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 مقــــدمة 

********  
فھي التي في عية ينظر علماء ا�جتماع إلى التربية باعتبارھا من أھم الظواھر ا�جتما      

أوساطھا يتشكل ا/فراد ثقافيا و يكتسبون طابع المجتمع الذي ينتمون إليه وفيه يتفاعلون و 
يحيون ،و التربية في مظھرھا الرسمي تعليما منظما و فع7 مؤسسا يقوم على محتويات 

من إستراتيجية مرسومة ملزمة للفعل الديداتيكي في جميع مستوياته لبلوغ أھداف المجتمع 
  .التربية

ومن ثم فإن ظاھرة التربية في مستوييھا الرسمي و التلقائي عامل تنشئة اجتماعيةو عامل      
ضبط اجتماعي في اHن ذاته /نھا ترسم حدود التفاع7ت ا�جتماعية المرغوبة و المشروعة 

عيھا لتنمية والتعليم ھو أداة التربية و وسيلة المجتمعات في س.لLفراد و الجماعات اKنسانية
اKنسان من خ7ل تنمية الموارد البشرية و استغ7لھا في خدمة المجتمع  لذلك لطالما عكس 
التطور ا�قتصادي والتكنولوجي اھتماما كبيرا و جادا من قبل السياسات الحاكمة بمجال 
 التربية و التعليم ، و ذلك منذ أزمنة الف7سفة القديمة مرورا با/زمنة اKس7مية وقت

  .ازدھارھا إلى العصر التكنولوجي و الرقمي الحالي
و رغبة منھا في اللحاق بموكب العلوم حاولت و تحاول الدول النامية توفير مايتطلب      

ذلك من و سائل تربوية بيداغوجية و بشرية ،و الجزائر بدورھا تسعى و منذ ا�ستق7ل إلى 
ا ، و ذلك من خ7ل خطوات كبيرة مثل تلك جعل التعليم مجا� غير منغلق أمام كافة أبنائھ

  .، التي جعلت التعليم منتشرا عبر كافة التراب الوطني  1976التي جاءت بھا أمرية 
كما أنه إلى زمن غير بعيد كانت ا/سرة الجزائرية تعيش تحت ظروف قاھرة مانعة من       

كما كانت السنوات ا/ولى  نيل حق التعليم نتيجة سياسات التجھيل التي تعمدھا ا�ستعمار ،
من ا�ستق7ل تحديا من جميع الوجوه و صعب على الب7د أن تتكفل بالتعليم على النحو الذي 
يجعله منتشرا و ميسورا خاصة بالنسبة للفتيات في ا/رياف و القرى النائية ، و لعل ذلك ما 

و المثقفين و غيرھم ساھم أيضا في القضاء و لو جزئيا على و جود فكرة أبناء المتعلمين 
بصفة منتشرة النطاق ، و من جانب آخر اتسمت الع7قات ا�جتماعية داخل المحيط ا/سري 
الجزائري بالقوة و التعاضد مالم ينتج عنه مايـــمكن من خ7له جعل ا/بناء يجدون في 

  .   جماعات غير أسرھم مجا� مؤثرا على سلوكه و اتجاھاتھم  
عطيات اختلفت اليوم فأصبح التعليم يتطلب رصد إمكانات كبيرة،كما و و /ن كل ھذه الم    

تطورت الحالة التعليمية و الثقافية لLسرة الجزائرية ماجعل الحديث ممكنا عن وجود أسر 
متعلمة و مثقفة تختلف عن ا/خرى التي لم يكن لھا نفس الحظ في أخذ نصيبھا من التعليم ، 

ن تلميذ ينتمي إلى أسرة متعلمة و آخر ينتمي إلى أسرة غير مايفتح المجال واسعا للحديث ع
ضف إلى ذلك اتسام ھذا الوقت بكثرة المشاغل و المشاكل لدى أولياء أمور الت7ميذ و .متعلمة

ظھور كم ھائل من البدائل التي يلجأ إليھا ھؤ�ء الت7ميذ رغبة منھم في إيجاد محيط متفھم 
  .لھم 
ة التطرق إلى موضوع ا�نتماء ا�جتماعي للتلميذ و ع7قته من كل ماسبق تأتي أھمي    

بتحصيله الدراسي كدراسة تسعى إلى تحليل تلك البيئة التي يعيش التلميذ الجزائري منتميا 
  .إليھا بكل ماتحمله من عوامل مشجعة أو مثبطة لنجاحه و تفوقه الدراسي 



عي للتلميذ و مستوى تحصيله حيث ترمي ھذه الدراسة إلى بحث ع7قة ا�نتماء ا�جتما
الدراسي ، و ذلك ضمن  خطة عمل من خمسة فصول ا/ول منھا يقدم موضوع الدراسة و 
يعرض منھاجيتھا  ابتدءا بصياغة إشكالية البحث وأھدافه وعوامل اختياره وأھميته، وكذا  

