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    :مهـيدت

يتسم البحث السوسيولوجي بالتكامل بين جزئيه النظري واالمبريقي، وإن كـان هنـاك فـصل               
بينهما فهو للضرورة المنهجية فقط، وهذا التكامل سوف يمنح الدراسة االجتماعية علميـة موضـوعية               

  . الدراسةوتكامال للمعطيات في أثناء تفعيل عملية الفهم والتحليل والتفسير والتركيب بين متغيري

   خطوات منهجية مضبوطة والسير في إطارهـا       إتباعن طبيعة الجزء الميداني من البحث تقتضي        ا
  : المنهجي ما يلياإلطار وتضمن هذا  البحث،إلشكاليةمن أجل تقديم الحلول الواقعية والموضوعية 

  ). المكاني والبشري،الزماني(مجاالت الدراسة بأبعادها الثالث  -

 وهو المنهج الوصفي التحليلي، كما اعتمدنا على جملة من األدوات المنهجيـة             المنهج المستخدم  -
 .لجمع البيانات ولتقصي البيانات الميدانية كالمالحظة والمقابلة

مقاطعـة  (الميذ المدارس االبتدائية بمدينة بـسكرة      أسرة لت  503عينة الدراسة، والتي تمثلت في       -
لمـدارس االبتدائيـة    ألسر التالميـذ با   ة ممثلة   ، واقتضى البحث االعتماد على عين     )05بسكرة  

  بمدينة بسكرة، وتمت المعاينة بطريقة المسح الشامل، لبعض المدارس االبتدائية بنفس المدينـة            
 . البحث االعتماد على عينة عشوائية بسيطةفرض عليناو

فراد المجتمع ويتناول هذا الفصل تحليل نتائج الدراسة الميدانية، وذلك من خالل عرض استجابات أ 
 الوصفي واالستداللي، وصوال إلى اإلحصاء باستخدام مفاهيم إحصائياعلى أسئلة الدراسة ومعالجتها 

  .النتائج وتفسيرها
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  : عرض وتحليل بيانات المقابالت-أوال

  : عرض بيانات استمارة المقابلة الخاصة  بالمدير-1 -1

  :على ما يليالمقابالت مع مدراء المدارس السبعة دلت 

أن نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها مرهون بالشراكة بين األسـرة والمدرسـة، وأن المـدير                 -
  .يحتاج إلى العمل الجماعي والدبلوماسية لتسيير المؤسسة التربوية

أن على المدير حضور اجتماعات جمعية أولياء التالميذ، إال في الحاالت التـي يكـون فيهـا                  -
 . تقتضي حضورهربوية أخرىمشغوال بأداء واجبات ت

من أهم المواضيع التي تطرح في جمعية أولياء التالميذ هو موضـوع التحـصيل الدراسـي،                 -
 .وكيفية توثيق الصلة بين األسرة والمدرسة

ال يرى المدير أن له دور في متابعة سلوك التالميذ خارج المدرسة، أوال الستحالة قيامه بهـذه                  -
 . ضمن واجباته المنوط بانجازهاالمهمة، وثانيا ألنها ال تدخل

زيارات األولياء للمدرسة التي يتمدرس بها أبناؤهم ال يراها المدير كافية، بـل يعـدها نـادرة                  -
 .)منه كمسير للمدرسة أو من المعلم (وأغلبها تكون بناء على طلب من المدرسة

لميذ مـا، أو فـي      أما عن أسباب زيارة األولياء للمدرسة؛ فأغلبها تعود لالستفسار عن سلوك ت            -
، أما زيارات   حالة المرض المزمن للتلميذ، وفي حاالت الغياب المتكرر استجابة لطلب المدرسة          

ومساعدتهم على معرفة الجوانب     األولياء للمدرسة بهدف التعرف على مدير المدرسة والمعلم،       
 المـشاكل   - الفـوارق الفرديـة    -ظروفه العائلية (التي يجهلها المعلم بصفة خاصة عن التلميذ        

 .، فهي قليلة جدا، وتخص فقط فئة األولياء ذوي المستوى التعليمي العالي..)النفسية والصحية،

أما رؤية المدير لمستقبل التكامل بين األسرة والمدرسة، فهو ينظر لها نظرة تفائليـة، آمـال أن        -
، وزيادة  ل عام تتحسن أكثر فأكثر في المستقبل، وهذا من خالل تزايد اهتمام األسر بالمدرسة ك            

 .وعي األولياء لضرورة االتصال والتكامل مع األسرة لصالح األبناء

المدرسة، فتكاد تجمـع العديـد   من خالل هذه النتائج فالمدير له دور كبير ومهم في تكامل األسرة و    
درجـة  تحقـق أكبـر   ت حتى   الديمقراطية للمؤسسة التربويةتطبيق اإلدارةمن الدراسات على ضرورة  
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مضرة على وجه خاص بالروح المعنوية والراحـة النفـسية   فهي   الديكتاتورية   اإلدارة أما،  ةممكننجاح  
  .)1("باإلنتاج الفوضوية مضرة على وجه خاص اإلدارة في حين تعدللعاملين بالمؤسسة، 

علـى درجـة عاليـة مـن الكفـاءة          ) مديرها ومساعدوه (ولذا ينبغي أن تكون إدارة المدرسة       
عي وتطبق في عملها األسلوب الديمقراطي في إدارة المدرسة، بحيث تهـتم بـآراء           الشخصية، وأن ترا  

العاملين بالمدرسة وتناقشها وتحترمها في اتخاذ القرارات الخاصة بالمدرسة أو بتخطيط عملها ووضـع         
تمثل شكال من أشـكال الديمقراطيـة       ) جمعية أولياء التالميذ  (سياستها، ولعل مجلس األولياء والمعلمين      

ولهذا فمن األهمية مراعـاة الدقـة فـي         "لمتفقة وطبيعة تكوين المدرسة وظروف وخصائص عملها،        ا
  .)2(" وأكفأهااإلداريةاختيار أعضاء إدارة المدرسة وتعينهم وتدريبهم على أصلح األساليب 

  : عرض بيانات استمارة المقابلة الخاصة بالمعلم-1-2

  :لتي شكلت مجال دراستنا البشري، ما يليدلت المقابالت مع بعض المعلمين بالمدارس ا

على كيفية التعامل مع الفوارق الفردية، أجاب أغلبية المعلمين أنهم يشجعون النجباء ويتـابعون               -
المتوسطين ويركزون عليهم، محاولين جذب انتباه الضعفاء منهم، إال أن بعضهم أشار إلى عدم              

فالمعلم بمعزل عـن  ، للتلميذالبيئة األسرية  ، والذي يرجع ربما لطبيعة   فهم سلوك بعض التالميذ   
حقيقة ما يحدث باألسر، وهذا لعدم اتصال األولياء المنتظم بـالمعلمين وانعدامـه فـي أغلـب        

  . مساعدته في حل بعض مشكالتهإمكانيةاألحيان، مما يصعب فهم التلميذ وبالتالي 

 لة جدا، لتنعدم في بعض المدارس     أما عن لقاءات جمعية أولياء التلميذ، فأشار المعلمون أنها قلي          -
وأجاب الذين حضروا بعض اجتماعات الجمعية أنه من أهـم مواضـيعها مناقـشة المـستوى            

 .الدراسي للتالميذ، تنظيم الرحالت والحفالت التكريمية، جمع التبرعات من األولياء

  متكـرر ، الغيـاب ال  التلميذ حالة مرض:وعن الحاالت التي تتطلب الحضور الفوري للولي هي    -
 . الغير سوي أو الشاذتغير مستوى التلميذ فجأة من الجيد إلى الضعيف، سلوك بعض التالميذ

                                                             
، Creps، الجزء الثامن، الناشر )التربية والتعلم الحديث(ثقيف المدرسة والت:  موسوعة علم النفس والتربية–)1(

  .122، ص2001، )لبنان(بيروت
 .123 نفس المرجع، ص–)2(
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أجمع جميع المعلمين أنهم ال يقومون بأي زيارة ألسر التالميذ، حتى وإن استدعت حالة التلميذ                -
 ضمن  إلى ذلك، وأرجعوا السبب لخوفهم من ردة فعل األسرة، لعدم توفر الوقت، ألنها ال تدخل              

 .صالحيات المعلم

وعن معاملة الولي عند زيارته للمدرسة، أجاب معظـم المعلمـين أنهـم يـصارحون الـولي              -
حثون معظم األولياء على تكرار الزيارة ألنهـا        يبالمستوى التعليمي لألبناء، وخاصة السلوك، و     

 .لصالح التلميذ

ميذ، وحضوره، وهي حاالت    وعن سبب طلب الولي مقابلة المعلم، فعادة السؤال عن سلوك التل            -
، أجاب أغلبية المعلمين على عدم كفايتها، بـل         ةوعن كفاية زيارات األولياء للمدرس    ،  قليلة جدا 

أن أغلبية أولياء التالميذ ال يعرفون المعلم أو المعلمة التي تدرس أبنائهم، وعند سـؤال بعـض      
، واألم ال   )يعمـل (مـشغول   التالميذ عن سبب عدم زيارة أوليائهم للمدرسة، يجيبون أن األب           

 .)ال يسمح لها بالذهاب للمدرسة ومقابلة المدير أو المعلم (يمكنها زيارة المدرسة

وعن سؤالهم عن كيفية مشاركة األسرة مع المدرسة في تربية األبناء، أجاب أغلبية المعلمـين                -
ية، إضـافة إلـى     أن األسرة تتشارك مع المدرسة في فهم التلميذ وتوفير حاجياته النفسية والماد           

مساعدة التلميذ للوصـول إلـى      وإدراك أخطاء التلميذ السلوكية والدراسية ومحاولة اصالحها،        
النجاح في حياته الدراسية والشخصية، وهذه النقاط تمثل بعض أشكال التكامـل بـين األسـرة             

 .والمدرسة

مية، بل وعبر عليها    أما عن مستقبل تكامل األسرة والمدرسة، فأبدى أغلبية المعلمين نظرة تشاؤ           -
، وعللوا ذلك أن المدرسة أثقـل كاهلهـا بمهـام هـي             "شراكة تؤول إلى الهاوية   "البعض أنها   

باألساس من مهام األسرة، كما أن هذه األخيرة ال تقوم  بواجباتها على أكمل وجه، فالمدرسـة                 
 .أصبحت تربي أكثر مما تعلم

ي على المعلم التقـرب مـن مـشاكل التلميـذ           أنه من الضرور  من خالل هذه النتائج يمكننا القول       
الخاصة، ومعرفة خلفيته النفسية واالجتماعية، قصد مساعدته على معالجة المشاكل والتقليل من تأثيرها             
على التلميذ، فيمكن أن تكون بعض المشكالت سببها عدم فهم التلميذ كالخجـل واالنطـواء والتغيـب،                 
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يتم خلق جو متعاون ومتكامل من العمل المنسق بين األسرة          حتى  واالضطراب السلوكي مثال، وبالتالي     
  .والمدرسة

  : الخاصة باالستمارة عرض وتحليل البيانات-ثانيا

  ):شخصية(رات ديمغرافيةـمتغي -

يتم التعرف على مجتمع هذه الدراسة من خالل معرفة خصائص أفراد العينـة التـي أجريـت        
أسر التالميذ المتمدرسين بثمانية مدارس ابتدائية بمنطقـة         أسرة من    503 والبالغ عددها    ،عليها الدراسة 

 إلبـراز  ،)مع استثناء مدرسة ألسباب قد سبق شرحها في الفـصل الـسابق      ()05منطقة بسكرة   (العالية
المالمح الهامة التي تتصف بها هذه العينة، لما لتلك الخصائص من أهمية في معرفة مدى تأثيرها على                 

، وذلك من خالل الجداول وعرض النتائج المتعلقة بهـا، والتـي            )المحاور(ة  متغيرات الدراسة األساسي  
تتمثل في إجابات أفراد عينة الدراسة، على بنود الجزء الخاص بالبيانات الشخصية من االستمارة علـى   

  :النحو التالي

  . يبين توزيع المبحوثين تبعا لمتغير طبيعة األسرة:05دول رقم ـج

 %النسبة  رارـالتك  طبيعة األسـرة

 73,95  372  أسرة نووية

 26,05  131  أسرة ممتدة

  100  503  وعـالمجم
  

هكذا نجد أنفسنا أمام نظامين     "، و ة توزيع المبحوثين تبعا لمتغير طبيعة األسر      يبين الجدول أعاله  
نظام األسرة بمختلف أشكالها وأنماطها، ونظام القرابـة        :اجتماعيين متطورين عن الزواج واألسرة هما     

لعصبية الدموية، وتمثل األسرة النووية المتكونة من الزوج والزوجة وأبناءهما مركـز جميـع هـذه                وا
 من مجموع المبحوثين، في حـين شـكل نمـط           73,95%، وشكلت في دراستنا هذه نسبة       )1("العالقات

فالتغير في بناء ونمط األسرة يعـد مـن المؤشـرات           "من مجموع المبحوثين،    26,05%األسرة الممتدة   
                                                             

: ، فعاليات الملتقى الثالث تحت عنوان)دراسة احصائية وتحليل نظري (نمط األسرة الجزائرية ومحدداته: مقال بعنوان –)1(
 قسم علم االجتماع، جامعة الجزائر، ،، منشورات كلية العلوم االنسانية واالجتماعية"ةالتغيرات األسرية والتغيرات االجتماعي"

 .72، ص2006
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لقوية في التغير االجتماعي باعتبار األسرة هي مركز العالقات االجتماعية ومكان للتربيـة والتنـشئة               ا
قد عرف المجتمع الجزائـري     ف،  "االجتماعية، وحلقة أساسية في حلقات البناء االجتماعي الكلي للمجتمع        

تحـضر، كمـا طبقـت    التصنيع وال: منذ االستقالل تحوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة أهمها     
العديد من السياسات التنموية في ميادين التربية والتعليم والزراعة والصناعة والسكن، صـاحبتها عـدة        

الحراك الجغرافي واالجتماعي، توفر مناصب العمل في القطـاعيين العـام    : عمليات من أهمها عمليات   
ان  لها عظيم األثر على تغير نمـط  والخاص، نظام التأمينات االجتماعية، وغيرها من التحوالت التي ك    

األسرة ووظائفها، إضافة إلى العوامل الخارجية والتي تجسدت في االنفتاح على العالم والتأثر بأشـكاله               
التنظيمية والقيمية  والتنموية، وما حملته من أفكار وقيم ثقافية دخيلة وأساليب تنظيم الحيـاة المختلفـة                 

كان توزيع نمط األسرة فـي مدينـة بـسكرة،      ) 1998-1966(ية  ات الوطن يفحسب االحصائ والحديثة،  
، وظهر شكل آخـر     11,88%، في حين شكلت األسرة الممتدة       73,21%شكلت األسر النووية    : كالتالي

  .9,84% وشكلت نسبة ،اصطلح عليه باألسر الشبه نووية

 األسـر   فإن نسبة)la famille Algérienne()1" (مصطفى بوتفنوشت"وحسب دراسة للباحث 
 %51,3فهما يمـثالن علـى التـوالي        ) الممتدة(هي متقاربة مع نسبة األسر المركبة       ) النووية(الضيقة  

  .%48و

    

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 هي أسرة متسعة، وهي أسرة زواجية يعيش فيها قريب غير متزوج ألحد الزوجين مثل ابن األخ أو ابن :األسرة شبه النووية 
  .األخت أو ابن العم أو الخال

)1(  Mostafa Boufnouchet: LA FAMILLE ALGERIENNE( évolution et caractéristiques récentes), 

SNED, 1979, P127. 
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  .توزيع المبحوثين حسب متغير عدد أفراد األسرة  يبين:06دول رقم ـج

 %النسبة   ك  حجم األسرة
  مركز الفئة

  م س
   م سXك 

المتوسط 
  الحسابي

]3-5[  44  8,75 4 176 

]6-8[  323  64,22  7 2261 

]9-11[  136  27,03 10 1360 

7,55 

  /  3797  21  100  503  المجموع
  

هي صاحبة  ] 8-6[كترجمة حرفية للجدول أعاله نجد أن عدد األفراد التي شملتها الفئة ما بين              
تليهـا  ،   7,55أفراد أسر العينة الذي بلغو هذا ما يؤكده متوسط   ،64,22%النسبة األكبر والتي مثلت 

