـا نقـص الـدخل لجـأت األسـرة إلـى السـكن فـي  �حبوحةو 

 . 1األح�اء و المنازل ال�س�طة التي تتالءم مع أحوالها الماد�ة 

یق الســكن و كثــرة األفــراد ف�ــه ، و قــد تلجــأ األســرة إلــى الســكن مــع األهــل أو اإلســنئجار فــي حــال ضــ     

�كــون الســكن غیــر مالئــم و ال یتــوفر علــى الشــروط الضــرور�ة للح�ــاة أو �أســعار �اهضــة ترهــق مــا غال�ــا و 

–كاهل رب األسرة كما أنه ال یتمتع �صفة اإلستقرار و الـدوام ، فتضـطر األسـرة لمغـادرة السـكن إلـى آخـر 

یر موقع السكن . مما یؤثر على استقرار األسرة و حالتها النفس�ة و ینعكس على األبناء جراء تغی-إن وجد

 و األصدقاء ... الخ .

قد مما �ظن ال�عض ذلك أنه مهد المعرفة األولى و مكان إلش�اع جزء ظ�فة السكن أهم و أعو تعتبر و     

مـن تغیـرات ف�ة و الروح�ة العائل�ة حیث أن المسكن �أوي أفـراد األسـرة اقیر من اإلحت�اجات الماد�ة و الثكب

ة ، و المكــان الــذي �قــوم ف�ــه الفــرد �ممارســته اإلجتماع�ــة فهــو �شــكل عــام الطب�عــة و یــوفر األمــن و الراحــ

األدوار التي سیرها من خالل دراسة السلوك�ات و �عكس مجموع الحاجات و األدوار التي �مكن تحلیلها و تف
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�نـاء مـادي تقـوم مـن و جتماع�ـة و السـكن اعت�ارها كصورة مصغرة للح�اة اال تتراكم ف�ه الحاجات التي �مكن

 خالله األسرة �عدة وظائف و یرت�ط رضى األسرة عن السكن �عدة عوامل أهمها :

 نوع�ة الجیران و طب�عة العالقة معهم خاصة األبناء . -

 موقع السكن و تناس�ه مع حجم األسرة و مستوى الحي المتواجد �ه . -

و تـوفر مكـان �سـمح لألبنـاء  مساحة السكن و وجود فسـحة لكـل فـرد لممارسـة حر�اتـه الشخصـ�ة ، -

 �الدراسة و التركیز وحل الواج�ات المدرس�ة للتمكن من النجاح في الدراسة .

�التـالي األبناء عرضة لمخاطر الشـوارع ، و إن ضیق السكن و إزدحامه �األفراد یدفع �األهل إلى ترك      

  . 1اف مختلفة ، وقد �كون هذا طر�قا أوال لإلنحر  بخلف�اتاإلحتكاك �أطفال 

و  دى الطفــل و یتعــرف إلــى عــوالم أخــرى و التعــود علــى عــادات ســیئة كالتــدخین و الكــالم البــذئ و قــد یتمــا

اف شــرب الكحــول و �ســبب إنعــدام الــدخل لــدى الطفــل ، و فــي غ�ــاب اإلشــر و  المخــدراتینجــرف فــي ت�ــار 

اء تبــدأ �ســرقة مقتن�ــات المنــزل و ب�عهــا �أســعار �ســ�طة إلقتنــمــا ، و غال�ــا یلجــا إلــى الســرقةفإنــه األســري 

�تمــادى الطفــل فــي ذلــك إلــى درجــة كــره الدراســة و إهمالهــا و تكــرار التغی�ــات الســجائر و المــواد المخــذرة ، و 

یوجهـه �سبب عدم فهم المادة المدرس�ة أو هرو�ا من تو�یخ األساتذة فإن لم یجد من �أخـذ بیـده و یرشـده و 

مـــن ثـــم اإلنحـــراف و قـــد تكـــون نهایتـــه فـــي احـــدى اإلصـــالح�ات إلعـــادة للتســـرب المدرســـي و كـــان عرضـــة 

 .2التر��ة
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ا علــــى األبنــــاء و تحصــــیلهم و فــــي األخیــــر �مكــــن اإلشــــارة إلــــى أن ضــــیق الســــكن �عتبــــر عــــامال مــــؤثر     

 .الدراسي

 : عالقته �التحصیل الدراسيحجم األسرة و  - 5

�عتبر حجم األسرة من أهم العوامل المؤثرة في عمل�ة التنشئة األسر�ة حیـث أوضـحت دراسـات كـل مـن     

بــوزارد و بــول أن حجــم األســرة یــؤثر علــى تــدر�ب األطفــال علــى اإلنجــاز ، و علــى اإلمــداد العــاطفي الــذي 

الد�ـه ، و إذا كـان حجـم یتلقاه الطفل من والد�ه فكلما زاد حجم األسرة قـل الـدعم العـاطفي الـذي یتلقـاه مـن و 

األســرة بهــذه األهم�ــة ، فإنــه یــرت�ط �كثیــر مــن العناصــر المتمثلــة فــي شــكل التنظــ�م داخــل األســرة و الضــ�ط 

 . 1الذي �مارسه الوالدان على األبناء ، و التدر�ب على اإلنجاز و درجة الدعم العاطفي للوالدین 

العدیــد مــن الدراســات أن األســرة الكبیــرة توجــد فــي كمــا یــرت�ط مــن ناح�ــة أخــرى �الط�قــات ، فقــد أكــدت      

فـي الط�قـات الوسـطى هـذا و نجـد أن الجـو أكبـر حین أن األسرة صغیرة الحجـم توجـد  فيالط�قات الدن�ا ، 

األسري یختلف �اختالف األسر من حیث عدد أفرادها و طب�عة العالقات القائمة فیها فالبیئة األسـر�ة التـي 

رادها نظرا للمشاركة فتضم عددا كبیرا من األفراد �مكن بوضوح أن تحد من فرص اإلستجا�ة المتاحة أمام أ

یواجهـون صـعو�ات تقلـل فإن األطفال  د كبیر من األفراد ، ز�ادة على ذلكالزائدة في الفرص من جانب عد

لهــم و مــن األســ�اب المؤد�ــة إلــى ذلــك أن األطفــال قــد ال تتــاح  .لــدیهم �حســب حجــم األســرة  االســتجا�ةمــن 

ـــأموره الفـــرص الكاف�ـــة للمشـــاركة مـــع الك�ـــار فـــي اللعـــب ، أو تهیئـــة الظـــروف للعـــب  خاصـــة ف�مـــا یتعلـــق �

و رغبتــه فــي محــاورة الك�ــار حــول واج�اتــه المدرســ�ة أو اهتماماتــه ، ممــا یترتــب عل�ــه أن تصــ�ح ، الدراســ�ة

ن وال یجـدون مـا �فعلونـه ، یدة ، و قـد نالحـظ أن األطفـال مهملـفرص التفاعل بین األطفال و الك�ـار محـدو 
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صـمت و عـدم و في كثیر من الظروف األسر�ة حیث �عانون من العزلة ، بل أكثر من ذلك �طلب مـنهم ال

 التسبب في المضا�قة لآلخر�ن .

اجتماع�ــة و حضــار�ة معقــدة تحــ�ط -و مــن جهــة أخــرى أشــار ال�ــاحثون إلــى أن هنــاك عوامــل ســ�كو      

بهــذه األســر و تمنعهــا مــن التــزود �الثقافــة و العلــم ، بینمــا فــي الوقــت نفســه توجــد هنــاك محفــزات و عوامــل 

اإلسـتفادة مـن الخـدمات  إلـىمتوسطة و المهن�ـة ، تـدفع أبناءهـا اجتماع�ة و حضار�ة لدى العوائل ال-س�كو

 .1مستو�ات العلم�ة و الثقاف�ة التي یثمنها المجتمع الالتر�و�ة �أحسن صورة ، و تشجعهم نحو إنجاز أعلى 

و النفســ�ة لألســرة ، مت�ادلــة التــأثیر حیــث اتضــح أن لطب�عــة  و �التــالي فــإن الخصــائص اإلجتماع�ــة      

مسـتوى الوالــدین التعل�مــي ، أو مــن حیـث الطــروف المح�طــة �األســرة یجعلنـا ال نهمــل االرت�اطــات المختلفــة 

 بین هذه المتغیرات ، و من ناح�ة أخرى من حیث آثارها على اآلداء المدرسي لألبناء .

بیئ�ــة التــي تحــ�ط بتنشــئة األطفــال قــد تــؤدي إلــى خفــض اســتثارة النمــو إلــى و المفتــرض أن المواقــف ال     

أقصــى حــد ممكــن ، و نعنــي بهــا تلــك المواقــف التــي تتمیــز �انخفــاض المســتوى اإلجتمــاعي و اإلقتصــادي 

لألســرة ، و كثــرة عــدد أفرادهــا ، و انخفــاض المســتوى الثقــافي لألســرة بوجــه عــام ففــي مثــل هــذه الظـــروف 

قلیلــة ومحــدودة التنــوع ، و یترتــب علــى ذلــك وجــود عــدد أقــل مــن  –�صــفة عامــة  –لمثیــرات البیئ�ــة تكــون ا

 األش�اء التي تحمل مسم�ات معینة و عدد أقل من األش�اء التي �قوم الطفل �التمییز بینها .

كمـــا ین�غـــي أن ال نهمـــل إحـــدى أهـــم القضـــا�ا التـــي �قـــوم علیهـــا التفاعـــل االجتمـــاعي و خاصـــة فـــي الوســـط 

، و هي اللغة لمالها من عالقة متینة �ـالنمو االجتمـاعي للطفـل فنمـو الطفـل اجتماع�ـا یتـأثر بنمـوه  األسري 

و حاجاته �اللغة فقط ، بل �فهم أفكـار و أحاسـ�س اآلخـر�ن ، فضـال عـن  هاللغوي ، فهو ال �عبر عن أفكار 
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أوال أن الطفــل (یــتعلم)  أنهــا تعینـه علــى فهـم و اســت�عاب نـواح معقــدة و مجـردة ، و مــا یهمنـا فــي ذلـكعلـى 

إلجتماع�ـــة �كتســـب اللغـــة داخـــل أســـرته و لـــ�س �معـــزل عـــن البنـــاء اإلجتمـــاعي الـــذي یوجـــد ف�ـــه كالط�قـــة ا

 جماعة الرفاق و حتى الجماعة التي تنتمي إلیها أسرته .و 

و �ظهــر ذلــك مــن خــالل اســتخدام اللغــة فــي األســرة و مســتوى التحصــیل الدراســي الــذي قــد تعــززه اللغــة     

مثیــرات بیئ�ــة و تجعلــه محــدودا ، فــالمثیرات ال�صــر�ة و الســمع�ة فــي مثــل هــذه الظــروف البیئ�ــة المتدن�ــة ك

إذا كــان ســكن األسـرة ضــ�قا ال یتــوفر علـى امكان�ــات للراحــة ، إذ نجــد المسـتوى تكــون أقــل تنوعـا و خاصــة 

ظـــروف تقـــف حـــائال أمـــام كثیـــرا مـــن األطفـــال بـــرغم إمكان�ـــاتهم فـــي التفـــوق و النجـــاح ، إال أم مثـــل هـــذه ال

نحــو التحصــیل الجیــد ، �ســبب كثــرة اإلخــوة و نقــص الوســائل المســاعدة علــى  مالطفــل أو دفعهــ هماســتقرار 

 غال�ا إلى قضاء معظم أوقاتهم خارج البیوت . هؤالءالتحصیل ، و هذا ما یدفع 

و الس�كولوج�ة للجماعة أو الفئة  أن الظروف اإلجتماع�ةإلى فدراسات و أ�حاث علم اجتماع التر��ة تشیر 

اإلجتماع�ــة ، تلعــب الــدور الكبیــر فــي تحدیــد درجــة اإلنجــاز الثقــافي و العلمــي ألبنائهــا ، فــإذا أو الشــر�حة 

ـــة و الســـ�كولوج�ة للجماعـــة أو الفئـــة مشـــجعة ـــافي  كانـــت الظـــروف اإلجتماع� ـــى اإلنجـــاز الثق أو محفـــزة عل

سـة و السـعي و اإلجتهـاد الـذي �مكـنهم مـن الحصـول علـى أفضـل العلمي ،فإن أبناءها ینـدفعون نحـو الدراو 

 النتائج الدراس�ة و العكس �العكس .

، روفها اإلجتماع�ة و وضعها الط�قيو من جهة أخرى نجد أن اهتمامات األسر یرت�ط �شكل كبیر �ظ    

ر ال تشـجع أبنائهـا رد ذلـك إلـى أن هـذه األسـتمیـز �كثـرة عـدد أفرادهـا ، و مـتحیث نجد أسر الط�قات الدن�ا 

كثیــرا علــى التحصــیل ، أو أنهــا ال تــرى فــي أن النجــاح المهنــي یخضــع للنجــاح المدرســي ، و عل�ــه تصــ�ح 

عمــال ذات الكســب اآلنــي بینمــا تبــین حســب األفــي ك�ف�ــة الحصــول علــى  ت هــؤالءأغلــب اهتمامــاتنحصــر 

اإلقتصـاد�ة جیـدة ، فهـي تشـجع  دراسات عدیدة أن الفئات المتوسـطة أو التـي تكـون ظروفهـا اإلجتماع�ـة و
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في المجتمع ، في حین ال تشجع  المهمة نالمراكز و المه شغلأبنائها على الدراسة و التحصیل العلمي و 

ـــــى التحصـــــیل العلمـــــي العـــــ ـــــة أبنائهـــــا عل ـــــة و الفالح� ـــــات العمال� ـــــة الفئ الي ، �ســـــبب أوضـــــاعها االجتماع�

 . 1الس�كولوج�ة و الماد�ة غیر الجیدة و 

لت�ـاین فـي االسـتخدام أو المعـاني مقارنــة اعـادة عـدد أقـل مـن الكلمـات مـع قـدر أقـل مـن فهـي تسـتخدم      

 . 2�ماهو موجود في البیئات المرتفعة اجتماع�ا و اقتصاد�ا 

ـــى ق�مـــة        ـــاك العدیـــد مـــن الدراســـات و ال�حـــوث تؤكـــد عل ـــى أن هن و مـــن خـــالل هـــذا �مكـــن القـــول عل

األوسـاط االجتماع�ـة المت�اینـة . و عل�ــه فـإن التـأثیرات المتعلقـة �ـأثر حجـم األســرة االسـتخدام اللغـوي داخـل 

على رفاه�ـة وسـعادة أعضـائها و األطفـال فیهـا �صـفة خاصـة متنوعـة للغا�ـة فاحتمـاالت ز�ـادة المـرض �مـا 

 عنــد اضفـي ذلـك سـوء التغذ�ـة و ز�ـادة معـدالت الوف�ــات و اإلشـ�اع األقـل و الـذكاء األقـل ، و ز�ـادة األمـر 

الوالدین ترت�ط �األسرة الكبیرة ، و مع أن حجم األسرة ل�س السبب الوحید أو النهائي لهـذه التـأثیرات إال أنـه 

 . الواضحةالرئ�س�ة �عتبر من األس�اب 

 

 

 

 

                                                           
 .  27، ص  1985، بیروت ،  1، ط محمد الحسن ، البناء االجتماعي و الط�قة ، دار الطل�عة  إحسان - 1
، ، الكو�ت 2، دار القلم ، ط  1ج  حل�م السعید �شاي ، فتحي السید عبد الرح�م ، س�كولوج�ة اإلطفال غیر العادیین ، - 2

 .  156، ص  1982
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 الرا�عخالصة الفصل 

 الدراســي التحصــیل فــيتــأثیر األســرة التــي أوردناهــا فــي هــذا الفصــل  خــالل الدراســاتمــن لقــد تبــین       

الخصائص اإلجتماع�ة و اإلقتصاد�ة و النفس�ة لألسرة ، األمر الذي المواصفات و  ذلك �حسب، و  لألبناء

ـــك  یجعلنـــا نـــدرك األهم�ـــة ال�الغـــة لمختلـــف هـــذه األ�عـــاد التـــي تط�ـــع مالمـــح األساســـ�ة لألســـرة فیـــنعكس ذل

عــد االســتقرار عــامال أساســ�ا فــي نمــو لمهامهــا التر�و�ــة و التثق�ف�ــة حیــث �الموضــوع علــى أداء هــذه األخیــرة 

و نموهم العقلـي و اإلنفعـالي و تـؤثر  همشخص�ة األبناء ، كما تترتب عل�ه آثار متعددة تنعكس على سلوك

 على تحصیلهم الدراسي .

 دالرعا�ة حیث یراعي فیها الوال الطفل �كون مرتفعا كلما كان محاطا �اإلهتمام و تحصیلو عل�ه فإن      

 واإلدراك السـل�م  مـن الـوعيمعین یتطلب مستوى  وهذا و ضرورة التكفل �الحاجات األساس�ة  ابنهشخص�ة 

االقتصـاد�ة لظـروف االجتماع�ـة و أن العوامـل و ا أ�ضـا  كذلك توفیر الجو المالئم للدراسة ، كما یتضـح، و 

   .و متشا�كة مع �عضها ال�عضالثقاف�ة التي تح�ط �األسرة مت�ادلة التأثیر و 
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 تمهید 

�عتمـــد علـــى  مـــالمال �كتمـــل أي �حـــث علمـــي مـــا لـــم یت�ـــع منهجـــا فـــي جمـــع المعلومـــات و تنظ�مهـــا و       

 لنتائج منها .االمنطق في تحلیل و تفسیر هذه المعلومات و استخالص 

،  المـدروسن ال�احـث مـن الوصـول إلـى حقـائق حـول الواقـع كـمتو المنهج ع�ارة عن عمل�ات عقل�ـة       

 فال �مكن أن �عارضه إال أص�ح ال�حث عد�ما متناقضا و على هذا األساس یت�ادر إلى الذهن سؤاالن :

 ماهو المنهج المناسب ل�حث موضوع حجم األسرة و تأثیره في التحصیل الدراسي للطفل ؟ -

 ي األدوات المستخدمة لجمع المعلومات حول هذا الموضوع ؟ماه -

 �حـــثلجما و متناســـ�ا مـــع الموضـــوع امـــع العلـــم أن المـــنهج المت�ـــع فـــي ال�حـــث یجـــب أن �كـــون منســـ     

 .تساؤالته و 

لقــد خصــص هــذا الفصــل للتعــرف علــى المــنهج المســتخدم فــي ال�حــث مــع ذكــر خصائصــه و األدوات      

األبنــاء  المعلومــات مــن المیــدان و التــي سـاهمت فــي إعطــاء صــورة متكاملــة عــن واقــعالمسـتخدمة فــي جمــع 

وسـیلة ك �االسـتمارة االسـتعانةداخل األسرة �النظر إلى حجم األسرة و تـأثیره فـي التحصـیل الدراسـي ، و تـم 

ع�ة االسـتطالالواقع و قد تم في هذا الفصل تقد�م صورة واضحة من خالل الهدف من الدراسـة هذا لكشف 

و �عــدها تــم تحدیــد مجــال الدراســة �أ�عــاده (الزمنــي و المكــاني و ال�شــري ) و كــذلك أســلوب إخت�ــار عینــة 

 .الوثائق و السجالت) –المقابلة  المالحظة و –أدوات جمع الب�انات ( االستمارة ، ال�حث  و خصائصها 

 و في األخیر تطرقنا إلى األسالیب اإلحصائ�ة .    
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 : مجاالت الدراسة  -1
لقد تم إجراء الدراسة داخـل نطـاق مدینـة �سـكرة و تحدیـدا بـدائرة العال�ـة ، حیـث  المجال الجغرافي : 1-1

و ذلـك نتیجـة لقر�نـا مـن المؤسسـة ،  –العال�ـة  –المتوسط زاغز جلـول تم اخت�ار �المؤسسة التعل�م 

مـن أجـل  و توفر أفراد العینة و سهولة التحصل على المعلومات التي تم جمعها من هذه المؤسسة

 .الدراسة 

، حیـث تقـع فـي العال�ـة الشـمال�ة �سـكرة تا�عـة  01/09/1981و قد تم إنشاء هذه المتوسطة في 

 ةعـــأفـــواج تر�و�ـــة للســـنة الرا� 6فوجـــا تر�و�ـــا مـــن بیـــنهم  22 هـــاب، كمـــا یوجـــد   05لمقاطعـــة رقـــم 

 أفواج . 4السنة الثالثة ، أفواج  6الثان�ة لسنة ل ، أفواج 6السنة األولى  ، متوسط

و الســنة  147و الســنة الثالثــة  207و الســنة الثان�ــة  237تعــداد التالمیــذ الســنة األولــى و �قــدر 

 إناث .  401منهم  اتلمیذ 792أي العدد اإلجمالي للتالمیذ هو  201الرا�عة 

یتمثــل المجــال ال�شــري للدراســة فــي المرحلــة المراهقــة و قــد أجر�ــت الدراســة علــى  المجــال ال�شــري : 1-2

) سنة أي فترة المراهقة ألن التلمیذ في 16 – 12م المتوسط بین الفئة العمر�ة (تالمیذ مرحلة التعل�

هـــذه المرحلـــة تطـــرأ عل�ـــه تغیـــرات منهـــا فیز�ولوج�ـــة جســـم�ة ، نفســـ�ة و عقل�ـــة و خلق�ـــة و دین�ـــة ، 

�حتـــاج فیهـــا إلـــى التوج�ـــه مـــن خـــالل تنشـــئة إجتماع�ـــة أســـر�ة تســـاهم فـــي رفـــع مســـتواه التحصـــیلي 

متوسـطة المـن طـرف إدارة �عطیهـا الخاصـة بهـم ف النقـاط و م التحصیل علـى كشـالدراسي ، و قد ت

و قــد تــم حســاب معــدل الثالثــي األول و الثــاني و قــد تــم مــن خــالل حســاب  -العال�ــة–زاغــز جلــول 

 عدد التالمیذ :

  اتلمیذ 15مرحلة األولى متوسط : 

 اتلمیذ 13مرحلة الثان�ة متوسط : 

 اتلمیذ 9مرحلة الثالثة متوسط : 

 1 اتلمیذ 13مرحلة الرا�عة متوسط : 

 خـر شـهر أفر�ـلإلـى آ استغرقت الدراسة المیدان�ة في اإلكمال�ة بدا�ة شهر جـانفي المجال الزمني : 1-3

، و قـــد قســـمنا یرة المتوســـطة المیدان�ـــة مـــن طـــرف مـــد دراســـة�العلـــى الق�ـــام و تـــم الموافقـــة  2015

 الدراسة المیدان�ة على النحو التالي : 

                                                           
 . -العال�ة–مدیر�ة التر��ة لوال�ة �سكرة ، �طاقة المؤسسة إلكمال�ة زاغز جلول  - 1
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ســــتطالع�ة داخــــل جــــانفي ) قمنــــا خاللهــــا بجولــــة ا 25 إلـــى 15: دامــــت عشــــرة أ�ــــام مــــن (  األولــــىالفتـــرة 

 تعر�ف عن نفسي لمدیرة اإلكمال�ة و قدمت لها شروحات عن موضوع ال�حث .الكما قمت �  ،المدرسة

راقب مارس أجر�نا خاللها مقابلة مع مدیرة المؤسسة و الم 18ف�فري إلى  26الفترة الثان�ة : دامت من 

 وث�قة تتعلق بنتائج التالمیذ .  على الحصوللعام للمتوسطة و تم خاللها ا

أفر�ـل حیـث تـم توز�ـع االسـتمارات و ذلـك لإلجا�ـة 18أفر�ل إلى غا�ـة  01الفترة الثالثة : استغرقت من 

 شخصــ�ة للتالمیــذ (أفــراد العینــة)طــي الب�انــات الغو التــي ت  تضــمنة فــي هــذه اإلســتمارةعــن األســئلة الم

ثـم  دارة حیـث تـم توز�عهـا عـن طر�ـق االٕالى غیر ذلك من الب�انات ، كما هـو موضـح فـي االسـتمارة ،و 

 أ�ام من توز�عها . 6عدنا و قمنا بجمع االستمارات من التالمیذ �عد 
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 العینة : – 2

 : طر�قة اخت�ار العینة و خصائصها 

تعتبر مرحلة تحدید العینة من بین الخطـوات المهمـة فـي ال�حـث اإلجتمـاعي و التـي تسـاهم بـدورها فـي     

 إعطاء ال�حث الدقة العلم�ة و یتم اخت�ار العینة وفق طب�عة موضوع الدراسة  .

إن حجم العینة هو عدد العناصـر التـي تكـون العینـة ، و هنـاك عوامـل البـد مـن أخـذها �عـین االعت�ـار     

تحدید حجم العینة حسب نوع المعاینة ، و في حالة التحدید اإلحتمالي ( المعاینة اإلحتمال�ة ) ، فإن حجم ل

) یتحدد �قواعد ر�اض�ة �استلهامنها من هذه المعادالت نستط�ع أن Trudel et antoninsالعینة حسب ( 

 ل�حث المستهدف .نقدم �عض الحدود التطب�ق�ة العامة و ذلك حسب العدد اإلجمالي لمجتمع ا

 على األقل . % 50عنصر یجب أخذ  100في مجتمع ال�حث الذي ال �قل عن 

عنصــر مــن كــل  100فــي مجتمــع ال�حــث الــذي �قــدر بــ�عض المئــات إلــى �عــض اآلالف فاألفضــل أخــذ    

 إجمال�ا من مجتمع ال�حث . % 10ط�قة معدة ، و أخذ 

 . 1من مجتمع ال�حث  % 1أما في المجتمعات الكبیرة فتكفي نس�ة 

هــي نمــوذج مــن العینــات بتصــنیف مجتمــع ال�حــث إلــى مجموعــات وفقــا  : العینــة الط�ق�ــة فــانو عل�ــه     

عشـوائ�ا فـي  اللفئات التي یتضمنها متغیـر معـین ، أو عـدة متغیـرات ثـم یختـار وحـدات عینـة ال�حـث إخت�ـار 

 . 2كل مجموعة 

ق�ـة إلـى أن تكـون العینـة ممثلـة لمختلـف الفئـات المتجانسـة و كـذلك یهـدف ال�احـث فـي هـذه العینـة الط�    

 في المجتمع األصلي إلى اآلتي :

 الجنس ./ فئات أو ط�قات وفق خواص و مزا�ا معینة مثل السن /المهنة  .1

                                                           
، دار القصـ�ة للنشـر ، الجزائـر ،  2مور�س انجرس ، منهج�ة ال�حث العلمي فـي العلـوم اإلنسـان�ة تـدر��ات علم�ـة ، ط  - 1

 . 319 – 318، ص  2004-2006
،  2008، دیـوان المطبوعـات الجامع�ـة ،  3، تدر��ات علـى منهج�ـة ال�حـث العلمـي فـي العلـوم االج ، ط رشید زرواتي - 2

 . 273ص 
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 . 1�قسم المجتمع األصلي حسب الفئات المطلو�ة و تؤخذ كل فئة على حدة عشوائ�ا .  2

 كما تتصف هذه العینة الط�ق�ة �الخصائص التال�ة :

 لخصائص معینة . ایتم تقس�م مجتمع الدراسة إلى ط�قات وفق −

 یتم تحدید الوزن النسبي لكل ط�قة من مجموع ط�قات مجتمع الدراسة . −

 تراعي األوزان النسب�ة للط�قات عند تحدید نصیب كل ط�قة من مجموع مفردات العینة . −

 یتم سحب مفردات العینة من كل ط�قة �صورة عشوائ�ة . −

ذلك ة تقلیل احتماالت خطأ المعاینة و و یتمثل الهدف الرئ�سي الستخدام أسلوب المعاینة الط�ق�ة في محاول

لمجتمـع الدراسـة  اإلجمال�ـةعلى تمثیـل كافـة ط�قـات مجتمـع الدراسـة فـي مفـردات العینـة  رصمن خالل الح

ل من خالل مراعاة األوزان النسب�ة للط�قات عند توز�ع مفردات عینة الدراسة على هذه كذلك التمثیل العادو 

 . 2 الط�قات

و في هذا ال�حث تم اخت�ار العینة العشوائ�ة الط�ق�ة و ذلك �طر�قة انتقائ�ة ، و �كون عدم تساوي في أفراد 

 . 3 العینة

للعینــة الط�ق�ــة ألنهــا أكثــر قــدرة فــي تمثیــل عــدد األفــراد الم�حــوثین لعینــة  و علــى هــذا األســاس تــم إخت�ارنــا 

 الدراسة .

تلمیـذ ، �حیـث أخـذت نسـ�ة  792ي و تم تحدیـد العـدد اإلجمـالي لتالمیـذ متوسـطة زاغـز جلـول العال�ـة فـ   

 مفردة من مفردات العینة  80توزع علیهم االستمارة في د تم تحدید عدد أفراد العینة الذین سو ق  10%

 

 

                                                           
، مكت�ــة  1عبــد اللــه محمــد الشــر�ف ، منــاهج ال�حــث العلمــي دلیــل الطالــب فــي كتا�ــه األ�حــاث و الرســائل العلم�ــة ، ط  - 1

 . 115،  114، ص  1996الشعاع للط�اعة و النشر و التوز�ع ، االسكندر�ة ، 
 ، 2007مصطفى محمود أبو بكر ،احمد عبد اللھ اللحلح ،مناھج البحث العلمي ،الدار الجامعیة ،اإلسكندریة ، -  2
 159، 158ص  
ر المسیرة ،عمان، دا، 1ط، ) مناھج البحث العلمي ( االحصاء في البحث العلمي ،فرید كامل ابو زینة ، عماد عبابنة  -  3

 20،  ص 2006،  االردن
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 كما هو مبین في األتي :

 تلمیذ  237األولى متوسط :  السنة •

 تلمیذ  207ة الثان�ة متوسط : السن •

 تلمیذ  147ة الثالثة متوسط : السن •

 . 792من  % 10تلمیذ و ألن نس�ة  201ة الرا�عة متوسط : السن •

  عینة الدراسة : طر�قة تحدید حجم 

 – 2014ینقسم مجتمع ال�حث و المتمثل فـي كـل تالمیـذ متوسـطة زاغـز جلـول للسـنة الدراسـ�ة    

خــــذ تالمیــــذ مــــن كــــل المســــتو�ات التعل�م�ــــة فــــي ر متســــاو�ة ، و ألإلــــى أر�عــــة ط�قــــات غیــــ 2015

عینــة هــذه الدراســة ، و هــي معاینــة تســمح  ت�ــار طر�قــة المعاینــة الط�ق�ــة الخت�ــارالمتوســطة، تــم اخ

كـون لكـل أن ��ـمجموعة أفـراد كجـزء مـن العینـة الكل�ـة ، مـن كـل ط�قـة �ك�ف�ـة تسـمح  لل�احث �أخذ

 . 1الوزن المساوي لها في مجتمع ال�حث  ط�قة 

 �عد حساب النسب المئو�ة لكل مستوى تعل�مي في المجموع الكلي للتالمیذ .ذلك و       

 یبین حجم كل مستوى تعل�مي في العدد اإلجمالي للتالمیذ  : 01جدول رقم    

 في العدد الكلي للتالمیذ % عدد التالمیذ المستوى 
 %29.92 237 السنة األولى متوسط
 % 26.13 207 السنة الثان�ة متوسط 
 % 18.56 147 السنة الثالثة متوسط 
 % 25.37 201 السنة الرا�عة متوسط 

 100 792 المجموع
 

 تم أخذ نس�ة التالمیذ من كل ط�قة �ما �ساوي نس�ة هذه الط�قة في المجتمع الكلي .    