بقة تحديد التعاريف اKجرائية لمفاھيم الدراسة ، ثم التعرض لبعض من الدراسات السا
ومن ثم تبيين لnجراءات المنھجية التي تسلكھا . والمشابھة ذات  الع7قة بموضوع الدراسة

مع التطرق إلى فرضيات الدراسة و عينتھا و المدخل النظري المعتمد  عمليا فأدوات جمع 
  .البيانات  و كيفية استعمالھا 

الذي اتخذ منطلقا للبحث  و  أما الفصل الثاني ففيه ينصب الجھد على اKجابة عن التساؤل    
الذي يتعلق با�نتماء الطبقي للتلميذ و ع7قته بتحصيله الدراسي و قد ضم الفصل تعريف 
الطبقة ا�جتماعية و ذكر أھم العوامل المساعدة على تحديد ا�نتماء الطبقي لLفراد كما تم 

الدراسي من خ7ل ماتم التفصيل في تحليل الع7قة بين ا�نتماء الطبقي للتلميذ و تحصيله 
بالنسبة لھذا المحور ثم الخروج بنتائج  من شأنھا الحكم على  ميدانية   جمعه من بيانات

  .فرضية الدراسة ذات الصلة بھذا البعد 
أما الفصل الثالث  فيتطرق  إلى تعريف ا/سرة و ذكر و وظيفتھا التربوية و فيه محاولة      

يذ  إلى أسرة ذات مستوى تعليمي معين و تحصيله الدراسي من تحليل الع7قة بين انتماء التلم
خ7ل ماتم جمعه من بيانات من عينة الدراسة تمھيدا لمناقشتھا و تحديد موقف من الفرضية 

  .محل التحقيق
أما الفصل الرابع  فيتعرض لتعريف جماعة الرفاق و ذكر أھم العوامل المساعدة على    

يل في تحليل الع7قة بين انتماء التلميذ  إلى جماعة لرفاق و ا�نتماء إليھا كما تم التفص
تحصيله الدراسي من خ7ل ماتم جمعه من بيانات  حقلية تساعد معالجتھا على كشف تلك 

  . الع7قة باعتبارھا خطا تحليليا مستھدفا بالبحث
ميدانية و أما الفصل السادس تمثل في تفسير النتائج العامة للدراسة في ضوء المادة ال    

النظرية في ظل رؤية المدخل المنھجي المعتمد و ھي المحاولة التي تشكل مبادءة في 
ممارسة علمية تجمع بين الميدان و نموذج تحليلي في توليفة موحدة � تستبعد الطروحات 

  .ا/خرى إذا ت7قت مع تصورات المرجعية الُمعملة في التحليل و التفسير
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I  -  تحديد مشكلة الدراسةتحديد مشكلة الدراسة 

I  -1-ا$شكالية :



يرتبط أداء أي شخص في أي ميدان بجملة من العوامل و المتغيرات المؤثرة ، و يعني ذلك    
أنه سواء كان اKنجاز سلبيا أو ايجابيا فإنه صادر عن مجموعة من الظروف و كم من 

.المعطيات النفسية و الثقافية الفاعلة في تحديد شدته و اتجاھه   
وشأن علم ا�جتماع التربية كنظام معرفي ھو دراسة الظاھرة التربوية من مدخل     

و يأتي التحصيل الدراسي للتلميذ واحدا من  اجتماعية،سوسيولوجي بوصفھا ظاھرة 
. الموضوعات التي تستوجب البحث �عتبارات متعددة اجتماعية ثقافية و بيداغوجية   

يشـير إلـى الكفاءة في ا/داء فإنه بصفة خاصـة يشير إلى  و إذا كـان التحصيل بصفـة عامة 
يعرف بأنه كل ما يكتسبه التلميذ من معلومات و مھارات في مادة  والذي1التحصـيل الدراسي 

دراسية معينة أو مجموعة من المواد مقدر بالدرجات الممنوحة على نتائج اختبارات 
بالعملية التربوية على أن يكون مردود  و تحرص كل الجھات ذات الع7قة.تحصيلية مدرسية

تعتبر أسرة التلميذ و التي  و. المؤسسة التعليمية موفقا و محققا لLھداف التربوية المرسومة
من أھم المؤسسات و الجھات التي تھتم لتربيته  2و الضروري لتمثل انتماءه ا�جتماعي ا/و

النظامية و ذات التأثير البالغ في حياته ، و تعليمه قبل ذھابه إلى المدرسة و التحاقه بالفصول 
.و�دته و يستمر معه و يظھر في كل إنجازاته العملية و العلمية ذھذا التأثير الذي يبدأ من  