ويعود ارتفاع عدد أفراد األسـرة بهـذه   ، 8,75%إال نسبة ] 5-3[ فأكثر، في حين لم تشكل فئة     09فئة  
، رغم أنها تمثل في أغلبها أسرا نوويـة، وهـذا     )العالية الشمالية (المنطقة التي شملتها دراستنا الميدانية      

عند قيامنا بعملية مـسح كامـل       و ،%73,95حيث شكلت األسر النووية نسبة      ) 05(حسب الجدول رقم    
لبعض األحياء التي تتواجد بها المدارس التي مثلت مجال دراستنا، وجدنا أن أغلب سكان هذه المنطقـة           

هم مزيج من أفراد ذوي دخل ضعيف وأسر نازحين مـن أريـاف الواليـات               ) اليةمنطقة العالية الشم  (
با من االرهاب، ونزحوا إلى هـذه المنطقـة         وهر وهذا خالل العشرية السوداء   ) باتنة-خنشلة(المجاورة  

 حجـم األسـرة   نجد أن  1998في حين أنه حسب احصائيات عام       لسهولة العيش بها وتوفر األمن، من       
تجه عموما نحو االنخفاض، حيث تمثل األسر التي ال تزيد عدد أفرادها على سـتة أفـراد                 االجزائرية  

 واضح نحو تخفيض عدد الوالدات، حيث أن هذه         ، ويرجع هذا االتجاه إلى وجود توجه      59,15%بنسبة  
 أبناء فقط، ذلك ألن األسر الحضرية أكثر نزوعـا نحـو            4-1الفئة من األسر يتراوح عدد أبنائها من        

بالنسبة للمـرأة الجزائريـة     االنجاب  ن األسر الريفية، وتؤكد االحصائيات أن معدل        تخفيض الوالدات م  
انية الرئيسية إلى التجمعات السكانية الثانوية إلى المناطق السكنية          كلما اتجهنا من التجمعات السك     ،يرتفع

  .ن هذا المعدل متأثر بدرجة التحضر على التوالي، مما يعني أ4,73، 4,44، 3,91المبعثرة والذي هو 

  



عرض وحتليل البيانات ــــــــــــــــــــــــــ: السادسالفصـل   
 

 
213 

  .قرب المسكن من المدرسة توزيع المبحوثين حسب متغير يبين: 07دول رقم ـج

 %ةـالنسب  رارـالتك  االتـاالحتم

 87,47  440  قريب

 10,93  55  بعـيد

 1,60  08  بعيد جدا

  100  503  المجموع

  

من المبحوثين يسكنون بقرب المدرسـة، وهـذا راجـع          87,47%يبين الجدول أعاله أن نسبة      
للسياسة التعليمية بوزارة التربية، حيث حرصت على وجود مدرسة على األقل في كل حي من األحياء                

 الدراسة الميدانيـة بـه، إال أننـا    بإجراء رغم حداثة حي العالية الذي قمنا في كل واليات الوطن، ومن  
 وبدرجة استيعاب كبيرة، وشكلت نسبة المبحـوثين الـذين        اإلنشاءوجدنا فيه العديد من المدارس حديثة       

، وهذه النسبة ربما تعود إلى أن هؤالء المبحـوثين انتقلـوا            10,60%يقطنون بعيدا عن المدرسة نسبة      
 إلى هذه المنطقة، أو الكتظاظ المدرسة التي توجد في حيهم، في حين شكلت فئة المبحوثين الذين                  حديثا
، وهي نـسبة قليلـة جـدا ال يـشكل إال حـاالت      01,60%هم المدرسة بمسافة كبيرة جدا نسبة     عنتبعد

  م عن أبناء حـيهم  استثنائية، ربما تعود لتعمد األولياء تسجيل أبنائهم بهذه المدارس البعيدة، ربما البعاده           
  عن الدراسة في سن مبكرة      به خاصة أن حي العالية معروف بانتشار فئة المنحرفين واألبناء المنقطعين         

وهذا بناء على دراسات سوسيولوجية لحي العالية، إضافة إلى ما نشرته بعض الصحف المحلية عـن                (
  ).هذا الحي بين الحين واآلخر
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  .حوثين حسب متغير مستوى الدخلتوزيع المب  يبين:08دول رقم ـج

 %  رارـالتك  االحتمـاالت

 17,50  88  جيـد

 71,96  362  متوسط

 10,54  53  ضعيف

 100  503  المجموع

  

ـ             ، وهذا  66,36%يبين الجدول أعاله أن الفئة متوسطة الدخل شكلت أعلى نسبة والتي قدرت ب
دخول المتوسطة، والذين يعملون فـي       يسكنها في أغلبهم ذوي ال     -حي العالية –راجع كون هذه المنطقة     

، وهذه الفئة شـكلتها     22,28%القطاعين العام والخاص، في حين شكلت فئة ذوي الدخول الجيدة نسبة            
 التعلـيم، الطـب،     :ت خاصة التي يعمل بها األب واألم خاصة فـي مجـاال            قليلة العدد،  األسر النووية 

لمرأة للعمل لمساعدة زوجها من أجـل تلبيـة         الهندسة، وهذا ما رفع مستوى دخل هذه األسر فخروج ا         
 11,56% أما فئة ذوي الدخل الضعيف فلم تشكل إال نسبة            حاجيات أسرتهما األساسية والكمالية أيضا،    

 على اعتبار هذا الحي يجمع العديد من األسر الغيـر متعلمـة والنازحـة مـن                 ،وتضم األسر المعوزة  
وهنا تظهر   ،)مركز المدينة (ص كلما زادت درجة التحضر       وهي نسبة قليلة، تنق    -في أغلبيتها -األرياف

بوظائفها مرهون بـالموارد    أهمية المقوم االقتصادي كعنصر أساسي من مقومات األسرة، فقيام األسرة           
أوضـحت  وفي هـذا الـسياق    ،"المالية واالقتصادية، فوفرتها تساهم في إشباع حاجات أفرادها المادية 

أن دخل األسرة الجزائريـة     "  وطنية لألسرة  إستراتيجيةنحو  " على ورشة    هاإشرافالوزيرة المنتدبة لدى    
، وهـذا ضـمن الخطـط    2008دوالر سـنة  5000 إلى أزيد مـن  1998دوالر سنة 1555ارتفع من  

والسياسات واالستراتيجيات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية لمعالجة النقائص المسجلة على عـدة      
   .)1("مستويات

                                                             
 21مقومات األسرة، المقوم االقتصادي، ص: ارجع إلى الفصل النظري الثاني. 
 24 يوم ،"في شهر جوان" استراتيجية األسرة"نوارة جعفر مشروع قانون " : الجزائرية بعنواناإلذاعة مقال منشور بموقع –)1(

 .16:35 على الساعة 2010مارس 
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  .ن والجنسـالس :ينمتغيرلتوزيع المبحوثين تبعا ل  يبين:09دول رقم ـج

الدراسة يهم في القاء الضوء على نتائج الدراسة، كما الشك أن التعرف على أعمار فئة عينة 
  :هو الحال بالنسبة للمتغيرات الشخصية األخرى، وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي

  السـن  م سxك  الزوجـة  الـزوج

 %  ك  سـلجنا
  م سxك  م س

المتوسط 
    %  ك  الحسابي

المتوسط 
  الحسابي

]20-29[  0  0  24,5  0  14  2,78 343 

]30-39[  81  16,10 34,5 2794,5 299  59,44  10315,5 

]40-49[  323  64,22 44,5 14373,5 173  34,39 7698,5 

]50-59[  77  15,31 54,5 4196,5 15  2,98 817,5 

]60-69[  22  4,37  64,5 1419 02  0,41 128 

 22783,5 188 100  503  المجموع

45,29 

503  100  18959,5 

37,69  

  

بالنسبة لسن أب األسرة ذهبت الفئة ما بين        كترجمة حرفية للجدول أعاله نجد أن النسبة األكبر         
ـ 40-50  سنة فـأكثر نـسبة      60، وأخذت فئة    16,10 نسبة   40-30، في حين شكلت فئة      62,22% ب

وبذلك يكون متوسط العمـر       سنة، 30-20لة تنتمي إلى الفئة العمرية ما بين        ، ولم نجد وال حا    %4,37
سـن الـزواج، وهـذا راجـع     ، ويشهد عصرنا الحالي تأخر  سنة 45 بالتقريب   45,29بالنسبة للرجل   

 إضافة إلـى قلـة تـوفر     للظروف االجتماعية واالقتصادية والتي تتمثل في إما انعدام السكن أو ضيقه    
مغاالت في المهور وأثاث العروس وسيطرة األفكار التقليدية من جانب أهل العروس،            ، ال مناصب العمل 

مما يتسبب في كثير من األحيان في فسخ الخطوبة وانهيار فكرة الزواج من أساسها، إضافة إلى عـدم                  
وجود وظائف تستطيع أن تلبي حاجات الشباب المتخرج، وارتفاع أجور السكن بصورة تفوق قـدرات               

فالـشاب   مسؤولية زوجة وأوالد وتكوين أسـرة،        إضافةوالدخل المنخفض الذي ال يمكن معه       الشباب،  
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ليجـد نفـسه    ،  يقضي سنوات بعد تحصله على منصب عمل ليجمع ما يمكنه من تحمل تكاليف العرس             
  .تجاوز الثالثين

يلـة  وهذه الفئـة القل    فقط،   2,78 سنة نسبة    30-20، فقد شكلت فئة من      اإلناثأما بالنسبة لفئة    
 اللواتي انقطعن عن الدراسة أو أنهن ينتمين لبعض األسـر التـي الزالـت متمـسكة       اإلناثتشمل فئة   

باألعراف القديمة التي تزوج الفتاة في سن مبكرة بغض النظر عن دراستها، فـيمكن لهـا أن تكمـل                   
 40-30في حين شـكلت فئـة       دراستها وهي متزوجة، وأنجبن بعد فترة وجيزة من زواجهن مباشرة،           

 إنهـاء  وهذه الفئة تشكل الفئة المتعلمة فبعد  ، 59,44%سنة أعلى نسبة موجودة في الجدول والتي تمثل         
الحصول على دبلوم في تخصص ما، وهي السن المناسبة للزواج فالفتاة تكون قد نـضجت               الدراسة أو   

، وبـذلك يكـون   جاباإلن الالتي تأخرن في اإلناثفي جسمها وعقلها، كما يمكن أن يكون في هذه الفئة  
  . سنة38، بالتقريب 37,69متوسط العمر بالنسبة لفئة اإلناث 

وتضم في أغلـب األحيـان   ، 34,39حيث شكلت نسبة  سنة   50-40وهناك فئة أخرى تضم فئة             
خاصـة سـلك    ( اللواتي تأخرن في سن الزواج ما بعد سن الثالثين، وهن في أغلبهن عـامالت            اإلناث

  .، بعد طالق أو وفاة أزواجهن، أو أعدن تجربة الزواج)اإلدارةالتعليم، 

 فهي فئة تضم كبيرات السن الالتي ينجبن في سن متأخرة، وبقيت الفئـة التـي                60-50أما فئة          
نـادرة  تدخل هذه الحالة ضمن الحاالت ال     ، و 0,41حالتين فقط بنسبة   سنة فأكثر وشكلت     60تضم ما بين    

 في سن متأخرة، لما يخلفـه مـن    اإلنجاب نحوظرة المرأة المعاصرة    في ظل التطور المعاصر وتغير ن     
  .أضرار على صحتها
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  .المهنةالجنس و ي يبين توزيع المبحوثين حسب متغير:10دول رقم جـ

  سـالجن     الزوجـة  الـزوج

 %  ك %  ك  المهنـة

 18,49  93 84,69  426  يعـمل

 87,47  440 21,27  107  ال يعمل

 100  503 100  503  المجموع

  

من خالل قراءتنا الحرفية للجدول أعاله يتضح أن متغير المهنة بالنسبة لألزواج العاملين شكل              
باب هـذه األسـر      وهذا يفسر ارتفاع نسبة األسر ذوات الدخول المتوسطة، فأغلبية أر          ، 84,69% نسبة

 وهـي   ،18,49%بة  في حين شكلت نسبة الزوجات العامالت نـس        تعمل في القطاعين الخاص والعام،    
نسبة قليلة في ظل حرية المرأة وحقها في التعليم وخروجها للعمل، إال أن هذه النسبة المنخفضة راجعة                 
إلى طبيعة تركيبة األسر في هذه المنطقة، كما قد ذكرنا سابقا أغلبهم نازحين من األريـاف ال يزالـون           

وأهم ما يميز األسرة الجزائريـة  " لمرأة للعمل،محافظين على العادات التقليدية البالية التي تمنع خروج ا      
التقليدية ذلك الحاجز بين الجنسين، وهو حاجز سميك يرتكـز علـى فكـرة المحافظـة علـى البقـاء           

 وهذه النسبة هي في أغلبها تشكلها زوجـات قادمـات مـن أمـاكن               ،"األخـالقي والجسـدي للمرأة  
أو بحثنا عن مسكن أوسع وبسعر معقول، وهذا ما         حضرية، سكنوا بهذه بعد انفصالهم من أسرة ممتدة،         

 في حـين شـكلت فئـة األزواج الـذين ال يعملـون              ال توفره األحياء الراقية بمركز المدينة المدينة،        
ل التي ال يشتغل رب أسرتها، ويعيلها أحد أفرادهـا           وهذه النسبة هي فئة األسر ضعيفة الدخ       ،%21,27

نسبة ، وهذا   87,47%  نسبة اللواتي ال يعملن   وشكلت الزوجات    ية،من خالل األعمال اليوم   ) االبن مثال (
كبيرة مقارنة باالرتفاع المتزايد لنسبة النساء العامالت في شتى القطاعات، بل وأصبحت تزاحم الرجـل       

   .في قطاعات كانت شبه مستحيلة عليها في السابق

  

                                                             
  41-40(ص.، صاألسرة الجزائرية وتطورها :، الفصل الثاني للدراسة النظريبالجانفي أنظر.( 
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  .ةليميتع الالوضعية يبين توزيع المبحوثين تبعا لمتغير :11دول رقم ـج

فئـات، حيـث أن التعـرف علـى         ) 05(تم تقيم عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي إلى خمس          
  : الضوء على نتائج الدراسة، ويبين ذلك الجدول التاليإلقاءالمستوى التعليمي يساعد في 

  نسـالج               الزوجة  الـزوج

 %  ك %  ك  ةالتعليمي وضعيةلا

 9,54  48 8,15  41  أمـي

 43,34  64 13,32  67  ئيابتدا

 12,73  218 39,56  199  متوسط

 22,66  114 25,65  129  انويـث

 11,73  59  13,32  67  جامعي

 100  503 100  503  وعـالمجم

       

من العوامل الهامة التي تجعل عملية التكامل بين األسرة والمدرسة عملية ناجحة هـي المـستوى             
ذوي المستوى   اآلباءأنه في فئة     خالل قراءتنا للجدول أعاله يتضح لنا        منالثقافي والتعليمي للوالدين، و   

 وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة الدخول المتوسطة في الجدول الـذي            ،39,56% شكلت أعلى نسبة     المتوسط
يبين مستوى الدخل، وهذا كون أغلبية أرباب العمل ال يحملون شهادات تؤهلهم لتقلد مناصب توفر لهـم       

 وهذه النسبة هـم أصـحاب        ذوي المستوى الجامعي،   % 13,32  في حين شكلت نسبة    ،دخل عال وجيد  
الشهادات من أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة، وهي نسبة قليلة بالمقارنة بالعدد الكلي لـسكان هـذه                

 وهذه نـسبة مـساوية   ،13,32% ذوي المستوى االبتدائي فقد شكلوا نسبة   أما   ،)العلية الشمالية (المنطقة  
 وهذه نسبة غير مريحة وتبعث      ،% 8,15  ولم تشكل فئة األميين إال نسبة      ئة ذوي المستوى الجامعي،     لف