  

 

                                                           
 . 305مور�س انجرس ، مرجع سابق ، ص  - 1
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یبین عدد التالمیذ المأخوذ ألول سحب من الط�قات  02جدول رقم 

الحجم األصلي للط�قة في 
 مجتمع ال�حث

تقر�ب العدد العینة ط . ن من الط�قة حجم التالمیذ في الط�قة

29.92 %237 23.7 23 
26.13 %207 20.7 21 
18.56 %147 14.7 15 
25.37 %201 20.1 20 
100 792 / 80 

 792المقدر ب  من المجتمع االصلي %10النهائ�ة في عدد أي  العینة ال�حث�ة تمثلت  وهكذا 

 .)تلمیذا   80(  

المنهج المستخدم في الدراسة :  – 3
خطـــوات توصـــلنا إلـــى نتـــائج مـــن أجـــل نجـــاح ال�حـــث العلمـــي البـــد مـــن وجـــود مـــنهج خـــاص و ات�ـــاع      

�ـرت�طموضوع ، و یتحدد ت�عا لمتغیرات و �توقف اخت�ار المنهج المناسب للدراسة على طب�عة المضبوطة و 

ارت�اطــا قو�ــا �صــدق النتــائج و مــدى مطا�قتهــا للواقـــع المــدروس ، و مــن أجــل االرتقــاء بهــذه الدراســة إلـــى 

 النـــهالمـــنهج الوصـــفي و  تأینـــا إخت�ـــارر مســـتوى التحلـــ�الت و التفســـیرات العلم�ـــة التـــي تتســـم �الموضـــوع�ة إ

�حیــث قمنــا  الدراســي للطفــل""حجــم األســرة و تــأثیره فــي التحصــیل یــتالءم مــع طب�عــة الموضــوع المــدروس 

بوصف ماهو كائن في الظاهرة المدروسة "حجم األسرة " من حیـث تعر�فهـا و حجمهـا و ظروفهـا المح�طـة 

 ل . ى التحصیل الدراسي للطفاألسرة و تأثیرها علاهم�ة دور بها االجتماع�ة و الماد�ة و تحلیل 

الحق�قـــة و لإلجا�ـــة علـــى الكتشـــاف  للمشـــكلة: " هـــو الطر�قـــة التـــي یت�عهـــا ال�احـــث  فـــي دراســـة إن المـــنهج

نــا ســبل للوصــول إلــى تلــك االستفســارات التــي یثیرهــا موضــوع ال�حــث و هــو البرنــامج الــذي �حــدد لاألســئلة و 

 . 1طرق اكتشافها الحقائق و 

، المط�عـة المصـر�ة ، االسـكندر�ة ،  1محمد شفیق ، ال�حـث العلمـي (خطـوات منهج�ـة إلعـداد ال�حـوث العلم�ـة ) ، ط  - 1

 . 86، ص  1985مصر ، 
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أحد أشكال التحلیل و التفسیر العلمـي المـنظم لوصـف ظـاهرة  كما �مكن تعر�ف هذا المنهج على أنه :    

و تصو�رها كم�ا عن طر�ق جمع الب�انات و المعلومات المقننة و تصن�فها و تحلیلها و إخضاعها للدراسة 

 .1الدق�قة 

و �عتبـر المــنهج الوصــفي : بــذلك هـو طر�قــة لوصــف الظــاهرة الدروســة و تصـو�رها كم�ــا عــن طر�ــق جمــع 

 . 2قننة عن المشكلة و تحلیلها للدراسة الدق�قة المعلومات م

كمــا �مكــن تعر�ــف المــنهج علــى انــه ع�ــارة عــن اســلوب مــن اســالیب التنظــ�م الفعــال لمجموعــة مــن االفكــار 

 . 3المتنوعة و الهادفة لل�احثین عن حق�قة تشكل هذه الظاهرة او تلك 

أجــل و بهــذا �مكــن تعر�ــف المــنهج علــى أنــه طر�قــة مــن طــرق التحلیــل و التفســیر �شــكل علمــي مــنظم مــن 

 .4أو سكان معینیین  تماع�ةإجتماع�ة أو مشكلة اج الوصول إلى أغراض محددة لوضع

فـي دراسـتنا لـم �كـن مجـرد صـدفة بـل كـان نتیجـة مـا تحصـلنا عل�ـه  للمـنهج الوصـفي  ان اخت�ارنا و       

 على التحصیل الدراسي للطفل . ع�ة حول دور حجم األسرة و تأثیرهمن الدراسة اإلستطال

وصـــف و التشـــخ�ص الألنـــه �فیـــدنا فـــي  اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي تقتضـــي  طب�عـــة الدراســـة ان حیـــث    

 ع أسالیب ال�حث .في تنو� التحلیل كما أنه �عطي حر�ة و 

 و على ضوء هذا فإن الهدف منه هو توفیر الب�انات و الحقائق عن موضوع ال�حث �غرض تحلیلها تحل�ال

 . 5 امعمق

   
                                                           

التوز�ـــع و الط�اعـــة ، عمـــان و ، دار الم�ســـرة للنشـــر  1ســـامي ملحـــم ، منـــاهج ال�حـــث فـــي التر��ـــة و علـــم الـــنفس ، ط  - 1

 . 324، ص  2000، األردن
 . 168، ص  2004بلقاسم سالطنیة ، حسان الجیالني ، منھجیة العلوم االجتماعیة ، ب.ط ، دار الھدى ، الجزائر ،  - 2
 ، عمان  ، دار وائل للطباعة ، 3 ط ، منھجیة البحث العلمي للقواعد و المداخل التطبیقیة، محمد العبیدات و اخرون  - 3

 86ص  ، 1999
، دیــوان المطبوعــات  2عمــار بوحــوش ، محمــد محمــود الــذنی�ات ، منــاهج ال�حــث العلمــي و طــرق إعــداد ال�حــوث ، ط  - 4

 .  139، ص  1999الجامع�ة ، الجزائر ، 
 ،  1997�اعة و النشر، مصر ، السید على شتا ، المنهج العلمي و العلوم االجتماع�ة ، مكت�ة االشعاع للط - 5

 . 35ص 
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  . هذه الدراسة وفقا لمراحل متتال�ة فيهذا المنهج  ات�اعو قد تم 

جمــع المعلومــات النظر�ــة حــول موضــوع حلــة أول�ــة فــي ال�حــث اشــتملت علــى المرحلــة األولــى : و هــي مر 

 :الدراسة من خالل 

 �حث مكتبي حول المراجع ذات العالقة �متغیرات الدراسة و الدراسات السا�قة للموضوع . −

 االستفادة من الكم المعرفي حول الموضوع . −

 قراءة معمقة لما تم جمعه من تراث نظري متمثل في الكتب و الدراسات و المجالت العلم�ة . −

 ترتیب المادة النظر�ة وفقا ألهداف الدراسة .ثم  −

 الدراسة و تشتمل على خطوات أساس�ة هي : میدان�ةالمرحلة الثان�ة : مرحلة 

 اخت�ار مجتمع ال�حث من خالل ض�ط خصائصه و تحدید حجم العینة و اخت�ار حجم العینة . −

 بناء أدوات الدراسة و ض�طها �شكل نهائي . −

 ات الق�اس المتمثلة في اإلستمارة و المقابلة و السجالت و الوثائق .جمع الب�انات من خالل أدو  −

 تحلیل و تفسیر الب�انات و الخروج بنتائج . −

 أدوات جمع الب�انات : – 4

تعتبر مرحلة أدوات جمع الب�انات من المراحل األساس�ة في ال�حث العلمي و هذا من أجل الوصـول       

عــة و موضــوع الدراســة فــي ال�حــث ، و ألنــه كــان لكــل مطبــق مــنهج إلــى المعلومــات و الب�انــات ت�عــا لطب�

 �ستعین بها ، فقد تم اإلستعانة في هذه الدراسة �مجموعة أدوات هي :علمي مجموعة وسائل 

ال�احــث االجتمــاعي النــاجح هــو الــذي یجیــد فــن الحــوار ، ألنــه فــي األصــل فــي عملــه  االســتمارة :  4-1

المیداني سوف یـدخل فـي محـاورات مـع مسـتجو��ه ، قصـد الوصـول إلـى الب�انـات و الحقـائق ، عـن طر�ـق 

اســتجوابهم و مســاءلتهم ، إال أن هــذه المســاءلة ین�غــي أن تكــون منظمــة و مضــبوطة ، و مــا �ســهر علــى 

االستمارة أو االستب�ان الذي هو �حق دلیل مرشد �مكن ال�احث االجتماعي من استجواب أفراد ض�طها هو 

العینة �طر�قة صح�حة و سل�مة و هادفة ، أي موصلة إلى حقائق موضوع�ة و صح�حة ، فاإلستب�ان هو 
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عــد هــذه ع�ــارة عــن مجموعــة أســئلة تــدور حــول موضــوع معــین تقــدم لعینــة مــن األفــراد  لإلجا�ــة عنهــا ، و ت

 .1و تجمع معا في شكل استمارة  إضافياألسئلة في شكل واضح �حیث ال تحتاج إلى شرح 

 :  األسئلةة استب�ان ألن مجتمع الدراسة �ستط�ع االجا�ة على ار وقد تم اخت�ار االستم

�طر�قــة ســؤاال ، و قــد صــ�غت هــذه األســئلة وفــق تســاؤالت الدراســة  45وقــد شــملت اســتمارة �حثنــا علــى   

الم�حــــوث و قــــد قســـمت االســــتمارة إلــــى محـــور�ن رئ�ســــیین یخــــدمان طب�عــــة  هـــاســـهلة و �ســــ�طة لكــــي �فهم

 هما : الموضوع المدروس

 . المحور األول : مخصص للب�انات الشخص�ة  

 �الب�انات المجمعة عن حجم األسرة ألفراد العینة .المحور الثاني : خاص 

الرئ�ســـ�ة المســـتخدمة فـــي ال�حـــث العلمـــي ، تعتمـــد علـــى تعتبـــر المالحظـــة مـــن األدوات المالحظـــة :  4-2

الحواس و قـدرة ال�احـث علـى ترجمـة مالحظاتـه إلـى ع�ـارات ذات داللـة و معنـى الـر�ط بـین المتغیـرات مـن 

 خالل المشاهدات العابرة أو المقصودة .

فــي ال�حـــث و یجمــع ال�ــاحثون علـــى أن أداة المالحظــة هــي مـــن أهــم األدوات الرئ�ســ�ة التـــي تســتخدم      

العلمي ، و تعد مصدرا أساس�ا للحصول على الب�انات و ال یتجزأ من ال�حث العلمي ، تستخدم فـي الكثیـر 

 . 2من الدراسات االستطالع�ة و االستكشاف�ة 

و تسمح هذه التقن�ة بتكو�ن تصور مؤقت عن الوقائع و المواقـف ، كمـا تبنـى علـى ضـوئها فـي كثیـر      

طــوات ال�حــث و بنــاء فروضــه و مراحــل انجــازه ، و المالحظــة تــتم فــي المواقــف مــن األح�ــان و تصــم�م خ

الطب�ع�ة دون اصطناع ظروف معینـة و قـد اعتمـدنا فـي هـذا ال�حـث عـل المالحظـة ال�سـ�طة دون مشـاركة 

مـن خــالل مالحظـة التالمیــذ فـي محــ�طهم الدراسـي و طر�قــة ل�اسـهم خاصــة التـي تــدل علـى الحالــة الماد�ــة 

و مالحظــة طر�قــة كالمهــم و مــزاجهم العــام الــذي �غلــب علــیهم داخــل األقســام ، و قــد التالمیــذ غال�ــا ألســر 

ســاعدت هــذه المالحظــات فــي وضــع تعــد�الت مهمــة فــي االســتمارة و إضــافة أســئلة جدیــدة و حــذف أخــرى 

                                                           
 . 121، ص  2006أحمد ع�اد ، مدخل لمنهج�ة ال�حث االجتماعي ، دیوان المطبوعات الجامع�ة ، الجزائر ،  - 1
ضیل دلیو و آخرون ، أسس المنهج�ة في العلوم اإلجتماع�ة ، منشورات جامعة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر ، ف - 2

 . 187-186، ص  1999
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كما سمحت بتحدیـد خطـوات ال�حـث و توجیهـه وجهـة یتطلبهـا هـدف الدراسـة و طب�عـة الفرضـ�ة المطروحـة 

 حقق من صدقها أو خطئها .للت

فـي المقـا�الت المفتوحـة مـع المراقـب و قد لوحظ كذلك حین إجراء الدراسة المیدان�ة لذا تم طرح سـؤال      

ي الفصـل القـادم مـن جمـع و كانت األجو�ة كما هي موضحة الحقا فـلدى التالمیذ العام عن هذه الغ�ا�ات 

  تحلیل الب�انات .و تبو�ب و 

تعتبر المقابلة مـن أهـم الوسـائل األساسـ�ة لجمـع الب�انـات و المعلومـات المتعلقـة �موضـوع  المقابلة : 4-3

 اواحــدالدراسـة و المقابلـة هــي موقـف مواجهــة كمقدمـة ضــرور�ة لتفاعـل بــین ال�احـث و الم�حــوث ، شخصـا 

 . 1كان أو أكثر من شخص 

و ف�مــا یخــص �حثنــا فقــد اســتخدمنا المقابلــة و المقابلــة أنــواع منهــا المقابلــة الم�اشــرة و غیــر الم�اشــرة ،      

 الم�اشرة و قد تمت المقابلة على مرحلتین : 

المرحلة األولى : و فیها قمنا بإجراء مقابلة مع مدیرة االكمال�ـة (مجـال الدراسـة) و ذلـك مـن أجـل الحصـول 

 لدراسة المیدان�ة .لعلى المعلومات الخاصة �مجال الدراسة في الفترة المخصصة 

المقابلـة لة الثان�ة : و فیها قمنا بإجراء مقابلة مع المراقب العام و المساعدین التر�و�ن من خالل هـذه المرح

 تالمیذ االكمال�ة من خالل تحصیلهم الدراسي .دار الحوار حول مستوى 

تــي تســاهم فــي إعطــاء ال�حــث الدقــة تعتبــر األدوات الرســم�ة الموثوقــة فیهــا ال الوثــائق و الســجالت : 4-4

و قد مكننا ذلك من  -العال�ة –المصداق�ة ، و قد حاولنا استغالل فرصة ز�ارتنا إلى متوسطة زاغز جلول و 

االطــالع علــى ســجل نتــائج التالمیــذ ، و ذلــك مــن أجــل التعــرف أكثــر علــى نتــائجهم التحصــیل�ة ، و عل�ــه 

موضوع أو فقط ل�عض �مكن تعر�ف الوثائق و السجالت على أنه یرجع ال�احث إلى جمع الب�انات حول ال

 . 2المحاور من الوثائق و السجالت اإلدار�ة 

كما �مكـن أن تعتبـر أن هنـاك أهم�ـة للوثـائق و السـجالت فـي ال�حـوث االجتماع�ـة لكشـف الكثیـر مـن      

أن هذه التسج�الت تحصلنا علیها من االدارة الخاصة �االكمال�ة و تحصلنا على  االقضا�ا و كما قلنا سا�ق

                                                           
 . 346، ص  1998عبد ال�اسط عبد المعطي ، ال�حث االجتماعي ، دار المعرفة الجامع�ة ، القاهرة ،  - 1
 . 223رشید زرواتي ، مرجع سابق ،  - 2
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من خالل حساب المعدل األول و الثاني و حیث من خالله تم تحدید المعدل و لهذا تعتبـر مصـدر النتائج 

 �التالمیذ داخل االكمال�ة .المتعلقة  األساس�ةثقة �النس�ة للب�انات 

 اإلحصائ�ة : المعالجة – 5

هـذا ال�حـث علـى د اعتمـدنا فـي و قـ صاء من الوسـائل التحلیل�ـة للب�انـات ، و معالجتهـا بدقـة�عد اإلح      

تحو�لها إلى نسب و  جداول تكرار�ة ، و تفر�غها في  هاالنس�ة المئو�ة ، و هذا �عد جمع حساب التكرارات و

فـي مائـة  ه�ضر�و  لتكرار �قسمة هذا التكرار على المجموع الكلي لمئو�ة من خالل حساب النس�ة المئو�ة 

 و �عبر عنه �القانون التالي :

 =النس�ة المئو�ة 
التكرار�مج�× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

مجموع   التكرارات
 1 . 

 �حیث ( مج ) ع�ارة عن مجموع التكرارات لجم�ع اجا�ات السؤال الواحد في الجدول .

                                                           
،  1998صالح الدین محمود عالم ، تحلیل الب�انات في ال�حوث النفس�ة و التر�و�ة ، دار الفكر العر�ي ، القاهرة ،  - 1

 . 95ص 



 

 

 

 

 

 

 جمع و تبويب و تحليل البيانات  – 1

 البيانات الشخصية  1-1

 بيانات خاصة بحجم األسرة ألفراد العينة  1-2

 بيانات خاصة باألسرة و تنظيمها  1-2-1

 ألسر عينة البحث  تماعيبيانات خاصة بالمستوى االج 1-2-2

 بيانات خاصة عن اإلعداد العلمي لوالدي عينة البحث و مدى وعيها . 1-2-3

 نة بيانات عن الحالة المادية ألسر العي 1-2-4

  

 

 

: عرض و تحليل البيانات السادسالفصل 
 و نتائج الدراسة الميدانية  

 



 عرض و تحلیل الب�انات و نتائج الدراسة المیدان�ة                    السادسلفصل ا
 

 125 

 جمع و تبو�ب و تحلیل الب�انات  – 1

 الب�انات الشخص�ة  1-1

لنســب المئو�ــة ألفــراد عینــة الم�حــوثین حســب  ا: یبــین لنــا التعــداد و  01جــدول رقــم 

 الجنس 

 % المئو�ة ةالنس� العدد الجنس
 % 47.5 38 ذكر
 % 52.5 42 أنثى

 % 100  80 المجموع
 

 أن نس�ة اإلناث تمثل أكبر نس�ة في عینة ال�حث و تقدر 01رقم  الجدول یتبین لنا من     

و هــذا طب�عــي ألن عــدد النســاء   % 47.5مقارنــة بنســ�ة الــذكور التــي بلغــت نســبتهم  % 52.5بـــ  

أن عـدد الفت�ــات أكبـر مـن عــدد الـذكور فــي  فـي المجتمـع �فــوق عـدد الرجـال و هنــاك توجـه عــام الـى

 جم�ع مستو�ات التعل�م تقر��ا .

في حبهم للتعلم و إبراز ذاتهن و تحقیـق طموحـاتهن أكثـر مـن الـذكور تمیل  طب�عة اإلناث  كما  أن

التعـرف علـى المز�ـد مـن المعلومـات التـي تسـاهم فـي إثـراء الجانـب و  لالستطالعكما أنهن أكثر حب 

�عـض القـ�م  المعرفي لدیهن و ذلك لكون اإلناث �قضین وقتهن في المنزل لمراجعة الدروس . كـذلك

عنــد  –العــادات التــي تفــرض علــى الفتــاة ال�قــاء �البیــت عنــد بلــوغ ســن معــین الســائدة فــي المجتمــع و 

كون مالذها الوحید للخروج من المنزل التمسك �مقاعد الدراسـة ، عكـس ف� –بلوغهن مرحلة المراهقة 

الذكور الذین �میلون إلى قضاء أوقات الفراغ في الشارع أو في أماكن أخرى كالنوادي الر�اض�ة كمـا 

نس و المیـــول العقل�ـــة و لكـــن تتفـــرق اإلنـــاث علـــى الـــذكور كـــل �مكـــن القـــول أنـــه ال یوجـــد فـــرق الجـــ
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لمیول االجتماعي ، بینما یتفرق الذكور على اإلناث في المیول المتعلقة �النشاط األعمال تقر��ا في ا

 الجسمي .

إلـــى جانـــب ذلـــك فـــإن عینـــة ال�حـــث تمـــر �مرحلـــة عمر�ـــة حرجـــة تتمثـــل فـــي فتـــرة المراهقـــة �كـــل     

 متغیراتها و ممیزاتها .

 .: یوضح لنا توزع عینة الدراسة حسب متغیر السن  02ل رقم جدو

 %النسب المئو�ة  العدد الفئة العمر�ة 
 % 30 24 سنة 13 – 12  
 % 26.25 21 سنة 14 – 13  
 % 18.75 15 سنة 15 – 14  
 % 25 20 سنة 16 – 15  

 % 100 80 المجموع 
 

ســنة ،  16إلــى  12عمــارهم مــا بــین ســن التالمیــذ و الــذین تتــراوح أ  02�مثــل لنــا الجــدول رقــم       

أفـراد عینـة  أعمـارهذا �عني أن هذا یتالءم مع السن القـانوني فـي التعلـ�م المتوسـط ، و قـد تراوحـت و 

ــ�م  �النســ�ة إلــى الســنة األولــى % 30ســنة ) حیــث تمثــل  13و  12الم�حــوثین مــا بــین (  مــن التعل

ســنة   14و  13تراوحــت أعمــارهم مــا بــین   الثان�ــة  فقــد الفئــة العمر�ــةأفــراد  عــن ســن أمــاالمتوســط ، 

الثــة حیــث تراوحــت مــا بــین �النســ�ة للســنة الثان�ــة متوســط ، أمــا فــي ســن الفئــة الث % 26.25تمثــل و 

األخیــرة التــي  الفئــة�النســ�ة للســنة الثالثــة متوســط ، أمــا  % 18.75تمثــل نســ�ة و سـنة   15 و  14

منـه س�ة إلى السـنة الرا�عـة متوسـط ، و �الن % 25تمثل  وسنة  16و  15تراوحت أعمارهم ما بین  

نســتخلص مــن خــالل تحلیلنــا للجــدول أعــاله أن معظــم الم�حــوثین كــانوا فــي ســن تتناســب مــع الســن 

فـي كـل األطـوار التالمیـذ فـي تحصـیلهم الدراسـي  عل�م�ة و هذا یدل على نجاحالقانوني لكل مرحلة ت

   .ن أي تراجع في المستوى التحصیليو الدراس�ة للمرحلة المتوسطة الذي كان �شكل عادي د



 عرض و تحلیل الب�انات و نتائج الدراسة المیدان�ة                    السادسلفصل ا
 

 127 

 حسب متغیر الجنس: یبین المعدل الدراسي ألفراد العینة  03جدول رقم 

 المعدل 
     الدراسي         

 الجنس

  فما فوق  13 12 – 10 9أقل من 

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت % ت

 %47.5 38 %13.75 11 %26.25 21 %7.5 6 ذكر

 %52.5 42 %27.5 22 %18.75 15 %6.25 5 أنثى

 %100 80 %41.25 33 %45 36 %13.75 11 المجموع
 

مــــن أكثــــر الجــــداول أهم�ــــة فــــي هــــذا ال�حــــث كونــــه �عكــــس مســــتوى  03رقــــم  الجــــدول �عتبــــر       

 : توزعت كما یلي أن اإلناث معدالتهنالتحصیل الدراسي للتالمیذ ، و توضح النتائج 

  9من مجموع العینة معدلهم أقل من  % 6.25نس�ة  •

 . 12 – 10من مجموع العینة معدلهم بین  % 18.75نس�ة  •

 . 13من مجموع العینة معدلهم أكبر من  % 27.5نس�ة  •

 : كما یليمعدالتهم الدراس�ة مقسمة ف ، من مجموع العینة % 47.5أما الذكور ف�مثلون نس�ة 

 9من مجموع العینة معدلهم أقل من  % 7.5نس�ة  •

 . 12 – 10من مجموع العینة معدلهم بین   %26.25نس�ة  •

 . 13من مجموع العینة معدلهم أكبر من  % 13.75نس�ة  •

ـــى التحصـــیل       ـــه س�ســـتخدم فـــي �ـــاقي الدراســـة للداللـــة عل و �كتســـب الجـــدول أعـــاله أهمیتـــه كون

الفصـــل األول و الثـــاني لـــذا و حتـــى تكـــون النتـــائج أكثـــر دقـــة  الدراســـي للتالمیـــذ مـــن نتـــائج إمتحـــان

تقیـــ�م نتـــائج الفصـــل الثـــاني حســـب معـــدل المـــواد الخـــاص �الســـنوات ب  وموضـــوع�ة قمنـــا �االســـتعانة
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الدراســـ�ة لمتا�عـــة تحصـــیلهم الدراســـي و ذلـــك مـــن خـــالل مســـاعدة المراقـــب العـــام و �عـــض العـــاملین 

 . 1�المؤسسة 

مـن  %13.75ذ وفـق هـذا الجـدول إلـى ثـالث فئـات و �الحـظ أن أقـل نسـ�ة و قد تم تقس�م التالمی  

 45و هــي الفئــة ذات التحصــیل الدراســي الضــعیف ، تلیهــا نســ�ة  9مجمــوع العینــة معــدلهم أقــل مــن 

المتوسـط فئـة ذات التحصـیل الدراسـي الحسـن و و تعـد ال 12 – 10من مجموع العینة معدلهم بین %

التحصـیل و تعـد الفئـة ذات  13دلهم أكبـر مـن مجموع العینة معـمن  % 41.25نس�ة و أخیرا نجد 

الدراســي الجیــد ، و �الحــظ مــن نتــائج هــذا الجــدول أن نســ�ة كبیــرة مــن العینــة تحصــیلها الدراســي ال 

 �أس �ه .

إن الهدف األساسي من تقس�م التالمیذ إلى هذه الفئـات الـثالث هـو ال�حـث فـي خلف�ـة أسـر كـل فئـة  

 اء .نع�ة و الماد�ة و إبراز دور ذلك في التحصیل الدراسي لألبمن الناح�ة اإلجتما

 

 

 

 

 

 

                                                           
لقد أبدى المراقب العـام و مـدیرة المؤسسـة تفهمهـا كبیـرا لطب�عـة اإلجـراءات ال�حث�ـة و قـاموا مشـكور�ن �المسـاعدة  - 1

 في اإلشراف على مراق�ة عمل�ة ملء اإلستمارات من طرف التالمیذ .
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 :یبین السنوات المعادة لعینة ال�حث  04جدول رقم 

 السنوات 
 المعادة          

 الجنس

1 2 3 4  

 المجموع

 

 النس�ة
 % ت % ت % ت % ت

 %15 12 %1.25 1 %2.5 2 %5 4 %6.25 5 ذكر

 %8.75 7 %1.25 1 %1.25 1 %3.75 3 %2.5 2 أنثى

 %23.75 19 %2.5 2 %3.75 3 %8.75 7 %8.75 7 المجموع
 

الســنوات المعــادة مــن طــرف التالمیــذ مــع اإلشــارة إلــى نســ�ة المعیــدین  04یوضــح الجــدول رقــم      

مـن اإلنـاث أعـادوا إحـدى السـنوات الدراسـ�ة و �التـالي �مكـن اسـتنتاج أن نسـ�ة  % 8.75حیـث نجـد 

ـــذكور أن  43.75% ـــد ال ـــدوا إحـــدى الســـنوات الدراســـ�ة �المقابـــل توضـــح النســـب عن ـــم �عی مـــن  15ل

لـم �عیـدوا إحـدى السـنوات  %32.13مجموع العینة أعادو إحدى السنوات الدراس�ة مما �قابلهـا نسـ�ة 

 الدراس�ة .

 % 15ي اإلعادة أكبـر حیـث تمثلـت النسـ�ة ما �الحظ من الجدول أعاله أن نس�ة الذكور فو       

خـر اخـتالف أسـ�اب اإلعـادة مـن تلمیـذ آلو هـذا راجـع إلـى   %8.75 مـن نسـ�ة اإلنـاث التـي تمثلـت

أ�ضــا إلــى الضــعف فــي  اإلعــادةمنهــا الوفــاة ، انفصــال الوالــدین ، الســفر ... و كــذلك ترجــع أســ�اب 

عــدم ة و هــذا راجــع إلــى صــعو�ة المــادة و الدراســ�التــي تــدرج فــي الســنوات  -ةالفرنســ�–جنب�ــة اللغــة األ

 .1من المرحلة التعل�م�ة االبتدائ�ة و ذلك یرجع أ�ضا إلى صعو�اتها است�عاب التالمیذ لها

و �عتبر امتحان شهادة التعل�م المتوسط الف�صل في مصیر التالمیذ و یتسبب في رسـوب عـدد      

لمحاولــــة امتصــــاص أعــــداد التالمیــــذ  و التكــــو�ن المهنیــــین ن إلــــى التعلــــ�میوجهــــو �ــــه مــــنهم ، ال�ــــأس 

                                                           
 أنظر الملحق : تقی�م النتائج حسب معدل المواد . - 1
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تعـاطي المخـذرات و شـرب الناتجـة عـن ذلـك مـن سـرقة و  اآلثـارسنو�ا و محاولة الحد من  المتسر�ین

 الخ ....الكحول 

 : یبین الهوا�ة الممارسة من طرف التالمیذ  05جدول رقم  

 الجنس         
 

 الهوا�ة

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %15 12 %12.5 10 %2.5      2 الرسم 

 %28.75 23 %3.75 3 %25 20 ممارسة الر�اضة 

 %17.5 14 %11.25 9 %6.25 5 المطالعة 

 %23.75 19 %15 12 %8.75 7 سماع الموس�قى 

 %15 12 %10 8 %5 4 أخرى 

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع

 

اإلنـاث ور و كاختالف االهتمامات و المیول بین الـذ 05مالحظته من الجدول رقم  أول ما �مكن    

 من حیث ممارسة الهوا�ات .