لدى عدد غير قليل من العلماء ذلك ا�عتقاد الذي  لا�عتقادات التي تحظى بالقبو ومن     
منحدرين من اسر فقيرة غالبا ما يكون أقل لدى ا/طفال ال زيذھب فيه أصحابه إلى أن اKنجا

عند أقرانھم المنتمين إلى أسر ذات خلفيات اجتماعية و اقتصادية  زمستوى اKنجا من
وذلك نتيجة تأثير الوضع الطبقي /سرة التلميذ على اتجاھات اHباء نحو تربية أبنائھم 3راقية

�ء اHباء على توفير مختلف ا/طفال و قيمھم و تحكمه في قدرة ھؤ كو انعكاسه على سلو
كما و تشير الدراسات العلمية التي أجريت في حقل علم .متطلبات دراسة و نجاح أبنائھم 

اجتماع التربية في عدد من دول العالم إلى تأكيد واقع الع7قة المتفاعلة بين الخلفية 
نتماء التلميذ إلى ،وا4يذ وبين درجة مستوى تحصيلھــم الدراسيـا�جتماعية والعائلية للت7م

انط7قا من  هأسرة معينة ھو بالضرورة انتماء إلى كيان ثقافي له من الخصائص ما يميز
مستوى التعليم بين أفراد ا/سرة ومستوى تفكيرھم ومدى اھتمامھم بمسائل العلم والدراسة 

بين المنزل المثقفون أو المتعلمون على ا/قل أكثر حرصا على تنسيق العملية التربوية  ءفاHبا
والمدرسة من خ7ل حث أبنائھم على ا�ھتمام بالدراسة ومتابعة مستويات تحصيلھم الدراسي 
وذلك عن طريق ا/ساليب التربوية السليمة و توفير أجواء مناسبة للمذاكرة و الدراسة في 

كما يستطيع . المنزل و دفعھم ل7جتھاد و السعي و المواصلة إلى مستويات دراسية عليا 
Hباء المتعلمون و المثقفون بناء ع7قات مثمرة مع المؤسسة التي يدرس بھا أبناؤھم من ا

.5خ7ل الزيارات التفقدية و السؤال عل سيرة أبنائھم و كذا نتائجھم المدرسية  
و سواء كان التلميذ ينتمي إلى أسرة ذات مستويات تعليمية عالية أو متدنية و ذات مستوى     

قر أو الغنى يظل بحاجة إلى انتماء اجتماعي آخر غير انتمائه ا/سري ھو معيشي يتميز بالف

                                                 
 .10،ص 1997،مكتبة الشقري ، مصر،  مصطلحات علم ا&جتماع:  سميرة أحمد السيد - 1 
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إقامة روابط صداقة مع أقرانه ضمن جماعة رفاق يبني معھم ع7قات اجتماعية كإطار لسد 
عديد من الحاجات ا�جتماعية و النفسية كالراحة و الشعور با/من و الطمأنينة و القدرة على 

فجماعة الرفاق تقدم للفرد العديد من ا�شباعات التي قد � تتھيأ   التعبير و إبراز الشخصية،
له في الجماعــات ا/خرى التي ينتمي إليھا،  فالصحبة عامل مھم في نمو الفرد النفسي و 

ه و اتجاھاتـه  و انتماء التلميذ إلى جماعة رفاق معينة ـا�جتماعـي و في بناء قيمه و عاداتـ
ما من  وھوو أفعاله بشكل عام و في سلوكه المدرسي بشكل خاص  يعني تأثيرھا على سلوكه

.شأنه أن ينعكس على تحصيله الدراسي  
من المعروف أن الت7ميذ و في أي مؤسسة تعليمية عامة � يعيشون نفس  نو إذا كا   

الظروف ا�جتماعية و � تتاح أمامھم فرص الحياة بصورة متكافئة كما و يختلفون في 
نوع جماعة الرفاق التي يفضلون ، فإنھم با�ستتباع قد يختلفون في مستوى مابينھم في 

.نتائجھم المدرسية   
 ا&نتماء ا&جتماعي للتلميذ و عAقته بالتحصيل الدراسي" و تأتي ھذه الدراسة موسومة بـ   

ھادفة بحث ع7قة ا�نتماء ا�جتماعي للتلميذ و تحصيله الدراسي ضمن محاولة لكشف "   
:الع7قة ووصفھا بھدف تشخيصھا انط7قا من تساؤل عام ھو ھذه  

ھل توجد عAقة بين ا&نتماء ا&جتماعي للتلميذ و تحصيله الدراسي ؟ -  
:أما التساؤ�ت الفرعية المشكلة لخطوط البحث اKجرائية فتنحصر في  

 أ-التساؤل الفرعي اGول : 
ي إليھا التلميذ و تحصيلــه الدراسي ؟ھل توجد عAقة بين الطبقة ا&جتماعية التي ينتم    