، وتوفر الخدمات الـصحية، ومحاولـة       واإلجباريعلى التساؤل خاصة في ظل توفير التعليم المجاني         
 مدرسـة   الدولة خاصة في السنوات األخيرة في زيادة الهياكل التربوية، بحيث أصبح لكل حي تقريبـا              
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  . ، إال أننا يمكن أن نرجع هذه النسبة إلى فئة المسنين، الذين لم يعرفوا التـسهيالت المعاصـرة                 ابتدائية
إال أن ما يلفت االنتباه بخصوص المستوى التعليمي بالنسبة ألرباب األسر الجزائرية، ما كـشفت عنـه           

،  نتائج غير مريحة في هذا الميدان      عن   لإلحصاءللديوان الوطني   ) 1998 (ة األخير اإلحصائيةالبيانات  
للريفيين، التعلـيم المتوسـط   22,1% للحضريين و  25,8%: المستوى االبتدائي فما أدنى   : وهي كما يلي  

 2,3% للحـضريين و  8,9%:  للـريفيين، التعلـيم العـالي      15,7% للحـضريين و     29,7%: والثانوي
 للحـضريين   35,1%: ن، بـدون تعلـيم     للـريفيي  2,3% للحضريين و    8,9%: للريفيين، التعليم العالي  

  . للريفيين59,6%و

، في حين شكلت نسبة النـساء  9,54% البيوت بمنطقة العالية فقد شكلت نسبة األميات     تأما ربا 
 إلى رباب البيوت ذوات المـستوى  12,73% نسبة ت، وذهب % 43,34 الالتي يحملن المستوى االبتدائي   

 ، أما فئة الجامعيـات فمثلـت      22,66%توى ثانوي نسبة    المتوسط، وشكلت الزوجات الالتي يحملن مس     
، إن هذه النسب إن دلت على شيء إنما تدل على تبني المجتمع الجزائري ومنذ االستقالل                11,73نسبة  

عليم المرأة، وهذا ألن المستوى التعليمي للزوجة يلعب دورا أساسيا في تحديد حجم األسـرة، وزيـادة                ت
فقد بينت كل الدراسات التي أجريـت علـى         "اء، وارتفاع وعيها الصحي،       التحصيل الدراسي عند األبن   

نطاق واسع في البالد النامية أن التعليم الذي تتلقاه المرأة، من أهم المؤشرات التي يمكن االعتماد عليها                 
، فالتعليم يفتح ذهن الفتاة على عوامل جديـدة، ويجعـل مكونـات شخـصيتها               "للتنبؤ بمعدل خصوبتها  

 اإلنجـاب ة قابلة للنمو والتطور، ويتسع أفق تفكيرها وبالتالي تتنـوع اختياراتهـا، فـال يعـود             المختلف
وفـي هـذا     ". ذاتها، وبهذا يحدث تأخر في سن الـزواج        إلثباتواألمومة بعدئذ هما السبيلين الوحيدين      

 نـسبة    فقـد شـهدت    اإلناثالسياق نفسه شهدت الجزائر قفزات كمية هائلة في نشر التعليم وسط فئات             
  .)1("1998 سنة 40,27% لتنزل إلى 85,40% ـ ب1966األمية هبوطا معتبرا إذ قدرت سنة 

  

  

  

  
                                                             

، 2 العدد،، قسم علم االجتماع، الجزء األول، سلسلة الوصلالتغيرات األسرية والتغيرات االجتماعية :فعاليات الملتقى الثالث – )1(
 .103.، ص2004جانفي 
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   . المتمدرسينبناءاألالجنس و يمثل توزيع المبحوثين حسب متغير :12دول رقم ـج

  إنـاث
المتوسط 
  الحسابي

  ذكور
المتوسط 
  الحسابي

  الجنس

  الفئات
 %  ك

  م سxك  م س

 %  ك

  م سxك

]1-3[  441  87,67 2  882  417  82,90 834  

]4-6[  62  12,33 5  310  86  17,10 430  

  1192  7 100 503  المجموع

2,37 

503  100  1264  

2,51 

  

يبين الجدول أعاله أن نسبة األوالد المتمدرسين ببعض األسر بمدينة بسكرة وبالتحديد بمنطقـة              
 وهي  82,90%] 3 – 1[ عددهم ما بين يتراوحن ، فالذكور الذيواإلناثالعالية الشمالية بالنسبة للذكور 

أي بمتوسط حـسابي     ، 17,10%والتي تقدر بـ    ] 6-4[ألوالد المتمدرسين ما بين     لنسبة عالية بالنسبة    
أي ، 87,67%نـسبة   ] 3-1[ المتمدرسات مـا بـين فئـة    اإلناثفي حين مثلت فئة   2,51قدر بـ     

 12,33%نـسبة  ] 6-4 [   المتمدرسات ما بـين ناثاإلي حين مثلت  ف 2,37بمتوسط حسابي يقدر بـ 
إلى وجود  ] 3-1[ المتمدرسين في العدد المحصور في الفئة        واإلناث ارتفاع نسبة الذكور     إرجاعويمكن  

 ،  وأخوات لم يصلوا إلى سـن الدراسـة بعـد   إخوانأبناء منقطعين عن الدراسة من الجنسين، أو هناك     
قة راجع لطبيعة تركيبة سكان منطقة العالية الشمالية، وما تشهده          وهذا كما جاء في تحليل الجداول الساب      

  .من ارتفاع في نسبة المنقطعين عن الدراسة في سن مبكرة
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  .  المنقطعين عن الدراسةبناء يمثل توزيع المبحوثين حسب متغير األ:13دول رقم ـج

  إنـاث
المتوسط 
  الحسابي

  ذكور
ط المتوس

  الحسابي
  الجنس

  الفئات
  %  ك

  م سxك  م س

 %  ك

  م سxك

]1-3[  440  87,47 2  880  402 79,92  804  

]4-6[  63  12,53 5  315  101  20,08 505  

  1195  7 100 503  المجموع

2,38 

503  100  1309  

2,60 

  

 أبناء يشكلون أعلى نسبة،  فبالنسبة للمنقطعـين         3-1كقراءة حرفية للجدول أعاله نجد أن من        
أما الذكور فيشكلون فـي نفـس الفئـة نـسبة           ،  2,38بمتوسط حسابي يعادل    ،   87,47%اإلناث نسبة   

 12,53% منقطعـين نـسبة     5-3، في حين شكلت الفئة ما بين        2,60 بمتوسط حسابي يعادل     %79,92
  . بالنسبة للذكور20,08بالنسبة لإلناث ونسبة 

بة تتناقص كلمـا    من خالل األرقام أعاله نستنتج أن عدد المنقطعين قليل بكل أسرة، وهذه النس            
لتنعدم في بعض األسر، وهذا نتيجـة       ) المدينةوسط  (زادت درجة التحضر واقتربنا من مركز التحضر        

لوعي األسر الجزائرية بضرورة حث أبنائهم ومتابعتهم على الدراسة ألنها مفتاح مستقبلهم فـي ظـل                
 عـن   اإلنـاث لمنقطعـات مـن     التطورات التكنولوجية المعاصرة، إال أننا ال يمكن أن نغفل قلة نسبة ا           

الدراسة، وهذا راجع لوعي هذه الفئة بأهمية التمدرس، كمفتاح للحرية وكسب محبة ورضاء أسـرتها،               
  .والتفكير بمستقبل أفضل لها وألسرتها

  

  

  

  



عرض وحتليل البيانات ــــــــــــــــــــــــــ: السادسالفصـل   
 

 
222 

  . يبين أساليب تنشئة األبناء:14دول رقمـج

 %النسبة  التكرار  أساليـب التنشئة

 94,04  473  توفير الحنان مع الشدة

 0  0  التـدليل

 0  0  التسلـط

 5,96  30  التخويف

 100%  503  المجموع

  

كترجمة حرفية للجدول أعاله نجد أنه؛ لم تخرج آراء مجتمع البحث من أسلوبين هما أسـلوب                
في حين ال نجـد أن إشـادة        ،  5,96% وأسلوب التخويف بنسبة     94,04%توفير الحنان مع الشد بنسبة      

ا راجع لوعي األسر المعاصرة أن العنـف ال يجنـي إال العنـف، وأن    ألسلوب التسلط والتخويف، وهذ 
التخويف لم يعد الوسيلة المثالية والصحيحة في تربية جيل واع ذو شخصية قوية، فالتسلط والتخويف ال                
يولد إلى أجياال ضعيفة نفسيتها مريضة، في حين يولد التدليل أبناء أنانيين وانتهازيين، اعتادوا أن يوفر                

ل ما يحتاجون إليه، هذا ما ال يدفعهم إلى التمدرس والجد والنشاط، فمستقبلهم يضمنه لهم غيـرهم      لهم ك 
أما أسلوب توفير الحنان مع الشدة فهو األسلوب األنسب حـسب األغلبيـة الـساحقة مـن                  ).األولياء(

   .المبحوثين

في التربيـة، علـى أن     لما له من نتائج على تربية األبناء، فالثواب والعقاب هما خيرا أسلوبين             
واإلثابـة  . يدرك األولياء نوعية العقاب، باالبتعاد على العنف وإحداث الضرر الجسدي والنفسي للطفل           

 للهدايا مـن نتـائج   ماتكون عند حصول االبن على عالمات جيدة مثال، فقد أثبتت العديد من الدراسات     
تها على نفسية وشخصيتهم، وحـبهم للـتعلم        ايجابية عن ارتفاع التحصيل الدراسي عند األبناء وانعكاسا       

   .وللمدرسة
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كما تقتضي التنشئة السوية للطفل من قبل األسرة أن توفر لـه األمـن والطمأنينـة والحمايـة                
والشعور بالثقة ورعايته بجو من الحنان والمحبة، حتى يكتسب عن طريق ذلك شخصية متوازنة قادرة               

  .)1("ليها داخل األسرةعلى تمثل المهارات والخبرات التي تدرب ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
جامعة محمد ، اإلنسانيةمجلة العلوم ، "رؤية سوسيولوجية تحليلية "التسرب المدرسي في ظل البناء األسري: أحمد فريجة  - )1(

 .133 ص ،2010خيضر بسكرة، عدد جوان، 
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  .في المنزلألبنائهم  األولياء يبين متابعة :15دول رقم ـج

  ةـالنسب  رارـالتك  االحتماالت

 77,54  390  نعـم

 5,76  29  ال

 16,70  84  أحيانا

 0%  0  نـادرا

  100%  503  المجموع

  

 توافق على أنه يجـب      77,54%يبين الجدول أعاله أن نسبة كبيرة من المبحوثين والتي مثلت           
 من المبحوثين أنه ليس ضروريا متابعـة األبنـاء          5,76%  في حين ترى نسبة       ،متابعة األبناء بالمنزل  

وتتبع ما أخـذه بالمدرسـة مـن     أن متابعة االبن بالمنزل 16,70%بالمنزل، وتذهب نسبة أخرى مثلت  
  .تكون بصفة دائما بل أحيانا فقط ال دروس واالستماع إلى انشغاالته ومساعدته في حل تمارينه،

 علـى   واإلشرافبالمنزل،  نه من الضروري متابعة تمدرس األبناء       أ ،المبحوثينأغلبية  حسب  ف
) األم، األب (مدى استيعاب أبنائهم للدروس المقدمة لهم في المؤسسة التعليمية، وذلك من قبل الوالـدين               

قيام بهذه المهمة، وهذا ما يـدعو إلـى أهميـة           على حد السواء، وفي حالة غياب األب البد لالم من ال          
  .المستوى التعليمي والثقافي لها في تربية األبناء

) العمـل (شؤون األسرة عموما، خاصة فيما يتعلق بجمع المال       عن  انشغال األب   أن  كما يتضح   
تـى مـع    وفي أسر أخـرى ح ، األم عنه مهمة المتابعة والعناية بشؤون الدراسة والتعليم ألبنائها  تتولى

وجود األب الدائم باألسرة إال أن األم هي التي تتولى متابعة األبناء بـالمنزل، وهنـا تظهـر أهميـة                     
   .المستوى التعليمي للوالدين واألم بصفة خاصة في تعليم األبناء

                                                             
 -26-25(ص.، ص واألبالدور التربوي لألم:  الفصل الثاني، أنظر في الجانب النظري.( 



عرض وحتليل البيانات ــــــــــــــــــــــــــ: السادسالفصـل   
 

 
225 

 المباشر على العملية التعليمية، ومدى اسـتيعاب األبنـاء للـدروس            اإلشراففالبد من   ومنه؛  
المدرسة، والبد من تنظيم الوقت وتخصيص حيزا منه للتفرغ لتـدريس  ) سسة التعليميةالمؤ(المقدمة في  

  .رك النقص المعرفي لديهمااألبناء ومساعدتهم على تد

فاألسرة تلعب دورا فعاال في تحقيق التحصيل الدراسـي لـدى التالميـذ، وذلـك بمتـابعتهم                 
فصلة المعلم بالتلميذ   .  د مواطن الضعف  ومساعدتهم في تحضير الواجبات، والوقوف عند النتائج لتحدي       

، وال يمكن متابعة تحصيله إال بوقوف األسرة إلى جانـب المعلـم،           )فترة النهار (مرتبطة بفترة محدودة    
فالتعاون بينهما يجعل التلميذ ينظر للعملية التربوية بعين من األهمية والجدية، وعموما فاألسرة هـدفها               

ية تسعى إلى تحقيق مردود دراسي جيد لكل التالميـذ، بمعنـى وحـدة              نجاح أبنائها، والمؤسسة التعليم   
  .الهدف، فعليه البد من توجيه الجهود للوصول إلى النتائج المرجوة فعليا
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  .ن زيارة المدرسة من طرف األولياءـ يبي:16دول رقم ـج

  النسبة  رارـالتك  االحتمـاالت

 93,24  469  مـنع

 6,76  34  ال

 100%  503  المجموع

  

 من األولياء تقوم بزيارة المدرسة، فهذه الفئـة         93,24%من خالل الجدول أعاله نجد أن نسبة        
 عالقات عمل مـشتركة     إقامةتؤيد فكرة االتصال بالمؤسسة التعليمية وبالمعلمين، ويؤكدون على أهمية          

  .)من مدير ومعلمين (بين األولياء والقائمين على تمدرس التالميذ

، فترى أنه ليس من الضروري االتـصال والزيـارة الدائمـة المـستمرة              06,76% أما النسبة 
  .للمؤسسة التعليمية، ألنها تضع ثقة مطلقة في أنها ترعى أبناءها وليس هناك داع للتدخل

وعموما فلقد أكد معظم المبحوثين على األهمية البالغة لوجود مشاركة فعلية لألولياء، ومساهمة             
 جيل واع مـتعلم حامـل       إعدادتعليمية والهدف الذي تعهدت المدرسة بتحقيقه، وهو        أكيدة في الوظيفة ال   

   .سرة في حد ذاتها ومسعى المجتمع ككللثقافة ومبادئ المجتمع، وهي هدف األ

في حين كشفت المقابالت مع المعلمين، أن هناك نقص في وعي األسرة بـضرورة االتـصال                
فالعملية التعليمية قوامها األسـرة والمجتمـع والمؤسـسة          ،بالمدرسة بصفة عامة والمعلم بصفة خاصة     

  .التعليمية كل ودوره، فالعمل تكاملي بينهما، إذ تمثل األسرة طرفا مهما في المراقبة والتحفيز

الواقع أنه عندما نطرح ظاهرة عزوف أولياء األمور عن زيارة المدارس ال نعنى بالطبع جميع               
 كبيرة من أولياء األمور متواصـلين ومتعـاونين مـع المـدارس           أولياء األمور الطالب فهناك شريحة    

، )هذا ما تؤكده نتائج الدراسـة      (وعالقتهم وثيقة معها وبخاصة الفئة المثقفة والواعية من أبناء المجتمع         
إال أننا نسعى في هذا المجال إلى تحقيق أعلى نسبة من التعـاون والتواصـل ألوليـاء األمـور مـع                     