تلیهــا نســ�ة  و  %25نواعهــا بنســ�ة ة �أنســب توجهــا كبیــرا الممارســة الر�اضــعنــد الــذكور تبــین ال    

هوایتهــا المطالعـــة ســواء كانـــت % 6.25، تلیهــا نســـ�ة  إلــى الموســـ�قى هوایتهــا االســـتماع % 8.75

 كتب ، مجالت ، جرائد ... 

 –حــب الســفر  –مــن مجمــوع العینــة لهــا هوا�ــات مختلفــة تتمحــور فــي جمــع الطوا�ــع  %5ثــم نســ�ة 

 هوا�اتها الرسم . % 2.5مختلف الحیوانات األل�فة ثم نس�ة الطیور و  تر��ة
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مــن  %12.5هو�اتهــا االســتماع إلــى الموســ�قى تلیهــا نســ�ة  %15�النســ�ة لإلنــاث نجــد نســ�ة      

مطالعــة ســواء كتـب ، مجــالت ، قصــص تهـوى ال % 11.25مجمـوع العینــة هوایتهــا الرسـم ثــم نســ�ة 

 –حـب الطـبخ  –لها هوا�ات مختلفـة كجمـع الطوا�ـع  % 10روا�ات خاصة الرومانس�ة تلیها نس�ة و 

  لر�اضة ككرة السلة و الشطرنج ..الخ یتها ممارسة اهوا % 3.75الخ�اطة ، و أخیرا نس�ة  –الطرز 

  كما �صرحون �ه : یبین المزاج العام للتالمیذ 06جدول رقم 

 الجنس     
 

 المزاج

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %38.75 31 %21.25 17 %17.5 14 هادئ

 %13.75 11 %5 4 %8.75 7  عصبي

 %47.5 38 %26.25 21 %21.25 17 معا

 100 80 %52.5 42 %47.5 38  المجموع
 

تملــك مزاجــا �مكــن أن نطلــق  تعتقــد أنهــا أن النســ�ة الكبیــرة مــن العینــة 06یوضــح الجــدول رقــم      

مــن مجمــوع العینــة  % 47.5عل�ــه المــزاج المعتــدل الــذي یجمــع بــین الهــدوء و العصــب�ة و تقــدر بـــ 

 ذكور . % 21.25اناث و نس�ة  % 26.25هي تمثل األغلب�ة من التالمیذ مقسمة بین و 

ذكـور تمتــاز  % 17.5انــاث  %21.25مـن النــوع الهـادئ تنقســم بـین  % 38.75تلیهـا نســ�ة      

المواضـ�ة علـى الحضـور و �التـالي ، كثیرة االستماع و التركیـز  ، هذه الفئة �قلة الحركة ، و الرزانة

 نجد هذه الفئة تمثل النج�اء في القسم . ما قلیلة إال لحاالت مرض�ة أو ضرور�ة و غال�ا فغ�ا�اتها
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من مجموع أفراد العینة ذات مزاج عصبي و هي متمركزة أكثر فـي  % 13.75و أخیرا نس�ة       

و نسـ�ة كبیـرة مـن هـذه الفئـة مــن  فإنهـا تمثـل الغضـب ،  %5 أمـا اإلنـاث %  8.75الـذكور بنسـ�ة 

 المشوشین و المشاغبین في القسم و أصحاب معدالت منخفضة .

 : یبین ظاهرة التدخین عند التالمیذ  07جدول رقم 

 الجنس     
 

 التدخین

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %8.75 7 - - %8.75 7 نعم

 %75 60 %46.25 37 %28.75 23 ال

 %16.25 13 %6.25 5 %10 8 أح�انا

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

و هي مقسمة بـین  % 75إلى أن أكبر نس�ة من العینة ال تدخن و تقدر بـ �شیر الجدول أعاله     

 من مجموع أفراد العینة و قد یرجع هذا لصغر أعمارهم . اناث % 46.25ذكور   % 28.75

فئــة مدخنـــة و هـــي حكــر علـــى الــذكور و قـــد یرجـــع هــذا الســـبب لـــدخول  %  8.75تلیهــا نســـ�ة     

یــد الك�ــار و محاكــاة تصــرفاتهم ، التالمیــذ مرحلــة المراهقــة و مــا تحملــه مــن تغیــرات و محــاولتهم تقل

مـن العینـة یـدخنون  % 16.25اللجوء إلى السیجارة العتقادهم أنهـا ترمـز للرجولـة . و أخیـرا نسـ�ة و 

إنـاث و قـد % 6.25ذكـور و نسـ�ة  % 10�صـفة غیـر منتظمـة مقسـمة بـین أح�انا و في الخفاء و 

یرجـــع ســـبب عـــدم انتظـــامهم فـــي عمل�ـــة التـــدخین إلـــى غـــالء هـــذه المـــادة و قلـــة إمكان�ـــاتهم الماد�ـــة 

 .الل الرائحة الموجودة في مال�سهمالمحدودة و كذلك إلى عدم اكتشاف أول�ائهم أنهم یدخنون من خ
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العـادات و قد یرجع هذا للق�م و  اإلناث�ة الجدول أن نس�ة الذكور تفوق نسوما �الحظ من نتائج هذا 

و التـــي تـــرى فـــي   اصـــة و المجتمــع العر�ـــي �صـــفة عامـــة الســائدة فـــي المجتمـــع الجزائـــري �صـــفة خ

 . تدخین المرأة ضر�ا من قلة الح�اء و الحشمة 

 : یبین أداء التالمیذ لفر�ضة الصالة  08جدول رقم 

 الجنس     
 أداء 

 الصالة

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %56.25 45 %33.75 27 %22.5 18 تصلي دائما

 %33.75 27 %15 12 %18.75 15 تصلي أح�انا

 %10 8 %3.75 3 %6.25 5 ال تصلي

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

تــــؤدي فر�ضــــة  %56.25أن النســــ�ة الكبیــــرة مــــن العینــــة و المقــــدرة  08 یوضــــح الجــــدول رقــــم     

ـــین نســـ�ة  ـــركن المقـــدس مـــن العقیـــدة االســـالم�ة مقســـمة ب ـــى هـــذا ال الصـــالة و تحـــاول المحافظـــة عل

 ذكور .% 22.5إناث و نس�ة % 33.75

تصــلي أح�انــا �معنــى أنهــا غیــر مواضــ�ة و منتظمــة فــي أداء فر�ضــة  % 33.75تلیهــا نســ�ة      

 إناث .% 15ذكور و نس�ة  %18.75صالة مقسمة بین نس�ة ال

 إناث .% 3.75ذكور و نس�ة % 6.25ال تصلي مقسمة بین نس�ة % 10و أخیرا نس�ة     
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الذكور في أداء فر�ضة الصالة، و المالحظ من نتائج هذا الجدول أن نس�ة االناث تفوق نس�ة      

: سـلم�اء ، لقوله صلى الله عل�ه و صالة على عاتق األولول�ة تعل�م األبناء و حثهم على التقع مسؤ و 

 . 1..." "علموا أوالدكم الصالة لس�ع و أضر�وهم علیها لعشر 

�قــ�م ثابتــة و  مــزود إن تعز�ــز الم�ــادئ االســالم�ة لــدى األبنــاء یــؤدي إلــى الحصــول علــى جیــل    

العمـل ع�ـادة فـي االسـالم  ألنم�ادئ قو�ة ، �حترم ذاته فیندفع إلى العمل في المستقبل بجد و حـب 

ـــه شـــرف و األمالو اتقانـــه واجـــب، �حتـــرم نفســـه و غیـــره ، ق�مـــة تنـــ�ض �معـــاني ا نـــة و الصـــدق لقول

 . 2: " إن الصالة تنهى عن الفحشاء و المنكر ..." س�حانه وتعالى

یِن، َمْن أقَاَمھا وِعم لى الله عل�ه و سلم " الصالةص هذلك لقول الرسولكو       یَن، ُد الّدِ فَقْد أقَ�اَم ال�ّدِ

 3الدین ". َھَدمَ  َومْن َھدَمھا فَقَد

و �اعت�ار الصالة هي عماد الـدین و الـركن األساسـي الـذي تقـوم عل�ـه األسـرة ف�حصـلون علـى      

ــه لــه تــأثیر إیجــابي علــى تنشــئة  األبنــاء و بــذلك �حســون راحــة ال�ــال و الــدعاء للــه تعــالى و هــذا كل

دراسـي مرتفـع و هـذا یرجـع كلـه إلـى طب�عـة المجتمـع التحصـیل و هذا أ�ضا �ساهم في ال ،�الطمأنینة

 الجزائري ال�سكري كونه مجتمع مسلم �حافظ على ق�مه الدین�ة .

 

 

 

                                                           
 حدیث حسن رواه أبو داود -  1
 .  45اآل�ةنكبوت ، سورة الع - 2
 ) أرواه مالك في ( الموط -  3
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 : یبین مرافقة األبناء اآل�اء في الذهاب إلى المساجد و حفظ القرآن  09جدول رقم 

 الجنس     
 حفظ 

 القرآن 

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %21.25 17 %8.75 %7 %12.5 10 نعم

 %55 44 %31.25 %25 %23.75 19 ال

 %23.75 19 %12.5 %10 %11.25 9 أح�انا

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

تذهب إلى المساجد  ال% 55قدر بـ أن نس�ة كبیرة من أفراد العینة ت 09�الحظ من الجدول رقم     

 ذكور .% 23.75اناث و نس�ة  %31.25ال تحفظ القرآن تشمل هذه النس�ة و 

إلــى المســاجد برفقــة األهــل تــذهب أح�انــا و �صــفة متقطعــة و مت�اعــدة  %23.75تلیهــا نســ�ة       

ــــظ القــــرآن أح�انــــا خاصــــة فــــي شــــهر رمضــــان ، مقســــمة بــــین نســــ�ة و    انــــاث و نســــ�ة  %12.5تحف

 ذكور .11.25%

خاصــــة یــــوم الجمعــــة  إلــــى المســــاجد آ�ــــائهممــــن أفــــراد العینــــة یرافقــــون  %21.25و أخیــــرا نســــ�ة   

 8.75ذكــور و نســ�ة  12.5%�حفظــون القــرآن خاصــة فــي أوقــات الفــراغ مقســمة هــذه النســ�ة بــین و 

و من ممیزات حفظ القرآن الكر�م ز�ادة مهـارة الحفـظ و �التـالي االسـتفادة مـن ذلـك فـي حفـظ  إناث%

 كما یز�د من التركیز و سرعة البدیهة و نس�ة الذكاء لدى التالمیذ .الدروس 

إن تزو�د األبناء �الق�م الدین�ة �حصنهم مـن عـدة مشـاكل تهـدد ك�ـان معظـم الـدول الغر��ـة منهـا      

انتشــار األمــراض الخطیــرة كاإلیــدز و تعــاطي المخــدرات ، كمــا أن التمســك �ــالق�م الدین�ــة تــؤدي إلــى 
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االسـالم �قـدس العلـم و الـتعلم و ف لكحـول و السـرقة و الغـش و االهتمـام �طلـب العلـم  اد عـن ااالبتع

اقـرأ "�كفى أن أول كلمة أمر بها الله س�حانه و تعـالى رسـولنا الكـر�م صـلى اللـه عل�ـه و سـلم و هـي 

". 

: یبــین توجــه التالمیــذ نحــو اســتخدام أجهــزة االعــالم اآللــي و محاولــة  12-11-10جــدول رقــم 

 تعلمه 

 الجنس     
 استخدام 

 االعالم اآللي 

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %41.25 33 %21.25 17 %20 16 نعم

 %33.75 27 %17.5 14 %16.25 13 ال

 %25 20 %13.75 11 %11.25 9 أح�انا

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع

 

ي و یتعلمونه اآلل اإلعالمأن نس�ة كبیرة من أفراد العینة �ستخدمون  10من الجدول رقم  �الحظ    

مقسـمة هـذه النسـ�ة بـین % 41.25هم أجهـزة كمبیـوتر فـي المنـزل و تقـدر بــ و معظمهم �ملـك أول�ـاؤ 

ال تسـتخدم أجهـزة اإلعـالم اآللـي و ال  %33.75ذكـور تلیهـا % 20و نس�ة  إناث% 21.25نس�ة 

ذكور مع العلم أن اإلكمال�ـة تقـدم % 16.25اناث و نس�ة  %17.5تحاول تعلمه مقسمة بین نس�ة 

لة أجهزة االعالم اآللـي و و ذلك راجع إلى ق�ا فقط و حتى دروسا في مادة اإلعالم اآللي تقر��ا نظر 

 .�ةألنه مادة إج�ار تهتم هذه العینة بتعلمه  لهذا 

 اإلعــالمذكــور تســتخدم % 11.25انــاث و نســ�ة  %13.75بــین  مقســمة % 25تلیهــا نســ�ة      

 أح�انا . اآللي
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الـتعلم و هـذا  ىأن جهاز الكمبیوتر �ساهم فـي تنم�ـة الجوانـب المعرف�ـة للتلمیـذ و تز�ـد قدرتـه علـ و  

�عـــود إلـــى وعـــي األســـرة �أهم�ـــة التطـــور العلمـــي الحاصـــل فـــي المجتمـــع هـــذا یـــؤدي إلـــى التحصـــیل 

 الدراسي .

و كــذلك �اعت�ــار أن اســتخدام الحاســوب لــه أهم�ــة كبیــرة فــي التحصــیل العلمــي إال أن هــذه العینــة   

ة أبنـائهم �أهم�ـة اسـتخدام �اعت�ارها صغیرة السن تحتاج إلى مراق�ة مستمرة من طرف األسرة و توع�ـ

معلومـــات فـــي االنترنیـــت أو اللعـــب جهـــاز الحاســـوب و لكـــن فـــي حـــدود ضـــ�قة ســـواء ال�حـــث عـــن ال

 التسل�ة .و 

 : یبین عدد األصدقاء من اإلكمال�ة و الجیران  13جدول رقم 

 الجنس     
 

 األصدقاء

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %22.5 18 %10 8 %12.5 10 5أقل من 

6 – 7  9 11.25% 7 8.75% 16 20% 

 %57.5 46 %33.75 27 %23.75 19 فما فوق  10

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع

 

عدد أصـدقاء التالمیـذ عینـة ال�حـث مـن االكمال�ـة و الجیـران فنجـد أكبـر  13یوضح الجدول رقم     

أو  )10�فوق عدد أصـدقائهم العشـرة (من مجموع أفراد العینة  %57.5نس�ة من العینة و المقدرة بـ 

 ذكور .% 23.75و نس�ة  إناث %33.75 تنقسم هذه الفئة بین و  أكثر

 . إناث %10ذكور و نس�ة % 12.5 أصدقاء تنقسم بین نس�ة 5لها أقل من % 22.5تلیها نس�ة    
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 ) صـدیق ، مقسـمین بـین نسـ�ة 7-6بـین ( ئهممن أفراد العینة عـدد أصـدقا %20و أخیرا نس�ة      

 . إناث %8.75ذكور و نس�ة  11.25%

هـــذه النتیجـــة تبـــین أن عینـــة ال�حـــث مندمجـــة إجتماع�ـــا ألن جماعـــة الرفـــاق لهـــا أهم�ـــة فـــي التنشـــئة 

ـــى التحصـــیل  اإلجتماع�ـــة ـــى �عضـــهم فـــي الدراســـة و یتعـــاونون عل ـــرا مـــا �عتمـــد األصـــدقاء عل و كثی

 . الدراسي �مساعدتهم ل�عضهم ال�عض و هذا �كمل �الط�ع دور األسرة و المدرسة تشجعه

 : یبین ك�ف�ة اخت�ار األصدقاء  14جدول رقم 

 الجنس                
 

  األصدقاء اخت�ار

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %61.25 49 %30 24 %31.25 25 أنت الذي تختار أصدقاءك

 %8.75 7 %6.25 5 %2.5 2 والدك یختار لك أصدقاءك

ولي أمرك یرشدك و ینصحك 

 من تصادق

11 13.75% 13 16.25% 24 30% 

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

تختــار أصــدقاءها  % 61.25أن أكبــر نســ�ة مــن العینــة و تقــدر بـــ  14الجــدول رقــم  یوضــح       

بـین و �الحـظ وجـود فـرق شاسـع  إناث% 30 ذكور و نس�ة  %31.25 بنفسها و تنقسم بین نس�ة 

و یتعـرف علـى أصـدقاء جـدد  )مرحلـة المراهقـة (فـي هـذه المرحلـة العمر�ـة ون الجنسین فالذكور �حاول

 . اإلناثأكثر من 
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و تقـــد�م النصـــ�حة عـــن الصـــدیق  إرشـــادها�قـــوم ولـــي أمرهـــا بتوجیههـــا و  %  30ة تلیهـــا نســـ�     

االســتفادة مــن تجــار�هم التــي مــروا بهــا  یجــدراألول�ــاء لــدیهم خبــرة فــي الح�ــاة و أن المختــار �اعت�ــار 

 ذكور . % 13.75و نس�ة  لإلناث %  16.25علیهم ، منقسمة بین 

�قوم األهل فیها �اخت�ار األصدقاء و السماح لألبنـاء �ـاالختالط �فئـات  % 8.75و أخیرا نس�ة     

ذكـور مـن مجمـوع % 2.5و نسـ�ة انـاث % 6.25معینة و محـددة فـي المجتمـع و تنقسـم بـین نسـ�ة 

 .العینة

یجعــل الوالــدین یوجهــون أبنــائهم  فــي ح�ــاة األبنــاء ممــا تج أن األســرة تلعــب دورا مهمــا و منــه نســتن 

�التــالي هــذا كلــه �ســاهم فــي ز�ــادة التحصــیل الدراســي و أكبــر دلیــل علــى ذلــك كــان مــع قــدوة ال�شــر و 

اق�ـة مـن التجـارب التـي مـرت عل�ـه الصـورة النموذج�ـة لألج�ـال المتعالرسول صـلى اللـه عل�ـه و سـلم 

عــن  أبنــائهم بإخ�ــاراســتفادت منهــا هــذه األج�ــال و هــذا ینطبــق تمامــا علــى الوالــدین الــذین �قومــون و 

تجـــار�هم ل�ســـتفیدوا منهـــا مـــن خـــالل االیجاب�ـــات و الســـلب�ات التـــي تعرضـــوا لهـــا و �التـــالي یرســـمون 

 مستقبلهم �طر�قة سل�مة و واع�ة .
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 : یوضح ظاهرة التغیب عن اإلكمال�ة  15جدول رقم 

 الجنس     
 التغیب 

 عن اإلكمال�ة  

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %6.25 5 %1.25 1 %5 4 نعم

 %82.5 66 %47.5 38 %35 28 ال

 %11.25 9 %3.75 3 %7.5 6 أح�انا

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع

 

یتغیبـون ال % 82.5نس�ة التالمیذ الذین یتغیبون عن اإلكمال�ة فنجد أن  15یبین الجدول رقم      

ذكــــور ، و هــــذه النســــ�ة ال تغیــــب عــــن % 35انــــاث و نســـ�ة % 47.5عـــن اإلكمال�ــــة مقســــمة بــــین 

 الدروس إال في الحاالت الضرور�ة .

نســــ�ة  ذكــــور و %7.5ة بــــین مــــن أفــــراد العینــــة یتغیبــــون أح�انــــا مقســــم %11.25تلیهــــا نســــ�ة    

 .إناث3.75%

 إنــاث %1.25ذكــور و نســ�ة % 5ة بــین تغیــب عــن المدرســة مقســمت% 6.25و أخیــرا نســ�ة      

هذه النس�ة ت�حث عن أقل عـذر للتهـرب و الغ�ـاب عـن الـدروس ، كمـا أنهـا تتغیـب فعل�ـا �سـبب أو و 

بدون سبب و معظمهم من التالمیذ المشاغبین و المشوشین فـي القسـم ، كمـا أن عالمـاتهم الدراسـ�ة 

 .1ضع�فة 

 

                                                           
 عن طر�ق مالحظة نتائج االستمارات . - 1
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 یبین أس�اب التغیب عن اإلكمال�ة  16جدول رقم 

      
التغیب 

عن 
 الدراسة 

 الجنس   
 

 أس�اب
 التغیب 

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %6.25 5 %1.25 1 %5 4 حب الغ�اب  نعم

 %5 4 %1.25 1 %3.75 3 حب الدراسة عدم  ال

صعو�ة الحصول 

 على رخصة 

25 31.25% 37 46.25% 62 77.5% 

 %7.5 7 %2.5 2 %5  4 المرض  أح�انا

 %3.75 2 %1.25 1 %2.5 2 أخرى 

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 --- المجموع
 

 یتغیبون ال % 77.5نس�ة  أن أس�اب التغیب عن اإلكمال�ة حیث تجد 16یوضح الجدول رقم       

عن اإلكمال�ة و هذا راجع لصعو�ة الحصول على رخصة الدخول إال من خالل تبر�ـر أو �اسـتدعاء 

ذكـور  %31.25 و نس�ة  إناث% 46.25، و هذه النس�ة مقسمة بین  األول�اء حین كثرة الغ�ا�ات

، األمراض المزمنة كالقلب ، الر�و تتغیب أح�انا �سبب المرض خاصة أصحاب % 7.5تلیها نس�ة 

 إناث .  %2.5ذكور و نس�ة  %5الحساس�ة ، ... الخ ، و هذه النس�ة مقسمة بین و 

ذكور و % 5 تحب التغیب عن الدراسة �سبب و بدون سبب مقسمة بین % 6.25تلیها نس�ة      

 . إناث % 1.25نس�ة 

 . إناث %1.25ذكور و نس�ة %  3.75ال تحب الدراسة مقسمة بین % 5تلیها نس�ة 
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ح�انــا ألســ�اب أخــرى كوفــاة مــن أفــراد العینــة تتغیــب أ  %3.75و النســ�ة ال�اق�ــة و المقــدرة بــــ      

 %1.25ذكــور و نســـ�ة   %2.5حفــالت الـــزواج و األعــراس مقســمة بـــین نســ�ة ، حضــور األقــارب

 . إناث

و قـــد بینــت العدیـــد مــن الدراســـات  لــب علیهـــا الــذكورالحـــظ مــن الجـــدول أن هــذه النســـ�ة �غو مــا �  

األ�حاث أن أبرز مالمح التسرب المدرسي ارتفاع نس�ة الغ�ا�ات �سبب و بدون سبب ، معظم هـذه و 

ة �ســــبب صـــعو�تها و عــــدم فهــــم الشــــرح ، و عـــدم االتفــــاق فــــي اآلراء مــــع �عــــض الفئـــة تكــــره الدراســــ

ذلــك �ســبب أنــه ال �حــب أســتاذها ، و  تالر�اضــ�ا ، هنــاك مــن یتغیــب عــن حضــور حصــةاتذةاألســ

 إنال �فهمونهــا و   ألنهــمحصــص اللغــات (الفرنســ�ة ، االنجلیز�ــة) هنــاك مــن یتغیــب عــن حضــور و 

اختلفـــت أســـ�اب الغ�ـــاب فهـــي تشـــیر إلـــى وجـــود خلـــل فـــي النظـــام التعل�مـــي و األســـري و تـــدعو لـــدق 

 ناقوس الخطر و ال�حث عن الحلول قبل استفحال الظاهرة و خروجها عن الس�طرة .

 : یبین توجه التالمیذ نحو حب الدراسة  17جدول رقم 

 الجنس     
 حب  

   الدراسة

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 95% 76 5%1.25 41 %43.75 35 نعم

 %5 4 1.25% 1 %3.75 5 ال

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

مقسـمة  %95أن نس�ة كبیرة من أفراد العینة تحب الدراسـة بنسـ�ة  17یتضح من الجدول رقم       

 مواظ�ةأن تكون  اإلمكانذكور و هذه النس�ة تحاول قدر % 43.75و بنس�ة  إناث %51.25بین 
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، و هـــذه النســـ�ة تطمـــح  األســـاتذةفـــي الحضـــور و فهـــم الـــدروس و الشـــروحات المقدمـــة مـــن طـــرف 

 للوصول إلى مراتب عال�ة في التعل�م و تحقیق مكانة اجتماع�ة مرموقة في المستقبل .

فرد ، تقدس العلم و طل�ه و تحث على التعلم ان االحساس �حب الدراسة ناتج عن ق�م �عتنقها ال    

لــدینا أكبــر دلیــل علــى ق�مــة العلــم فــأول كلمــة منــه "إقــرأ" ، كمــا أن حــب الدراســة �حــث التالمیــذ عــل 

 السعي إلى االجتهاد و المثابرة و محاولة تحقیق النجاح .

 إنـاث% 1.25و نسـ�ة  ذكور% 3.75ین فهي ال تحب الدراسة مقسمة ب% 5أما النس�ة ال�اق�ة    

ســاتذة و یتمیــزون �كثــرة هــذه الفئــة أن الدراســة مفروضــة علــیهم و هــم �كرهــون االكمــالي و األ تعتقــدو 

، و �الحــظ فــي هــذه النســ�ة أن عــدد الــذكور �فــوق عــدد اإلنــاث و اضــافة إلــى ذلــك یتمیــز الغ�ا�ــات

بذیئـة داخـل  ألفـاظع اسـتخدام التالمیذ في هذه الفئة �الجرأة السـلب�ة التـي تصـل إلـى الوقاحـة مـ �عض

هذا راجـع إلـى صـعو�ة كبیـرة فـي لدراسة و ال تحب ا هذه الفئةفإن إلى ذلك  إضافةالقسم و في الفناء 

فة عامـة و تحـس �ـالظلم فـي عـن التلمیـذ �صـ ةالمسـؤول�الهیئـة  هـااألسرة �اعت�ار  إلى وأفهم الدروس 

و مــع مــرور الوقــت �حــس التلمیــذ �الملــل و الكــره و إحســاس الفــرد  االكمال�ــة �صــفة خاصــة القســم و 

�النفور و �العزلة مما یؤدي إلى حب الغ�ـاب نتیجـة عـدم فهـم المـادة المدروسـة و نتیجـة حتم�ـة لكـل 

 . تدني مستوى التحصیل الدراسيهذا هو 
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 ب�انات خاصة �حجم األسرة ألفراد العینة  – 2 -1

 ب�انات خاصة �األسرة و تنظ�مها  1-2-1

 یبین عدد أبناء األسرة  18جدول رقم 

 الجنس     
 عدد

 أبناء األسرة  

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %15 12 %8.75 7 %6.25 5  03إلى  1من 

 %67.5 54 %36.25 29 %31.25 25 06إلى  04من 

 %17.5 14 %7.5 6 %10 8 فما فوق  07

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

إلـى  4تبین نتائج الجدول أعاله أن أكبر نس�ة لعدد األبناء داخل األسرة محصورة في الفئـة مـن     

أبنــاء و التــي  3إلــى  1تلیهــا فئــة مــن % 17.5 مــن النســ�ة % 67.5أبنــاء و التــي تمثــل نســ�ة  6

و منـــه فـــنحن أمــام أســـر ذات حجـــم متوســـط مــن حیـــث عـــدد األبنـــاء إذ أن حجـــم % 15تمثــل نســـ�ة 

و خاصـة الجانـب  ألبنـائهماألسـرة مـن العوامـل التـي تـؤثر علـى دور الوالـدین و اهتمـامهم و رعـایتهم 

التعل�مي لألبناء و تحصیلهم الدراسي فكلما كانت األسرة ذات حجم كبیر تتقلص بها درجة االهتمـام 

و ماد�ـة و الـذي یـؤثر �صـفة خاصـة علـى تمـدرس ا أع�ـاء معنو�ـة هالها ألن ذلك �كلفو العنا�ة �أطف

 األبناء .

علـــى االتجاهـــات الوالد�ـــة نحـــو  امـــؤثر  افقـــد أظهـــرت العدیـــد مـــن الدراســـات أن لحجـــم األســـرة دور     

 وٕاثارةة الحجم استعمال العقاب البدني كبیر األبناء و طر�قة معاملتهم ، حیث �غلب دائما لدى األسر 
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ممــا  تصــاد�ةاأللــم النفســي لــدى األبنــاء أو الشــتم ، و قــد �كــون مــرد ذلــك إلــى تــدني المســتو�ات االق

�ساعد على ق�ام الصراعات و المشـاحنات بـین الوالـدین و ال شـك أن ذلـك سـ�قلل مـن فـرض األمـان 

دیدا �شـغله عــن و الرعا�ـة التـي ینتظرهـا االبـن داخــل األسـرة ، فیولـد ذلـك لـدى الطفــل قلقـا و تـوترا شـ

دراسته و یتطلب هذا االنشغال جهدا فكر�ا ضخما ، حیث یجلس االبن في القسم شارد الـذهن �عیـدا 

 عن كل ما یجري في الصف الدراسي .

التي العالقة بین حجم األسرة و مستوى أداء األبناء الدراسي ، فإن البیئة األسر�ة  و ف�ما یخص    

مـن فــرص االسـتجا�ة المتاحــة أمـام أفرادهـا نظــرا للمشـاركة الزائــدة  تضـم عـددا كبیــرا مـن األفــراد تحـدد

فــي الفــرص مــن جانــب عــدد كبیــر مــن األبنــاء عــالوة علــى ذلــك فــإن األبنــاء قــد ال تتــاح لهــم الفــرص 

الكاف�ة للمشاركة مع الك�ار فـي اللعـب أو تهیئـة الظـروف للدراسـة مـا یترتـب عل�ـه التقلیـل مـن فـرص 

 .ق من أبنائهم ف�طلبون منهم الصمتاألبناء ، و �ص�ح اآل�اء في ضی التفاعل بین الوالدین و

الصـغیرة فقــد وجـد أن طـا�ع المعاملـة یتســم �الد�مقراط�ـة ف�سـود جـو التعــاون  أمـا �النسـ�ة لألسـر     

و االهتمام بتحصیلهم الدراسي خاصة إذا �اء و أبنائهم و كذلك تقوم األسر �مساعدة أبنائهما بین اآل

 . ین و مستوى تعل�م اآل�اء مرتفع كان دخلها

فـي التنشـئة  الكبیرة و ما تلع�ـه مـن أدوار  و على الرغم من ذلك فنحن ال نقلل من أهم�ة األسرة    

االســتعداد الــى الدراســة من �مســتوى عمومــا عــالياإلجتماع�ــة إال أن أبنــاء األســر الصــغیرة یتمتعــون 

روح النقـاش و الحـوار داخـل األسـرة  إشـاعةرعا�ـة و ذلك نتیجة لما تقدمه لهم أسـرهم مـن اهتمـام و و 

عالقــة تــأثیر و تــأثر تشــكل  تماع�ــةأن لحجــم األســرة و المســتوى التعل�مــي و االقتصــادي و االجكمــا 

في مجموعها عامال أساس�ا في ز�ادة التحصیل الدراسي لألبناء و نجاحهم المدرسي ، كما قد تعـوق 

 النجاح المدرسي و ال تساعد على استمراره .
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 : یبین تأثیر أفراد األسرة الكبیر على تحصیل األبناء دراس�ا  19جدول رقم 

 االحتماالت
  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 3%6.25 29 %16.25 13 %20 16 نعم

 %63.75 51 %36.25 29  % 27.5 22 ال

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع

 

مــن أفــراد العینــة یــرون �ــأن عــدد أفــراد % 63.75نالحــظ مــن خــالل الجــدول أن أكبــر نســ�ة       

 العینة ترى أن عدد أفراد األسرة كبیر .من أفراد % 36.25  تلیها نس�ة ،  اأسرهم ل�س كبیر 

مقارنـة بـ�عض عدد كبیر من األوالد ،  إنجابو منه نستنتج س�طرة النظرة التقلید�ة التي تحبذ       

إلى قلة اإلنجاب ، فنظرة األفراد إلى  لمیلها ضع�فا متوسط عدد أفراد األسرة  أین �كون المجتمعات 

 . اكبیر  في غیرهیبدو  ا ، فما یبدو في مجتمعنا صغیر  حجم األسرة تختلف من مجتمع إلى آخر
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 بین إخوتك  یبین ترتیب التلمیذ 20جدول رقم 

 الجنس     
 

 االحتماالت  

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %40 32 %25 20 %15 12  األكبر

 %43.75 35 %16.25 13 %27.5 22 األوسط

 %16.25 13 11.2%5 09 %5 4 األصغر

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

یوضح لنا الجدول أعاله أن النسـ�ة األكبـر فـي الترتیـب بـین اإلخـوة كانـت اإلبـن األوسـط حیـث      

 . إناث % 16.25ذكور و نس�ة  % 27.5منقسمة بین   %43.75بلغت نسبتهم 

ذكــور فــي حــین أن  %15و نســ�ة  إنــاث% 25لألكبــر تنقســم بــین % 40بینمــا مثلــت نســ�ة       

ذكـور و مـن ذلـك  % 5و نسـ�ة إنـاث% 11.25تنقسـم بـین % 16.25األصغر تمثلت نسبتهم فـي 

 لـدیهم نقـص الخبـرة  �قابلـه أول تجر�ة في ترتیـب الوالـدین ألبنـائهم أي هو نستخلص أن االبن األكبر

توفیر الجو المالئم للدراسة ، و �التالي االبن األكبر هو من یتحمل المسؤول�ة مما یؤدي إلى نقص ل

، و هــذا راجــع إلــى مســتواه الدراســي ، فــي حــین أن النســ�ة األعلــى كانــت لالبــن األوســط و األصــغر 

 �ساهم في تفوقهم دراس�ا . قد اكتساب خبرة تعامل الوالدین مع أبنائهم مما
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 : یبین نوع األسرة  21قم جدول ر 

 الجنس     
 

 نوع األسرة 

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %75 60 %38.75 31 %36.25 29 نواة

 %25 20 %13.75 11 %11.25 9 ممتدة

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

) و �اقي اإلخوةاألم و  –من أسر نواة ( األب  % 75أن أكبر نس�ة  21یوضح الجدول رقم       

 .  و الجد و الجدة و األقارب اإلخوةمن أسر ممتدة تتكون من  األب و األم و  %25العینة 

 مشتركة و مصحو�ة عادة ب�عض االلتزامات االقتصاد�ة و االجتماع�ة . اإلقامةو تكون      

لنــــواة ، ضــــرورة مــــن الزواج�ــــة الصــــغیرة أو األســــرة القــــد جعلــــت متطل�ــــات الح�ــــاة الحضــــر�ة األســــرة 

 ضرور�ات التوافق مع ظروف المجتمع .

و تمیل أغلب األسر المتزوجة حدیثا إلى االستقالل في السـكن عـن األسـرة الموجهـة و تضـطر      

فــــي حالــــة ضــــعف الــــدخل و محدودیتــــه إلــــى اللجــــوء الســــتئجار الســــكن و هــــذا یرجــــع إلــــى التطــــور 

 الصناعي و التكنولوجي .

هــن و وظــائف جدیــدة أو فــرص عمــل ، مــن الســكان أن یتحركــوا �حثــا عــن مطلــب تفالتصــن�ع ی    

 .1هذا �ضعف االلتزام القرابي الذي �قوم على التفاعل المتكرر و االبتعاد عن التجاوز السكني و 

                                                           
 . 180عبد القادر القصیر ، مرجع سابق ، ص  - 1
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نظــام األســرة الممتــدة الكبیــرة الــذي یتكــون مــن الوالــدین و أبنــائهم  یبــین الجــدول أ�ضــا تقلــصو       

فاد و األعمام و العمات ، فحتى األسر الممتدة في عینة ال�حث غال�ا تتكـون مـن المتزوجون و األح

 عدد قلیل من األفراد اإلضافیین سواء الجدة أو الجد أو أحد األعمام أو األخوال .

 على مستوى التحصیل الدراسي  في المسكن: یبین مدى تأثیر األفراد المق�مین  22جدول رقم 

 الجنس      
  

 االحتماالت

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %38.75 31 %25 20 %13.75 11 نعم

 %61.25 49 %27.5 22 %33.75 27 ال

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

 مستوى التحصیل الدراسي . مع التلمیذ فيمدى تأثیر األفراد المق�مین  22یوضح لنا الجدول رقم   

 ال یـؤثر عـدد األفـراد المق�مـین فـي مسـكن واحـد علـىتعتقـد أنـه  %61.25أكبر نسـ�ة  أن حیث نجد

في الجد و الجـدة و األعمـام و العمـات و تنقسـم إلـى نسـ�ة  ون تمثلالتحصیل الدراسي و هذه األفراد ی

 . إناث% 27.5ذكور و نس�ة % 33.75

على التحصیل الدراسي و یؤثر عدد األفراد المق�مین معهم  �ظنون أن % 38.75تلیها نس�ة       

ذكــور و خاصــة أن الــذكور یخرجــون إلــى % 13.75و نســ�ة  إنــاث %25تنقســم هــذه النســ�ة بــین 

فــي المنــزل و هــذا راجــع إلــى عــادات و تقالیــد المجتمــع  �مكــثن اإلنــاث بینمــاالشــارع لتفر�ــغ طاقــاتهم 

إلـــى وجـــود زوجـــات إضـــافة جـــدة الجـــد و الهـــم فـــي الغالـــب ن فـــي األســـرة و األفـــراد المق�مـــو ال�ســـكري 

و �التالي تحدث المشاجرات مما  ذلك هناك عمات مطلقات مع أوالدهن إلى إضافةأبنائهم األعمام و 
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یـــؤثر علـــى تحصـــیل التالمیـــذ دراســـ�ا و خاصـــة التـــأثیرات النفســـ�ة علـــى التلمیـــذ خاصـــة فـــي مرحلـــة 

 المراهقة و التي تعتبر مرحلة حرجة.

 و دورها في التحصیل الدراسي للتالمیذ عینة ال�حث  تماعيب�انات خاصة �المستوى االج 1-2-2

 : یبین حالة سكن األسرة  23جدول رقم 

 الجنس     
 حالة  

 السكن

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %73.75 59 %33.75 27 %40 32 مالك

 %26.25 21 %18.75 15 %7.5 6 مستأجر

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

مـن التالمیـذ أسـرهم تسـكن فـي مسـاكن ملـك لهـا % 73.75یتضح من الجـدول أعـاله أن نسـ�ة      

 من التالمیذ أسرهم تستأجر السكن .% 26.25مقابل نس�ة 

و �شـمل كـل الضـرور�ات و التسـه�الت  اإلنسـان إل�هو �عرف السكن على أنه البناء الذي �أوي     

، الطب�ع�ة و العقل�ة له و ألسرته و التجهیزات و األدوات التي �حتاجها الفرد لضمان تحقیق الصحة

و السكن هو المكان الذي �سعد ف�ه الفرد و ینعم ف�ه �الراحة الخصوص�ة و �شعر ف�ه الفرد �ـاحترام 

 و مكونات العادات و التقالید . اآلخر�ن له ، و تحفظ ف�ه الثقافات المختلفة

و یــرت�ط الســكن بــدخل الفــرد إذ كلمــا انخفــض مســتوى الــدخل و زادت نســ�ة الصــرف علــى المأكــل   

سیت�ع ذلك نقص ملحوظ في أوجه الصرف األخرى و في مقدمتها السكن ، فتلجأ األسرة إلى السكن 

ذهب إلـى أ�عـد مـن ذلـك فحـین �كـون و المنازل التي تتناسب مـع أحوالهـا الماد�ـة ، بـل تـ األح�اءفي 
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الـــدخل ضـــع�فا جـــدا تلجـــأ األســـرة إلـــى الســـكن مـــع األهـــل أو االســـتئجار و غال�ـــا �كـــون الســـكن غیـــر 

 .مالئم

الرغ�ـة فـي مغـادرة المنـزل هذه الظروف السیئة للسكن مع ز�ادة عدد األفـراد ف�ـه یـؤدي �األبنـاء إلـى  

، و �عد هذا �مختلف خلف�اتهم  اآلخر�ن في الشارع �األطفالال�قاء خارجه مما یؤدي إلى االحتكاك و 

ائصــهم االجتماع�ــة و االقتصــاد�ة ، كمــا أن الســكان الــذین یتمــاثلون فــي خصطر�قــا ســهال لالنحــراف

فــي أح�ــاء معینــة مـن المدینــة كمــا نجــد أن منـازل الفئــات العمال�ــة أكثــر  اإلقامـةالثقاف�ـة �میلــون إلــى و 

 الوسطى و العل�ا . ازدحاما �السكان من منازل الفئات

ـــه و موقعـــه �      عبـــر عـــن المســـتوى المع�شـــي لألســـرة و المنـــزل مـــن حیـــث مســـتوى تجهیـــز و أثاث

 المستوى االقتصادي لها .و 

مـن حیـث من حیث ملك�ة السـكن فـي الماضـي كانـت أكثـر األسـر تمتلـك المسـاكن التـي تقـ�م فیهـا ، 

، و هـو  ألسـر�ةمـز إلـى الهو�ـة الشخصـ�ة واالق�م االجتماع�ـة ، و یر  إحدىاقتناء المنزل كان �شكل 

أو السـكن فـي بیـت الـزوج ،  األبـوي تمـارس السـكن  األسـرفوق ذلك دلیـل انتمـاء و كرامـة ، و كانـت 

إلـى نظـام السـكن فـي بیـت مسـتقل  األبـوي حوال نظام السكن  تماع�ةلكن التغیرات االقتصاد�ة و االج

تفــاقم األزمـــة علــى شــراء المســاكن لغالئهــا و  بنــاء المســتقلین ســكن�ا عــن أهلهــمو لعــدم قــدرة أكثــر األ

السكن�ة في المدن لجأوا في بدا�ة ح�اتهم الزوج�ة إلى استئجار المساكن التي �ق�مون فیها ، و بذلك 

إن ملك�ة المسكن و عدمها یتناس�ان مع المستوى االقتصـادي لألسـرة ، .السكن �اإلیجار شاع نظام 

ا ارتفع المستوى االقتصادي لألسـرة مالـت هـذه األخیـرة إلـى السـكن فـي منـازل متملكـة و رضـا إذ كلم

 عن السكن من عدمه یتناسب مع جملة من األمور منها :  األسرة 

 موقع السكن و مستوى الحي الذي یوجد ف�ه  •



 عرض و تحلیل الب�انات و نتائج الدراسة المیدان�ة                    السادسلفصل ا
 

 152 

 حالة تجهیز المسكن و مستواه  •

 ملك�ة المسكن من عدمه  •

 مساحة المسكن •

 عالقات الجوار •

 یبین عدد الغرف في المسكن  24جدول رقم 

 الجنس            
 غرف عدد

   المسكن

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %46.25 37 %22.5 18 23.7%5 19  03أقل من  

 %27.5 22 %12.5 10 %15 12 06إلى  04من 

 %26.25 21 %17.5 14 %8.75 7 فما فوق  07

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع

 

غـرف  3أقـل مـن  بهـا  أن أكبـر نسـ�ة مـن العینـة تسـكن مسـاكن 24و �الحظ من الجدول رقـم      

اصـــة فـــي حالـــة ز�ـــادة عـــدد األفـــراد مـــن ضـــیق و أزمـــة فـــي الســـكن خ �ـــال شـــك  هـــذه النســـ�ة تعـــانيو 

 . %46.25استئجار المنزل بنس�ة و 

غـــرف مـــع العلـــم أنـــه تـــم حســـاب ) 6-4تســـكن فـــي مســـاكن مكونـــة مـــن ( %27.5تلیهـــا نســـ�ة      

 .المطبخ

ق و غال�ــا غــرف فمــا فــو  7ن فــي مســاكن مكونــة مــن مــن العینــة تســك% 26.25و أخیــرا نســ�ة     

 لها . اهذه المساكن ملك تكون 
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بهـا اإلسـكان المختلفـة التـي تتعهـد  خانقـة لألسـرة و المجتمـع فـرغم بـرامجالسكن أزمة  و �شكل      

الدخل المحدود و ال�طالین �عانون مـن  أصحابالدولة  الزالت شر�حة عر�ضة من المجتمع خاصة 

أزمــة الســكن و �ضــطرون إلــى اســتئجار منــازل قــد ال تتــوفر علــى ا�ســط الشــروط الضــرور�ة للح�ــاة 

 األح�ـاءفـي إذا كانـت تقـع خاصـة مرتفعـة  �أسـعاركالماء ، الغاز ، و فوق كل هذا نجـدها ضـ�قة و 

 الجیدة .

الرغ�ــة فـــي �إلــى اإلحســاس فــي األســرة یؤد�ـــان ظــروف الســكن الســیئة و ز�ــادة عـــدد األفــراد  إن    

مغــادرة المنــزل ، ف�ســبب ضــیق الســكن هنــاك فشــل فــي توج�ــه و اســتثمار طاقــات األطفــال بتـــركهم 

 �اب مساحات مخصصةعرضة لآلثار السلب�ة للشارع الذي �قضون ف�ه معظم أوقاتهم خاصة في غ

التغیـرات التـي تحـدث لهـذا المراهـق إن  �سبب�زداد األمر خطورة في مرحلة المراهقة للعب األطفال و 

 لم �صحبها مراق�ة و توج�ه ، و وجد إغراءات من الشارع تفوق ما توفره األسرة .

محدود�ـة ألبناء خاصة في حالة ضـیق السـكن و إذن یؤثر حجم األسرة على التحصیل الدراسي ل    

ذا البـد مـن نشـر توع�ـة الوالـدین �ضـرورة تنظـ�م النسـل و االكتفـاء �عـدد مـن األطفـال حسـب الدخل لـ

ــــة الســــكن ، خاصــــة �عــــد التغیــــرات االج ــــات الماد�ــــة لألســــرة و حال  تصــــاد�ةالقاو  تماع�ــــة اإلمكان�

لشــرائ�ة و الحاصــلة فــي المجتمــع و التــي أثــرت علــى بن�ــة المجتمــع ككــل و أدت إلــى ضــعف القــدرة ا

 ز�ادة الفقر .س�ة ال�طالة و ارتفاع ن
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 مسكن ف�ما یخص الدراسة ال  التلمیذ عن ): یبین رضا أ (25جدول رقم 

 الجنس                   
 التلمیذ  رضا

  أسرتهعن مسكن 

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 43.75% 35 22.5% 18 21.2%5 17 نعم

 56.25% 45 30% 24 26.2%5 21 ال

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

التلمیذ عن مسكن أسرته ف�مـا یخـص الدراسـة فنجـد أن أكبـر نسـ�ة رضا  25یبین لنا الجدول رقم    

 %26.25و نســ�ة  إنــاث %30ة بــین غیــر راضــ�ة عــن المســكن الــذي تقــ�م �ــه منقســم 56.25%

 ذكور .

و  إنـاث% 22.5مسكنهم منقسمة بـین عبروا عن رضاهم التام بوضع�ة % 43.75تلیها نس�ة     

 ذكور . %21.25نس�ة 

حیث نستنتج من هذا الجدول أن أكبر نس�ة عـدم رضـاء التلمیـذ عـن مسـكن أسـرته و هـذا راجـع     

 .إلى أس�اب منها ضیق السكن كبر حجم األسرة ، غیر صحي ، �عده عن االكمال�ة غیر مجهز

 .ب التالي  25كما �ظهر في الجدول رقم  
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 أس�اب عدم الرضا  یبین في حالة االجا�ة بــــ ال :( ب ) 25جدول 

 الجنس     
 

 االحتماالت  

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %18.75 15 %7.5 6 %11.25 09 ضیق السكن

 %31.25 25 %18.75 15 %12.5 10 كبر حجم األسرة

 00 00 00 00 00 00 غیر صحي

 00 00 00 00 00 00 االكمال�ة �عده عن 

 %6.25 5 %3.75 3 %2.5 2 غیر مجهز

 %56.25 45 %30 24 %26.25 21 المجموع
 

و  إنـاث% 18.75عبروا فیها عن كبر حجم األسرة تنقسـم بـین % 31.25إن أكبر نس�ة هي      

 ذكور .% 12.5نس�ة 

 . إناث% 7.5و نس�ة  ذكور %11.25منقسمة بین % 18.75ضیق السكن حیث مثلت نس�ة   

ذكـور % 2.5و نسـ�ة  إنـاث% 3.75غیـر مجهـز و تنقسـم بـین نسـ�ة % 6.25و أخیرا نسـ�ة      

 المسـتوى االقتصـاديالموجـودة �ـالمنزل إلـى غیـر ذلـك و یرجـع تجهیـزه إلـى  األثـاثمن حیـث نوع�ـة 

 الوضع المهني .و  لألسرة

مـن التالمیـذ غیـر راضـین عـن مسـكن أسـرتهم ف�مـا  او من خالل هذا �مكن أن نستنتج أن عدد     

لـه تـأثیر علـى التحصـیل و النـاتج الجیـد لألبنـاء .و كـذلك  األسـرةیخص الدراسة حیث أن كبر حجـم 

ضیق السكن له تأثیر على التحصیل الدراسي للتلمیذ في عدم وجود مكان لكل فرد مـن أفـراد األسـرة 
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إلــى  أح�انــا و مكتــب خــاص) ، ز�ــادة عــدد األفــراد یــؤدي(مــثال وجــود غرفــة مســتقلة أو خزانــة منفــردة 

 .  اإلحساس �مغادرة المنزل 

 : یوضح وجود مكان مخصص للدراسة في المنزل  26جدول رقم 

 الجنس          
 مكان

  للدراسة مخصص

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %67.5 45 %32.5 26 %35 28 نعم

 %32.5 26 %20 16 %12.5 10 ال

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

اســة فــي المنــزل و لــو لهــا مكــان مخصــص للدر % 67.5�الحــظ مــن الجــدول أعــاله أن نســ�ة       

تسـمح لهـم �ـالحفظ و حـل التمـار�ن ث تحاول األسرة توفیر فسحة فـي المنـزل لألبنـاء كان �س�طا �حی

 المذاكرة .و 

العینة فهي ال تملك مكانا للدراسة في المنزل �سبب ضیق السكن و كثرة  من %32.5أما نس�ة     

 أو السكن مع األهل . اإلخوة

ة األبنـــاء علـــى التحصـــیل إن تـــوفیر ظـــروف مالئمـــة للدراســـة داخـــل المنـــزل �ســـاهم فـــي مســـاعد     

ن یدرس ى الهدوء و �ستط�ع أ�حتاج التلمیذ إلى مساحة و لو �س�طة في المنزل تتوفر علالدراسي و 

وقـف تفـي هـذا الـركن و �مكـن لـه أن �حفـظ دروسـه و �حـل تمار�نـة و ی �ضـع كت�ـه و كرار�سـه بها و 

 هذا على مساحة المنزل و عدد الغرف و عدد األفراد في األسرة و أخیرا الدخل المادي لألسرة .
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 یبین لنا الوالدین الذین هم على قید الح�اة  27جدول رقم 

 الجنس     
 

  االحتماالت

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 98.75% 158 %50 80 %48.75 78 نعم 

 % 1.25 2 - - %1.25 2 ال 

 %100 160 50% 80 %50 80 المجموع
 

لـدیهم علــى  یـذ الــذین لـدیهم تحصــیل دراسـي جیــد و واأن نســ�ة التالم 27 یوضـح لنــا الجـدول       

بینمـــا اآل�ـــاء تمثلـــت بنســـبت % 50قیـــد الح�ـــاة هـــم النســـ�ة األكبـــر ، حیـــث تمثلـــت �النســـ�ة لألمهـــات 

 أما األمهات فانعدمت .% 1.25في حین أن اآل�اء المتوفین بلغت نسبتهم % 48.75

و مــن خــالل ذلــك نســتخلص أن األبنــاء الــذین والــدیهم علــى قیــد الح�ــاة هــم أكثــر فرصــة فــي       

ق النجــاح و التفــوق فــي المجــال الدراســي ، و هــذا �عــود إلــى الرعا�ــة األســر�ة مــن خــالل تــوفیر تحقیــ

 األسرة االستقرار و الجو المالئم لألبناء .
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 على التحصیل الدراسي  : یبین لنا تأثیر الطالق 28رقم جدول 

 النس�ة التكرار االحتماالت

 21.25 17 نعم

 78.75 63 ال

 100 80 المجموع

 

تأثیر الطالق على التحصیل الدراسي للتلمیذ  حیث نجـد أكبـر نسـ�ة  28یوضح لنا الجدول رقم     

مطلقـین ، حیـث تعـاني نسـ�ة المطلقـین % 21.25غیر مطلقین في حین نجد أقل نسـ�ة % 78.75

�ة كبیــرة علــى األســرة �صــفة عامــة مــن عــدة مشــاكل ، حیــث �كــون تفكــك األســرة لــه آثــار اج و نفســ

فهذا الغ�ـاب �حـدث خلـال فـي أداء األدوار ف�سـند الـدور إلـى األم أو أحـد بناء �صفة خاصة على األو 

 أقار�ها أو العم أو زوج األم في حالة إعادة الزواج مرة أخرى ، مما یؤثر على تحصیل أبنائهم .

دور مهم في تحدید االتجاهات الشخصـ�ة  معا الوالدان وجود و منه نستنتج أن لألسرة و خاصة    

مـن أجــل تنشـئتهم تنشـئة اجتماع�ـة ســو�ة ، و هـذا راجـع للعوامـل البیئ�ــة  هملألبنـاء ، و تـوفیر حاجـات

التي لها دور كبیر في تحدید قدرات الذكاء لدى األفراد مـن خـالل الخبـرات التـي تقـدمها األسـرة التـي 

 . 1ه النظر�ة البیئ�ة تساهم في التحصیل الدراسي و هذا ما أكدت

 

 

 
                                                           

، دار الكتاب الجامعي ، العین االمارات العر��ة ، 2عماد عبد الرح�م الزغول ، م�ادئ علم النفس التر�وي ، ط - 1
 . 262ص  
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 : یبین إعادة الزواج مرة أخرى ألحد األبو�ن 29جدول رقم 

 الجنس     
 اعادة 

  الزواج مرة أخرى 

  األم األب

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %10.62 17 %4.38 7 %6.25 10 نعم

 %89.37 143 %45.62 73 %43.75 70 ال

 %100 160 %50 80 %50 80 المجموع
 

 إلى أن نس�ة كبیرة من األول�اء لم �عیدوا الزواج مرة أخرى و تقدر  29�شیر الجدول رقم      

من اآل�اء الذین لم  %43.75الزواج و  مهات لم �عدنمن األ% 45.62مقسمة بین % 89.37بـــ 

 �عیدوا الزواج مرة أخرى .

 من  %4.38مرة و نس�ة  من اآل�اء أعادوا الزواج%  6.25مقسمة بین % 10.62تلیها نس�ة  

 األمهات اللواتي أعدن الزواج مرة أخرى . 

و مــا �الحــظ مــن هــذه النســب أنــه فــي حالــة إعــادة الــزواج مــرة أخــرى مــن طــرف الوالــدین فــإن       

النتـــائج الدراســـ�ة لألبنـــاء تكـــون منخفضـــة و كـــذلك إن غ�ـــاب دور األب و دخـــول ســـلطة جدیـــدة فـــي 

ي إلـــى ظهـــور صـــراع داخـــل األســـرة قـــد تظهـــر أثـــاره فـــي التحصـــیل األســـرة ممثلـــة فـــي زوج األم یـــؤد

الدراسي لألبناء و هذا ما یجعل التلمیذ یتخ�ط بینهما ، إضافة إلى أنه قد ال یجد االستقرار في بیت 

 األجداد أو األسرة التي تأو�ه فیؤثر هذا على دراسته و تحصیله .

 

 



 عرض و تحلیل الب�انات و نتائج الدراسة المیدان�ة                    السادسلفصل ا
 

 160 

 یبین وضع�ة الوالدین المهن�ة 30جدول رقم 

 الجنس          
 وضع�ة 

 الوالدین المهن�ة  

   األم األب

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %50 80 %5 8 %45 72 عامل 

 %45 72 %43.75 70 %1.25 2 �طال

 %3.75 6 %1.25 2 2.5% 4 متقاعد

 %1.25 2 - - %1.25 2 متوفي

 %100 160 %50 80 %50 80 المجموع
 

لها دخـل اقتصـادي  %50 �شیر الجدول أعاله إلى أن أكبر نس�ة من أول�اء العینة و تقدر بـــــ      

و تمثــل % 5تمثـل فئـة اآل�ـاء العـاملین و نسـ�ة %  45نتیجـة عمـل أحـد الوالـدین مقسـمة بـین نســ�ة 

تحكـم األمهات العامالت ، طب�عة العمل تحدد ق�مة األجر و الذي �عد مـن المعـاییر األساسـ�ة التـي 

 العالقات بین الناس و �ساعد في تلب�ة ضرور�ات الح�اة .

 أمهات % 43.75من أول�اء العینة �عانون من ال�طالة مقسمة بین نس�ة % 45تلیها نس�ة       

ــــرات االق %1.25 و نســــ�ة   ــــد أحــــدثت التغی ــــاء ال�طــــالین ، فق ــــةو االج تصــــاد�ةتمثــــل اآل� و  تماع�

لناتج عن ا األجرغیرات انعكس تأثیرها على صعید األسرة فانقطاع الس�اس�ة في المجتمع الجزائري ت

المؤدي إلى فقدان منصب العمل نتیجة تسر�ح العمال ، یؤثر على األسرة و تغییر النمط التنظ�مي و 

النمط المع�شي لها یؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائ�ة و ز�ادة نس�ة ال�طالة خاصـة فـي غ�ـاب دخـل 

 منهـا أسـ�ابفي تغط�ة نفقاتها ، و ز�ادة نس�ة ال�طالة في المجتمـع راجـع لعـد لألسرة �ساهم  إضافي

عمـل یـتالئم مـع قـدرات الفـرد ، قلـة العـرض فـي  علـى تسر�ح العمال ، حوادث العمـل عـدم الحصـول
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أثارهــا شــر�حة مناصــب العمــل مقابــل الطلــب المتزایــد عل�ــه نتیجــة األزمــة االقتصــاد�ة و التــي مســت 

أن أكبــر  30مــنهم أصــحاب الشــهادات الجامع�ــة و نالحــظ مــن الجــدول رقــم و  واســعة مــن المجتمــع

هـذا العنصـر  نسب من ال�طالین تمثل األمهات و لكن حسب طب�عـة الموضـوع المـدروس قـال �شـكل

 �األبنــاءهم فـي ز�ــادة االهتمـام ر�مـا العكــس مـن ذلـك ف�قــاء األم فـي المنــزل �سـامشـكلة لـدى األبنــاء و 

 الم�اشر علیهم . اإلشرافاالعتناء بهم و توجیههم و و 

نتیجة الظروف الح�ات�ة القاهرة  األبلدوره كممول لألسرة و االكتفاء بدور الزوج و  األبأما فقدان  

سـوءا  األمـربتـه و احترامـه مـن طـرف أبنائـه و یـزداد یتؤدي إلى ضـعف سـلطته فـي األسـرة و تقـل ه

لــى ظهــور خالفــات تــنعكس آثارهــا علــى األبنــاء و �التــالي علــى عمــل الزوجــة ممــا یــؤدي إ فــي حالــة

ـــة األب قـــد  ـــ یـــؤديتحصـــیلهم الدراســـي ، و �طال ـــى فقـــدان األب� ـــاة  إل اللجـــوء إلـــى و االهتمـــام �الح�

و �التـالي  لالبنـاء لهروب من المسؤول�ات األسر�ة و توفیر ضرور�ات الح�اة و مستلزمات الدراسـة ا

صـــعو�ة تكـــو�ن عالقـــات اجتماع�ـــة ناجحـــة ممـــا  كمـــا تـــؤدي إلـــىعلـــى تحصـــیلهم الدراســـي ، التـــأثیر 

 . تماعيینعكس على العالقات المت�ادلة بین األسرة و البناء االج

و تمثـل اآل�ـاء و هـذه  %3.75دین من أول�ـاء العینـة و المقـدرة بـــ عانس�ة المتق اما ف�ما یخص     

ة التعاقـد وقـد ال یـؤثر هـذا كثیـرا علـى األسـرة ، خاصـة فـي حالـة النس�ة فقـدت جـزءا مـن الراتـب نتیجـ

عــدة خــروج للتقاعــد �فقــد العامــل آخــر أو عمــل األبنــاء و ال عمــل ســواء مــن –وجــود دخــل إضــافي 

 تماع�ـةمما یؤدي إلى تـدهور الوضـع�ة االج خدمتهبها أثناء امت�ازات اجتماع�ة و مهن�ة كان یتمتع 

لألســرة مــن جــراء انخفــاض القــدرة الشــرائ�ة �ســبب فقــدان جــزء كبیــر مــن الــدخل و هــذا  تصــاد�ةو االق

 . اإلنفاقیؤثر �شكل م�اشر على النمط المع�شي لألسرة و مستوى 
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ثـــاره یـــؤثر علـــى مســـتوى آمـــن أول�ـــاء العینـــة متـــوفین ، و لكـــن إنعكاســـه و % 1.25و أخیـــرا نســـ�ة 

 ألبناء و تحصیلهم الدراسي .المع�شة ألفراد األسرة و قد نعكس ذلك على ا

و ختامـــا �مكـــن القـــول أن األســـرة فـــي ح�اتهـــا تعتمـــد علـــى عـــدد مـــن المقومـــات األساســـ�ة حتـــى      

یتوقـف  تمـاعيفنالحظ أن نجاح األسرة و توافقها االج تماع�ةتتمكن من الق�ام بوظ�فتها كمؤسسة اج

حاجاتهــا  بإشــ�اعالمقومــات فاألســرة تحتــاج إلــى دخــل اقتصــادي مالئــم �ســمح لهــا  اعلــى تكامــل هــذ

 األساس�ة من سكن و مأكل و مشرب و عالج .