ن خالل المتابعة الميدانية والدراسات والبحوث التي أجـريت في هذا الشأن أن            وقد أتضح م  ،  المدارس
  :يأسباب عزوف أولياء األمور عن زيارة المدارس يتلخص في اآلت
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فـي الواقـع أن    :قلة الوعي لدى بعض أولياء األمور بأهمية التعاون والتواصل مع المدرسـة            -
اصل ويترك كل شيء للمدرسة ويظنـون أن        بعض أولياء األمور ال يدرك أهمية التعاون والتو       

ذلك يكفي وال يقومون بأدنى متابعة في البيت وربما يرجع سبب ذلك في كثير من األحيان إلى                 
  .قلة المستوى التعليمي والثقافي لديهم

البعض من أولياء األمور يعملون خارج مناطق        :ظروف االرتباطات العملية لدى البعض منهم       -
روفهم العملية ال تمكنهم من زيارة المدرسة وال تمكنهم من القيام بواجبـات     الدولة وعليه فإن ظ   

 .المتابعة والعناية ألبنائهم الطلبة

يظن بعض أولياء األمور أنهم عندما يـزورون         :التخوف من دفع األموال والتبرعات للمدارس      -
إيجابيـة  المدرسة سيطلب منهم دفع مبالغ وتبرعات للمدرسة وال يدركون أي جوانب أخـرى              

 .لزيارة المدرسة

ال يهتم بعض أوليـاء األمـور بمـستقبل        :قلة اهتمام بعض أولياء األمور بتعليم وتربية أبنائهم        -
أبنائهم وعليه ال يبدون أي اهتمام بشئون تربيتهم أو متابعة تعليمهم سواء في البيت أو المدرسة                

 .توجيه األبناءوتجدهم يعطون األولوية ألعمال أخرى غير االهتمام بتربية و
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  . في حالة اإلجابة بنعمزيارة المدرسة يبين تحليل أسباب :17 دول رقمـج

  ةـالنسب  رارـالتك  اب الزيـارةـأسب

 24,31  114   لالستفسار عن دراسة األبناء-

  9,800  46   في حالة مرض األبناء المزمن-

 18,34  86  . لالستفسار عن سلوك األبناء داخل المدرسة-

  5,550  26   للتعرف على المعلمين والمدير-

 11,51  54  . للتعرف على زمالء األبناء داخل المدرسة-

  6,610  31  . لمعرفة مدى تكيف األبناء الجدد مع محيط المدرسة-

 14,07  66  . ألخـذ كشف النقاط-

 09,81  46   عـند غياب األبناء-

  100  469  وعـالمجم

  

 بالمائة من األولياء تقوم بزيارة المدرسة من        24,31 أن نسبة    الل الجدول أعاله تبين   ـن خ ـم
في حالة مرض    تردد األولياء للمدرسة     9,80أجل االستفسار عن دراسة أبنائهم، في حين شكلت النسبة          

 لالستفسار عن سلوك األبناء داخل المدرسة فقـد         ، أما زيارة األولياء للمدرسة من أجل        األبناء المزمن 
، أما زيارة األولياء من أجل التعرف على المعلمين والمدير فلم تشكل إلـى نـسبة                18,34شكلت نسبة   

                                     : أســباب أخــرى لزيــارة المدرســة مــن طــرف األوليــاء وهــي      كوهنــا .5,55
                                  .11,51للتعــــرف علــــى زمــــالء األبنــــاء داخــــل المدرســــة بنــــسبة  -
     .14,07 بنسبة   ألخـذ كشف النقاط  .6,61 بنسبة   لمعرفة مدى تكيف األبناء الجدد مع محيط المدرسة        -
  .9,81 بنسبة عـند غياب األبناء -

التي زارت المؤسسة التعليمية، إال أنهـا تبقـى   ) 08(وبهذا يتضح أنه رغم هذه الحاالت الثمانية            
  .ي لم تكن تلقائية وبغرض االهتمام بشؤون أبنائهم الدراسيةفي أغلبها قد تمت باستدعاء أ
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  . يبين من يقوم بزيارة المدرسة:18دول رقم ـج

  ةـالنسب  رارـالتك  االحتمـاالت

 55,07  277  األب

 36,58  184  األم

 8,35  42  أحد أفراد األسرة

 100  503  وعـالمجم

  

ألب هو الذي يقـوم  ثين أجابوا أن ا من المبحو 55,07%من خالل الجدول أعاله نجد أن نسبة 
بزيارة المدرسة، فاألب بهذه المنطقة هو المخول األول بزيارة المدرسة، فهو رب األسرة وهو صاحب               

 بينمـا أجابـت نـسبة     ودور المرأة هنا ال يتعدى قيامها بالوظائف المنزليـة،       الكلمة المسموعة بالبيت  
، فهذه النسبة هي نسبة ال يستهان بهـا، بـالنظر إلـى      أن األم هي التي تقوم بزيارة المدرسة       %36,58

طبيعة األسر التي تقطن هذه المنطقة، كونها ال تزال تقليدية نوعا ما، وال تقبل العديد مـن الزوجـات                   
الذهاب للمدرسة، حتى وان أذن لها فهذه النسبة تشكلها النساء العامالت أو المثقفات والماكثات بالبيـت،          

 فـي   عنـه ب أزواجهن، وال يوجد من يذهب من أفراد األسرة عوضا عنه، فتنـوب     والنساء الالتي يغي  
الحاالت التي تستدعي فيها المدرسة أحد أولياء التلميذ، وربما عدم ذهابها يتـسبب فـي توقيفـه عـن                   

هذا حسب استجواب الباحثة مع بعض األسر القاطنـة       (الدراسة في حاالت سوء السلوك، وكثرة التغيب        
 زيارة أحد أفراد األسرة للمدرسة، وقـد يكـون األخ           8,35%، في حين شكلت نسبة      )اليةفي منطقة الع  

  ..).عم، خال، جد، (األكبر أو األخت الكبرى، أو أحد أفراد األسرة الممتدة 

  

  

  

  



عرض وحتليل البيانات ــــــــــــــــــــــــــ: السادسالفصـل   
 

 
230 

  . من استقبل ممثل األسرة عند زيارة المدرسة:19دول رقم ـج

  النسبة  التكرار  االحتمـاالت

 55,67  280  المديـر

 46,33  233  علـمالم

 100  503  المجموع

  

فالبد من طرف مستقبل للـولي، لمعالجـة المـشكلة          ) تلقائية أو باستدعاء  (مهما كان سبب الزيارة     
المطروحة أو المراد االستفسار عنها، وبناء عليه فالجدول أعاله يقدم الطرفين التربويين اللذان يقومـان      

  :ل الولي واتضح ما يلياباستقب

 مبحوث، قام فيها مدير المدرسة االبتدائية باستقبال الـولي،          280 يمثلها   55,67هي  أعلى نسبة    -
  .باعتباره المسؤول األول بالمدرسة

 . مبحوث، قام بها المعلم باستقبال الوالي233 يمثلها 46,33%أما نسبة  -

مـشكلة  وعموما فمهما كانت نوعية الزيارة ففي المؤسسة التعليمية من يستقبل الولي، ومناقـشة ال              
فالولي الذي زار المؤسسة ألجل االستفـسار   .  الحلول الناجعة لها   إيجادة بموضوعية ومحاولة    حالمطرو

الدراسي، فقد كانت نقاشاته مع المعلمين حيث تمكن مـن معرفـة مـواطن              ) ابنه(عن مستوى التلميذ    
  .الضعف لديه، والتي تمكنه أن يحاول تداركها

تلميذ، أو مشكلة سلوكية فتبين أن له موقفا صارما ضـد ابنـه،             أما في حالة الزيارة حسب تغيب ال      
مبررا ذلك بأنه لم يكن على دراية بالمشكالت، محاوال معالجة الموقف باألسلوب الذي يـراه صـالحا                 

  ).حسب رأي المبحوث(وهو العقاب 

ـ                  اء خاصـة   وعليه تبين دائما أن المستوى الثقافي للولي يلعب دورا مهما في االهتمام ورعاية األبن
  .ما يتعلق منها بالدراسة والتعليم
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  . يبين طبيعة هذه الزيارات:20دول رقم ـج

 %ةـالنسب  رارـالتك  طبيعة الزيارات

 62,42  314  بسبب استدعاء

 37,57  189  زيارة تفقديـة

 100 503  وعـالمجم

  

 األوليـاء   من المبحوثين والذي يـشكلون     62,42%كترجمة حرفية للجدول أعاله نجد أن نسبة        
يزورون المدرسة بسبب استدعاء، وهذا ما أعده أغلب المعلمين وجميع المديرين الذين قمنـا بـإجراء                

 فهذه النسبة من األولياء تزور المدرسة بناء على طلب المدير أو المعلم نتيجة لكثرة تغيب                مقابلة معهم، 
األولياء التفقدية للمدرسـة نـسبة      في حين شكلت زيارة      التلميذ أو سوء سلوكه أو سوء حالته الصحية،       

 وهي نسبة شكلتها الفئة الواعية بأهمية االتصال بين األسرة والمدرسة مـن أجـل مـستقبل                 %37,57
 والمدرسة هـدفها زيـادة      أبنائهااألبناء، فكل من األسرة والمدرسة هدفهما واحد، فاألسرة هدفها نجاح           

ع هذه النسبة في المستقبل هو الذي سيـضمن زيـادة            وبالتالي فارتفا  ،نسبة التحصيل الدراسي للتالميذ   
  .وعي األسرة بمشاركة المدرسة في انشغاالتها لما فيه خير لألبناء
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  . بانتظام يبين تفقد االبن بالمدرسة:21دول رقم ـج

  ةـالنسب  رارـالتك  االحتمـاالت

 100  503  نعم

 0  0  ال

  100  503  المجموع

  

  من المبحوثين تتفق مع ضرورة تفقـد االبـن بالمدرسـة           %100 يبين الجدول أعاله أن نسبة    
، وهـذا إن دل علـى        بانتظام ، ولم نجد وال حالة واحدة ال تؤيد ضرورة تفقـد االبن بالمدرسة           بانتظام
بناء في المدرسة وأثناء الدراسة، هذا من خالل         يدل على وعي األسرة بأهمية السؤال عن األ        إنماشيء  
طبيعة زيارة المدرسة شكلت نسبة كبيرة      نجد إجابات المبحوثين عند سؤالهم عن        في حين    اإلجاباتهذه  

منهم زيارة المدرسة بسبب استدعاء، وهذا ما يتناقض وإجاباتهم في الجدول أعـاله، فمـن ناحيـة ال                  
يزورون المدرسة إال بناء على استدعاء رسمي من المدرسة، ومن ناحية أخرى يعون ضـرورة تفقـد                 

ة، وإذا أردنا تفسير هذا التناقض ربما نرجعه إلى كثـرة انـشغال الـولي خاصـة األب           االبن بالمدرس 
بالبحث عن لقمة العيش خاصة مع ارتفاع فئة متوسطة الدخل ووجود أسر ليس لهـا دخـل أو دخلهـا         

ألم مما ال يؤهلها إلى زيارة المدرسة، كما ال يمكننـا إهمـال         لضعيف، مع انخفاض المستوى التعليمي      
عادات والتقاليد التي تحد من حرية خروج المرأة وزيارتها للمدرسة، وتكفل أحد أفـراد األسـرة                دور ال 

  .بزيارة المدرسة في الحاالت الطارئة مع غياب األب
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  . يبين مظاهر المشاركة والتكامل بين األسرة والمدرسة:22دول رقم ـج

  ةـالنسب  رارـالتك  االحتمــاالت

 21,27  107  جمعية أولياء التالميذ

 39,56  199  الجلسات التنسيقية بين األولياء والمعلمين

 29,03  146  زيارة األولياء المنتظمة

 10,14  51  استدعاءات األولياء

 100  503  وعـالمجم

  

 من المبحوثين يـرون أن جمعيـة أوليـاء     21,27%أعاله نستنتج أن نسبة من خالل الجدول 
 من المبحـوثين    39,56%بين األسرة والمدرسة، في حين ترى نسبة        التالميذ تحقق التكامل والمشاركة     

أن الجلسات التنسيقية بين األولياء والمعلمين هي التي تحقق التكامل بين األسرة والمدرسة، أمـا نـسبة        
 من المبحوثين فترى أن زيارات األولياء المنتظمة للمدرسة تحقق التكامل والمـشاركة بـين               %29,03

 أما تجسيد التكامل والمشاركة بين األسرة والمدرسة من خالل استدعاءات المدرسـة         األسرة والمدرسة، 
مـن خـالل النـسب     و. من المبحوثين  األكثر نجاعة وتحقيقا للتكامـل     10,14%لألولياء فتراها نسبة    

اء واألرقام الموجودة في الجدول أعاله، نجد أن غالبية المبحوثين ترى في الجلسات التنسيقية بين األولي              
والمعلمين هي الوسيلة الناجعة واألكثر فاعلية لتحقيق التكامل والمشاركة بين األسرة والمدرسـة، فـي               

 المبحوثين بدور جمعية أولياء التالميذ في تجسيد التكامل وتوثيـق الـصالت بـين               إيمانحين نجد أن    
ن فاعليـة مجـالس   معوقات تحـول دو "األسرة والمدرسة أمرا هامشيا، ويعود هذا التهميش إلى وجود       

   .)جمعية أولياء التالميذ( والمعلمين اآلباء
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  هل يمكن أن تقوم األسرة بتنشئة أبنائها دون أي مساعدة من المدرسة؟ :19 رقم السؤال

 من المبحوثين   %100أن نسبة    وجدنا   ،من خالل النتائج المتحصل عليها بعد تفريغ االستمارات       
من المعروف أن المدرسـة     ف ؛ن تنشئ أبنائها دون مساعدة المدرسة     يرون أن األسرة ال يمكنها وحدها أ      

كما تعد أيضا من أهم مؤسسات المجتمع ويتوقع منهـا أن   هي البيت الثاني للمتعلم بعد األسرة والمنزل،
 تربية سليمة، وشاملة لكافة الجوانب، وال يقتصر دورها على األبناءتربية  تقوم بأدوار عديدة في مجال

 فقط مثل تزويدهم بالمعارف، والمعلومات؛ فباإلضافة إلى االهتمام بالجانب المعرفي فهـي  جانب واحد

مجـتمعهم،   مسؤولة عن إكسابهم المهارات المختلفة بصورة وظيفية لكي تعينهم علـى التكيـف مـع   
 القـيم الـسليمة، والمواكبـة لعـادات        األبناء ومتطلباته المتغيرة، كما أن المدرسة مسؤولة عن إكساب       

أيضاً عن تنمية اتجاهات إيجابية لدى المتعلمين نحو الجوانب الحياتيـة   المجتمع وتقاليده، وهي مسؤولة
   . ال تستطيع األسرة وحدها القيام بهاولذلك فللمدرسة أدوار عديدة ومختلفة، المختلفة،
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  . يبين مستقبل تكامل األسرة والمدرسة:23دول رقم ـج

 %النسبة  رالتكرا  االتــتمحاال

 52,48  264  مستقبل يوحي بالتكامل في تربية األبناء

 28,04  141  مستقبل مبهم يمكن أن يؤدي إلى القطيعة

 19,48  98  مستقبل ال يوحي بالتغير

 100  503  المجمـوع

  

 من المبحوثين ترى أن هنـاك مـستقبل         52,48%كترجمة حرفية للجدول أعاله نجد أن نسبة        
 من المبحوثين أن    28,04%ألسرة والمدرسة في تربية األبناء، في حين ترى نسبة          يوحي بالتكامل بين ا   

مستقبل التكامل بين األسرة والمدرسة هو مستقبل مبهم يمكن أن يؤدي إلـى القطيعـة، وتـرى نـسبة            
  . من المبحوثين أن مستقبل التكامل بين األسرة والمدرسة هو مستقبل ال يوحي بالتغير%19,48

بحوثين تؤيد احتمال مستقبل يوحي بالتكامل في تربية األبناء، وهي نظرة متفائلـة             إن أغلبية الم  
 الفئة ذات المستوى التعليمي المتوسط، فهي تثمن المجهودات التي يقـوم بهـا كـل مـن              إجاباتوهي  

المعلمين والمدير من أجل انجاح العملية التربوية، وترى أن التقصير إن وجد فهـو مـن طـرفهم أي                   
 للتواصـل واالتـصال     إهمـالهم  وهذا نتيجة تتبعهم للقمة العيش وانشغالهم بالعمل، وبالتـالي           األولياء