تحقـق لهـا القـدرة  تماع�ـةإلـى عالقـات اج إضـافةمن خدمات  كما تحتاج إلى تدبیر ما یلزم أفرادها -

التعـاون فـي العالقـات و الـود محـل الصـراع و التـوتر و تكامـل األدوار  إقامةعلى تخطي العق�ات و 

 التي تتوزع على أفرادها القائمة على التمسك �األخالق عند التعامل بین أعضائها .
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 یبین مكان ترك اإلخوة في حالة عمل األم  31جدول رقم 

 الجنس          
 مكان

 ترك االخوة  

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %3.75 6 %1.25 2 %2.5 4  األهل

 - - - - - - الخادمة 

 %1.25 2 - - 1.25% 2 أخرى 

 %5 8 %1.25 2 %3.75 6 المجموع
    

مجمــوع أمهــات  مــن% 5یتضــح مــن الجــدول أعــاله أن نســ�ة األمهــات العــامالت و المقــدرة بــــ       

مــن األمهــات % 3.75العینــة تتــرك األبنــاء حــین التوجــه للعمــل فــي أمــاكن مختلفــة فنجــد أن نســ�ة 

 العامالت یتركن أبنائهن مع األهل سواء األجداد أو األعمام أو األخوال .

أمـاكن أخـرى سـواء الحضـانة مهـات یلجـأن إلـى تـرك األبنـاء فـي من األ %1.25ثم تلیها نس�ة      

ن األبناء صغارا في السن ، أو بذهابهم و التحاقهم �مقاعد الدراسة أو عملها �قرب المنزل فال إذا كا

كأعمال الخ�اطة و الحالقة ... أو أن سن األبناء �سمح لهم �ال�قاء في المنـزل  أبنائهاتضطر لترك 

 �مفردهم.

عاملــــة یـــؤدي إلــــى ز�ــــادة إن لعمـــل المــــرأة العدیــــد مـــن الســــلب�ات و االیجاب�ــــات ، فـــدور المــــرأة ال     

شــرائ�ة خاصــة فــي حالــة عمــل الــزوج مســؤول�ة المــرأة كمــا یــؤدي إلــى ز�ــادة الــدخل و تحســین القــدرة ال

الظـروف الماد�ـة البیئ�ـة و انتشـار الفقـر أو وجود دخل إضـافي و خـروج المـرأة للعمـل �كـون �سـبب و 

 النفصال الوالدین أو �سبب الترمل .
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�االســتعانة �األهــل أو تضــطر لســد هــذه الثغــرة داخــل المنــزل فهــى كزوجــة دورهــا كــأم و  �ســبب    

و غیرهـا مـن الطـرق للتعـو�ض عـن هـذا  -ر�ـاض األطفـال–مؤسسات تمتهن األمومة طرق أخرى و �

 الفراغ في أداء الدور ، و االعتناء �األبناء .

مــع األهــل  قافــات و �فقــد التواصــلالخــتالف أســلوب التر��ــة و الث ضــح�ةالطفــل  لكــن قــد یــذهب     

ى األبنـــاء و تحصـــیلهم الحـــوار �ســـبب انشـــغال الوالـــدین �العمـــل خـــارج المنـــزل و قـــد یـــؤثر هـــذا علـــو 

 .الدراسي

 ا :مالعلمي لوالدي عینة ال�حث و مدى وعیه اإلعدادب�انات خاصة عن  1-2-3

 ) 33 – 32( سؤال  : یبین المستوى التعل�مي للوالدین  32جدول رقم 

 الجنس           
 ستوى مال

 التعل�مي للوالدین 

   األم األب

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %18.75 30 %6.25 10 %12.5 20 أمي 

 %27.5 44 %11.25 18 %16.25 26 ابتدائي 

 %8.75 14 %5 8 %3.75 6 متوسط

 %22.5 36 %15 24 %7.5 12 ثانوي 

 %22.5 36 %12.5 20 %10 16 جامعي

 %100 160 %50 80 %50 80 المجموع
 

المســتوى التعل�مــي لألســرة فلقــد بلغــت نســ�ة اآل�ــاء و األمهــات فــي  32یبــین لنــا الجــدول رقــم       

أمهات و هذه الفئة لم % 11.25و نس�ة  لآل�اء% 16.25 نمقسمة بی %27.5المرحلة االبتدائ�ة 
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التعل�مي مستواها % 22.5تكمل دراستها االبتدائ�ة �سبب عدم نجاحها أو لظروف ماد�ة تلیها نس�ة 

 أ�اء . %7.5أمهات و نس�ة  %15ثانوي مقسمة بین 

أ�ــاء ، % 10أمهــات و نســ�ة % 12.5مســتواها التعل�مــي جــامعي مقســمة بــین  %22.5ثــم نســ�ة  

 . أمهات% 6.25أ�اء و نس�ة  %12.5أمیین مقسمة بین  %18.75تلیها نس�ة 

 أ�اء .% 3.75أمهات و نس�ة  %5مستواها التعل�مي المتوسط بنس�ة  %8.75 و أخیرا نس�ة  

ســتنتج أن المســتوى التعل�مــي للوالــدین لــه تــأثیر كبیــر علــى تحصــیل األبنــاء ، فاألول�ــاء الــذین لــدیهم �

لـدیهم طر�قـة فـي المعاملـة  ا تكـون أو متوسـط اأو جامع�ـ اأو ثانو� امستوى تعل�مي سواء كان ابتدائ�

السو�ة في كل مرحلة عمر�ة  تماع�ةالرعا�ة و هذا راجع لمعرفتهم ألسالیب التنشئة االجو التوج�ه و 

و التعلــ�م وســیلة خاصــة فــي مرحلــة المراهقــة و هــذا مــا أكــد عل�ــه جــون دیــوي عنــدما اعتبــر التر��ــة 

 ها الفرد الثقافة و المعرفة في المجتمع الذي ینتمي ال�ه .ب ب�كتس صال ات

و عل�ه یذهب أغلب ال�ـاحثین إلـى أهم�ـة المسـتوى التعل�مـي و الثقـافي للوالـدین فـي تسـییر شـؤون    

و أعمـالهم المدرسـ�ة كمـا مـن حیـث تمدرسـهم و مراق�ـة سـلوكهم  األبنـاءاألسرة و خاصة ف�مـا یخـص 

�ــــار الطــــرق الســــل�مة فــــي المختلفــــة و اخت ن أقــــدر علــــى فهــــم حاجــــات أبنــــائهمالمتعلمــــو  أن األول�ــــاء

 الذین لم یتلقوا أي تعل�م . األول�اءخاصة في مثل هذه السن ، على عكس معاملتهم و 

التحصیل سة و �حثون أبنائهم على النجاح و المتعلمین �قدرون ق�مة المدر  األول�اءو هذا ما یجعل   

فـــي المســـتقبل ، فحســـب قـــول  الدراســـي المتمیـــز ، ألنهـــم یؤمنـــون �أنـــه الســـبیل إلـــى النجـــاح المهنـــي

 : إبراه�محافظ  عر الشا

األم مدرسة إذا أعددتها        أعددت شعبًا طیب األعراق
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فالمسـتوى الثقــافي أو التعل�مـي یــرت�ط �الجانـب االقتصــادي لألســرة فكلمـا وصــلت األسـرة إلــى مســتوى 

لألسـرة و العكـس  تصـاد�ةمناصـب مرموقـة تعـود �الفائـدة االق شـغلعالي من التعل�م مكنهـا ذلـك إلـى 

، كذلك كلما ارتفـع المسـتوى  تصاديصح�ح أي كلما تدنى المستوى التعل�مي كلما تدنى الوضع االق

 . 1  التعل�مي لألسرة كلما كانت هناك فرص كبیرة لتحصیل األبناء

 یبین دور توجه الوالدین للمطالعة في التحصیل الدراسي لألبناء :  34جدول رقم 

 الجنس     
 

 المطالعة

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %35.63 57 %19.38 31 %16.25 26 نعم

 %64.37 103 %30.62 49 %33.75 54 ال

 %100 160 %50 80 %50 80 المجموع
 

أن نســ�ة كبیــرة مــن أول�ــاء أفــراد العینــة ال تطــالع الكتــب بنســ�ة  34تشــیر نتــائج الجــدول رقــم       

 .أمهات   %30.62أ�اء و نس�ة  % 33.75بین  مقسمة % 64.37

 آ�اء % 16.25و أمهات %19.38مقسمة بین  % 35.63أما النس�ة التي تطالع الكتب فتقدر بـــ 

 إنإن المطالعــة تكــرس و تز�ــد الــوعي و الثقافــة للفــرد و تز�ــد مــن قدرتــه الفكر�ــة و المعرف�ــة و      

ار �كـل مـاهو جدیـد فـي مجـال علمـه المطالعة لها أهم�ة كبیرة فـي ح�ـاة اإلنسـان حیـث تـزوده �اسـتمر 

                                                           
 
سمیرة ونجن ، التحصیل الدراسي بین التأثیرات الصفیة و متغیرات الوسط االجتماعي ، مجلة الدراسات و   1

  69، ص 2014البحوث االجتماعیة ، جامعة الوادي ، العدد الرابع ، جانفي ، 
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تخصصه و �التالي �كون أكثر قدرة على أداء عمله �كل احتراف كمـا �كـون مـؤهال أكثـر مـن غیـره و 

عـاني � الذي مجتمعنا العر�يهذه النتیجة متوقعة و تتفق مع وضع للترقي في وظ�فته و عموما فإن 

 نقصا كبیرا في التوجه للمطالعة .

 اء ن: یبین دور توجه الوالدین لقراءة الجرائد في التحصیل الدراسي لألب 35جدول رقم 

 الجنس     
 قراءة

  الجرائد

   األم األب

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %31.25 50 %6.25 10 %25 40 دائما 

 %40 64 %23.75 38 %16.25 26 أح�انا

 %28.75 46 %20 32 %8.75 14 ال �قرأها

 %100 160 %50 80 50 80 المجموع

 

�قــرؤون الجرائــد  % 40أن نســ�ة كبیـرة مــن أول�ـاء العینــة و تقــدر بـــ  35یبـین لنــا الجـدول رقــم       

 أ�اء . %16.25أمهات و نس�ة  % 23.75و مستمرة مقسمة بین  أح�انا أي ل�س �صفة یوم�ة

 ةآ�ــــاء و نســــ�  % 25م نســــ�ة �قــــرؤون الجرائــــد الیوم�ــــة مــــنه األول�ــــاءمــــن % 31.25تلیهــــا نســــ�ة 

 .أمهات 6.25%

 .�طالعون الجرائد أكثر من األمهات  و ما �الحظ في هذه الفئة أن اآل�اء     

أمهـــات و نســـ�ة  % 20ال تقـــرأ الجرائـــد و ال تهـــتم بهـــا مقســـمة بـــین نســـ�ة  % 28.75تلیهـــا نســـ�ة 

 أ�اء . % 8.75
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و �الحظ فـي هـذه الفئـة أن نسـ�ة األمهـات اللـواتي ال �قـرأن الجرائـد كبیـرة مقارنـة �اآل�ـاء و منـه      

 نستنتج أن األول�اء �طالعون الجرائد بنس�ة ال �أس بها مقارنة �مطالعة الكتب .

مـام �قـراءة الجرائـد و تقراءة الجرائد الیوم�ة و المجالت دلیل علـى وجـود وعـي لـدى الوالـدین فااله إن

 ........ تماع�ةالمجالت یز�د من ثقافة الفرد و معرفته �مختلف األخ�ار الس�اس�ة و الفن�ة و االج

و رغـم ذلـك ی�قـى لألحـداث و عارفـا للمسـتجدات  اسواء الوطن�ة أو العالم�ة ف�كـون الفـرد بـذلك مواك�ـ

الدراسي خاصة اذا كـان محتـواه مطا�قـا  الكتاب أكثر أهم�ة النه �سهل مساعدة االبناء في تحصیلهم

 .للمنهاج المدرسي 

 یبین تشج�ع األهل لألبناء على المطالعة  36جدول رقم 

 الجنس     
 

 المطالعة

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %80 64 %47.5 38 %32.5 26 نعم

 %20 16 %5 4 %15 12 ال

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

تجـد تشـج�عا و حثـا   %80أن نسـ�ة كبیـرة مـن أفـراد العینـة و تقـدر بـــ  36یوضح الجدول رقم      

ذكــور و قــد  % 32.5إنــاث و نســ�ة  % 47.5مــن طــرف األهــل علــى المطالعــة مقســمة بــین نســ�ة 

 نجد من األول�اء من �شجع أبناءه على المطالعة رغم عدم ممارسته لها .

ذكــور و نســ�ة % 15ال �شــجعها أهلهــا علــى المطالعــة ، مقســمة بــین نســ�ة  % 20تلیهــا نســ�ة      

 34ففاقد الشيء ال �عط�ه فنس�ة األول�اء الذین �طالعون الكتب قلیلة حسب الجـدول رقـم إناث  5%
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و �عاني �عض التالمیذ في هذه الفئة من مشـاكل عائل�ـة ناتجـة عـن انفصـال األهـل و عـدم اسـتقرار 

 داخل األسرة .

س حب المطالعة لدى األبناء البد من تعو�دهم علیها منذ الصـغر و تشـج�عهم لتصـ�ح لـدیهم و لغر  

�صــعب التخلــي عنهــا و هنــاك وســائل عدیــدة للتشــج�ع فقــد �كــون معنو�ــا �ــالتحفیز  ة�الممارســة عــاد

�الكلمــات و المـــدح االیجــابي حـــین انتهــاء التلمیـــذ مــن قـــراءة كتــاب معـــین و محاولــة مناقشـــة �عـــض 

�الجهود التي بذلت تسمح للطفل بتكو�ن مشاعر الكرامة الضـرور�ة للنجـاح  فاإلشادةت معه المعلوما

الروا�ــات د الالزمــة لشــراء الكتــب و القصــص و و قــد �كــون ماد�ــا �شــراء الكتــب و تزو�ــد التلمیــذ �ــالنقو 

 التــي تنــال رضــاه مــع العلــم أن الوســیلة المســتخدمة لتشــج�ع الطفــل تــؤدي إلــى تنم�ــة احتــرام الــذات

والطفل الذي �متلك تقدیر عال�ا للذات لد�ه ثقة في قدراته و حل المشـاكل �عـرف أ�ضـا حـدود قدراتـه 

 و �ستط�ع طلب المساعدة عند الحاجة .

ـــ       ل ألنهـــا ، تنمـــي قدراتـــه الفكر�ـــة و التعـــود علـــى المطالعـــة لـــه أثـــار ایجاب�ـــة علـــى دراســـة الطف

مــادة اللغو�ــة عنــد التلمیــذ و تعلــم أمــور جدیــدة قــد تزو�ــده �الخ�ــال العلمــي و تعمــل علــى تحســین الو 

 تساعده في تحسین مستواه الدراسي .
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 الدراسي. همتحصیل فيیبین دور اهتمام الوالدین �النتائج الدراس�ة لألبناء  37جدول رقم 

 الجنس          
 االهتمام
 �النتائج

  األم األب

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %88.75 142 %47.5 76 %41.25 66 نعم

 %11.25 18 %2.5 4 %8.75 14 ال

 %100 160 %50 80 %50 80 المجموع

 

من األول�اء یتا�عون �اهتمام  % 88.75إلى أن هناك نس�ة  37ل رقم و تشیر معط�ات الجد       

مــن األول�ــاء ال یهتمــون �النتــائج الدراســ�ة  %11.25أمــا نســ�ة  نتــائج األعمــال المدرســ�ة لألبنــاء ، 

 لألبناء.

أن اآل�اء و األمهـات �حرصـون كـل الحـرص علـى التحصـیل الجیـد و من هذا كله �مكن أن نستنتج 

ألبنـائهم ، حیــث أن هنـاك عالقــة قو�ــة بـین المســتوى الثقـافي ألســر التالمیــذ و حـرص الوالــدین علــى 

وع�ــــة المشــــكالت التــــي معرفــــة نالتعل�مــــي �المدرســــة و  صــــیل أبنــــائهممعرفـــة المســــتوى الدراســــي و تح

 هم �المدرسة و السعي لحلها .یواجهها أبناؤ 

النجاح و التفوق و ارتفاع التحصـیل الدراسـي یـرت�ط  إحرازأظهرت الكثیر من الدراسات أن لقد      

الدراســ�ة ،  م�أعمــالهاالهتمــام  إبــداءكثیــرا �مــدى تطلــع اآل�ــاء إلــى ذلــك و درجــة مســاعدة األبنــاء ، و 

 . األول�اء إرضاءنحو الدراسة و محاولة  األبناءهذا ما سیز�د من دافع�ة و 
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ــــع :   behoyer lery   حیــــث أوضــــح  ــــي الفصــــل الرا� ــــرة ف أن العــــائالت التــــي تعطــــي أهم�ــــة كبی

لتحفیــزهم علــى انجــازهم ف�صــرحون �أهم�ــة النجــاح نتــائج التــي تحصــل علیهــا األبنــاء و للمدرســة و لل

 . تماعيالتطور و التوازن و االندماج االجبدوره القاطع في النجاح المهني و المدرسي و 

�عكس فئـة مـن الوالـدین فهـي أقـل تصـر�حا �أهم�ـة النجـاح المدرسـي و یوجهـون انتقـادهم للمدرسـة و 

�قنعــوا أبنــائهم �ضــرورة التخلــي عــن المدرســة و ممارســة أعمــال لینقصــون مــن ق�مــة العمــل المدرســي 

زاد ذلــك مــن ثقــة  مــالكذات الكســب المــادي و عل�ــه فإنــه كلمــا اهــتم اآل�ــاء �أعمــال أبنــائهم المدرســ�ة 

�شــعرون �الضــیق إذا مــا تحصــل األبنــاء نجــد أن �عــض اآل�ــاء یبــدون قلقهــم و األبنــاء �أنفســهم ، كمــا 

على درجات غیر مشـجعة فـي المـواد المختلفـة و �ظهـرون ألبنـائهم أنهـم ینتظـرون نتـائج أحسـن مـن 

ذلــك و أن التحســن ممكــن فحینئــذ قــد �كــون لــدى الطفــل دافع�ــة أكبــر هــذا و ین�غــي علــى األ�ــاء أال 

مراعاة لقدراتهم و میولهم ، حیث أنه إذا یدفعوا أبنائهم نحو المز�د من العمل و تحمل الصعاب دون 

ما فشل الطفل في الوصول إلى مستوى هذه التوقعات فإن ذلك یز�د من نظرة االسـتخفاف لقدراتـه و 

 التقلیل من جهده في التحصیل.
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فـي حـل التمـار�ن أو انجـاز �عـض  لألبنـاء : یبـین مـدى تقـد�م الوالـدین المسـاعدة 38جدول رقم 

 زل�ة للمساهمة في ز�ادة تحصیلهم الدراسي الواج�ات المن

 الجنس     
 تقد�م

 لألبناء المساعدة

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %58.75 47 %30 24 %28.75 23 نعم

 %41.25 33 %22.5 18 %18.75 15 ال

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع

 

هم فـي حـل ول�اء صرحوا �أنهم �ساعدون أبنـاؤ من األ  %58.75یتبین لنا من هذا الجدول أن      

�عــض الواج�ــات المدرســ�ة و قــد یرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع المســتوى التعل�مــي لأل�ــاء كــذلك �ســاعدون 

الحاجــــة إلـــى النجـــاح و التقــــدیر  إشـــ�اعأبنـــائهم فـــي المـــذاكرة و حفــــظ الـــدروس و هـــذا محفــــز علـــى 

هم مــنهم صــرحوا �ــأن أبنــاؤ   %41.25نسـ�ة  مسـاعدتهم علــى حــل التمــار�ن الصـع�ة فــي حــین نجــدو 

 یراجعون دروسهم دون مساعدة .

ـــب      ـــاؤ یتضـــح إذن مـــن الجـــدول أن أغل ـــى أن یتفـــوق أبن ـــاء �حرصـــون عل ـــإنهم اآل� ـــالي ف هم و �الت

�حرصـــون علـــى ت�ســـ�ط األمـــور الصـــع�ة لـــدیهم ممـــا ســـ�حدث تقار�ـــا بـــین النظـــام األســـري و النظـــام 

و مـن ثـم  جـو الدراسـةخالله اآل�اء مع أبنـائهم مشـا�ه ب یتعامل منالمدرسي ، أي �ص�ح الجو الذي 

األبنـاء ، كمـا �صـ�ح الطفـل أكثـر دافع�ـة نحـو �ة زوال ذلك الخوف و القلق الذي كثیرا ما �ط�ـع نفسـ

مقارنــة �التالمیــذ المتــأخر�ن یتعــود علــى المثــابرة و االجتهــاد و العمــل المدرســي و تحقیــق النجــاح ، و 

أن غیر المتفوق دراس�ا غال�ا ما یتر�ـى فـي أسـرة ال تقـدر  ) HERBERT( هر�رت دراس�ا ، فقد أكد
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و  قتـــه مـــع أســـرته سلســـة ، كمـــا أن األول�ـــاءاالنجـــاز الـــذاتي و التعلـــ�م و االســـتقالل�ة كمـــا تبـــدو عال

 خاصة األب یبدو غیر م�ال بتحصیل الطفل الدراسي .

ــ�م اآل�ــاء �عكــس �شــكل م�اشــر التفاعــل  اإلشــارةو فــي هــذا المجــال ین�غــي       إلــى أن مســتوى تعل

اللغوي داخل المنزل مما یز�د من كم المفردات التي �سمعها الطفل و �ستوعبها أثناء المناقشـة سـواء 

بنائهم أثنـاء دراسـتهم أو أثنـاء الجلسـات العائل�ـة ، و تلعـب األسـرة إذن ألتعلق األمر �مساعدة اآل�اء 

 في نمو المحصل اللغوي لدى الطفل .  إیجا�ا دورا �ارزا سل�ا أو

 �أهم�ة المدرسة و المعرفة  أبنائهم قومون بتحس�س: یبین لنا إذا كان األول�اء � 39جدول رقم 

 الجنس     
 

 االحتماالت

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %88.75 71 %46.25 37 %42.5 34 نعم

 %11.25 9 %6.25 5 %5 4 ال

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع

 

أبنـــائهم �أهم�ـــة المدرســـة  بتحســـ�س�قومـــون  % 88.7نالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول أن أكبـــر نســـ�ة   

 .بذلكمن األول�اء ال �قومون  % 11.25، و نجد أن نس�ة والمعرفة

أبنائهم �أهم�ـة الدراسـة و المعرفـة  بتحس�س و من خالل هذا نستخلص أن األول�اء الذین �قومون    

 مداركـــهتــوعي التـــي معــارف الو  فــي اكتســـاب الخبــرات األبنـــاءعلــى شخصــ�ة  یــؤثرون �شــكل كبیـــر

، و �عـود هـذا  الدراسـي  همتحصـیلعلى التعلم ممـا �سـاهم فـي ز�ـادة  التي تساهم في القدرةالمعرف�ة و 
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ــ و التوج�ــه مــن طــرف  اإلرشــادمز�ــد مــن  إلــى األبنــاءطب�عــة مرحلــة المراهقــة التــي �حتــاج فیهــا  ىإل

 والدیهم بهدف توعیتهم .

 نات عن الحالة الماد�ة ألسر العینة اب� 1-2-4

 مقدار األجر للوالدین على التحصیل الدراسي لألبناء  تأثیر یبین 40جدول رقم 

 الجنس         
 

 األجر(دج)فئة

   األم األب

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %46.25 74 %43.75 70 %2.5 4 متوفي  –�طال 

5000-10000 6 3.75% 2 1.25% 8 5% 

11000-15000 34 %21.25 4 %2.5 38 23.75% 

16000-20000 8 5% 2 1.25% 10 6.25% 

 %18.75 30 %1.25 2 %17.5 28 فما فوق  21000

 %100 160 %50 80 %50 80 المجموع

 

نسـ�ة �عـد اسـتثناء  % 53.75أن أكبر نس�ة من أول�اء العینـة تقـدر بـــ  40من الجدول رقم  یتضح -

مختلـــف و ینتمـــي إلـــى فئـــات مختلفـــة  و أجـــرهم  %50المتقاعـــدین ، هـــم عـــاملون بنســـ�ة  األول�ـــاء

 تحددها طب�عة العمل المنجز .

 دج) بنس�ة 15000-11000إن أكبر نس�ة من األول�اء العاملین أجرهم ینتمي إلى الفئة ( -

خاصــة �عــد ز�ــادة تــوفیر متطل�ــات الح�ـاة و  و هـو أجــر مــنخفض نســب�ا و ال �سـاعد علــى% 23.75

 أمهات . % 2.5نس�ة آ�اء و  % 21.25نقسم هذه الفئة إلى غالء المع�شة ، و تاألسعار و 
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و مــا �الحــظ مــن هــذه النســب رغــم قلــة األجــر إال أن مســتوى التحصــیل الدراســي لألبنــاء ال    

 �أس �ه .

دج فمــا فــوق) و 21000مــن األول�ــاء العــاملین أجــرهم ینتمــي إلــى الفئــة (  %18.75تلیهــا نســ�ة  -

 أمهات . % 1.25أ�اء و نس�ة   %17.5تنقسم هذه الفئة بنس�ة 

ال �ـــأس �ـــه ممـــا �ســـاعد علـــى تـــوفیر العـــ�ش  مقـــدار األجـــر و مـــا �الحـــظ مـــن هـــذه النســـ�ة أن  

المحترم لألسرة خاصة في حالة وجود عدد قلیل من األبناء إلى جانب وجود دخـل أخـر إضـافي 

 .معا  ن رة و عمل الوالدیلألس

أ�ـاء  % 5دج) تنقسـم بـین نسـ�ة 20000-16000یتراوح أجر هذه الفئـة ( % 6.25تلیها نس�ة  -

 أمهات .  %1.25و نس�ة 

أمهـــــــات تمثـــــــل أجـــــــر هـــــــذه الفئـــــــة             % 1.25أ�ـــــــاء و   %3.75تنقســـــــم بـــــــین   %5ثـــــــم نســـــــ�ة  -

ین و هــو یــال�ســ�ط أو أم يمــ�التعل دج) حیــث تمثــل العمــال ال�ســطاء ذو المســتوى 5000-10000(

 آخــر اب دخــلأجــر مــنخفض ال �كفــي لســد حاجــات األســرة الضــرور�ة و تــزداد أزمــة األســرة فــي غ�ــ

 . إضافي

 على التحصیل الدراسي لألبناء.سل�ا النسب األخیرة أن انخفاض األجر انعكس  و �الحظ على هذه

تمثــل نســ�ة األول�ــاء الــذین �عــانون مــن  % 46.25و أخیــرا النســ�ة ال�اق�ــة مــن الجــدول و المقــدرة  -

 ألن هناك فرقا . اآل�اءال�طالة أو المتوفین و هنا یجب أن نفصل بین نسب األمهات و 
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الق�ــام علــى قــد �ســاعد �قائهــا �ــالمنزل   % 43.75نســ�ة األمهــات الماكثــات �ــالمنزل و المقــدرة ف -

قبتهم بــدورها كزوجــة و أم خاصــة إذا كانــت متعلمــة و واع�ــة �طب�عــة دورهــا فاهتمامهــا �أبنائهــا و مــرا

 توجیههم قد �كفل الحصول على نتائج دراس�ة جیدة .و 

األ�ــاء الــذین �عــانون مــن �طالــة  و نســ�ة % 2.5متــوفین و المقــدرة ال اآل�ــاءالنســ�ة ال�اق�ــة تمثــل   -

هذه النس�ة تعاني من مشاكل كثیرة داخل األسرة و خارجهـا �سـبب فقـدان األجـر و دور المعیـل فـي و 

 إضــافيقــد تصــل إلــى حــد الطــالق خاصــة فــي غ�ــاب دخــل التــي األســرة فتــوتر العالقــات األســر�ة و 

 لألسرة و غ�اب التواصل .

�الحـظ مــن هـذه النســب أن معانــاة األب مـن ال�طالــة أو فقـدان األجــر قــد یـؤدي إلــى انخفــاض  و    

 التحصیل الدراسي لألبناء و یؤثر فیهم .

أن األسـرة �حاجـة إلـى دخـل �ضـمن  40مـن الجـدول رقـم  إلیهـاو النتیجة التي �مكـن التوصـل       

�عــة العمــل هــي التــي تحــدد ق�مــة لهــا تــوفیر ضــرور�ات الح�ــاة مــن أكــل و شــرب و ملــ�س ... و طب

ت الموجـودة بـین أعضـائها مـن جهـة األجر ، و الذي �عد مـن المعـاییر األساسـ�ة التـي تحكـم العالقـا

�ینها و بین المجتمع من جهة أخرى ، و �حدد مقـدار األجـر الحالـة الماد�ـة لألسـرة و الـذي �سـاهم و 

 في اكتساب األسرة مكانة اجتماع�ة معینة .

خارج  عمل الوالدین معانجد أن األجر على األسرة و األبناء معا ، ففي �عض حاالت و یؤثر      

األبناء و التأثیر علـى تحصـیلهم الدراسـي فـرغم  إهمالا لفترات طو�لة قد یؤدي إلى مانشغالهالمنزل و 

  .ا منخفض�كون جیدة إال أن التحصیل الدراسي لألبناء التوفر الحالة الماد�ة 



 عرض و تحلیل الب�انات و نتائج الدراسة المیدان�ة                    السادسلفصل ا
 

 177 

الــدروس ، أدوات الدراســة ، الجــو المالئــم : تــوفر األســرة كــل شــيء �حتاجــه األبنــاء للدراســة و قــد  –

خاصة في مرحلة المراهقة یتمرد على األوضاع األسر�ة و �فضل التخلي لكن االبن و ، الخصوص�ة 

 عن مقاعد الدراسة لحصوله على نتائج دراس�ة منخفضة .

سـلب�ة علـى األسـرة و األبنـاء فعـدم تمكـن األسـرة مـن  ار و من جهة أخرى نجد أن للفقر كـذلك أثـا    

�ضـطر توفیر المستلزمات الضرور�ة لألبناء من أكل و مل�س و دروس خصوص�ة و ضیق السكن 

من مخاطر یؤثر على تحصیلهم الدراسي و كذلك من أس�اب  الشارع و ما �مثله إلىاألبناء للخروج 

اض األجـــر لـــدى العمـــال ال�ســـطاء و أصـــحاب التعلـــ�م ز�ـــادة الفقـــر ارتفـــاع معـــدالت ال�طالـــة و انخفـــ

 ال�س�ط .