هذا حسب أراء بعـض المبحـوثين مـن    (بالمدرسة إال في الحاالت الطارئة أو عند جلب دفاتر النتائج    
  ).األولياء

 يمكـن أن    بأن مستقبل التكامل بين األسرة والمدرسة هو مـستقبل مـبهم          أما الفئة التي أجابت     
يؤدي إلى القطيعة، وحسب صحيفة االستبيان فهم األولياء المثقفون ذوي المستوى الثقـافي والتعليمـي               
العالي، فهذه الفئة رغم ترددها الدائم على المدرسة واتصالها بالمدير والمعلم إال أنها ال ترى أمال فـي                  

 بعض المعلمين وسوء معـاملتهم      تجسيد تكامل بين األسرة والمدرسة، وترجع السبب إلى ضعف تكوين         
للتالميذ، ويرجعون انخفاض المستوى الدراسي إلى انخفاض في التكوين األكاديمي للمعلم والتلميذ ماهو             

  .إال ضحية في العملية التعليمية
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ة القليلة التي أجابت بأن مستقبل األسرة والمدرسة مستقبل ال يوحي بالتغيير هي فئـة               ـأما الفئ 
ال تثق في المدرسة وال ترى ضرورة في توثيق الصلة بين           لدخول الضعيفة، هذه الفئة     المبحوثين ذوي ا  

ـ     ـاألسرة والمدرسة، بل وال ترى ضرورة للتعليم أيضا، ب         ـ  ـل تراه مضيعة للوقت وللنق س إال  ـود لي
  ).منطقة متخلفة إلى حد ما وبعيدة عن التحضر–إن هذه اإلجابات تعود إلى طبيعة سكان هذه المنطقة (
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 يبين مدى عمل األسرة على استكمال دور تنمية الجانب المعرفي الذي تقوم به :24رقم دول ـج
  .المدرسة

 %النسبة  رارـالتك  االتـاالحتم

 85,29 429  نعـم

 14,71 74  ال

 100 503  المجموع

  

يـة الجانـب    تنم المدرسة في   لقد وضع هذا السؤال لتبيان هل عمل األسرة على استكمال دور          
، فتبين من خالل الجدول أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا بفاعلية عمـل األسـرة هـي      لألبناءالمعرفي  
 تعمـل علـى     ال    من مجتمع البحث أن األسـرة         14,71%في حين ترى نسبة قليلة تمثل     ،   %85,29

  .استكمال دور المدرسة في استكمال الجانب المعرفي للتلميذ

المبحوثين أنها المجال األفضل لتربية األبناء ألنها أول من أغلبية أي وتعتبر األسرة حسب ر
درا لمختلف العادات تستقبل الطفل وتحيطه بالرعاية واالهتمام، في مختلف مراحل حياته، ألنها مص

والمبادئ التي البد للطفل أن يكتسبها، والمجال الذي يمارس فيه عالقاته االجتماعية والتفاعل 
االجتماعي الذي يكسبه القدرة على مواجهة المواقف، وهذا ما يعبر عن طبيعة المجتمع التقليدي الذي 

  .تلعب فيه األسرة الدور البارز واألهم

درسة عن العملية التربوية للنشء عموما، فهي التي تشكل شخصية الطفل الموال يمكن أن نبعد 
  .في مراحله العمرية األولى وتؤثر في مبادئه وتقوم سلوكه وتصرفاته
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  . يبين مدى تعزيز ثقة األسرة بالمدرسة من خالل المشاركة في الواجب المنزلي:25دول رقم ـج

  %النسبة  التكرار  ـاالتتمحاال

 100  503  نعـم

 0  0  ال

 100  503  المجموع

  

 من المبحوثين أكدت أن مـشاركة األسـرة فـي       100%من خالل الجدول أعاله نجد أن نسبة        
الواجب المنزلي تعزز ثقة األسرة بالمدرسة، حيث تتاح فرصة معرفة ماذا يـدرس أبنـائهم وكيـف،                 

به المعلم فـي سـبيل اعـداد        ومتابعة سير العملية التربوية عن قرب، وإدراك حقيقة الدور الذي يقوم            
أبنائهم، والتعرف على نقاط النقص التي تعترض أبنائهم، ومحاولة العمل على استكمال هـذا الـنقص،                
مما يرفع من مستوى التحصيل الدراسي، األمر الذي يدفع باألولياء إلى التواصل المستمر مع المدرسة               

تابعة األبناء داخل المدرسـة، أو عـن طريـق          والمعلم والمدير، سواء عن طريق الزيارات التلقائية لم       
االنضمام لجمعية األولياء أو دعمها معنويا وماديا، من أجل العمل على انجاح العملية التعليمية، ورفـع                

  .مستوى األبناء إلى األحسن

ويعتبر الواجب المنزلي فرصة جيدة للمساهمة في تشكيل شخصية الطفل وبناءها، وذلـك مـن      
على تحمل المسؤولية ومنحه اإلحساس بالقدرة على التحكم واالنجـاز، فالواجـب            خالل غرس القدرة    

المنزلي إذا نظم استخدامه وأحسن القيام به يعود بالنفع الكثير على التلميـذ، وبالتـالي علـى العمليـة                  
التعليمية، فهي تقدم له فرصة أداء العمل مستقال بعيدا عن المعلم وبعيدا عن قيود الفـصل الدراسـي،                  
وتزيد قدرة التلميذ على استخدام الكتب خارج المدرسة وتعززها، وتعلم التلميذ في المدرسـة وتدعمـه                
وتولد فيه روح المبادرة في العمل وتنمي شخصيته، ويضاف إلى ذلك أن الواجب المنزلي اليوم أصـبح   

ل التي تساعد على    ينظر إليه على أنه جزء من العملية التربوية، بل أصبح يشكل عامال هاما من العوام              
  .تعزيز الروابط بين األسرة والمدرسة وبين المعلمين واآلباء

األمور الهامة في تربيـة الطفـل    ودعمهم لتكوين التالميذ تعد من مشاركة األمهات واآلباءإن 
تشير بعـض  ، والمنزلية تعد حاسمة في تعلم الطفل من الدراسات و البحوث على أن البيئة وتؤكد كثير
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مدرسي المدارس العامة يـشير إلـى     أن واحدا من كل أربعة من ت اإلحصائية ـ التربوية إلى الدراسا
 فإن الخاسر األكبر في هذه العالقة - وبناء على ذلك-التعليمية االهتمامات ضعف مشاركة الوالدين في

 ووفق ،األطرافتعم جميع  الفائدة أما عندما توثق األسر صالتها بالمدرسين والمدرسة، فإنهو التلميذ، 
بالنفس في تعاملهم مع أبنائهم، ويعمقون فهمهـم   ثقة درجة التعاون والمشاركة يكتسب اآلباء واألمهات

 ويؤكـد ·آلبـائهم  بالبرامج والخدمات المدرسية، كما يزداد احترام األبنـاء  معرفتهم لبيتهم، وتتضاعف
مباشر بمقدار الوقت الـذي   بشكل يذ يرتبط، إلى أن إنجاز التلم"ريتشارد كولي"، و"بول بارتون"الباحثان 

وفي دراسة مسحية قامـت بهـا   ·والدروس والمدرسين المدرسة ينفقه اآلباء في الحديث مع أطفالهم عن
ــين  ــاء والمعلم ــة اآلب ــئل   (PTA) رابط ــاتف، س ــتخدام اله ــالمي باس ــاب الع  830 والكت

كبيرة، لممارستها مع أبنـائهم،    بدرجةفيها من اآلباء، ما األنشطة التي يرون أنها أساسية، أو المرغوب
االسـتماع إلـى أبنـائهم    ، 98%عما يفعلونه في المدرسة األطفال لتحدث معا: وكانت النتيجة كما يأتي

العتـزاز   فـي المائـة   98 المدرسة والتحدث معهم، واالهتمام بأسئلتهم ومشاعرهم ومتابعة عملهم في
  .        )1(%92 التعليم العالي هم على متابعةتشجيع أبنائ، % 97 ألبنائهم باالنجاز العلمي

المدرسـي للتلميـذ،    إنجاز التلميذ عميق، فعندما يسأل اآلباء عن العمل تأثير الوالدين علىن إ
 أبنائهم، ويظهرون بشكل عام أنهـم يهتمـون   وعندما يناقشون جوانب القوة والضعف عند ويراجعونه،

إشـراك  ) مؤلف كتـاب  "الري ديكر" يقول· قوية الى المدرسةأساسية و بالمدرسة، فإنهم يبعثون رسالة
 علـى األقـل، إنهـم    إن األطفال الذين يهتم آباؤهم بالمدرسة يتلقون التـشجيع، :(تعليم أبنائهم اآلباء في

المهتمة يذهب األطفال إلـى   األسر يذهبون إلى المدرسة في الوقت المحدد، ويبقون في المدرسة، وفي
  .)2(النوم والغذاء من د حصلوا على كفايتهمالمدرسة مستعدين، وق

  

  

  

  
                                                             

 .5:29 على الساعة 2010 أفريل 20: بتاريخ  net.multaka.www: قى التربويالملت:  أنظر موقع– )1(
 01: ، تاريخ الزيارة"الطفل بين األسرة والمدرسة: "خالد محسن الجابري: ، مقال لـ net.manahal.www:  أنظر الموقع– )2(
  .11:28:14  على الساعة , 2010 , ماي 
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  . يبين انخراط أحد الوالدين في جمعية أولياء التالميذ:26دول رقم ـج

  ةـالنسب  رارـالتك  االتـاالحتم

 34,19  172  نعـم

 65,81  331  ال

 100%  503  المجموع

  

ليـاء التالميـذ،   الذي يبين انخراط أحد الوالدين فـي جمعيـة أو  كترجمة حرفية للجدول أعاله     
 من المبحوثين بأن أحد الوالدين منخرط في جمعية أولياء التالميذ، وهذه النسبة             34,19%فأجابت نسبة   

من المبحوثين تمثل الفئة ذات المستوى التعليمي العالي، وعللت هذه الفئة انخراطهـا بجمعيـة أوليـاء                 
لة بين المدرسة واألسرة، في حين أجابـت        التالميذ كونه أمر واجب لما فيه لخير ألبنائها، وتوثيق الص         

 من المبحوثين بعدم انخراطها في جمعية أولياء التالميذ، وقد عللت هذه الفئة سبب عدم               65,81%نسبة  
بدور جمعية أوليـاء    االنخراط إلى اكتمال عدد األعضاء، والبعض اآلخر أرجع السبب إلى فقدان ثقتهم             

ياء التالميذ ليس لها أي دور ايجابي يخدم األسرة، فهـي دائمـا          التالميذ، وآخرون أجابوا أن جمعية أول     
كتـوفير أجهـزة التبريـد، وتوسـيع        (تطلب الدعم المادي من األولياء من أجل انجـازات المدرسـة            

 أسـرهم، فكيـف يطلـب مـنهم التبـرع        بإعالة، في حين أنهم في حالة ال تسمح لهم إال           ..)المدرسة،
ن أرجعت سبب عدم انخراطها في جمعية أولياء التالميذ كون هـذه             وفئة أخرى من المبحوثي    ،للمدرسة

 اإلجابـة  في حالـة     إعطائههذا حسب التعليل الذي طلب من المبحوثين        (األخيرة وهمية وال وجود لها      
  ).بنعم أو ال
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  . العملية التربويةإلنجاح يبين تقديم جمعية أولياء التالميذ الدعم :27دول رقم ـج

  %النسبة  رارـتكال  االتـاالحتم

 17,10  86  نعـم

 82,90  417  ال

 100  533  المجموع

  

من خالل الجدول أعاله والذي يبين تقديم جمعية أولياء التالميذ الدعم إلنجاح العملية التربوية،              
 من المبحوثين أن الجمعية تقدم الدعم الكافي إلنجاح العملية التربوية سـواء             17,10%فقد أجابت نسبة    

 تقديم جمعية أولياء التالميـذ ألي دعـم إلنجـاح           82,90%يا أو ماديا، في حين تنفي نسبة        أكان معنو 
العملية التربوية، وإذا أردنا تفسير هذه النتائج وبالعودة للجدول الـسابق الـذي يبـين مـدى انخـراط            

 فهـذه   المبحوثين في جمعية أولياء التالميذ كانت األغلبية غير منخرطة، هذا ما يفسر هـذه اإلجابـة،               
ال تثق في دور جمعية أولياء التالميـذ فـي          ) 05بسكرة  (الشريحة من األسر التي تقطن منطقة العالية        

توثيق الشراكة والتكامل بين األسرة والمدرسة، إلى حد أنها تنفي وجود أي دعم من طرف هذه الهيئـة                
  .إلنجاح العملية التربوية حتى وان وجد

ؤولية أعضاء بعض جمعيات األولياء والتالميـذ واهمـالهم         كما يعود السبب أيضا إلى عدم مس      
لمسؤولياتهم، وهذا ما كشفته المقابالت التي تمت في المدارس االبتدائية التي شكلت مجالنـا المكـاني،                
وتوصلنا إلى عدم توافر بعضها على جمعيات أولياء التالميذ، ومنها مـا تـم حلهـا لعـدم نجاعتهـا                    

  .ونزاهتها

  

  

  

                                                             
 -31.، صالعوامل التي تحول دون فاعلية مجالس اآلباء والمعلمينالمعيقات و:  أنظر الفصل النظري الرابع. 
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  . يبين نوع الدعم المقدم من طرف جمعية أولياء التالميذ:28دول رقم ـج

  %ةـالنسب  كرارـالت  االحتمـاالت

 25,84  130  اديـم

 40,95  206  معنوي

  33,21  167  اـمع

 100  503  المجموع

  

 أجابوا   40,95%كترجمة حرفية للجدول أعاله نجد أن أغلبية المبحوثين والذين يشكلون نسبة            
تقدمه جمعية أولياء التالميذ هو دعم معنوي فقط، مجرد خطابات وحبر على ورق             أن نوع الدعم الذين     

 العملية التربوية والعمل علـى      إنجاح، ففي اجتماعاتها تؤكد على ضرورة       )على رأي بعض المبحوثين   (
توثيق الصلة بين األسرة والمدرسة من خالل طرح العديد من المشكالت التي تقف حائال أمام التكامـل                

 هذه القطيعة الموجودة بين األسـرة       إلنهاءألسرة والمدرسة، واالنتهاء بالخروج باقتراحات ونتائج       بين ا 
 لم فيه خير للبناء وللمجتمع ككل، ويتمثل الدعم المعنوي المقدم من طرف الجمعية أيضا فـي        والمدرسة

الميذ النجباء في نهاية    رفع معنويات التالميذ وزيادة دافعيتهم نحو الدراسة، كتكريم بعض المعلمين والت          
السنة الدراسية، وتحضير مختلف النشاطات المدرسية وتنظيم الرحالت المدرسـية، وتوطيـد عالقـة              

  من المبحوثين فأجابوا أن نوع الـدعم         25,84%أما نسبة    .التالميذ بالمدرسة والدراسة والقائمين عليها    
 في إعانـات تقـدم   -حسب رأيهم–ي يتمثل المقدم من طرف جمعية أولياء التالميذ هو دعم مادي، والذ   

لألسر المعوزة، وأخرى لصالح المدرسة من شراء تجهيزات وترميمات، وال يرون مشكلة في مشاركة              
األسرة في تقديم تبرعات للمدرسة، خاصة إذا كانت ميسورة الحال، ألنه في األخير هذا لصالح األبناء،                

وفئة أخرى أجابت أن جمعية أولياء التالميـذ        . د للدروس وتمدرسهم في بيئة تسمح لهم باالستيعاب الجي      
، وهذه الفئـة هـي      33,21%تقدم  نوعين من الدعم؛ دعم معنوي ودعم مادي، وشكلت هذه الفئة نسبة              

التي ال تزال تثق بدور جمعية أولياء التالميذ في العملية التربوية، وهي تشكل فـي مجملهـا أعـضاء                   
ميذ، فالدعم المادي في اعتقادهم وحده ال يكفي لمساعدة التلميـذ علـى       نخرطين في جمعية أولياء التال    م