مستلزمات الدراس�ة لعینة ال�حـث المسـاعدة علـى المـذاكرة و مراجعـة الیبین توفیر  41جدول رقم 

 الدروس 

 الجنس           
 

 االحتماالت

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %77.5 62 %40 32 %37.5 30 نعم

 %22.5 18 %12.5 10 %10 8 ال

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع

 

یـوفر لهـا أهلهـا   %77.5أن نسـ�ة كبیـرة مـن األبنـاء و تقـدر بــــ  41توضح نتائج الجـدول رقـم      

.. ، فالهـدف الرئ�سـي لمعظـم األسـر هـو مستلزمات الدراسـة مـن كتـب و أدوات مدرسـ�ة و كـرار�س .

تحقیق نجاح أبنائهم في المدرسة �صفة خاصة و ح�اتهم �كل جوانبها �صفة عامة ، و یتم هذا عن 
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ــــق تــــوفیر مــــا �حتاجــــه األبنــــاء مــــن مســــتلزمات و أدوات تقتضــــیها مزاولــــة الدراســــة فــــي حــــدود  طر�

 األسرة . فيد األفراد الماد�ة لألسرة و الذي �حدده مستوى الدخل و عد اإلمكان�ات

مسـتلزمات الدراسـة و یرجـع السـبب  همآ�ـاؤ من األبنـاء ال یـوفر لهـم  % 22.5�المقابل نجد نس�ة    

عــدد الكبیــر قــات األســر�ة نتیجــة الطــالق ، أو للفــي ذلــك لضــعف دخــل األســرة و عــدم اســتقرار العال

ضـعفه نتیجـة معانـاة الوالــدین لألبنـاء المتمدرسـین داخـل األسـرة الواحـدة خاصـة فـي غ�ـاب الـدخل أو 

 من ال�طالة أو خروج األب للتقاعد .

) أن معظـــم اســـر عینـــة الدراســـة  40و فـــي النها�ـــة �مكـــن لنـــا أن نســـتنتج مـــن نتـــائج الجـــدول رقـــم ( 

 تحاول قدر اإلمكان توفیر مستلزمات الدراسة لألبناء .

 یبین دخل األسرة �كفي لتلب�ة احت�اجات التمدرس  42جدول رقم 

 الجنس     
 

 تلب�ة
 احت�اجات التمدرس  

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %26.25 21 %17.5 14 %8.75 7 نعم

 %73.75 59 %35 28 %38.75 31 ال

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع

  

تقـــدر بنســـ�ة   الجـــدول أن اكبـــر نســـ�ة  مـــن األســـر التـــي ال تلبـــي احت�اجـــات التمـــدرسیبـــین لنـــا    

 .أســـر الـــذكور مـــن %38.75و نســـ�ة  اإلنـــاثأســـر مـــن   % 35بـــین نســـ�ة  منقســـمة  % 73.75

مقســمة بــین نســ�ة   %26.25 مقارنــة �األســر التــي تلبــي احت�اجــات التمــدرس ألبنائهــا فتقــدر بنســ�ة 

 أسر الذكور . من  %8.75ونس�ة  اإلناثأسر  من 17.5%
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إال أنـــه  ألبنائهـــا  تحـــاول قـــدر اإلمكـــان تـــوفیر احت�اجـــات التمـــدرس األســـرمعظـــم  إنو منـــه نســـتنتج 

�سبب غالء المع�شة و ز�ادة احت�اجات األبناء  و كـذلك كبـر حجـم األسـرة ممـا أدى صـعو�ة الح�ـاة 

االجتماع�ــة ، و كــذلك یرجــع عــدم تلب�ــة احت�اجــات التمــدرس إلــى عــدم االهتمــام و االكتــراث �مصــیر 

 لدراسي مما یؤثر على تحصیلهم الدراسي .األبناء ، و �مستقبلهم ا

 إال إن هناك اسر تشجع أبنائها �الرغم من الصعو�ات المع�ش�ة التي �ع�شونها .

 لألسرة  إضافيدخل یبین وجود :  43جدول رقم 

 الجنس     
 وجود

 دخل إضافي

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %11.25 9 %6.25 5 %5 4 نعم

 %88.75 71 %46.25 37 %42.5 34 ال

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع

 

مقارنـة  ضـع�فة % 11.25 إضـافياألسـر التـي لـدیها دخـل نسـ�ة  إن :  43یبین لنا الجدول رقم   

ر سـأ % 46.25منقسـمة بـین نسـ�ة  % 88.75المقدرة بنسـ�ة و  إضافيالتي ل�س لها دخل  �األسر

 .الذكورأسر  % 42.5اإلناث و نس�ة 

و هذا الدخل �ساهم في تحسین القـدرة الشـرائ�ة لهـذه األسـر و تلب�ـة متطل�ـاتهم المتزایـدة بز�ـادة       

عــدد األفــراد و ز�ــادة أعمــارهم ، و قــد �كــون هــذا الــدخل بجانــب دخــل الوالــدین مــن عمــل أحــدهما أو 

 اطـة و الطـرز فـي البیـت كالهما و یتضمن استئجار عقارات أو عمل أحـد األبنـاء أو ق�ـام األم �الخ�

إضـافة إلـى ذلـك وجـود دخـل أو ق�ام األب �أعمـال إضـاف�ة �عـد الـدوام كسـ�اقة سـ�ارة األجـرة  مـثال ، 
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 ، او تقاعـد فـي الجزائـر او فرنسـا مجاهـد األقارب كالجد الذي یتقاضى منحـةإضافي من خالل أحد 

عنـــدما خاصـــة فـــي حالـــة �طالـــة  الوالـــدین أو ضـــعف ق�مـــة الـــدخل   بـــدیلال دخلالـــ و تظهـــر ق�مـــة  

 األصلي من األجر كما في حاالت العمال ال�سطاء أو المتقاعدین .

 : یبین امتالك س�ارة ألسر العینة  44جدول رقم 

 الجنس        
 امتالك
 س�ارة 

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %21.25 17 %8.75 7 12.5% 10 للعمل بها نعم

لالستعماالت 

 الیوم�ة

20 25% 5 6.25% 25 31.25% 

 %47.5 38 %37.5 30 %10 8 ال

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع

 

من نجد ة تملك أسرها س�ار  % 52.5نالحظ من الجدول أعاله أن نس�ة كبیرة من عینة ال�حث      

االسـتخدام الشخصـي و غال�ـا هـذه للتـنقالت الیوم�ـة و سرهم الس�ارة تستخدم أ % 31.25بینهم نس�ة 

المــتالك  إضــافةاألســر حالتهــا الماد�ــة جیــدة �ســبب األجــر المرتفــع لــألب أو لعمــل الوالــدین معــا ، و 

 . إضافي�عض هذه األسر لدخل 

تسـتغلها فـي العمـل  % 21.25في حین أن النس�ة ال�اق�ة من األسر التي تمتلك سـ�ارة و المقـدرة بـــ 

ارة أجرة أو لنقـل ال�ضـائع ... ، و هـذه األسـر حالتهـا الماد�ـة متوسـطة و قـد قامـت �شـراء سـ�ارة كس�

بهــدف العمــل بهـــا و تلب�ــة متطل�ــات الح�ـــاة الضــرور�ة و هنــاك مـــن األســر مــن لجـــأ إلــى االســـتدانة 
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 مرهونــة بــین تــوفیر حاجــات األســرةللــتمكن مــن دفــع ثمــن الســ�ارة بهــدف العمــل بهــا ، و ت�قــى دائمــا 

 �ین تسدید األقساط .و 

من العینة ال �ملك أهلها سـ�ارة و یرجـع ذلـك لفقـر األسـرة و ضـعف  % 47.5و أخیرا نجد نس�ة    

 الدخل و معاناة �عض اآل�اء من ال�طالة .

س�ارة دلیل على الحالـة الماد�ـة الم�سـورة لألسـرة و ذلـك مـن خـالل مـا تـوفره و تـدخره مـن  امتالكإن 

 �ساهم في تغط�ة نفقات األسرة . إضافيأجر الوالدین العاملین أو في حالة وجود دخل 

 : یبین تلقى الدروس الخصوص�ة في التحصیل الدراسي لألبناء  45جدول رقم 

 الجنس     
 تلقي

 الدروس

  إناث  ذكور

 المجموع

 

 %النس�ة
 % ت % ت

 %53.75 43 %37.5 30 %16.25 13 نعم

 %46.25 37 %15 12 %31.25 25 ال

 %100 80 %52.5 42 %47.5 38 المجموع
 

تشیر معط�ات الجدول المبین أعـاله أن أغلب�ـة أول�ـاء التالمیـذ أفـراد العینـة صـرحوا �ـأن أبنـائهم      

ال یتلقــون  % 46.25�المقابــل نجــد نســ�ة  و %53.75خــارج القســم بنســ�ة  یتلقــون دروس تدع�م�ــة

هــذه الــدروس مكملــة لعمــل المدرســة و تســاهم كثیــرا فــي  أصــ�حتلقــد دروس تدع�م�ــة خــارج القســم 

و خاصـة الضـعاف مـنهم و رغـم مـا یوجـه لهـا مـن انتقـادات فلهـا دور هـام فـي  األبنـاءتحسین نتـائج 

 .التحصیل الدراسي 



 عرض و تحلیل الب�انات و نتائج الدراسة المیدان�ة                    السادسلفصل ا
 

 182 

أن النجاح المدرسي �عتمد أساسا على كم التحصیل الدراسي فإن هذا األخیر �عتمد كـذلك  �ما      

 ر�و�ـة المتـوفرة و ال ینكـر أحـد أن التعلـ�معلى قدرات المدرسین و طرقهم في التـدر�س اإلمكان�ـات الت

ات لـذلك و نعنـي فـي هـذا الصـدد �الـذ اإلمكان�ـات�ص�ح فعاال إلى حد كبیر كلما تـوفرت الوسـائل و 

دراســـ�ة مدعمـــة لفهـــم و اســـت�عاب  كوســـائل مدعمـــة و هـــي ع�ـــارة عـــن أنشـــطة الـــدروس الخصوصـــ�ة

المقرر الدراسي و هي ل�ست في متناول جم�ع التالمیذ ، لكن ما یهمنا أكثـر أنـه تحـدث غال�ـا تـأثیرا 

 م�اشرا على قدرات التلمیذ و دافعیته للدراسة و من ثم ارتفاع تحصیله الدراسي و تك�فه .
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 :مناقشة النتائج  -1

علـــى  اإلجا�ـــة، و كـــذا  إلیهـــاحتـــى �كتمـــل أي �حـــث البـــد مـــن عـــرض النتـــائج التـــي توصـــل        

و ذلــك �الكشــف عــن الواقــع و االقتــراب مــن الحقــائق مــن  �اإلیجــابفــروض ال�حــث ســواء �ــالنفي أو 

 خالل تحلیل الب�انات المجمعة من المیدان و تقد�م الشواهد ذات الصلة �مشكلة ال�حث .

درجـة اذ فقط بل هناك المنهج الدراسي و إن التحصیل الدراسي ال یرت�ط �عالقة التلمیذ و االست      

ة و االقتصـــاد�ة فـــي المجتمـــع ، و مـــن جهـــة أخـــرى الوســـط و مســـایرته للتغیـــرات االجتماع�ـــ مرونتـــه

األسري الذي �ع�ش ف�ه التلمیذ و كذالك المسـافة التـي �قطعهـا التلمیـذ مـن األسـرة إلـى المدرسـة مـثال 

الشارع و المح�ط ، و في �حثنا هذا سلطنا الضوء علـى جانـب واحـد مـن ح�ـاة التلمیـذ مركـز�ن علـى 

ع م�ادینها لم أن غا�ة العلوم االنسان�ة بجم�دراسي لألبناء مع العالتحصیل ال فيدور و حجم األسرة 

هي فهم واقع االنسان سواء االجتماعي و االقتصادي و االعـداد العلمـي و الحالـة العائل�ـة لألسـرة و 

طب�عـي أن هــذه ن�ـة و مـن ثـم اســتخالص النتـائج ، و هـذا الفهـم �كـون بدراســة ذلـك الواقـع دراســته میدا

بـل هـي وسـیلة لتطـو�ر الواقـع االنسـاني و النتائج كغیرها من نتائج العلوم ل�ست غا�ة فـي حـد ذاتهـا 

 حل مشاكل المجتمع .

و للوصـول إلـى نتـائج كــان البـد مـن ترجمــة االرقـام إلـى معط�ـات و وقــائع و حقـائق �مكـن فــي      

 ظلها الوصول إلى الحق�قة .

م االجتماع�ــــة ال تـــرفض تمامــــا و ال تقبـــل تمامــــا ، �ســـبب تعقــــد الواقــــع و الفرضـــ�ات فــــي العلـــو     

االجتماعي الذي استنتجت منه الفرضـ�ة االساسـ�ة ، كمـا أن المتغیـرات فـي ال�حـث ال �مكـن فصـلها 

 و عزلها عن �عضها .
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إن تفر�ـــغ الب�انـــات و تبو�بهـــا و الـــر�ط بـــین لمتغیـــرات یـــؤدي إلـــى وصـــف الواقـــع و تحو�لـــه إلـــى     

نات عدد�ة و هذا الوصف للواقع علـى هـذا الشـكل هـو المرحلـة األولـى فـي تفسـیره ، و ت�قـى هـذه اب�

 وصف الواقع بجوان�ه المتعددة .طر�ق لتفسیر أعمق و أدق و هذا یتم عن  االمرحلة منطلق

عــرض نتــائج الب�انــات الشخصــ�ة للتعــرف علــى الخصــائص االجتماع�ــة و الشخصــ�ة و یبــدأ هــذا ال 

 ث و كانت أهم النتائج التي توصلنا إلیها على النحو التالي : لعینة ال�ح

 :نتائج الب�انات الشخص�ة  1-1

اناث تتراوح أعمـارهم  % 47.5ذكور مقابل نس�ة  % 52.5تتكون عینة ال�حث من نس�ة      

 سنة �اعت�ار إعادة السنوات الدراس�ة عند �عض التالمیذ . 16-12بین 

عمر�ة حرجة و هي مرحلـة المراهقـة التـي تتمیـز �حـدوث تغیـرات جسـد�ة تمر عینة ال�حث �مرحلة   

تضع ن الك�ار من أجل تأكید الذات ، و و نفس�ة تشعر المراهق �الحاجة إلى االستقالل و االبتعاد ع

 هذه التغیرات المراهق في موقف حساس أمام أسرته و المجتمع المح�ط �ه .

 % 45�حــددها المعــدل الدراســي فهنــاك نســ�ة  و تنقســم عینــة ال�حــث إلــى ثــالث مجموعــات   

 % 13.75و أخیــــرا نســــ�ة  13معــــدلهم �فــــوق  % 41.25تلیهــــا نســــ�ة  12-10معــــدلهم بــــین 

اعادوا احدى السنوات الدراس�ة و تختلف أس�اب االعادة مـن تلمیـذ ألخـر و  09معدلهم أقل من 

الوالـدین أو الفقـر تتمحور حول ضعف المستوى أو المرض و الخضـوع لجراحـات ، أو انفصـال 

 .... الخ 

و تمارس عینة ال�حث هوا�ات متعددة ، و قد أشـارت احـدى الدراسـات الحدیثـة أن مـن ال هوا�ـة 

لــــه ال شخصــــ�ة لــــه ، و هــــي تتمحــــور حــــول الرســــم ، ممارســــة الر�اضــــة ، المطالعــــة ، ســــماع 
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  اطــة و تر��ــة الحیوانــات الموســ�قى و هوا�ــات أخــرى كجمــع الطوا�ــع ، حــب الطــبخ ، الخ�

 الخ ..…األل�فة

مـن العینـة مزاجهـا یجمـع بـین  %47.5أما عن المزاج العام للتالمیذ فهو ینقسـم إلـى نسـ�ة      

 %13.75مــن العینــة مزاجهــا هــادئ و أخیــرا نســ�ة  %38.75العصــب�ة و الهــدوء تلیهــا نســ�ة 

التعامـل معـه ، كمـا یـؤثر فـي  مزاجها عصبي ، و المزاج العـام الغالـب علـى الفـرد حسـب طر�قـة

طر�قــة تأقلمــه و طر�قــة تفاعلــه مــع المجتمــع المحــ�ط �ــه ، فالتالمیــذ ذو األمزجــة الهادئــة تســهل 

المعاملة معهم و هم أكثر طاعة و سهولة فـي التفاعـل ، علـى عكـس أصـحاب المـزاج العصـبي 

تاذ انتهــاج ســلوك الــذین یرفضــون االنصــ�اع لألوامــر �ســهولة و �فرضــون علــى الوالــدین أو االســ

 معین للتأقلم مع رغ�ات التالمیذ و اآلراء المتسلطة في كثیر من األح�ان .

تـدخن أح�انـا ،  %16.25ال تـدخن و نسـ�ة  %75ف�ما یخص ظـاهرة التـدخین نجـد نسـ�ة      

مـــن العینـــة تـــدخن ، و تكـــاد تكـــون هـــذه الظـــاهرة حكـــرا علـــى الـــذكور  %8.75و أخیـــرات نســـ�ة 

دة في المجتمع و تزداد خطورة هـذه الظـاهرة كـون عینـة ال�حـث مـن فئـة عمر�ـة �سبب الق�م السائ

صـــغیرة ال یـــدركون حجـــم الضـــرر الـــذي �ســـببونه لصـــحتهم كمـــا أنهـــم فـــي مرحلـــة مراهقـــة حیـــث 

وجـودهم فـي عـالم  تتداخل لدیهم المفـاه�م و تتضـارب األفكـار و �حـاولون قـدر المسـتطاع اث�ـات

 .الك�ار بتقلیدهم

أن نس�ة كبیرة من العینة تصلي سواء �صـفة دائمـة أو متقطعـة  اإلحصائ�ةكما تبین النتائج     

ســـاهم كمـــا توجـــد نســـ�ة مـــن العینـــة ترافـــق األول�ـــاء فـــي الـــذهاب إلـــى المســـجد و قـــراءة القـــرأن و ت

اد و العمــل وحــب العلــم و الــتعلم لــدى التلمیــذ تحثــه علــى االجتهــ الع�ــادات الدین�ــة فــي غــرس قــ�م

تقو�ـــة ملكـــة الحفـــظ لـــدى التلمیـــذ و تنم�ـــة قدرتـــه علـــى  فـــي، كمـــا �ســـاهم حفـــظ القـــرآن  الصـــدقو 
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التركیز و االست�عاب و �التالي �ساعدهم في تحصیلهم الدراسـي ، و تقـع المسـؤول�ة علـى عـاتق 

االول�اء من حیث توج�ه االبناء و حـثهم علـى التمسـك �ـالق�م الدین�ـة  أمـا عـن اسـتخدام االعـالم 

ال تملـك جهـاز اعـالم ألـي و  %33.75تلیهـا نسـ�ة  %41.25نس�ة كبیرة تسـتعمله اآللي فنجد 

هذا راجع إلى ضعف لقدرات الماد�ة ألسر عینة ال�حث ، مما یؤدي إلى عجز في اقتناء جهـاز 

تسـتعمله أح�انــا فـي حــدود ضـ�قة لالطــالع علـى �عــض  %25كمبیـوتر داخــل المنـزل ، و نســ�ة 

 .ز ال�حوث أو اللعب و التسل�ةنجاالمعلومات في االنترنات ال

و تمیــل عینــة ال�حــث فــي هــذه المرحلــة العمر�ــة إلــى تكــو�ن عــدد كبیــر مــن الصــداقات و ال      

�فرقون كثیرا بین مصطلحي الصداقة و الزمالة و یختلف عدد األصدقاء من تلمیـذ ألخـر ، كمـا 

 مـن یـوجههم أهلهـم لنـوعتختلف طر�قة اخت�ارهم فمن العینـة مـن یختـار أصـدقائه بنفسـه و هنـاك 

 هم.ا هناك من یختار لهم األهل أصدقاءصداقات معینة و أخیر ال معین من

و قد بینت النتائج االحصائ�ة أنـه كلمـا زاد عـدد األصـدقاء انخفـض المعـدل الدراسـي للتلمیـذ     

 و العكس صح�ح .

ا هامـا للداللـة علـى و قد تطرقنا كذلك لظاهرة التغیب عن االكمال�ة و التـي قـد تكـون مؤشـر      

إلــى أن نســ�ة كبیــرة مــن العینــة ال تحــب  جالنتــائالتالمیــذ المعرضــین للتســرب المدرســي و تشــیر 

 التغیب و ال تغیب ، إال في الحاالت الضرور�ة �سبب المرض أو وفاة أحد األقارب.

ـــ  مــن مجمــوع أفــراد العینــة فیجــب علینــا  %6.25أمــا النســ�ة التــي تحــب التغیــب و التــي تقــدر بـ

 احاطتهم �حلقة خاصة تدفع لمراق�ة ظروفهم و ال�حث في الخلف�ات االجتماع�ة ألسرهم .

الدراسة و هذا االحسـاس نـاتج عـن قـ�م  ون حبمن التالمیذ �تبین النتائج أن نس�ة كبیرة  كما     

ـــه و حـــب الدراســـة عامـــل �ســـ ـــم و طال� ـــى �عتنقهـــا الفـــرد ، تقـــدس العل ـــذ عل اعد فـــي حـــث التالمی
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االجتهــاد و محاولــة تحقیــق النجــاح و المثــابرة علــى ذلــك و �ــالعكس كــره الدراســة یولــد لــدى الفــرد 

�النفور و التخلي �التدر�ج عن مقاعد الدراسة نتیجة تفـاقم األوضـاع السـیئة و عـدم فهـم  ااحساس

 . المادة المدرسة

 نتائج التساؤالت الفرع�ة : -1-2

 التساؤل الفرعي األول ) :( نتائج خاصة �حجم األسرة و تنظ�مها  -1-2-1

تنظ�مهـــا أثــر ایجـــابي  وحجــم األســرة ل" ان  الــذي مفـــادهف�مــا یخــص التســـاؤل الفرعــي األول و      

 على التحصیل الدراسي لألبناء"

مـن  17.5أبناء تلیها نس�ة  6و  4بین  من عدد األبناء محصورة % 67.5حیث مثلت نس�ة      

أبنـاء حیـث أن لحجـم األسـرة تـأثیر كبیـر علـى تحصـیل  3إلـى  1مـن  15فما فوق و أخیرا نسـ�ة  7

حجـــم كبیـــر تـــتقلص درجـــة االهتمـــام  األبنـــاء دراســـ�ا . و هـــذا مـــا یثبـــت أنـــه كلمـــا كانـــت األســـرة ذات

ة و الــذي یــؤثر �صــفة خاصــة علــى تمــدرس العنا�ــة �أطفالهــا ألن ذلــك �كلفهــا أع�ــاء معنو�ــة و ماد�ــو 

 األبناء .

كمــا �مكــن القــول أن وجــود عــدد كبیــر مــن األبنــاء أو حــین ضــعف الــدخل أو معانــاة األب أو      

 األبناء من ال�طالة فهذا �شكل عبئا على میزان�ة األسرة .

،  % 63.75علــى التحصــیل الدراســي ال یــؤثر  االســرة و دلــت النتــائج علــى أن عــدد األفــراد الكبیــر

فــــي األســــرة خاصــــة تحصــــیلهم یتــــأثرون �عــــدد األفــــراد الكبیــــر  % 36.25نســــ�ة أن فــــي حــــین نجــــد 

 الدراسي. 

 و تختلف وجهة النظر من شخص إلى أخر و حسب الجو الموجود في األسرة .
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�الحسـ�ان و هـذا راجـع فـي خـذ حالتهـا الماد�ـة و ال تأت�اعـد الـوالدات  تلجأ إلـى ف�عض األسر       

إلـى القـ�م الســائدة فـي المجتمــع و التـي تحبــذ العـدد الكبیـر مــن األبنـاء لكــن هـذه النظــرة بـدأت تتراجــع 

�عد التغیرات االقتصاد�ة و االجتماع�ة الحاصلة في المجتمع و ما خلفته من آثار على بن�ة األسـرة 

لمع�شـــة و أزمـــة ال�طالـــة كلهـــا أمـــور فـــأثرت فـــي أداء الكثیـــر مـــن وظائفهـــا و ذلـــك راجـــع إلـــى غـــالء ا

 فـيالعـدد الكبیـر مـن األبنـاء  تركـهالـذي  ألثـرمن األسر تعید حسا�اتها و تـدرك مقـدار ا اجعلت كثیر 

میزان�ـــة األســـرة حیـــث �قـــل االهتمـــام بهـــم و بنتـــائجهم الدراســـ�ة ، و یـــزداد هـــذا الـــوعي أكثـــر �انتشـــار 

 التوع�ة نتیجة البرامج التلفز�ون�ة و الجرائد .وسائل منع الحمل �أنواعها المختلفة ، و انتشار 

 أثـره علـى اخـتالف التحصـیلترتیب األبناء من األكبر إلى األوسط إلـى األصـغر لان فو كذلك      

 . �األبناءالدراسي حسب طب�عة األسرة و الوسائل التي توفرها و درجة اهتمام الوالدین 

سـرة الممتـدة الكبیـرة �كـاد یختفـي فحتـى األسـر الممتـدة و تبین النتائج اإلحصائ�ة لل�حـث أن نظـام األ

الجــد أو الجــدة أو أحــد  فــي عینــة ال�حــث غال�ــا تتكــون مــن عــدد صــغیر مــن األفــراد اإلضــافیین ســواء

فمتطل�ات الح�اة الحضر�ة جعلت من األسرة النواة ضرورة مـن ضـرورات  األخوال ... الخ األعمام و 

ر التحرك و السـكن قـرب مركـز التصن�ع على كثیر من األسالتوافق مع ظروف المجتمع ، و فرض 

 ، و �التالي قل االلتزام القرابي و نظام االسرة الممتدة الكبیرة .العمل

ــــى و      ــــت عل ــــاء دراســــ�ا بنســــ�ة  كمــــا دل ــــى التحصــــیل األبن ــــأثیر األفــــراد المق�مــــین عل أن هنــــاك ت

 حسب طب�عة األسرة . وذلك همال یتأثرون بوجود %61.25في حین نرى نس�ة  38.75%

و ما لوحظ من النتائج االحصائ�ة ارتفاع التحصیل الدراسي خاصة إن كان حجم األسر صغیر     

االهتمــام بنوع�ــة  ممــا یــدعوا إلــىالعــدد خاصــة حــین تــوفر ظــروف الســكن المالئمــة و الــدخل المالئــم 

ثـاره السـلب�ة خاصـة فـي األبناء و ل�س عددهم و كثرتهم و أن ال یتركـوا عرضـة لمخـاطر الشـارع و أ
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حالــة ضــیق الســكن أو معانــاة األهــل مــن ال�طالــة و هــذا فــي غ�ــاب المســاحات الخضــراء �اســتق�ال 

 هؤالء األطفال و هذا ما یثبت صحة التساؤل الفرعي األول .

  : نتائج خاصة �المستوى االجتماعي داخل أسر عینة ال�حث (التساؤل الفرعي الثاني ) 1-2-2

عــد المســتوى االجتمــاعي تشــیر النتــائج االحصــائ�ة ف�مــا یخــص التســاؤل الثــاني و الــذي مفــاده " �    

 أثر ایجابي على التحصیل الدراسي لألبناء" المالئم ذا

الســكن مــرت�ط �مســتوى الــدخل ، فعنــدما تكــون الحالــة الماد�ــة جیــدة یلجــأ األهــل إلــى امــتالك       

إلى لجوء األسـرة للسـكن مـع األهـل أو اسـتئجار مسـاكن یؤدي ضعف الدخل  بینمامساكن خاصة و 

متنــاول و یــزداد األمــر القــد ال تكــون مالئمــة و متــوفرة علــى ضــرور�ات الح�ــاة و �أســعار ل�ســت فــي 

بز�ادة عدد األفراد في األسرة ، ف�ضطر األطفال تحت ضغط ضیق السكن إلى مغادرة المنـزل  اسوء

الثقاف�ـة �مختلـف خلف�ـاتهم االجماع�ـة و الغر�اء م من األطفال إلى الشارع و االحتكاك �غیرهو اللجوء 

و �عــد هــذا فــي كثیــر مــن األح�ــان طر�قــا أوال لإلنحــراف و مســتوى تجهیــز الســكن و حجمــه مــرت�ط 

 �المستوى االقتصادي و المادي لألسرة .

المختلفــة  اإلســكانمعــا ، فــرغم بــرامج  الســلطاتإن أزمــة الســكن تشــكل معضــلة تقلــق األســر و      

تعـــاني مـــن هـــذه المشـــكلة خاصـــة أصـــحاب الـــدخل  بهـــا الدولـــة الزالـــت كثیـــر مـــن االســر التــي تتعهـــد

الضعیف و ال�طالین ف�ضطرون إل استئجار المساكن التي قد ال تتوفر في كثیـر مـن األح�ـان علـى 

 في اح�ـاءتكون ض�قة و الشروط الضرور�ة للح�اة كالغاز و الماء و الكهر�اء ...الخ و مع كل هذا 

 فقیرة و �أسعار مرتفعة .

إن نســ�ة كبیــرة مــن أول�ــاء العینــة مســتمر�ن �ــالزواج و أن هنــاك نســ�ة مــنهم أعــادوا الــزواج مــرة     

زوجــاتهم أو الجمــع بــین الــزوجتین أخــرى مــنهم اآل�ــاء الــذین أعــادوا الــزواج ســواء �عــد اإلنفصــال عــن 
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مــرة أخــرى �عــد اإلنفصــال و �الحــظ مــن النســب تكــو�ن أســرة جدیــدة أمــا األمهــات فقــد أعــدن الــزواج و 

 االحصائ�ة انخفاض التحصیل الدراسي في حالة إعادة الوالدین الزواج مرة أخرى .