  .الدراسة، بل ينبغي رفع الروح المعنوية لدى التلميذ وإشعاره بأهميته في المدرسة
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  . يبين دور جمعية أولياء التالميذ في تحسيس األسر بأهمية تكاملها مع المدرسة:29دول رقم ـج

  %النسبة  التكرار  االحتمـاالت

 33,40  168  نعـم

 66,60  335  ال

 100  503  وعـالمجم

  

من مجموع المبحوثين يؤكدون أن جمعية أولياء التالميذ         33,40%يبين الجدول أعاله أن نسبة      
تعمل على تحسيس األسرة بأهمية تعاونها مع المدرسة ومساعدتها على انجاح العملية التربوية، وجمـع         

الح التلميذ والمدرسة التي ينتمي إليها، وقد تكون هـذه التبرعـات            ساس لص التبرعات التي تعود في األ    
مبالغ مالية، أو أدوات مدرسية أو أشياء أخرى بهدف توفير المناخ التربوي المناسب لتمدرس األبنـاء،                

 وتحظى  ،ويتم ذلك من خالل االجتماعات التي تعقدها الجمعية، والتي تستدعي فيها أولياء أمور التالميذ             
  . العملية التعليميةإنجاح أسر التالميذ من أجل ساعدةبمخاللها 

 من المبحوثين إلى عدم قيام جمعية أولياء التالميذ بدورها التحسيسي           66,60%بينما يشير نسبة    
ويدفعها لتقديم يد العون للمدرسة، وتحقيق أهدافها وهذا يـدل علـى ضـعف دور                الذي يخص األسرة  

 بمثابة حلقة الوصل بين األسرة والمدرسة، وتفعيل دورهـا يعـزز            الجمعية وتراجعه، رغم أنها تعتبر    
عالقة األسرة بالمدرسة، ويقرب المسافة بينهما، وينجر عن فقدان ثقة األسرة بـدور جمعيـة أوليـاء                 
التالميذ يفرز اختالال في عالقة األسرة بالمدرسة، والذي ينعكس سلبا على مخرجات العملية التربويـة               

  ).التالميذ(
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  .عدد المقابالت بين األولياء والمعلمين خالل السنة الدراسية يبين :30دول رقم ـج

 %ةـالنسب  كرارـالت  االحتمـاالت
  مراكز الفئات

  )م س(
  م سxك

المتوسط 
  الحسابي

]1-3[  265  52,68 2 530 

]4-6[  151  30,02 5 755 

]7-9[  87  17,30 8 696 

 1981 15 100  533  المجمـوع

3,94 

  

عدد المقابالت بين األوليـاء والمعلمـين خـالل الـسنة           الل الجدول أعاله والذي يبين      من خ 
 بـين من المبحوثين أن عدد المقابالت بين األولياء والتالميذ هـي       52,68% فقد أجابت نسبة  الدراسية،  
ن من المبحوثين أن عدد المقابالت بـي       30,02%في حين أجابت نسبة     .  مقابالت في العام   3مقابلة إلى   

وأجابت نـسبة   .  مقابالت في العام الدراسي    6 إلى   4األولياء والمعلمين تتعدى ثالث مقابالت، فهي من        
  . مقابالت فما فوق في السنة الدراسية7 أن عدد المقابالت بين المعلمين واألولياء تصل إلى %17,30

 )03(يتعـدى ثـالث  لقد أجابت أغلبية المبحوثين أن عدد المقابالت بين المعلمين واألوليـاء ال       
 لتفقـد    وهذا راجع لعدم زيارة أغلبية األولياء للمدرسة واالتصال بالمعلمين دوريـا،           مقابالت في السنة  

وهـذا مـا أكدتـه إجابـات     (عند االستدعاء الرسـمي  في أغلب  بل أبنائهم أو للتعرف على المعلمين،   
  .3,94عادل ، وبذلك يكون متوسط عدد المقابالت ي)16رقم جدول الالمبحوثين في 
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  .  يبين كفاية عدد اللقاءات بين األولياء والمعلمين:31دول رقم ـج

 %ةـالنسب  رارـالتك  االحتمـاالت

 44,53  224  كافيـة

 13,32  67  نوعا ما

 42,15  212  غير كافية

 100 503  المجموع

  

، أجابـت   علمـين كترجمة حرفية للجدول أعاله الذي يبين كفاية عدد اللقاءات بين األولياء والم           
 مـن   13,32% أن اللقاءات بين األولياء والمعلمين كافية، فـي حـين أجابـت نـسبة                44,53%نسبة  

المبحوثين بنوع ما ، فهذه الفئة لم تحدد كفاية عدد اللقاءات من عدمها، أما بقيـة المبحـوثين والـذين                    
  .كافية فأجابوا بأن اللقاءات بين المعلمين واألولياء غير 42,15%يمثلون نسبة 

فحسب المقابالت التي أجريت مع بعض المعلمين عند سؤالهم عن لقائهم بأولياء التالميذ أجابوا              
أن القليل منهم من يقوم بزيارة المدرسة تلقائيا، ومحاولة االتصال بالمعلم، مع أن المدرسة تقدم جميـع                 

 حجرة الدرس للقاء الـولي،      التسهيالت إلنجاح التواصل بين المعلم والولي، فحتى أن المعلم يخرج من          
أو لتحديد موعد الحق معه في وقت يناسب الطرفين، إال أننا عندما سألنا األولياء تحججوا إمـا بكثـرة         

، وإرجاع البعض اآلخر لعـدم  )كعمل بعض األولياء بالليل وقضاء النهار في النوم(انشغالهم في العمل،  
خر أن سبب عدم زيارته للمدرسة واالتـصال         ضرورة التعرف على المعلم، في حين أجاب البعض اآل        

ء معاملة بعض المعلمين ألبنائهم مما يصعب عملية االتصال بالمعلمين، فهم ال يثقون في              وبالمعلم هو س  
  ).هذا حسب أراء بعض المبحوثين(كفاءة المعلم االبتدائي 
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  . يبين مالئمة الوقت التي تنعقد فيه االجتماعات:32دول رقم ـج

 %ةـالنسب  كرارـالت  االتاالحتمـ

 38,57  194  مناسب

 28,83  145  نوعا ما

 32,60  164  غير مناسب

 100  503  المجموع

  

من خالل الجدول أعاله الذي يبين مدى مالئمة الوقت الذي تنعقد فيـه اجتماعـات األوليـاء                    
قـت مناسـب    من المبحوثين بأن وقت انعقاد اجتماعـات األوليـاء و      38,57%أجابت نسبة   والمعلمين  

 من المبحوثين أن الوقت غيـر مناسـب، أمـا    32,60%للطرفين من معلمين وأولياء، في أجابت نسبة     
 فلم تفصل في مالئمة وقت انعقاد اجتماعات األولياء         28,83%النسبة الباقية من المبحوثين والتي تشكل       

  ".نوعا ما" بتفضيلها خانة بإجابتهاوالمعلمين من عدمه، 
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  .جمعية أولياء التالميذ يبين أهم المواضيع التي تطرح أثناء اجتماعات :33رقم دول ـج

 %النسبة  رارـالتك  االحتمـاالت

 40,95  206  المستوى الدراسي للتالميذ

 25,25  127  التكفل بالفئة المعوزة

 3,78  19  الوعي الصحي للتالميذ

 30,02 151  ظاهرة التسرب المدرسي

 100  503  وعـالمجم

  

رجمة حرفية للجدول أعاله الذي يبين أهم المواضيع التي تطرح فـي اجتماعـات األوليـاء                كت
 من المبحوثين أجابت أن أهم موضوع تناقشه جلسات االجتماعـات           40,95%والمعلمين، نجد أن نسبة     

 من المبحوثين فأجابت أن الموضوع األكثـر     25,25%هو مناقشة المستوى الدراسي للتالميذ، أما نسبة        
 كيفية التكفل بالفئة المعوزة، في حين ذهب        مية والمناقش من طرف جمعية أولياء التالميذ هو مناقشة        أه

أن أهم المواضيع المناقشة في جلسات جمعية اآلباء والمعلمين          3,78%فريق آخر من المبحوثين بنسبة      
 حـاالت   ت منهـا  والتي ظهر  األمراض الفتاكة، الوعي الصحي للتالميذ، خاصة مع انتشار       هو مناقشة   

عديدة في بالدنا، فقد قامت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية بشن حمالت توعية على جميـع                  
 توضـح عالمـات     إعالنيـة مزودة بلوحات   المستويات التربوية، وذلك من خالل نشر مناشير خاصة         

ـ  إضافة إلى برمجة ندوات      .المرض األولى، وكيفية الوقاية من التعرض للمرض        دروس حـول   اءوإلق
  .مرض ما، وتكليف التالميذ بتقديم بحث عن مرض حديث منتشر

فأجابوا أن أهم المواضيع التي تطـرح        ،% 30,02تبقى من المبحوثين والذين يشكلون نسبة     أما  
ظاهرة التسرب المدرسي، أسبابها ونتائجها، وكيفية الحـد أو         مناقشة  في جلسات االجتماع الجمعية هو      

صة وأن األسرة هي المسؤولة األولى عن هذه الظاهرة، نظرا ألن الطفـل ال يلتحـق                التقليل منها، خا  
 وإذا فـشلت    بالمدرسة إال بعد أن يكون قد اكتسب اتجاهات معينة نحو مواجهة المواقف فـي حياتـه،               

األسرة في توفير العناية الالزمة للطفل خاصة فيما يتعلق بمتابعة مساره الدراسي، مما يجعله يشعر أنه                
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ليس محل رعاية والديه، وأنه محروم من الحنان، مما يفقده األمان داخل أسرته ويـؤثر سـلبا علـى                   
استقراره النفسي، مما يعيق دون شك قيامه بنشاطه الدراسي بصورة طبيعية، والذي ينجر عنه تعثـره                

 ليقع فيما بعـد  في المجال الدراسي، مما يؤدي إلى تغير فكرته نحو العلم والمعرفة، وينفر من الدراسة،          
   .في شرك التسرب المدرسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



عرض وحتليل البيانات ــــــــــــــــــــــــــ: السادسالفصـل   
 

 
249 

   . تشجيع المدير على متابعة سلوك التالميذ خارج المدرسةيبين :34دول رقم جـ

  %  التكرار  ـاالتتمحاال

  08,75  44  نعـم

 91,25  459  ال

 100  503  المجموع

  

ك التالميذ خارج المدرسة أن     يبين الجدول أعاله الذي يبين مدى تشجيع المدير على متابعة سلو          
من المبحوثين يرون أن المدير يشجع على متابعة التالميذ خـارج المدرسـة، وعللـوا           08,75%نسبة  

إجابتهم بأن المدير يتابع التالميذ المنحرفين خارج المدرسة أي في الشارع من خالل إجـراء تحريـات    
ناقشة سلوك أبنـائهم، أمـال فـي محاولـة          عنهم وعن أسرهم، ويقوم بإرسال استدعاء إلى أوليائهم لم        

 أن المدير ال يشجع على متابعـة  91,25%إصالحهم، في حين ترى أغلبية المبحوثين والتي تمثل نسبة         
سلوك التالميذ خارج المدرسة، بل ويراها خارج إطار صالحياته، فواجبه التربوي ال يتعـدى جـدران        

 سـة و عـدم مراقبـة سـلوكهم خاصـة فـي ظـل        األولياء ألبنائهم خـارج المدر    إهمالالمدرسة، ف 

إما العنف و الجريمة أو  معظمها تشجع في، )قنوات فضائية انترنيت( الرهيب لوسائل اإلعالم  التطور
  ).حسب إجابات أغلب مدراء المدارس (ةالمجون والرذيل
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بناء أثناء  ضرورة اشراك األسرة في متابعة المشكالت التي يتعرض لها األيبين: 35رقم دول جـ
  .العملية التربوية

  %  التكرار  ـاالتتمحاال

 71,77  361  ضروري

 4,570  23  غير ضروري

 23,66  119  أحيانا

 100  503  المجموع

  

األسرة في متابعـة   من المبحوثين يرون ضرورة اشراك    78,18%يبين الجدول أعاله أن نسبة      
بوية، ويؤكدون أن تربية األبناء مسؤولية مـشتركة        المشكالت التي يتعرض لها األبناء أثناء العملية التر       

بين األسرة والمدرسة، وأن ايجاد الحلول الناجعة لمختلف المشاكل التي يتعرض لها البناء في المدرسة               
ال تتم إال بالتقرب من األبناء واالستماع إليه ومحاولة تفهمهم، في أن تجاهل األسـرة لخطـورة هـذه                   

اني منها أبناؤهم قد تؤثر على دراستهم، وتـؤدي بهـم إلـى التـسرب أو                المشكالت الدراسية التي يع   
الرسوب، والتي تؤدي في غالب األحيان إلى االنحراف في نهاية األمر، وهذا ألن األسرة هـي البيئـة              

ينمو بها األبناء ويكتسبون قيمهم وانتمائهم االجتمـاعي، فرعايـة األوليـاء ال             االجتماعية األولى التي    
 تأمين األكل والشرب واللباس واألمن، وإنما تمتـد لتـشمل جميـع جوانـب الشخـصية                 تقتصر على 

االنسانية، وعندا انتقال األبناء إلى المدرسة تزيد حاجتهم ألسرتهم يوما بعد يوم، فهم بحاجة لمن يأخـذ                 
  .بيدهم ويساعدهم على تخطي مختلف الصعوبات التي تعترضهم في الحياة المدرسية

متابعة المشكالت التـي   من المبحوثين ضرورة اشراك األسرة في    20,23%بة  بينما ال ترى نس   
 في المدرسة دائما، بل يكون أحيانا فقط متى دعت الحاجة لذلك، وترتبط ضـرورة               يتعرض لها األبناء  

اشراك األسرة في تدارس وحل مشكالت األبناء الدراسية بدرجة خطورة المشكلة، أي عند عجز المدير               
  .ل المشكالت الدراسية التي يعاني منها األبناءوالعلم على ح
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 متابعة المـشكالت     ال ترى ضرورة أطالقا الشراك األسرة في       1,59%وهنا نسبة قليلة شكلت     
التي يتعرض لها األبناء أثناء العملية التربوية، ويرجع هذا إما لتجاهل هذه النسبة القليلة من المبحـوثين        

درسة، أو لعدم تعرضهم لحد اآلن لمشاكل استدعت تدخلهم في متابعة           لخطورة تتبع مشكالت أبنائهم بالم    
  .أبنائهم بالمدرسة
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  . األسرة في العملية التربويةإشراكقيام المدير ب يبين كيفية :36دول رقم ـج

  %  رارـالتك  االحتمـاالت

 62,82  316  اللقاءات المتكررة

 11,33  57  االجتماعات

 2,58  13  االتصال الهاتفي

 3,97  20  المراسالت

 19,28  97  جمعية أولياء التالميذ

 100  503  المجموع

  

يبين الجدول أعاله الذي يمثل كيفية قيام المدير باشراك األسرة في العملية التربويـة، وحـسب           
 في حين   11,33%، واالجتماعات نسبة    62,82%اجابات المبحوثين فقد شكلت اللقاءات المتكررة نسبة        

 أما جمعيـة أوليـاء التالميـذ     3,97%، والمراسالت نسبة    2,58% كل من االتصال الهاتفي نسبة       شكل
  .19,28%فشكلت نسبة 

من خالل المعطيات التي جاءت في الجدول أعاله وجدنا أن أغلبي المبحوثين أجابوا أن المدير               
األولياء والمعلمـين ومعـه،     يقوم باشراك األسرة في العملية التربوية من خالل اللقاءات المتكررة بين            

وذلك ألن اللقاءات بين األولياء والمعلمين تسمح بطرح كل طرف النشغاالته التي تـصب فـي نفـس                 
الهدف أال وهي مصلحة التلميذ، وتعمل على تنمية التعارف بين الطرفين وازالة اللبس من الطـرفين،                 

ا، واسـتبدالها بامكانيـة التواصـل بـين     وتغير وجهات النظر الخاطئة لألولياء اتجاه المدرسة ومعلميه  
الطرفين، وتعزيز الثقة بينهما من أجل العمل معا لصالح زيادة التحصيل الدراسي للتلميذ وتوفير بيئـة                

في حين لم تنل جمعيـة أوليـاء        ،  أسرية ومدرسية تعمل على تحقيق الهدف المشترك للمدرسة واألسر        
 األغلبية ففقدت الثقة لنجاعة هذه الهيئة، وهذا راجع لعـدم           التالميذ سوى نسبة قليلة من المبحوثين، أما      

  ).هذا حسب قول المبحوثين(كفاءة أعضائها وعدم تشكيلها في مدارس أخرى 
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  . يبين الوسيلة األكثر فعالية لتحقيق التكامل بين األسرة والمدرسة:37دول رقم ـج

 %"  رارـالتك  االحتماالت

 60,44  304  دفتر المراسلة

 30,42  153  المفتوحةاألبواب 

 9,140  46  اريرـالتق

 100  503  المجموع

  

كترجمة حرفية للجدول أعاله نقول أن الوسيلة التي اتفقت على نجاعتهـا أكبـر نـسبة مـن                  
 هي دفتر المراسلة، ويرى المبحوثين أنه من خاللها يتعرف األوليـاء            71,36%المبحوثين بنسبة تعادل    

المدرسة، دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة وسؤال المدير أو المعلـم،          إلى مستوى أبنائهم وسلوكهم في      
وهذا راجع النشغالهم طيلة ساعات اليوم في العمل من أجل تأمين حاجات ومتطلبات األسـرة، فـدفتر                 

 أن  21,13%المراسلة حسب رأيهم كاف لتحقيق التكامل بين األسرة والمدرسة، في حين تـرى نـسبة                
ور الهام في تكامل األسرة والمدرسة وذلك من خالل التقـاء األوليـاء بـالمعلمين     لألبواب المفتوحة الد  

والمدير والتعرف مباشرة على المدرسة التي يدرس بها أبنائهم، وامكانية التقصي عن مستوى وسـلوك               
  .األبناء مباشرة من معلميهم

لألسرة، فتعتبرهـا  أما بالنسبة للتقارير والتي تتشكل من استدعاءات رسمية من طرف المدرسة        
 ناجعة في تحقيق التكامل بين األسرة والمدرسة، فمـن خاللهـا يطلـع األوليـاء علـى                  7,51%نسبة  

هـم ظـروفهم    مستجدات المدرسة وتكون في وقت محدد، يتناسب مع ظروف األولياء الذين ال يسمح ل             
  .دورية للمدرسة التي يدرس أبنائهمالمهنية بالذهاب بصفة 

 علـى ضـرورة اللقـاءات    68,18% ففي حين تجيب نـسبة     ؛ي االجابات وهنا نرى تضاربا ف   
المتكررة، نجدهم هنا يركزون على نجاعة دفتر المراسلة، متحججين بعدم توفر الوقت الكـافي للقيـام                

  .بزيارات دورية للمدرسة
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من األسرة بمشاركتها مع المدرسة في أدائها لوظائفها دور المدير في توعية  يبين :38دول رقم ـج
  .أجل تحسين مستوى التحصيل الدراسي

  %  التكرار  ـاالتتمحاال

 61,03  307  نعم

 30,42  153  ال

 8,55  43  أحيانا

 100  503  المجموع

  

بمشاركتها مع المدرسة في أدائها لوظائفهـا       يشير الجدول أعاله ومن خالل مدى وعي األسرة         
، وغالبـا نـسبة   72,05%دائما نسبة  من أجل تحسين مستوى التحصيل الدراسي، حيث شكلت اجابات  

، وهذا يدل على أن األسرة تعي تمامـا أهميـة           9,32%، في حين شكلت اجابات أحيانا نسبة        %18,63
مشاركتها مع المدرسة من أجل تحسين مستوى التحصيل الدراسي، فهم يؤكدون على سعي األسرة إلى               

لمعرفي والتحصيلي لألبناء، وهو ما كـشفت   تكميل دور المدرسة، الذي تقوم به من أجل تنمية الجانب ا          
بنـاء ومـساعدتهم    عنه استجوابات بعض األولياء، حيث اتضح أن دور األسرة يكمن في المراجعة لأل            

على حل واجباتهم المنزلية، والعمل على إثراء معارفهم من خالل توفير لهم الكتب المفيدة والقـصص                
  .لدراسة والترفيه والراحةالهادفة، ومساعدتهم على تقسيم أوقاتهم بين ا

غالبا، والتي تمثل عددا قليال مـن األوليـاء الـذين ال يعـون دور               ـ  أما النسبة التي أجابت ب    
المشاركة بين األسرة والمدرسة، أو ال يهتمون كثيرا بدعم هذه المـشاركة، ومتابعـة أبنـائهم بالبيـت         

 تعاني بنقص في درجـة التحـضر، فـرب    والمدرسة، وهذا يعود إلى بيئة منطقة العالية، التي ال تزال     
األسرة فيها منكب على كسب قوت أسرته طيلة اليوم وفيهم من يعمل بالليل ويرتاح بالنهار، فليس لـه                  
الوقت الكافي بمتابعة األبناء في البيت، ونجد الزوجة غير متعلمة، فهي ال تستطيع مساعدة الزوج فـي                

  .متابعة األبناء خالل غيابه

   



عرض وحتليل البيانات ــــــــــــــــــــــــــ: السادسالفصـل   
 

 
255 

 الخاصة بالتكامل التربوي بين المدرسة  يبين مع من يقوم المدير بعقد االجتماعات:39دول رقم ـج
  .واألسرة

  بةـالنس  رارـالتك  االتـتمحاال

 7,56  38  األولياء

 21,66  109  المعلمين

 61,24  308  كالهما

 9,54  48  كل واحد على حدة

 100%  503  المجموع

  

 المبحوثين المدير يقوم باجتماعـات مـع        إجابات من خالل الجدول أعاله نستنتج أنه من خالل       
، أما نسبة المبحوثين التي أجابـت أن        21,66%أما اجتماع المدير مع المعلمين       7,56%  بنسبة األولياء

 أن المدير يقـوم     9,54%عقد اجتماعات مع األولياء والمعلمين مع، في حين أجابتهم نسبة           المدير يقوم ب  
م واألولياء لكن كل واحد على حدة، ويعرض في اجتماعات المدير مع            بعقد اجتماعات مع كل من المعل     

األولياء عرض المشكالت التي تخص سلوك األبناء وصحتهم، ويناقشون حاالت التـسرب المدرسـي              
وكيفية الحد منها، إضافة إلى فتح باب النقاش ، ووضع اقتراحات في األخير للمشكالت المطروحة في                 

التعرف على المناهج الدراسـية مـن حيـث          اجتماعات المدير والمعلمين     تأول الجلسة، أما في جلسا    
أهدافها وأساليبها وأنشطتها وطرق تقويمها وعقد الندوات االجتماعية للمعلمين لتدارسها ووضع الخطـة      

دراسـة خطـط   ، والتعرف على مستوى المعلمين وامكاناتهم التربوية والتعليمية     و العامة لتحقيق أهدافها  
فبغض النظر عن االجتماعات الخاصة بـسير        .لتدريسية التي يعدها المعلمون ومتابعة تنفيذها     المواد ا 

العملية التربوية، فهناك جلسات خاصة بطرح مشكالت األبناء فـي المدرسـة وخارجهـا، المـستوى                
  حلول للمشكالت التي تواجه المعلم أثنـاء       إيجادالتعليمي واالنضباط في حجرة الدرس، مع البحث عن         

هذا حسب المبحوثين من    (حال األبناء الذين هم في طريق االنحراف         إصالحالعملية التربوية، ومحاولة    

                                                             
 -34.، صمهام مدير المدرسة : أنظر الفصل الرابع.  
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أما في اجتماعات المعلمين مع األولياء فهي تخص عادة مناقشة الوضـع الـصحي              ). المعلمين ومدراء 
ة، إضـافة إلـى     للتلميذ المريض أو مناقشة المستوى التعليمي، ومسألة السلوك واالنضباط في المدرس          

محاولة مساعدة األسر الفقيرة ماديا ومعنويا، في حين تناقش جميـع المواضـيع الخاصـة بالمدرسـة                 
واألسرة في االجتماعات التي تجمع بين المدير والمعلمين واألولياء وهي التي تشكلها مجـالس اآلبـاء                

  .واألولياء أو ما يطلق عليها بجمعية أولياء التالميذ
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  . يبين دور المدير في تكامل األسرة والمدرسة:40دول رقم ـج

  النسبة  التكرار  ـاالتتمحاال

 84,29  424  نعـم

 15,71  79  ال

 %100  503  المجموع

  

 من المبحوثين أجابت أن للمدير دور في        84,29%للجدول أعاله نجد أن نسبة      كترجمة حرفية   
ألسرة أن يكون للمدير دور في تكامل ا      ن المبحوثين    م 15,71%، في حين نفى     تكامل األسرة والمدرسة  
أن أغلبية المبحوثين يقرون أن للمـدير دور   المبحوثين في الجدول أعاله إجاباتوالمدرسة، نستنتج من    

هو المشرف المقيم الـذي يوجـه      والقائد التربوي في المدرسة      فالمدير هو في تكامل األسرة بالمدرسة،     
داف التربوية مع االستفادة من التكنولوجيا الحديثة، كما أن مدرسة القـرن            فريق العمل نحو تحقيق األه    

الواحد والعشرين تتطلب وجود قائد تربوي ومشرف على هيئة التدريس ومـشاركتهم ليتحملـوا معـه                
التعـرف علـى حاجـات الطلبـة        فالمدير يقوم بـ    ،  المسؤولية في تحقيق األهداف التربوية المنشودة     

التعرف ، و ية واالجتماعية بالتعاون مع المعلمين في المدرسة وغيرهم من المختصين         ومشكالتهم الدراس 
 كمـا يقـوم     .على الحالة الصحية للطلبة وشؤونهم وأحوالهم العامة، باالطالع المستمر على بطاقـاتهم           

تنمية العالقات اإلنـسانية بـين      ، كما يعمل على     اإلشراف على تكوين اللجان الطبية واإلشراف عليها      ب
، وكل هذه المهام وغيرها تصب في بوتقـة واحـدة أال            المعلمين والطلبة وبين الطلبة وبعضهم البعض     

وهي العمل على تكامل المدرسة واألسرة من خالل العناية الكاملة باألبناء المتمدرسين بالمدرسة التـي               
    .يديرها ويهتم بها

باألولياء، ومحاولة جـذبهم لزيـارة      كما أن المدير يعمل خالل قيامه بمهامه التربوية االتصال          
دليـل علـى   المدرسة ليس فقد عند استدعائهم رسميا، بل القيام دوريا بزيارات تفقدية، تكـون بمثابـة        

   .مشاركة األسرة مع المدرسة في تربية األبناء وتعليمهم

  
                                                             

 - ،33. ، صوظائف المدير وأدواره التربوية أنظر الفصل النظري الرابع.  
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  . مناقشة وتحليل نتائج فروض الدراسة:ثالثا

  : مناقشة وتحليل نتائج الفرض األول-3-1

تكامل األسرة والمدرسة من خالل المشاركة في       "مكن عرض نتائج الفرض األول المتعلق بـ        ي
  :، فيما يلي" التربويالدور

على أن أسلوب توفير الحنان مع الشدة في تربيـة           من مجموع المبحوثين     94,04%  نسبة شيرت -
ى شيء إنمـا يـدل   األبناء هو األسلوب المناسب في تنشئة األبناء تنشئة سليمة، وهذا إن دل عل  

على وعي األسرة الجزائرية المعاصرة ألهمية التربية السليمة والسوية عـن طريـق تـوفير               
الحنان واألمن والطمأنينة والحماية للطفل، مما تولد لديه شعورا بالثقة والمحبـة مـن طـرف                

  .أسرته، تمكنه من اكتساب شخصية قوية ومتزنة

ن على أهمية متابعة األبناء بالمنزل، واالشـراف         من مجموع المبحوثي   77,54%وتؤكد النسبة    -
على مدى استيعابه للدروس المقدمة لهم في المدرسة، وتخـصيص وقـت لتـدريس األبنـاء                

 .بالمنزل

 من مجموع المبحوثين على أنهم يقومـون بزيـارة المدرسـة التـي              93,24%أشارت النسبة    -
 .يتمدرس بها أبناؤهم

 مـن مجمـوع     24,31%أعاله للمدرسـة، أجابـت نـسبة        وعند تحليلنا ألسباب زيارة النسبة       -
المبحوثين أنها تزور المدرسة من أجل االطالع على دراسة األبناء، في حـين شـكلت نـسبة                

 من مجموع المبحوثين الذين أجابوا بنعم من يقوم بزيـارة المدرسـة للتعـرف علـى       %5,55
يارات لم تكـن تلقائيـة بـل        ، وهذه الز   حاالت فقط  08المعلمين ومدير المدرسة، أي ما يعادل       

 .باستدعاء رسمي

 . من مجموع المبحوثين على أن األب هو الذي يقوم بزيارة المدرسة55,07%نسبة أكدت  -

 من مجموع المبحوثين أن المدير هو الذي يقوم باستقبال األولياء عنـد             55,67%أشارت نسبة    -
 .زيارتهم للمدرسة
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ن أن زيارتهم للمدرسة التي يتمـدرس بهـا          من مجموع اجابات المبحوثي    62,42%أكدت نسبة    -
 .أبناؤهم كانت بناء على استدعاء رسمي من طرف المدرسة

 من المبحوثين على ضرورة تفقد االبن بالمدرسة بانتظام، وهذا ما يتنـاقض  100%أكدت نسبة   -
 تقوم بزيارات تفقدية للمدرسـة،      37,57%مع وجود نسبة قليلة من المجموع المبحوثين تعادل         

  .استدعاء رسمي من المدرسةدون 

 من مجموع المبحوثين على أن الجلسات التنسيقية بين األولياء والمعلمين           39,56%أكدت نسبة    -
هي من أهم مظاهر المشاركة والتكامل بين األسرة والمدرسة، تليها الزيارة المنتظمة للمدرسـة        

 . من مجموع اجابات المبحوثين29,03%بنسبة 

موع المبحوثين على أنه يستحيل على األسرة أن تقـوم بـدورها             من مج  100%أشارت نسبة    -
 . دون مساعدة المدرسة-أي تنشئة أبنائها-التربوي 

 .من مجموع المبحوثين على مستقبل يوحي بالتكامل في تربية األبناء 52,48%أكدت نسبة  -

 من مجموع المبحوثين على أهمية عمل األسـرة علـى اسـتكمال دور    85,29%أشارت نسبة   -
نمية الجانب المعرفي الذي تقوم به المدرسة، فاألسرة مكملة للدور التربوي الـذي تقـوم بـه               ت

 .المدرسة

 من مجموع المبحوثين على أهمية مشاركة األسرة مع المدرسة من خـالل             100%تؤكد نسبة    -
 .المشاركة في الواجب المنزلي، مما يعزز ثقة المؤسسة األولى بالثانية

األسرة والمدرسة تتكامالن من خالل المشاركة فـي الـدور      ج يتضح لنا أن     من خالل هذه النتائ      
 والمدرسـة   ،التالميذبلمدرسة  ا تورد فاألسرة   ، فالعالقة بين األسرة والمدرسة عالقة تبادلية     ،  التربوي

اشى بالشكل الذي يتالءم مع قدراتهم ومهاراتهم التي تتم       والتعليم  هي التي تتناول هؤالء التالميذ بالتربية       
، وذلـك مـن     تلميـذ ، واألسرة أيضا مسؤولة إلى حد كبير عن الجانب التحصيلي لل          ومتطلبات المجتمع 

خالل متابعة األبناء بالمنزل واإلشراف على مدى استيعابهم للدروس المقدمـة لهـم فـي المدرسـة،                 
ين األسرة  وتخصيص وقت لتدريسهم بالمنزل، ويعد الواجب المنزلي من أهم مظاهر المشاركة الفعلية ب            