نس�ة كبیرة من أول�اء العینة �عملون خاصة اآل�اء مقابل نس�ة كبیرة من األمهات النتائج أ�ضا تشیر 

بنــــاء أكثــــر و تنشــــئتهم تمــــام �األاإله الماكثــــات �البیــــت و اللــــواتي قــــد �ســــاعدهن هــــذا الوضــــع علــــى

المعــاییر األساســ�ة فــي تــوجیههم �صــورة صــح�حة ، إن طب�عــة العمــل تحــدد ق�مــة األجــر الــذي �عــد و 

و  المجتمــع الجزائــري أثــرت علــى األســرةالتــي تحكــم العالقــات بــین األفــراد ، فــالتغیرات الحاصــلة فــي 

خر�جــي الجامعــات و تــزداد أوضــاع األســرة أدت إلـى ز�ــادة نســ�ة ال�طالــة خاصــة بــین فئـة الشــ�اب و 

 . هاسواءا في ظل غ�اب دخل إضافي �ساهم في تغط�ة نفقات

ــــت و حســــب طب�عــــة       ــــات �البی ــــل األمهــــات الماكث ــــر نســــ�ة مــــن ال�طــــالین تمث و نالحــــظ أن أكب

ـــى تحســـین  ـــل العكـــس قـــد �ســـاعد عل ـــر إشـــكاالت ب ـــة األم قـــد ال �عتب الموضـــوع المـــدروس فـــإن �طال

 دراسي لألبناء من خالل االعتناء �األبناء و االهتمام الم�اشر بهم .التحصیل ال

ف سـلطته و هیبتـه فـي یـؤدي إلـى ضـعفـإن ذلـك لكن في حالة فقدان األب لـدوره كمعیـل لألسـرة     

فـــي حالـــة عمـــل الزوجـــة ممـــا یـــؤدي إلـــى ظهـــور مشـــاكل داخـــل األســـرة  اتـــزداد األمـــور ســـوءالمنـــزل و 

األب تعرضـــه لكثـــرة الطل�ـــات و أمـــام تـــنعكس علـــى األبنـــاء و تحصـــیلهم الدراســـي ، كمـــا أن �طالـــة 

مــع الزوجــة  اتالشــجار تظهــر  اضـغط الحاجــات الضــرور�ة لألبنــاء خاصــة إن كــان حجــم األســرة كبیــر 

 إلى حد الطالق . ذلك قد �صلو 

ا ف�مــا یخــص المتقاعــدین فقــد بینــت نتــائج الدراســة أن العامــل �فقدانــه لمنصــب العمــل �ســبب أمــ     

 التقاعد �فقد عدة امت�ازات كان یتمتع بها في ح�اته المهن�ة .
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على األبنـاء فقـدان المعیـل و غ�ـاب دخـل  انجد أن له أثار ففي عینة ال�حث  اآل�اءأما عن وفاة      

عوامـل تـؤثر علـى تحصـیل إضافي خاصة إذا كانت األم ال تعمل أو أعادت الزواج مرة أخـرى كلهـا 

 األبناء دراس�ا .

قلیلــة فــي عینــة ال�حــث  م خــارج المنــزل و نالحــظ أن نســ�ة العــامالتعمــل األ أمــا ف�مــا یخــص     

العدیـد مـن السـلب�ات مثلمـا لـه مـن  لعـل خـروج المـرأة للعمـل لـه لمنزل ومقارنة �األمهـات الماكثـات �ـا

حاجات المنزل خاصة في حالـة عمـل الـزوج ، لكـن  مرأة �عملها تساهم �أجرها في تل�ةاالیجاب�ات فال

عـــدم و �عـــض الســـلب�ات كإهمـــال أبنائهـــا نتیجـــة ال�قـــاء مـــدة طو�لـــة خـــارج المنـــزل  ینـــتج عـــن ذلـــكقـــد 

 اإلهتمام بتحصیلهم الدراسي .

ء دورها كأم و زوجة فتضـطر ظهور قصور في أدا إلى یؤدي عمل المرأة خارج المنزل و عندما    

ن األمومة كر�ـاض األطفـال ممـا في أداء الدور �االستعانة �األهل أو مؤسسات تمته عجزال لسد هذا

 یؤثر على تحصیله الدراسي .و الطفل فر�سة الختالف أسلوب التر��ة و الثقافات  �عرض

إذ �مكــن القــول أن األســرة تعتمــد فــي ح�اتهــا علــى مجموعــة مــن  المقومــات لتــتمكن مــن الق�ــام     

 بوظ�فتها كمؤسسة إجتماع�ة لذلك فهي �حاجة لدخل �سمح لها بتوفیر متطل�ات الح�اة المختلفة .

للتلمیذ �سـاعده  او النتیجة التي �مكن التوصل إلیها أن االستمرار�ة في الزواج للوالدین تؤمن جو     

التحصـیل ، خاصـة إذا انتقـل األبنـاء هـذا على التحصیل الدراسي و أن الطالق یؤدي إلى انخفـاض 

 للع�ش في بیت األقارب كاألجداد و األعمام و األخوال.

أفضـــل  فــذلك �عـــض المشــاكلأن االســتمرار�ة فــي الـــزواج حتــى و إن اعترضــت األســرة كمــا و      

 . المفككةللتلمیذ من جو األسرة 
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لــب عمــل الوالــدین معــا أو و هــذا یتطكــاف و كــذلك �مكــن القــول أن األســرة �حاجــة إلــى دخــل      

محـ�ط ذلك من أجل سد حاجاتها الضرور�ة و كذلك فإن استقرار الح�اة الزوج�ة ینشـأ عنـه أحدهما و 

 �ساعد األبناء على الدراسة.

أنه في وجود عدد كبیر من األفراد في مسكن و ما �مكن استنتاجه من اإلحصائ�ات المیدان�ة       

ضیق غیر مالئم للح�اة و ینقص التحصیل الدراسـي لألبنـاء و فعـدم وجـود مكـان مخصـص للدراسـة 

حیـث ال الشارع  لل�قاء طو�ال فيفي السكن و ارتفاع معدل التزاحم ، �ضطر اآل�اء إلى دفع األبناء 

نفصـــال الوالـــدین أو وفـــاة أحـــدهما ، كمـــا أن المنزل�ـــة �مكـــن اإلهتمـــام بدروســـهم أو الق�ـــام بواج�ـــاتهم ا

 استئجار المسكن و ضعف الدخل كلها عوامل تؤثر على تحصیل األبناء دراس�ا .الزواج و ٕاعادة و 

 كما �قول ما�ك شموكر و روالند �ارث :

لي "النـاس الـذین �عملــون معـا دائمـا �حققــون نتـائج أعظـم مــن النـاس الـذین �عملــون منفـردین" .و �التــا

فإن المستوى االجتماع�ة المناسب �ساعد في ز�ادة التحصیل الدراسي لألبناء و هذا ما یثبت صـحة 

 التساؤل الثاني .

نتائج خاصة عن األعداد العلمي لوالدي عینة ال�حـث و مـدى وعیهـا (التسـاؤل الفرعـي  1-2-3

 : الثالث)

األبو�ن معرف�ا مع وجود الـوعي  إعدادتشیر نتائج الدراسة المیدان�ة ف�ما یتعلق �التساؤل الثالث      

اء العینة لهم مستوى ال �ـأس �ـه إن نس�ة كبیرة من أول�،  یؤثر ایجا�ا في التحصیل الدراسي لألبناء"

الجامع�ــة و ذلــك مــن  مرحلــة المتوســطة المرحلــة الثانو�ــة وال والمرحلــة االبتدائ�ــة  وزعــون بــینتفهــم ی

 أجل معرفة الوالدین �طر�قة معاملة أبنائهم و توجیههم .
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نائهــا أكثــر مــن األب خاصــة إذا كانــت غیــر عاملــة واجــد األم �ــالمنزل و احتكاكهــا �أبو نتیجــة ت    

فــإن لهــا دور �ــالغ األهم�ــة فــي تر��ــة أبنائهــا و تــوجیههم و إعــدادهم علم�ــا ، و هــذا یتطلــب االهتمــام 

 .داد العلمي السل�م لألم �الدرجة األولى �األع

�ـــا مـــا�كون هـــذا التوجـــه تفرضـــه و غال أ�ضـــا أن توجـــه األول�ـــاء للمطالعـــة قلیـــلتشـــیر النتـــائج و     

 .طب�عة العمل

إلـى آفـاق  جدیدة للمعرفـة و التطلـعو تساهم المطالعة في ز�ادة الوعي لدى الوالدین و فتح أفاق     

 مجهولة غیر أن التوجه لقراءة الجرائد الیوم�ة أكبر لدى أول�اء عینة ال�حث .

ــــى أخ�ــــار المجتمــــع ســــواء       الثقاف�ــــة و الس�اســــ�ة و العلم�ــــة و �ســــاهم هــــذا فــــي فــــتح األهــــل عل

 مـا هـذافعلى األوضاع السائدة و �عكس وع�ا لدى اآل�اء ،و �التالي  الر�اض�ة ، مما یخلق إطالعاو 

 نعكس على تحصیل األبناء دراس�ا .ی

ذلك و  ةعون أبنائهم على المطالعة كبیر و �الحظ من النتائج المیدان�ة أن نس�ة األول�اء الذین �شج   

ات جدیـدة و غیرهـا مـن الفوائـد ، لما للمطالعـة مـن فوائـد كتحسـین اللغـة ، تفـتح العقـل للتـزود �معلومـ

ذلـك ح لدیهم عادة �صعب التخلي عنهـا و رهم كي تص��جب تعو�د التالمیذ على المطالعة منذ صغو 

 .  عن طر�ق التحفیزات المعنو�ة و الماد�ة

الدراســة فــإن االهتمــام بنتــائجهم و ألن الرغ�ــة األقــوى لــدى غالب�ــة األ�ــاء هــو نجــاح أبنــائهم فــي      

مــراقبتهم هــو الخطــوة األولــى لــذلك و نجــد أن هنــاك نســ�ة كبیــرة مــن أول�ــاء العینــة یهتمــون بنتــائج و 

 .وعي لدیهم أبنائهم الدراس�ة و هذا یدل على وجود 
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فـان ذلـك و تبین النتائج االحصائ�ة أنه كلمـا ارتفـع المسـتوى التعل�مـي للوالـدین مـع وجـود وعـي      

ي لألبنــاء و یــؤثر ایجاب�ــا عل�ــه و هــذا مــا یثبــت صــحة التســاؤل یــؤدي إلــى ارتفــاع التحصــیل الدراســ

 الثالث .

 : نتائج خاصة �الحالة الماد�ة ألسر العینة (نتائج التساؤل الفرعي الرا�ع) 1-2-4

"ان الحالة الماد�ة الحسنة لألسـرة تـؤدي الرا�ع  تبین نتائج الدراسة المیدان�ة ف�ما یخص التساؤل     

: مقدار األجـر �ة لألسرة تحددها عدة عوامل منهاإن الحالة الماد جید لألبناء" .إلى تحصیل دراسي 

 الماد�ة التي توفرها األسرة ، امتالك س�ارة ...الخ . اإلمكان�اتوجود دخل إضافي لألسرة ، 

لفقر األسرة أثار سلب�ة على األبنـاء فعـدم تمكـن األهـل مـن تـوفیر ضـرور�ات الح�ـاة مـن  أن كما    

مل�س و عالج ، و توفیر مستلزمات الدراسة و ثمن الدروس الخصوص�ة كلها عوامل تحـ�ط و  أكل

مــن عز�مــة األبنــاء و تــؤثر فــي تحصــیلهم الدراســي ، و یرجــع ســبب ز�ــادة الفقــر فــي المجتمــع إلــى 

 ارتفاع معدالت ال�طالة إلى جانب ذلك انخفاض األجر للعمال ال�سطاء .

 یتــأثر فیهــان إلــى أن األســر التــي �عمــل بهــا الوالــداالحصــائ�ة مــن جانــب آخــر تشــیر النتــائج ا     

األبنـــاء  إهمـــاللألبنـــاء �ســـبب انشـــغال األهـــل لمـــدة طو�لـــة خـــارج المنـــزل و  ســـل�ا التحصـــیل الدراســـي

 . لهمتوفیر ضرور�ات الح�اة  من رغم�الو 

سـتقرار كذلك هناك عنصر االستقرار األسـري فتـوفر ظـروف ماد�ـة جیـدة یجـب أن �صـاح�ه ا       

 للتعلم .أسري لتوفیر جو مالئم لألبناء 

أن الحالــة الماد�ــة الحســنة تــؤدي إلــى ز�ــادة التحصــیل الدراســي ، فق�مــة الــدخل  القــولإذن �مكــن     

كالشــهادة العلم�ــة للوالــدین ، عملهمــا معــا أو أحــدهما فقــط ، و تــزداد الحالــة تــتحكم ف�ــه عــدة عوامــل 

اضافي كما ان أولو�ات األسرة تتحدد ط�قا لحالتها الماد�ة ، أمـا الماد�ة تحسنا في حالة وجود دخل 



 مناقشة النتائج و االقتراحات و التوص�ات                              �عالفصل السا
 

 
196 

عــن امــتالك ســ�ارة ف�عبــر عــن الحالــة الماد�ــة الم�ســورة لألســرة فل�ســت كــل األســر قــادرة علــى تــوفیر 

ت�قــى مــدة مــن رة بهــدف العمــل بهــا و االســترزاق و ســ�ارة و قــد یلجــأ �عضــها إلــى االســتدانة لشــراء ســ�ا

هــذه األقســاط التــي تشــكل عبئــا ثقــ�ال خاصــة فــي حالــة وجــود عــدد كبیــر مــن الــزمن مرهونــة بتســدید 

 األبناء .

ـــائج االحصـــائ�ة أن التحصـــیل الدراســـي یتحســـن و یرتفـــع فـــي األســـر التـــي حالتهـــا       و تبـــین النت

تســاهم فــي تــوفیر الســكن المالئــم  كمــا أن الحالــة الماد�ــة تفــي �متطل�ــات ابنائهــاالماد�ــة حســنة ألنهــا 

حاجاتهم النفس�ة أما فقر األسرة فیؤدي  لدراسة و �سمح لألبناء �اش�اعتوفیر مكان خاص �ا �التاليو 

 أن لفقـرو �مكـن ، و عدم الوفاء �متطل�ات االبناء إلى حرمان األبناء من توفیر أدنى شروط الح�اة 

یــدفع الــ�عض إلــى اإلح�ــاط �ســبب العجــز عــن تــوفیر ضــرور�ات الدراســة ممــا یــؤدي إلــى انخفــاض 

حصــیل الدراســي ، و قــد �كــون عنــد الــ�عض حــاجزا للتحصــیل الجیــد لتغییــر ظــروف أســرته و ی�قــى لت

�مكـن القـول أن الحالـة الماد�ـة الحسـنة هذا مرت�ط �شخص�ة التلمیذ و قدراته و مواه�ه و في األخیر 

 وفر شروط مناس�ة لألسرة كاالستقرار األسري مثال .تتساهم في نجاح التالمیذ في ظل 

 لتساؤل الفرعي الرا�ع .اما یثبت و هذا  
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 :لدراسة ل العامة  نتائجال -2

�عــد تحلیــل الب�انــات و التعلیــق علیهــا تمكنــت الدراســة مــن الوصــول إلــى االجا�ــة عــن التســاؤل      

 العام من خالل :

 "حد یلعب حجم األسرة دورا في التحصیل الدراسي للطفلأي  إلى: "تأكید صحة التساؤل العام 

الدراسـي للطفـل و العكـس  "كلما كان حجم األسرة صغیرا كان له تـأثیر ایجـابي فـي التحصـیل�معنى 

  صح�ح ".

 یتوقف على توفر :

  من خالل ات�اع س�اسة تنظ�م النسل  صغیرحجم األسرة 

 من حیث حالة السكن ، عدد الغرف ، المكانة المهن�ة  المستوى االجتماعي الجید 

 للوالدین مع وجود وعي للوالدین .جید العلمي المستوى ال 

 إضافيهما مع توفر دخل نة نتیجة عمل أحد الوالدین أو كلیحسالماد�ة ال ةحالال . 

یـؤدي إلـى نجـاح األبنـاء فـال �مكـن أن �قـاس دور كـل  ، وتوفر هذه العوامـل و ترا�طهـا معـا  إن    

فـي تكاملهـا مـع �عضـها و تـوفر هـذه  التحصیل الدراسـي لألبنـاء ، بـل ینظـر الیهـا منعزال في متغیر 

اإلحصـائ�ة للدراسـة المتغیرات مجتمعة یؤدي إلى النجاح في التحصیل الدراسي فقد تبین من النتائج 

، هــذه فــي المقــام األول  ) �ــأتي صــغیرة و األســرة هــي أب و أم و أبنــاء(حجــم األســرة  المیدان�ــة أن

و لها ، فال �مكن الحكم على نجاح  سعادة المنتظرالكینونة المترا�طة ال بد لها من شروط لتحقیق ال

عجـز فـي أداء مواقـف تسـبب لهـا  ااألسرة أو فشلها ، فهي معرضة لضغوط عدة عوامل و قـد تواجهـ

ال توجد وصفة جاهزة تعتمد علیها جم�ع األسر و هنا یتدخل الوالدین أنه ، كما �مكن القول وظائفها



 مناقشة النتائج و االقتراحات و التوص�ات                              �عالفصل السا
 

 
198 

تحقیق نجاح في التحصـیل إلى  �األبناءاس�ة ألسرهم للوصول المنالخت�ار بین الخ�ارات الموجودة و ل

 اكتساب مكانة مهن�ة مهمة في المجتمع.الدراسي و 

مشـاكل االجتماع�ـة و ذلـك مـن أجـل وعي لدى الوالـدین الـذي �مكنهمـا مـن مواجهـة الالتوفیر إن     

اجتماع�ــة لألبنــاء مرضــ�ة ف واحــد و هــو تحقیــق النجــاح فــي الدراســة و تحقیــق مكانــة مهن�ــة و هــد

 المجتمع .لألسرة و 

عــن المــؤثرات الخارج�ــة شــئ أساســي �حیــث علیهمــا حمایتــه �عیــدا اهتمــام الوالــدین �الطفــل إن      

هذا الدور �قع على كل أسرة واع�ة ألن الوعي هو أساس النجاح في كل األمور فمنـذ البدا�ـة یجـب و 

تحقیق التوافق و تجنب المشاكل كثیرة قد تـؤدي إلـى أن �كون الوعي في اخت�ار الزوجین ل�عضهما ل

 الطالق و تنعكس على األطفال و تحصیلهم الدراسي .

ات�ـاع س�اسـة تنظـ�م النسـل لمـا لهـا مـن فائـدة علـى صـحة األم و األبنـاء و وعـي �حما�ـة األبنـاء مــن 

فــل مــن أجــل رفقــاء الســوء و الشــارع و الحــرص علــى نقــل تــراث المجتمــع و ق�مــة و تقالیــده إلــى الط

 للنجاح في الح�اة . كلها عواملتحصین االبن �الق�م الدین�ة 

 كما أن وجود مكت�ة في المنزل میزة مهمة و عامل مساعد على نجاح األبناء دراس�ا .

فرص  مسام�ة مما ته�أ له عل�ا و ق�مفي ضوء مثل  و بتر�یتهم�األبناء األول�اء كما أن اهتمام  −

یـتالءم �صـورة  مالمتـوازن و تشـكله اإلرشـادالنمو في مختلف الجوانب وتمده بوسائل النصح و 

 . مق�مهو  ممع معتقداته مفیها سلوكه

لــى الــتعلم و ســرعة فــي االســت�عاب الــدائم للتلمیــذ حتــى یتمتــع بــذكاء كبیــر و مقــدرة عالتشــج�ع  −

�منحـــه الثقـــة و الشـــعور �العنا�ـــة ع هـــذا �حتـــاج إلـــى التشـــج�ع الـــدائم مـــن أ�ـــائهم فهـــذا التشـــج�و 

 االهتمام .و 
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الوالدین ألبنائهما یلعـب دورا كبیـرا فـي تكـو�ن األبنـاء  ي یهیئهن البیئة و الجو العام لألسرة التا −

 . الدراسي هممن جم�ع النواحي و �التالي �ساهم في ارتفاع تحصیل

توصــلنا إلــى أن لحجــم األســرة تــأثیر كبیــر فــي التحصــیل  و مــن خــالل الدراســة التــي قمنــا بهــا −

الدراسي للطفل و ذلك من خالل جملة من المتغیرات االجتماع�ة و الحالة الماد�ـة و المسـتوى 

العلمـــي للوالـــدین كـــذلك إلـــى الـــتحكم فـــي حجـــم األســـرة فـــان تكامـــل هـــذه المتغیـــرات تـــؤدي إلـــى 

بناء و العكس صح�ح و أن توفر الوعي الوصول إلى نتائج مرض�ة في التحصیل الدراسي لأل

لدى الوالدین من أجل نجـاح األسـرة و األبنـاء مـن خـالل تشـج�ع التعلـ�م و الحـرص علـى نشـر 

الــوعي و أكبــر دلیــل علــى ذلــك أول كلمــة نزلــت فــي اإلســالم هــي إقــرأ و بهــذا نتجــه إلــى هــدف 

الفائدة  األسرة و تعم�م واحد و هو التشج�ع على التعل�م و تطو�ر العلم من أجل تحقیق سعادة

 على المجتمع ككل .

اكتســاب مكانــة مهن�ــة تســاعد فــي ز�ــادة الــدخل و �التــالي تــوفیر ضــرور�ات و حاج�ــات األســرة  −

مــن أكــل و شــرب و عــالج و مســتلزمات الدراســة لألبنــاء و تــوفیر ســكن مالئــم و �ضــمن لهــم 

 ح�اة مستقرة .

 تنظ�م النسل للتحكم في حجمها. الوعي �ضرورة ات�اع −
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 :التوص�ات و االقتراحات  – 3

في نها�ة هذا ال�حث ال بد مـن تثمـین نتائجـه بتقـد�م االقتراحـات و التوصـ�ات التـي نتمنـى أن تأخـذ  

و الوصــول إلــى  �عــین اإلعت�ــار و تســاهم فــي حــل جــزء مــن المشــكلة فغا�ــة العلــم هــو خدمةال�شــر�ة

حلــول للمشــاكل التــي یواجههــا المجتمــع و ذلــك �عــد أن تستعصــي حلولهــا علــى األفــراد خاصــة أثنــاء 

إعادة تنظ�م المجتمعات و مـا �فـرزه ذلـك مـن آثـار علـى بن�ـة المجتمـع �صـفة عامـة و األسـرة �صـفة 

 : خاصة و غا�ة األهل هو نجاح أبنائهم في التحصیل الدراسي و تحقیق ذلك عن طر�ق

األخذ �مبدأ تنظ�م النسـل و الم�اعـدة بـین الـوالدات حفاظـا علـى صـحتها و صـحة على األم  −

وا حقهم من الرضاعة و العنا�ة و الحنان ، و یجب الم�اعدة بین الوالدات أبنائها حتي �أخذ

 دیننا �حثنا على رضاعة الطفل عامین متتا�عین .أن سنوات كما  3على األقل مدة 

لتخط�ط في عدد األبناء من خالل مراعاة الحالة الماد�ة و صحة األم و یجب على األسرة ا −

مســتوى الســكن فــي الحســ�ان قبــل تقر�ــر ز�ــادة فــرد جدیــد ،و �كــل مــا �حملــه مــن متطل�ــات 

 للح�اة من خالل غالء المع�شة و انتشار ال�طالة بنس�ة كبیرة في المجتمع الجزائري .

 ة االنجاب الق�ام �حمالت توع�ة لتحس�س بخطورة كثر  −

 توع�ة االسرة بخطورة حجمها و انعكاسه السلبي على التحصیل الدراسي للتلمیذ . −

 على الوالدین السعي بجد�ة لتحقیق مكانة مهن�ة لهما . −

 م بهم و مراق�ة تحصیلهم الدراسي العاملة تخص�ص وقت أكبر ألبنائها لإلهتما ةعلى المرأ  −

حالـــة وجـــود فـــي دعـــوة الوالـــدین إلـــى التفكیـــر قبـــل اتخـــاذ قـــرار االنفصـــال و الطـــالق خاصـــة  −

 أطفال بینهما من خالل التأثیر السلبي على األبناء و تحصیلهم الدراسي .

بین أفراد المجتمـع  اإلهتمام بتوع�ة األهل من خالل البرامج التلفز�ون�ة و هدفها نشر الوعي −

 .�أسلوب سهل و مقنع و جذاب 
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 عداد العلمي للوالدین .التفكیر و بجد�ة في اإل −

نشر التوع�ة بین فئات المجتمع �التشـج�ع علـى المطالعـة لمختلـف أنـواع الكتـب و المجـالت  −

و ذلك لما لها مـن فائـدة فـي تحسـین اللغـة و التزو�ـد �المعلومـات و معرفـة مختلـف األخ�ـار 

 لخ .المحل�ة و االجتماع�ة و الثقاف�ة و الس�اس�ة ... ا

في حالة معاناة األب من ال�طالة عل�ه أن یهتم �أبنائه و یخصص لهم وقتـا معینـا و یراقـب  −

 تحصیلهم الدراسي .

 یجب على الوالدین توفیر مستلزمات الدراسة لألبناء و حثهم الدائم على التعلم و الدراسة . −

 لیذاكر ل و الستقالا�الحر�ة و  دراسة في المنزل حیث �شعر الطفلتوفیر مكان مخصص لل −

 دروسه .

نتـائج  الحصـول علـىاستخدام المحفزات الماد�ة و المعنو�ـة لتشـج�ع الطفـل علـى الدراسـة و  −

 جیدة في التحصیل الدراسي.

حث األبناء على المواض�ة في أداء الفرائض الدین�ـة كالصـالة و الصـوم و قـراءة القـرآن لمـا  −

 . دراسيو أدائهم ال  لها من فوائد في تحسین سلوك األبناء
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عنــد الوصــول إلــى خاتمــة الدراســة البــد لنــا مــن اســتعراض شــر�ط ال�حــث أمــام أعیننــا فقــد تكــون      

هناك هفوات و أخطاء لكن هناك اعت�ارات أهمها ، أنه بین النظر�ة و الواقع مسـافة شاسـعة كمـا أن 

 في ال�حوث االجتماع�ة تتسم �النسب�ة .التعم�مات 

إن هذه المحاولة التي بین أییـدینا و التـي هـي �عنـوان حجـم األسـرة و تأثیرهـا فـي التحصـیل الدراسـي 

 للطفل .

و تلعــب األســرة دورا مهمــا فــي ح�ــاة التلمیــذ و هــي التــي تســاعد علــى الحصــول علــى تحصــیل     

اراته مستق�ال لهذا یجب أن ینمو في وسط اجتماعي تكون دراسي جید للتلمیذ أوال ، ثم على اتخاذ قر 

ســلوكاته حضــار�ة و لهــذا یجــب أن نتطــرق إلــى حجــم األســرة ودورهــا الفعــال فــي التحصــیل الدراســي 

 للتلمیذ .

األسـرة ممـا �كتســب نمـاذج ســلوك�ة و یجـب أن تكـون هنــاك قـ�م و معـاییر ایجاب�ــة و جیـدة داخــل    

اعده على تحقیق نتائج عال�ة في ح�اته الدراس�ة و المهن�ة مع العلم آداب و توجیهات اجتماع�ة تسو 

أن االهتمــام �عــدد أفـــراد األســرة فــي التحصـــیل الدراســي مـــاهو إال عامــل واحــد فـــي مجموعــة عوامـــل 

 مترا�طة تتداخل مع �عض و تؤثر في التحصیل الدراسي للتالمیذ .

ل خیـــرا أثنـــى عل�ـــه حســـان  حیـــث أنـــه إذا فعـــو هـــذا لقولـــه تعـــالى : " هـــل جـــزاء االحســـان إال اال    

 ."، و إن وجد شرا عدله و قومهشجعهو 

و مــن هنــا �مكننــا القــول أن لحجــم األســرة دور كبیــر فــي تحصــیل األبنــاء مــن خــالل الــتحكم فــي     

عدد األفراد و توفیر الظـروف المالئمـة لألبنـاء للدراسـة ، لهـذا یتوجـب علینـا أن نـوفر فراشـا ناعمـا ، 

ـــؤدحیـــث �شـــع ـــه و احترامـــه و �ق�متـــه و هـــذا ا ی ـــذ �أهمیت ـــه التلمی ـــى التفـــوق فـــي التحصـــیل ر ف� ي إل

، و لذا یتوجب على األسرة أن ت�حث عن الحوافز و الوسائل التي تساعد في تحقیق النجاح  الدراسي
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ألن هــذا األخیــر ال �مكــن أن یتحقــق إذا لــم تكــن هنــاك جهــود متضــافرة مــن قبــل الوالــدین مــن خــالل 

 ام �أبنائهم و التي تعتبر مفات�ح النجاح و التفوق الدراسي .االهتم

و كما أن لكل بدا�ة نها�ـة فـا بـد للنها�ـة مـن بدا�ـة جدیـدة و یتطلـب ذلـك �الضـرورة التعمـق فـي      

ال�حث و االستكشاف من أجل الوصول إلى نتائج أعمـق و قـد حاولنـا قـدر المسـتطاع و االمكان�ـات 

حاولــــة و االجتهــــاد و تحــــري الصــــدق الموضــــوع المختلفــــة مــــن أجــــل المالمتاحــــة لإللمــــام بجوانــــب 

  الموضوع�ة .و 

   



المصادر قائمة 
 المراجع
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 القرآن الكريم أوال :    
 . حديث رواه الجماعة 

 . حديث حسن رواه أبو داود 

 رواه مالك في الموطأ 

  21سورة الروم اآلية . 

  72سورة النحل اآلية . 

  45سورة العنكبوت اآلية . 
 

 المراجع باللغة العربية ثانيا : 
 القواميس   -2-1
عربدددي ط  –فر سدددي  –أحمدددد  بدددي بددددوم ط معجدددع ممدددجتحات العتدددوم ا   ماع دددة ا جت ددد م  (1

 . 1982مك بة لبنان ط ب روت ط 

شدارر نندديل ط معجددع عتدع الددنتح و ال حت دل النتسددي ط بددون طبعددة ط دار الن  دة العرب ددة ط  (2

 . 1982ب روت ط لبنان ط 

عدداطغ ث ددث ط ندداموا عتدددع اب  مددا  ط   . ع ط دار المعرفددة الجامع ددة ط ابسدددكندر ة ط  (3

 بدون سنة. 

بدددي ط دار المعدددارب لتجددد   ط ع –فر سدددي  –فددداعر عاندددل ط معجدددع عتدددع الدددنتح ا جت ددد م  (4

 . 3ط ع  1979ب روت ط 

 . 1996 ار الك ا  ط لبنان طفر د  برائ ل  جار ط ناموا ال رب ة و عتع النتح ال ربوم ط د (5
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 الكتب  -2 – 2
ط لدراسي ط د ع ط من دديات بر كدة  د تايحي ط المحة المدرس ة و آثارها عتى ال حم ل ا إبراه ع (1

2002 . 