والمدرسة، فهو يعمل على تعزيز ثقة األسرة بالمدرسة، وزيادة معرفة المعلمـين باألوليـاء، كمـا أن                 
زيارة األولياء المنتظمة للمدرسة والتلقائية ليس فقط من أجل االطالع على مستوى تحـصيل أبنـائهم                
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ة معهم وهذا كله يـصب     بل من أجل التعرف على المدرسة من معلمين ومدير، وتوثيق الصل           الدراسي،
في صالح األبناء، كما أن األسرة المستقرة التي تمنح األبناء الحنان والحب تبعث في نفسيتهم األمـاني                 
والطمأنينة، وبالتالي تحقيق االستقرار والثبات االنفعالي لديهم، كما أكدت نتائج دراسـتنا علـى أهميـة         

 مهم من مظاهر تكامل األسرة والمدرسـة، فاألسـرة         الجلسات التنسيقية بين األولياء والمعلمين كمظهر     
يستحيل أن تقوم بدورها التربوي دون مشاركة المدرسة ومساعدتها، وفيمـا يخـص مـستقبل تكامـل          

، إذن؛  األسرة والمدرسة هو مستقبل يوحي بالتكامل بين المؤسستين في تربية األبنـاء تربيـة سـليمة               
 .لمشاركة في الدور التربويمن خالل امعا فاألسرة والمدرسة تتكامالن 

  

  : مناقشة وتحليل نتائج الفرض الثاني-3-2

ـ   دور جمعية أولياء التالميذ فـي تكامـل األسـرة    "يمكن عرض نتائج الفرض الثاني المتعلق ب
  :فيما يلي" والمدرسة

بجمعيـة أوليـاء التالميـذ،      المبحوثين أنهم غير منخرطين      من مجموع    65,81%أكدت نسبة    -
ب الكتمال عدد أعضاء الجمعية، أو إلى عدم ثقتهم بدور جمعية أولياء التالميـذ              وارجعوا السب 

في توثيق الصلة بين األسرة والمدرسة، أو ألن الجمعية ال تقـوم إال بجمـع التبرعـات مـن                  
 المدرسة، والتي هي ترجع في األساس لصالح البناء بالدرجـة  وإصالحاألولياء من أجل ترميم     

  .األولى

 من مجموع المبحوثين أن جمعية أولياء التالميذ ال تقدم أي دعـم النجـاح            82,90%تقر نسبة    -
، وبعض  العملية التربوية، وهذا لكون بعض المدارس لم تشكل بها جمعية أولياء التالميذ أصال            

 .المبحوثين أرجع السبب إلى حل جمعية أولياء التالميذ لعدم نجاعتها

هو دعم  أن نوع الدعم المقدم من طرف الجمعية        من مجموع المبحوثين     40,95%أشارت نسبة    -
 .معنوي، والمتمثل أساسا في حفالت التكريم سواء للتالميذ النجباء أو للمعلمين

  من مجموع إجابات المبحوثين على عدم وجـود دور لجمعيـة أوليـاء              66,60%أكدت نسبة    -
جمعيـات  نشاط ل وجود بأهمية تكاملها مع المدرسة، وهذا نظرا لعدمالتالميذ في تحسيس األسر     

 .المدارس بمنطقة العاليةفي أغلب أولياء التالميذ 
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 من مجموع المبحوثين على أن عدد المقابالت بين األولياء والمعلمـين       52,68%أشارت نسبة    -
 .والمتجسدة في جمعية أولياء التالميذ ال تتعدى ثالث مقابالت خالل السنة الدراسية

بات المبحوثين على كفاية عدد اللقـاءات بـين األوليـاء            من مجموع إجا   44,53%تؤكد نسبة    -
 .والمعلمين

 من مجموع إجابات المبحوثين على مالئمة الوقـت التـي تنعقـد فيـه     38,57%أشارت نسبة   -
 .اجتماعات الجمعية

 من مجموع إجابات المبحوثين على أن أهم المواضيع التي تطرح           40,95%تؤكد نسبة   وأخيرا   -
لياء التالميذ هو االستفسار عن المستوى الدراسي للتالميذ، يليه موضوع          أثناء اجتماع جمعية أو   

 .مناقشة ظاهرة تسرب األبناء من المدرسة ومحاولة وضع حد لهذه الظاهرة

لـيس لهـا دور فـي تكامـل األسـرة      من خالل هذه النتائج يتضح لنا أن جمعية أولياء التالميـذ     
المبحوثين بالجمعية ألسباب عديدة منها اكتمـال عـدد         والمدرسة، وهذا من خالل عدم انخراط أغلبية        

أعضاء الجمعية، عدم وجودها في حاالت أخرى، فقدان األولياء الثقة بدور جمعيـة أوليـاء التالميـذ                 
واعتبارها مصدرا لجمع التبرعات ال غير، كما أكدت النتائج أن جمعية أولياء التالميذ ال تقدم أي دعـم       

 وال يتعدى دعمها الدعم المعنوي، الذي يتمثل في مجملـه حفـالت تكريميـة               النجاح العملية التربوية،  
فجمعية أولياء التالميذ لـيس لهـا       إذن؛  . للتالميذ النجباء وبعض المعلمين أو المدراء المحالين للتقاعد       

  .دور في تكامل األسرة والمدرسة

  :لث مناقشة وتحليل نتائج الفرض الثا-3-3

ـ  يمكن عرض نتائج الفرض الثا     فيمـا  " دور المدير في تكامل األسرة والمدرسـة      "لث المتعلق ب
  :يلي

من مجموع المبحوثين على أن مدير المدرسة االبتدائية ال يقـوم بالعمـل            91,25أكدت النسبة    -
على متابعة سلوك التالميذ خارج المدرسة، فمهمته تقتصر علـى متـابعتهم داخـل جـدران                

  .المدرسة ال غير
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ن مجموع المبحوثين على ضـرورة إشـراك األسـرة فـي متابعـة               م 71,77أشارت النسبة    -
 .المشكالت التي يتعرض لها األبناء أثناء العملية التربوية

 من مجموع المبحوثين على أن مدير المدرسة االبتدائيـة يقـوم باشـراك              62,82أكدت نسبة    -
 .األسرة في العملية التربوية عن طريق اللقاءات المتكررة مع أولياء التالميذ

 من مجموع المبحوثين على أن دفتر المراسلة يعد الوسيلة األكثـر فعاليـة        60,44تؤكد النسبة    -
األوليـاء  (لتحقيق التكامل بين األسرة والمدرسة، فهو بمثابة حلقة وصل بين األسرة والمدرسة             

 ).والمعلمين

بمـشاركتها   من مجموع المبحوثين على أنه للمدير دور في توعية األسرة         61,03أكدت النسبة    -
 . لوظائفها من أجل تحسين مستوى التحصيل الدراسيأدائهامع المدرسة في 

 من مجموع المبحوثين على أن المدير يقوم بعقد االجتماعات مع األوليـاء   61,54أشارت نسبة    -
 .والمعلمين، والخاصة بالتكامل التربوي بين األسرة والمدرسة

 أنه للمدير دور في تكامل األسرة والمدرسـة،          من مجموع المبحوثين على    84,29النسبة  تؤكد   -
وذلك من خالل قيامه بجميع المهام وتطبيق جميع األساليب التي توثق الـصلة بـين األسـرة                 

 .درسة، وتعزز ثقة األسرة بالمدرسةوالم

:  وهذا من خـالل لنا أن للمدير دور فعال في تكامل األسرة والمدرسة،هذه النتائج يتضح   من خالل   
 األسرة في العملية التربوية عن طريق اللقاءات المتكررة مع أولياء التالميذ، كما أن لـه                راكبإشقيامه  

دور في توعية األسرة بمشاركتها مع المدرسة في أدائها لوظائفها من أجل تحسين مـستوى التحـصيل         
ألسـرة  الدراسي، كما أنه يقوم بعقد االجتماعات مع األولياء والمعلمين والخاصة بموضـوع تكامـل ا              

 هذه العملية، رغم أن المدير من جهة أخرى ال يعمل على متابعـة التالميـذ                إنجاحوكيفية   والمدرسة،
؛ خارج جدران المدرسة، وهذا الستحالة قيامه بهذه المهمة، كما أنها ال تدخل ضمن واجباتـه المهنيـة                

  .فالمدير له دور في تكامل األسرة والمدرسةإذن 
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  :ج عامـةـ نتائ-4

  :ا أن نخلص من خالل دراستنا إلى النتائج التاليةيمكنن

تتكامل األسرة والمدرسة من خالل المشاركة في الدور التربوي، فالدور التربوي ال يمكـن أن                -
تقوم به األسرة لوحدها فالبد من مؤسسة تشاركها هذه المهمة، فالعالقة بين األسرة والمدرسـة               

كامل بين األسرة والمدرسة من أجل رسم سياسـة     تعالقة تبادلية، عالقة شراكة، تفرض وجود       
، بحيث ال يكون هناك تعارض أو تضارب بين ما تقـوم بـه              األبناءموحدة للتعامل مع    تربوية  

، وبخاصة التي   األبناءالتعاون في عالج مشكالت     تقوم به المدرسة، والعمل على      المدرسة وما   
الرأي والمشورة في بعـض األمـور   تبادل  ،مستوى األداءرفع م، وتؤثر في مكونات شخصيته   

رفع مستوى الـوعي التربـوي لـدى        ،  التربوية والتعليمية التي تنعكس على تحصيل الطالب      
 من االنحـراف عـن      التالميذوقاية  ،  األسرة ومساعدتها على فهم نفسية الطالب ومطالب نموه       

لمدرسـة مـن   فتكامل األسـرة وا   ،   والمدرسة األسرةطريق االستمرار واالتصال المستمر بين      
 وهذا ما يفسر لنا     .تحقيق مردود العملية التربوية   خالل المشاركة في الدور التربوي يعمل على        

  .تحقق الفرض األول

ليس لجمعية أولياء التالميذ دور في تكامل األسرة والمدرسة وهذا ما أكدته نتائج دراستنا مـن                 -
 بـاختالف وجهـات نظـر       خالل عدم انخراط أغلبية المبحوثين بالجمعية ألسـباب تعـددت         

عها إلى اكتمال عدد األعضاء، ومنهم من نفى وجود هيئة تحمل هذه            جالمبحوثين، فمنهم من أر   
التسمية أصال، ومنهم من أرجع سبب عدم انخراطه إلى فقدان األسر الثقة بدور جمعية أوليـاء               

  رعات ال غيـر  التالميذ في تحقيق التواصل بين األسرة والمدرسة، واعتبارها مجرد صندوق تب          
ومن جهة أخرى نفت أغلبية المبحوثين على وجود أي دعم من طرف جمعية أولياء التالميـذ                

عندما سألنا عن نوع الدعم المقدم من طرف الجمعية إن وجد، أجاب            والنجاح العملية التربوية،    
ريميـة  أغلبية المبحوثين على أن الجمعية تقدم دعما معنويا تجسد في مجمله في الحفـالت التك            

التي تقام على شرف التالميذ النجباء أو تكريم المعلمين أو المدراء المحالين للتقاعد، وهذا مـا                
 .دم تحقق الفرض الثانيـعيفسر لنا 

 األسـرة فـي العمليـة     بإشراكوهذا من خالل قيامه     للمدير دور في تكامل األسرة والمدرسة،        -
لتالميذ، كما أن له دور في توعيـة األسـرة          التربوية عن طريق اللقاءات المتكررة مع أولياء ا       
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بمشاركتها مع المدرسة في أدائها لوظائفها من أجل تحسين مستوى التحصيل الدراسي، كما أنه              
  يقوم بعقد االجتماعات مع األولياء والمعلمين والخاصة بموضوع تكامـل األسـرة والمدرسـة             

بناء خارج المدرسة خـارج واجباتـه       سلوك األ  يجد متابعة    ه هذه العملية، رغم أن    إنجاحوكيفية  
المهنية هذا من جهة، ومن جهة أخرى يستحيل عليه تتبع سلوك كل التالميذ خـارج المدرسـة          

تحقق الفـرض  لصعوبة هذه المهمة، فالبد من مشاركة األولياء بهذه العملية، وهذا ما يفسر لنا             
 .الثالث

  :ألسرة والمدرسةالتكامل بين االوسائل واألساليب المقترحة لتفعيل  -5

 والمدرسة وذلك لما يحققه ذلك من آثـار إيجابيـة           األسرةنظراً ألهمية التعاون والتواصل بين         
 وعلى ضوء ذلـك البـد    ،على تربية النشء تربية صالحة تجعله شخص نافع لنفسه وألسرته ومجتمعه          
ـ              بعـة والتعـاون مـع    ة المتامن البحث عن األساليب المناسبة التي تجعل من ولي األمر يـدرك أهمي

 كلتـا المؤسـستين  فمن أهم الوسائل إلزالة الحواجز بين اآلباء والمدرسين تكوين جماعة من         ،  المدرسة
 فعن طريق هذه الدراسة والمناقشة يتعلمـون        ،لدراسة التربية الحديثة ومناقشة موضوع الطفولة والنمو      

 قيمة  جماعةفل وتوجيهه تفهم كل     كيف يفكرون ويعملون مع بعضهم وعندما يدرسون مبادئ إرشاد الط         
 وقد ثبتت فائدة جماعة الدراسة والمناقشة كوسيلة لتثقيف اآلبـاء؛     ، األخرى الجماعةالدور الذي تقوم به     

وتنظـيم جماعـة مـن اآلبـاء     ، ففيها يتعلم بعضهم من بعض ويكتسبون معرفة وفهما للطفل والطفولة    
 بأمور التربية أمر له أثره الكبير فيما يقـوم بـين            والمدرسين على أن يكونوا جميعا من ذوي االهتمام       

   اآلباء والمدرسين بـاختالف حاجـات األطفـال        جمعية ويختلف نشاط    ، من عالقات  األسرةالمدرسة و 
وأحيانا يأخذ هذا االتحاد على تشريعات لكي يقوم بخـدمات محـسوسة لمـساعدة التربيـة والتعلـيم                  

وجماعة اآلباء والمدرسين تكون دائما متيقظة الكتشاف       ،  واإلشراف على تحسين وسائل العمل لألطفال     
قـوم  تو،  أي انحراف داخل المدرسة أو خارجها ويعمل االتحاد بمساعدة المدرسة لتالفي أسباب ذلـك             

 والمدرسة والمجتمع وتضع برامجها     سرة اآلباء والمدرسين بتكريس جهودهم للنهوض باأل      جمعيةأيضا  
 اآلباء والمدرسين   جمعية وهذا ال يعتبر تدخال من       ،تواجهها في مناطقها  وفقا لحاجاتها والمشكالت التي     

في اإلدارة المدرسية ولكنه يشد أزرها ويطالبها بتطبيق النظم التربوية التي تـساعدها علـى تحقيـق                 
ونجد أحيانا أفراداً متحمسين ذوي اهتمام حقيقي بالمدارس العامة يريـدون أن يقومـوا بـدور    ،  أهدافها

 وإذا لم ينضم مثل هؤالء إلى مجموعات تمتاز بقيادة حكيمة ورشـيدة قـد تـذهب              ،ي أعمالها ايجابي ف 
  .تجاربهم وخبراتهم سدى وان لم تضر أحيانا لعدم التخطيط مع اآلخرين
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 أشركنا اآلباء بوضع القوانين التي تساعد على نمـو األطفـال            إذا ما عالوة عن ما ذكر سابقا      
لحة، نجدهم متحمسين لتنفيذ هذه الشروط لوعي مـنهم أنهـا لمـصلحة             نموا سليما وتنشئتهم تنشئة صا    

من هنا جـاءت أهميـة فكـرة        ، و أبنائهم، مما يجعلهم يبذلون الجهد مع المدرسين لتنفيذها واستمرارها        
والفرد، ولخلق حالـة    والمدرسة  تشكيل مجالس أولياء األمور لتصبح حلقة وصل بين المجتمع واألسرة           

بين أطراف العملية التعليمية، وذلك للمساعدة في النهوض االجتمـاعي، فمجـالس            من التكامل الواعي    
اآلباء تضيف للمدرسة قوة تربوية وتكامال في الفعل التربوي مع دور المدرسة وتكون كـذلك الحلقـة                 

   . والمدرسة والمجتمعألسرةالواصلة بين ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