 . 1985ط ب روت ط  1احسان محمد الحسن ط البناء ا   ماعي و الجبقة ط دار الجت عة ط ع  (2

 . 2009ط دا وائل لتنشر و ال و  ع ط عمان ط  2إحسان محمد الحسن ط عتع إ  ما  العائتة ط ع  (3

 دا  ط دار الك 1أحمد سالع األحمر ط عتع ا  ما  األسرة ) ب ن ال نظ ر و الواندع الم ي در ( ط ع  (4

 . 2004الجديد الم حدة ط ب روت ط 

ط  ط المدير دة الترع دة ط لت كدو ن 3المعتمد ن ط عأحمد س مة حداد ط عتع الدنتح الجتدل لتجتبدة و  (5

1979 . 

ط  1أحمد عبد التج دغ أبدو أسدعد ط سدامي محسدن الة اتندة ط سد كتو  ة المشدك ت األسدر ة ط ع  (6

 .   2011دار الم سرة ط عمان ط األردن ط 

أحمدددد ع دددداد ط مدددددعل لمن ج دددة البحددددث ا   مدددداعي ط ديدددوان المجبوعددددات الجامع ددددة ط الج ائددددر ط  (7

2006. 

 .  2004الج ائر ط  ط أحمد هاشمي ط األسرة و الجتولة ط دار نرطبة (8

ط دار ابددن  1أرددرم ممددبام ع مددان ط مسدد وو األسددرة و ع ن ددش صالسددمات الشةمدد ة ل  بدداء ط ع  (9

 .  2002ح م ط ب روت ط 

أيمدددن سدددت مان م اهدددرة ط األسدددرة و ترب دددة الجتدددل ط دار المنددداهم لتنشدددر و ال و  دددع ط عمدددان ط  (10

 . 2009دن ط األر 

ط دار صدددتاء لتنشدددر  1  مددداعي ط ع صسدددمة بدددر ع شدددامن ط المرو دددة األسدددر ة و السدددتو  ا  (11

 .  2011ال و  ع ط عمان ط و 
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بتقاسدددع سددد طن ة ط حسدددان الج   دددي ط من ج دددة العتدددوم اب  ماع دددة ط   ع ط دار ال ددددو ط  (12

 . 2004الج ائر ط 

 .1956ر ا ط ط  امعة سو 1حافظ الجمالي ط س كولو  ة الجتولة ط ع  (13

 .  1997ط دار ال ادم ط ب روت ط  1حب ب هللا طاهر ط مشارل األسرة و طرق حت ا ط ع  (14

ط ط دار السدحا  ط القداهرة 1اء ط ع حسن ممجتى عبد المعجي ط األسرة و مشك ت األبند (15

2004 . 

حس ن عبد الحم د رشوان ط األسرة و المج مع ) دراسة في عتدع ا  مدا  األسدرة ( ط مةسسدة  (16

 .  2003ا  الجامعة ط ابسكندر ة ط شب

ط  1ث در العدادي ن ط    األطتدا حت ع السع د صشام ط ف حي الس د عبد الرح ع ط س كولو  ة  (17

 . 1982ط الكو   ط  2دار القتع ط ع 

الجتولددددة حنددددان عبددددد الحم ددددد العنددددا ي ط تنم ددددة المتدددداه ع ا   ماع ددددة األع ن ددددة الدين ددددة فددددي  (18

 . 2009ط عمان ط األردن ط ط دار التكر  2ط ع المبكرة

دال ددددا المددددةمن ط األسددددرة و العدددد   األسددددرم ط   . ع ط دار السددددحا  ط القدددداهرة ط ممددددر ط  (19

2004   . 

 ط المةسسة الوطن ة لتك ا  ط ديوان المجبوعدات 2راصح تربي ط أصو  ال رب ة و ال عت ع ط ع (20

 . 1999الجامع ة ط الج ائرط 

ط ديددددوان  3بحددددث العتمددددي فددددي العتددددوم ا   ط عرشدددد د  رواتددددي ط تدددددر بات عتددددى من ج ددددة ال (21

 . 2008المجبوعات الجامع ة ط 

 . 2003ط عالع الك ب ط القاهرة ط  1رفع  محمود ب ج  ط ال عت ع ابس رات جي ط ع  (22
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 طط مك بدة األ جتدو الممدر ة  6رم  ة الير ب ط ال عتع دراسة  تس ة تتس ر ة و تو    دة ط ع  (23

 .  ط القاهرة 1986

لدددمن ورم ط عبدداا محمددود عددوش ط ال نشددية ا   ماع ددة و ال ددأعر الدراسددي رشدداد صددالح ا (24

 )دراسة في عتع النتح ا   ماعي ال ربوم ( ط  .ع ط دار المعرفة الجامع ة ط ممر .

 . 2006ط دار التكر ط عمان ط األردن ط  2سامي ستجي عر تم ط مدعل إلى ال رب ة ط ع  (25

ال و  دع ط دار الم سدرة لتنشدر و  1نتح ط ع عتدع الدسامي متحع ط مناهم البحث في ال رب ة و  (26

 .2000و الجباعة ط عمان األردنط 

 سام ة محمد  ابر ط عتدع ا   مدا  العدام ط دار المعرفدة الجامع دة ط   . ع ط األ ارب جدة ط (27

 .  2004ممر ط 

 سام ة ممجتى الةشا  ط النظر ة اب  ماع ة و دراسة األسرة ط الدار الدول ة ل سد  مارات (28

 .  2008ط القاهرة ط  1ال قاف ة ط ع 

سدتوو ع مددان المددديقي ط ن ددايا األسددرة و السددكان مددن منظددور الةدمددة ا   ماع ددة المك ددب  (29

 .  2001الجامعي الحديث ط ابسكندر ة ط 

ط لمددعل ا   مداعي لتسدكان و األسدرةستوو ع مان عباا المديقي ط أم رة يوسغ عتي ط ا (30

 . 2005ط ابسكندر ة ط ممر ط   . ع ط دار المعرفة الجامع ة 

سددددناء الةددددولي ط ال ي ددددر ا   مدددداعي و ال حددددديث ط دار المعرفددددة الجامع ددددة ط ابسددددكندر ة ط  (31

2011  . 

 .  2003سناء الةولي ط مدعل إلى عتع ا   ما  ط دار المعرفة الجامع ة ط ابسكندر ة ط  (32
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المدغ و دورهدا فدي تنم دة سوفي  ع مة ط ا س رات ج ات المع مددة مدن طدرب ا سد اخ داعدل  (33

القدرة عتى ال حكع في حل المشك ت الر اضد ة لددو ت م دل الجدور الم وسدا ط  امعدة من دورم ط 

 . 2011-2010نسنج نة ط 

ط ةر المعرفة الجامع دة ط ابسدكندر الس د عبد العاطي ط  ادية عمر ط األسرة و المج مع ط دا (34

2006  . 

  ماع دددة لتجتدددل العربدددي فدددي عمدددر العولمدددة ط دار السددد د عبدددد القدددادر شدددر ا ط ال نشدددية اب (35

 .  2002ط القاهرة ط  1التكر العربي ط ع 

 الس د عتى ش ا ط المدن م العتمدي و العتدوم ا   ماع دة ط مك بدة ا شدعا  لتجباعدة و النشدرط (36

 . 1997ممر ط 

ط دار  1صافي  ا  السع د شتبي ط محمدد م دولي ط مددعل إلدى رعايدة الجتدل و األسدرة ط ع  (37

 .  2006لتكر ط  ردن ط ا

 . 1965ط دار المعارب ط ممر ط  3ع صالح عبد الع    ط ال رب ة وطرق ال در ح ط (38

ط دار الم سددددرة لتنشددددر  1ع ددددة ط ع صددددالح محمددددد أبددددو  ددددادو ط سدددد كولو  ة ال نشددددية ا   ما (39

 . 1998ال و  ع ط عمان ط و 

سددمات اب تعال ددة فددي صدد م الدددين أبددو عدد م ط فددي أطروحددة العدد ن ط دراسددة تحت ت ددة ألثددر  (40

 .  1983الكتاية ال ربو ة ط 

صدد م الدددين محمددود عدد م ط تحت ددل الب ا ددات فددي البحددوب النتسدد ة و ال ربو ددة ط دار التكددر  (41

 .1998العربي ط القاهرة ط 

ا  الجامعددة ط ابسددكندر ة ط طددارق بمددا  ط األسددرة و مشددارل الح دداة العائت ددة ط مةسسددة شددب (42

2005. 
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ة القددددددرة عتدددددى ال تك دددددر ابب كدددددارم صال حمددددد ل الدراسدددددي ط ديدددددوان طددددداهر سدددددعد هللا ط ع نددددد (43

 .  1991المجبوعات الجامع ة ط الج ائر ط 

ط دار ثر ددب لتجباعدة ط القدداهرة ط  1طتعد  إبدراه ع لجتددي ط مددعل إلددى عتدع ا   مدا  ط ع  (44

 .1993ممر ط 

لتنشدددر ط العتدددع و ابيمدددان  1ط ع طتعددد  محمدددد أبدددو عدددوب ط األسدددر و األبنددداء الموهوبدددون  (45

 .   2008ال و  ع ط ا سكندر ة ط و 

 .1998عبد الباسا عبد المعجي ط البحث ا   ماعي ط دار المعرفة الجامع ة ط القاهرة ط  (46

عبد الباسا محمد حسدن ط عتدع ا   مدا  المدناعي ط   . ع ط مك بدة األ جتدو الممدر ة ط  (47

 .  1970القاهرة ط 

 . 2004دار أسامة ط عمان ط عبد الرحمان الع سوم ط عتع النتح األسرم ط  (48

ط دار الن  دددة  1عبدددد القدددادر الق مدددر ط األسدددرة الم ي دددرة فدددي مج مدددع المديندددة العرب دددة ط ع  (49

 . 1996العرب ة لتجباعة و النشر ط لبنان ط 

عبد هللا محمد الشر ا ط مناهم البحث العتمدي دل دل الجالدب فدي ب اصدش األصحداب و الرسدائل  (50

 .1996لتجباعة و النشر و ال و  ع ط ا سكندر ة ط  ط مك بة الشعا  1العتم ة ط ع 

ط األدوار) 21رة عتى مشارب القدرن عبد المج د س د منمور ط  بر ا أحمد الشرب ني ط األس (51

 ط دار التكر العربي ط القاهرة ط ممر.  1المرش النتسيط المسةول ات ( ط ع 

ط دار المدتاء ط عمدان ط  1ع ت  رادات ط ه تاء أبو ث الة و آعرون ط أسح ال رب ة ط ع  (52

 . 2008األردن ط 

ط  دار الك ددددا  الجددددامعيط  2عمددداد عبددددد الددددرح ع ال ثددددو ط  مبدددداد، عتدددع الددددنتح ال ربددددومط  ع (53

 الع ن ا مارات العرب ة .
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عتددي أسدددعد وطتدددة ط عتدددي حاسدددع الشدد ا  ط عتدددع اب  مدددا  المدرسدددي ط المةسسدددة الجامع دددة  (54

  . ط لبنان 1لتدراسات و النشر و ال و  ع ط ع 

 . 2001عتي عبد الر اق  تبي و آعرون  ط عتع ا  ما  العامط دار المعرفة الجامع ة ط  (55

عمار بوحوش ط محمد محمود الل  بات ط مناهم البحث العتمي و طرق إعداد البحدوب ط ع  (56

 .  139ط ص  1999ط ديوان المجبوعات الجامع ة ط الج ائر ط  2

ط دار صتاء لتجباعة و النشدر و ال و  دع ط  عمر أحمد همشرم ط ال نشية ا   ماع ة لتجتل (57

 .  2003ط عمان األردن ط  1ع 

لعتمددددي ) ابحمدددداء فددددي البحددددث فر ددددد بامددددل أبددددو   نددددة و عمدددداد عبابنددددة ط مندددداهم البحددددث ا (58

 . 2006ط دار الم سرة ط عمان األردن ط  1ط ع العتمي(

ط  امعة من دورم   ماع ة ط منشورات فوض ل دل و و آعرون ط أسح المن ج ة في العتوم اب (59

 .1999نسنج نة ط الج ائر ط 

ط   . ع ط دار المعرفددددددة  محمددددددد أحمددددددد ب ددددددومي ط أسددددددح و موضددددددوعات عتددددددع ا   مددددددا  (60

 .  2001ط ممر ط الجامع ة

 . 2002محمد المالح ح روبي ط المةل إلى ال در ح صالكتاءات ط )دار ال دم( ط  (61

 تم ل المدرسدة ال ا و دة ط .ع ط ال نشية ا   ماع ة و الستو  ا  حرافي لت ممبام عامرط  (62

 . 2003األمةط الج ائرط دار    

محمدددددد العربدددددي ولدددددد عت تدددددة ط الم دددددام الح دددددار ة لتمدرسدددددة و الجامعدددددة الج ائر دددددة ط ديدددددوان  (63

 المجبوعات الجامع ة ط الج ائر.

انعددش و العوامددل المددةثرة و  -دراسددة  ظر اتددش–محمددد بددن معجددب الحامددد ط ال حمدد ل الدراسددي  (64

 . ط الممتكة العرب ة السعودية 1996دار الموت ة لت رب ة و النشر و ال و  ع ط ط 1ف ش ط ع
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ممجتى محمود أبدو صكدر ط أحمدد عبدد هللا التحتدح طمنداهم البحدث العتمدي طالددار الجامع دةط  (65

 ا سكندر ة .

  1995محمد عت تة بربات ط عتع النتح ال عت مي ط دار العتع الكو   ة ط الكو   ط  (66

 .دون سنةع ط دار أفنان ط دمشق ط .محمد ع ر الشعا  ط األسرة و ال رب ة ط    (67

المك بدة ال ربو دة  حتدو  ط ستسدتة-مشدارل-متداه ع–محمد   ان حمددان ط ال حمد ل الدراسدي  (68

 . 1996ط دار ال رب ة الحدي ة ط دمشق ط  16السر عة ط رنع 

 .1973ط دير ة ال كو ن و ال رب ةلجتل ط ممحمد س مة آدم ط توف ق حداد ط عتع النتح و ا (69

ط المجبعة  1محمد شت ق ط البحث العتمي )عجوات من ج ة بعداد البحوب العتم ة ( ط ع  (70

 .1985الممر ة ط ا سكندر ة ط ممر ط 

 ابرشداد ت  دا ط منشدورات و ارة ال قافدة و محمد صتوم األعرا ط ترب ب العائتة العرب دة و و  (71

 . 1976القومي ط دمشق ط 

عبدددد الت دددام محمدددد ط  دددواهر و مشدددك ت األسدددرة و الجتولدددة المعاصدددرة مدددن منظدددور  محمدددد (72

 .  2009الةدمة ا   ماع ة ط المكاتب الجامعي الحديث ط ا سكندر ة ط 

محمددد عبددده محجددو  ط أ  روبولو  ددا الدد وا  و األسددرة و القراصددة ط دار المعرفددة الجامع ددة ط  (73

 .  2011ابسكندر ة ط 

 . 1983ع نة القتق صال حم ل الدراسي لدو المراهق الج ائرم ط محمد يحي  بر ا ط  (74

. ي و ا   مداعي ط دار المعدارب ط  محمد يسرم إبراه ع دعبح ط األسرة فدي ال دراب الددين (75

 .  1995ع ط ممر ط 

 .  1981محمود حسن ط األسرة و مشك ت ا ط دار الن  ة العرب ة ط ب روت ط  (76
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  ماع دة ط منشدورات صدا ي مة دار ط عناصدة ط الج ائدر ط مراد  ع مي ط مةسسدات ال نشدية ا  (77

2002  . 

 مربوحة بولحبا   وارة ط محاضرات في عتع ا  ما  ال رب دة ط دار اليدر  لتنشدر و ال و  دع ط (78

 . 2004/2005صا ي مة ار عناصة ط 

مددر ع سددت ع ط ب ددغ تنمددي تقدددير الددلات و ال قددة صددالنتح و النجددام عنددد أبنائنددا ط دار الن  ددة  (79

 . 2003ط  1عرب ة ط ع ال

ط دار الن  ددددة العرب ددددة لتجباعددددة  ممددددجتى الةشددددا  ط دراسددددات فددددي عتددددع ا  مددددا  العددددائتي (80

 .  1981النشر ط ب روت ط و 

 .1874ممجتى ف مي ط س كولو  ة الجتولة و المراهقة ط دار ممر لتجباعة ط ممر ط  (81

  . 1976ط دمشقط دار س كولو  ا ال جب ق  ط  1ممجتى ف  ع ط المحة النتس ة ط ع  (82

ط  1ممجتى منمدورم ط دور األسدرة فدي ال حمد ل الدراسدي ط فدي األسدرة و المدرسدة ط ع  (83

 .  2004دار نرطبة ط 

 .  2000ط دار الشروق ط يناير  1معن عت ل عمر ط عتع ا  ما  األسرة ط ع  (84

لن  دددة العرب دددة لتجباعدددة و النشدددر من دددر مرسدددي سدددرحان ط فدددي ا  ماع دددات ال رب دددة ط دار ا (85

 . 1998ال و  ع ط ب روت ط و 

العدائتي ط   ع بت دة اآلدا  ط  امعدة المنمدورة ط   مدا م دم محمد القماص ط عتدع ا   (86

 . 83ط ص  2008

ط دار  2مور ح ا جرا ط من ج ة البحث العتمي فدي العتدوم اب سدا  ة تددر بات عتم دة ط ع  (87

 . 2006-2004القمبة لتنشر ط الج ائر ط 

 ط دون سنة ط دار ال عال ع طالكو   3عط 1النتح ال عت عط  الج ء محمد عت تة بربات ط عتع  (88
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ط  3محمدددد العب ددددات و آعدددرون ط من ج دددة البحدددث العتمدددي لتقواعدددد و المدددداعل ال جب ق دددةط  ع (89

 . 1999دار وائل لتجباعةط  عمان ط 

و السددتو  ا  حرافددي لت تم ددل لتمدرسددة ال ا و ددةط   .عط  ال نشددية ا   ماع ددة طممددبام عددامر (90

  . 2003دار األمةط الج ائر ط

ط 1ع  طلع ندات و المشدك ت األسدر ةط ابو سك نة ط منا  عبد الرحمان ع ر ادية حسن أ (91

 .  2010دار التكر ط عمان ط األردن ط 

ط دار  1ط ع  و ترب ددددة الجتددددل اصددددر أحمددددد الةولدددددة ط رسددددمي عبددددد المتددددك رسدددد ع ط األسددددرة  (92

 . 2010ط عمان ط األردنط التكر

 . 1972ط دار الجبعة ط ب روت ط  1 ع ع الرفاعي ط المحة النتس ة ط ع  (93

 . 1969 ع ع الرفاعي ط المحة النتس ة ط مجبعة ط  جي ط دمشق ط  (94

ط دار  1 عدد ع حب ددب  ي نددي ط عتددع ا  مددا  ال رب ددة المعاصددر بدد ن النظر ددة و ال جب ددق ط ع  (95

 . 2009ط عمان األردن ط وائل لتنشر 

ط دار الددددوراق لتنشددددر  1درسددددة ط ع و  ددددش التددددر  ط ال نشددددية ا   ماع ددددة لجتددددل مددددا نبددددل الم (96

 . 2006ط عمان ط ال و  عو 

 يامنة عبد القادر إسماع تي ط ا ماع ال تك ر و مسد و ات ال حمد ل الدراسدي ط دار ال دا ورم  (97

 . 2011عتم ة لتنشر و ال و  ع ط عمان ط لا

ط  1نجامي ط مجدم ست مان المشاعتة ط الموهبة و ا بدا  وفدق  ظر دة الددما  ط ع يوسغ  (98

 .2007دار ديبو و ط عمانط األردن ط 

يوسددغ ممددجتى القاضددي و آعددرون ط ابرشدداد النتسددي و ال و  ددش ال ربددوم ط دار المددر ن ط  (99

 .1981الممتكة العرب ة السعودية ط الر اش ط 
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 مجالت ال -2-3

لددددددو ع ندددددة مدددددن الم تدددددون ن اد المتتدددددي ط الدددددلباء اب تعدددددالي و ع ندددددة صال حمددددد ل الدراسدددددي  سددددد (1

 .  2010ط العدد ال الث ط  26ط مجتة  امعة دمشق ط المجتد والعادي ن

سم رة و جن ط ال حم ل الدراسي ب ن ال دأث رات المدت ة و م ي درات الوسدا ا   مداعي ط مجتدة  (2

 . 2014معة الوادم ط العدد الراصع ط  ا تي ط الدراسات و البحوب ا   ماع ة ط  ا

عبدددد الةدددالق إبدددراه ع ط ال حمددد ل الدراسدددي و العوامدددل المدددةثرة ف دددش ط مجتدددة ال رب دددة تمددددر عدددن  (3

 .1987ط  و ت ة  82التجنة الوطن ة القجر ة لت رب ة و ال قافة و العتوم ط العدد 

 عتدى ال حمد ل فدي مقدر األح داءمددمم عمام إدر ح بم ور الحسن ط فاعت ة اس عما  ال عتع ال (4

لدددو طدد   المددغ ال ددا ي صالمدددارا ال ا و ددة الةاصددة صمحت ددة أم درمددان و اتجاهددات ع  حددوه ط 

ط نسدددددع تقن دددددات ال عتددددد ع ط  امعدددددة  2013ط  36مجتدددددة البحدددددوب ال ربو دددددة و النتسددددد ة ط العددددددد 

 الةرطوم. 

معدددة دمشدددق ط المجتدددد ت ط مجتدددة  امندددى الحمدددوم ط ال حمددد ل الدراسدددي و ع ن دددش صمت دددوم الدددلا (5

 . 6/6/2007ط  2010 –ط متحق 26

هناء  اسع السعاوم ط أوضا  ال عت ع ا ب ددائي فدي  دل الظدروب الراهندة مدن و  دة  ظدر أسدر  (6

 .22ط العدد  2008ال  م ل و المعتم ن ط دراسة م دا  ة في مدينة الموصل ط تشر ن ال ا ي 

ا  و دوره فددي ال حمدد ل الدراسددي دراسددة هندداء حسددن سدددعان الجددو األسددرم لجالبددات بت ددة اآلد (7

 . ط  امعى القادس ة   ما ع ا  ط نسع عت 91ا  ماع ة م دا  ة ط مجتة بت ة اآلدا  ط العدد 

  : الملتقيات و الندوات - 2-4
  ة صديق نو درم ط األسرة ب ن تحديات الوانع و طموم المس قبل ط المت قى الوطني ال الدث  األسدر

 . 28/03/2010 – 27لترني اب  ماعي ( ط صسكرة ط )  مع ة السعادة 
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   سددم رة تابدد  ط اسددح دعددع ال واصددل األسددرم ط المت قددي الددوطني ال ددا ي حددو  ا تمددا  و  ددودة

 . 2013افر ل  9/10الح اة في األسرة ط  امعة ناصدم مربام ورنتة ط 

 :الرسائل الجامعية  -5- 2
 ط رسدالة دب دوراه  امعدة دمشدق ط  مداعي وفل ط ع ندة ال حمد ل ال عت مدي صالنجدام ا   إبراه ع (1

 . 2001رت ة ال رب ة ط 
ت  ع مة منى ط األسدرة المدرسدة و مسدارات الد عتع ) الع ندة مدا بد ن عجدا  الوالددين و ال عت مدا (2

ط نسدددع عتدددع نسدددنج نةعدددة من دددورم ط المدرسددد ة ل طتدددا ( ط رسدددالة لن دددل شددد ادة الما سددد  ر ط  ام

 .  2013/  2012النتح ط 

عبددد القدددادر فوضدد ل ط مشدددكتة ال دددأعر الدراسددي لددددو ال  م ددل ط رسدددالة دب دددوراه در ددة ثال دددة فدددي  (3

 . 1971العنغ ال ربوم ط الج ائر ط 

ث  ددان عتددي بدددور ط مسدد وو الجمددوم و ع ن ددش صال حمدد ل الدراسددي لدددو طتبددة ال عتدد ع التنددي ط  (4

 . 2001الما س  ر ط  امعة دمشق ط بت ة ال رب ة ط رسالة لن ل ش ادة 

مدع فاطمة بن  أحمد فر  اليسا ي ط البن ة األسر ة و أثرها عتدى ال حمد ل الدراسدي ط  ددوة مج  (5

 . 2012مارا  6لى إ 4 تار ال ربوم ط عمان ط من 

رددا ع بددر ع رضدداط  ع نددة ندددرات ال تك ددر ا ب كددارم صال حمدد ل الدراسددي ط رسددالة مقدمددة لن ددل  (6

 .  1982ش ادة الما س  ر في عتع النتح ط  امعة صيداد ط 
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ي للطفلسرة و تأثیره في التحصیل الدراسحجم األ  

 "دراسة میدان�ة " 
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 ) في المكان المناسب Xضع عالمة (

 شخص�ةالب�انات ال

 أنثى        ذكر             الجنس : .1

 سنة  16       سنة      15  سنة          14 سنة           13           سنة  12السن :  .2

 ماهو معدلك الدراسي في آخر امتحان اجتزته ؟  .3

   13أكبر من                 12 – 10بین                9أقل من 

 ال            هل أعدت إحدى السنوات الدراس�ة ؟     نعم   .4

    4             3             2            1في حالة نعم ماهي السنة المعادة ؟ 

 ..........................................................................................ماهي أس�اب االعادة ؟

 .........................................................................................ماهي هوایتك المفضلة ؟ .5

 معا            عصبي              هادئ     كیف هو مزاجك العام الغالب عل�ك ؟  .6

 أح�انا           ال          هل تدخن ؟    نعم      .7

 ال تصلي      تصلي أح�انا           تصلي دائما                هل أنت ؟  .8

 أح�انا          ال            هل ترافق أهلك المسجد و تحاول حفظ القرآن ؟     نعم   .9

 ال           نعم        كمبیوتر في المنزل ؟ هل تملكون جهاز .10

  ؟ هل تستخدم االعالم اآللي و تحاول تعلمه .11

 أح�انا                   ال    نعم             

 في أي مجال تستخدم االعالم اآللي ؟.............................................................  .12

 اإلكمال�ة و الجیران ؟     ماهو عدد أصدقائك من  .13

 فما فوق  10                 9إلى  6من                 5أقل من 
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 كیف تختار أصدقائك ؟ .14

 أنت الذي تختار أصدقائك  •

 والدك یختار لك أصدقائك  •

 ولي أمرك یرشدك و ینصحك من تصادق  •

 أح�انا                 ال             هل تحب الغیب عن االكمال�ة ؟   نعم  .15

 .....................................................؟ماهي األس�اب التي تدفعك للتغیب عن اإلكمال�ة  .16

 ال                هل تحب الدراسة ؟    نعم   .17

 ب�انات خاصة �حجم األسرة ألفراد العینة 

 ب�انات خاصة �االسرة و تنظ�مها 

 بین عدد أبناء أسرتك ؟ .18

 فما فوق  7من                6إلى  4من               3إلى  1من 

 هل یبدو عدد أفراد أسرتك كبیر ؟   نعم                  ال  .19

  ترتی�ك بین اخوتك : األكبر            األوسط              األصغر  .20

 هل تتكون أسرتك من ؟ .21

 والد�ك و إخوتك فقط 

 و أحد األقارب والد�ك و اخوتك

 في حالة اإلجا�ة الثان�ة حدد من �سكن معكم و عددكم ؟................................................... 

 نعم              ال     هل یؤثر عدد األفراد المق�مین معكم في مسكنكم على دراستك ؟ .22
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 ب�انات خاصة �المستوى االجتماعي ألسر عینة ال�حث

 كیف هي حالة سكن أسرتك ؟   مالك               مستأجر  .23

 فما فوق  7            6 – 4            3كم عدد غرف السكن ؟ أقل من  .24

 ال          نعم          هل أنت راضي عن مسكن أسرتك ف�ما یخص الدراسة ؟  .25

 في حالة اإلجا�ة �النفي ، ما سبب عدم رضاكم �مسكنكم ؟  •

 ضیق السكن 

 كبر حجم األسرة 

 غیر صحي 

  �عده عن اإلكمال�ة 

 غیر مجهز جیدا 

 هل لد�ك في البیت مكان �المراجعة و انجاز واج�اتك المدرس�ة ؟   نعم             ال .26

 هل والدك على قید الح�اة ؟ نعم             ال  .27

 هل والد�ك مطلقان ؟ نعم                 ال  .28

 هل أعاد أحد والد�ك الزواج مرة أخرى ؟  .29

 األب : نعم            ال 

 األم :  نعم            ال 
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 ماهي وضع�ة وال�ك المهن�ة ؟  .30

  �طال              متقاعد              متوفي               األب : عامل

 األم : عاملة              �طالة              متقاعدة             متوف�ة      

 في حالة عمل األم أین تترك اخوتك ؟ .31

 عند األهل                 الخادمة                 أخرى تذكر

 ب�انات خاصة عن األعداد لوالدي عین�ة ال�حث و مدى وعیها 2-3

 التعل�مي لألب : أمي         ابتدائي         متوسط         ثانوي        جامعيالمستوى  .32

 المستوى التعل�مي لألم :  أمي         ابتدائي         متوسط         ثانوي        جامعي .33

 هل �طالع والداك الكتب ؟ .34

 ب : نعم           ال األ

 األم : نعم            ال 

 ؟هل �قرأ والداك الجرائد  .35

 األب : دائما            أح�انا            ال �قرأها 

 األم : دائما            أح�انا            ال تقرأها

 ال   نعم            هل �شجعك أهلك على المطالعة ؟  .36
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 هل یهتم والداك بنتائجك الدراس�ة ؟ .37

 األب :   نعم           ال 

 :   نعم            ال األم

 هل �قدم لك والداك المساعدة في حل التمار�ن أو انجاز �عض الواج�ات المنزل�ة ؟ .38

 نعم               ال 

 هل �قوم والداك �حس�سك �أهم�ة المدرسة و المعرفة ؟ نعم               ال .39

 ب�انات عن الحالة الماد�ة ألسر العینة 2-4

 مقدار أجر والداك ؟ ماهو .40

  األم  األب �طال + متوفي 

  األم  األب دج 5000-10000

  األم  األب دج 11000-15000

  األم  األب دج 16000-20000

  األم  األب دج فما فوق  21000

 

 هل توفر لك أسرتك االمكان�ات المادة المساعدة على المذاكرة و مراجعة الدروس ؟ نعم          ال .41

 نعم            ال هل �كفي دخل أسرتك لتلب�ة احت�اجاتك األساس�ة في التمدرس ؟  .42

 هل هناك دخل إضافي لألسرتك ؟ نعم            ال .43

 هل �ملك أهلك س�ارة ؟  نعم            ال .44

 هل تتلقى دروس خصوص�ة  ؟  نعم            ال .45
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