و يستھدف السؤال على الميدان جملة من ا/بعاد ھي مؤشرات من شأنھا اKجابة على بعض 
ا�نشغا�ت المساعدة على تحليل أدق للع7قة بين الطبقة ا�جتماعية التي ينتمي إليھا التلميذ و 

جزئية للتساؤل الفرعـي ا/ول تحصيلــه الدراسي من خ7ل اKجابة على التساؤ�ت ال
:  للدراسة    

المبحوثين حسب متغير الطبقة ا�جتماعية التي  تھل توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابا-
 ينتمون إليھا ؟

المبحوثين حسب متغير نوع مھنة ا/ب؟ تھل توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابا-  
مبحوثين حسب متغير عمل ا/م ؟ال تھل توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابا-  

 ب-التساؤل الفرعي الثاني :
ھل توجد عAقة بين المستوى التعليمي Gسرة التلميذ و تحصيله الدراسي ؟     

و يستھدف السؤال على الميدان جملة من ا/بعاد ھي مؤشرات من شأنھا اKجابة على بعض  
يذ و ـتوى التعليمي /سرة التلما�نشغا�ت المساعدة على تحليل أدق للع7قة بين المس

تحصيلــه الدراسي من خ7ل اKجابة على التساؤ�ت الجزئية للتساؤل الفرعـي الثاني 
:  للدراسة    

ھل توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي  -
 لLب؟

حسب متغير المستوى التعليمي ھل توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين  -
 لLم؟

ھل توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين حسب متغير وجود إخوة في -
 المستوى الجامعي؟



 ج-التساؤل الفرعي الثالث :
ھل توجد عAقة بين انتماء التلميذ إلى جماعة رفاق و تحصيله الدراسي ؟     

/بعاد ھي مؤشرات من شأنھا اKجابة على بعض و يستھدف السؤال على الميدان جملة من ا
ا�نشغا�ت المساعدة على تحليل أدق للع7قة بين انتماء التلميذ لجماعة رفاق و تحصيلــه 

:   الدراسي من خ7ل اKجابة على التساؤل الجزئي  للتساؤل الفرعي الثالث للدراسة  
سب متغير الجنس؟ھل توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين ح -  

و إذا كان ا�نتماء ا�جتماعي للتلميذ مجا� واسعا و متعدد المتغيرات فقد تم اختيار ھذه       
الجوانب الث7ثة منه أي ا/سرة و الطبقة ا�جتماعية و جماعة الرفاق لدراسة وجود الع7قة 

و . الت7ميذ من جھة لكونھا متوفرة عند جميع. بينھا و بين تحصيله الدراسي أو عدم وجودھا
./ھميتھا و تأثيرھا في حياته من جھة أخرى  

I  - 2 - عوامل اختيار موضوع  الدراسة:
:  للموضوع لعدة عوامل منھا يعود اختيار   

يتجه نحو  وأن موضوع الدراسة يدخل ضمن صلب تخصص الطالبة فھ-
.المزاوجة بين قضيتي التربية و ا�جتماع اKنساني   

.ضمن إطار ا�نشغال العلمي للموضوع للباحثة دخول الموضوع -  

I  - 3-  أھمية البحث:
ذي تتناوله لذلك و انط7قا من أن موضوع تتجلى أھمية أي دراسة من أھمية الموضوع ال    
يمثل مجا� محوريا في دراسات " ا�نتماء ا�جتماعي و ع7قته بالتحصيل الدراسي للتلميذ " 

اء ا�جتماعي و مايتضمنه من متغيرات كا/سرة و الطبقة و علم اجتماع التربية ، فا�نتم
الجماعات اKنسانية، تمثل مواضيع ھامة علم ا�جتماع، وكذا متغير التحصيل الدراسي، 

يمثل ھدف المدرسة و المجتمع و �سيما المعنيين بالعملية التربوية ، سواء كانوا من  والذي
.داخل المؤسسة التعليمية أو خارجھا  
 

I   -4-أھداف البحث:
� يستطيع الباحث أن يضع و يطبق التخطيط السليم لبحثه إ� إذا تمكن من تحديد أھدافه    

:المنشودة و المرتقبة كنتائج لمجھوده، و يمكن حصر أھداف ھذه الدراسة في   
اKجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة انط7قا من معالجة نظرية إحصائية تحليلية لمعطيات 

.من مادة نظرية  مناسبة  ربما توف ةيدان المدروس  با�ستعانالم  

I  - 5-  التعاريف ا&جرائيية لمفاھيم الدراسة:
:وقد تم تعريف مفاھيم الدراسة إجرائيا بالصيغة التالية    

I   5- 1-  التعريف ا$جرائي لمفھوم ا&نتماء ا&جتماعي:
وجدانيا و عمليا إلى كم من الجماعات ا�نتماء ا�جتماعي للفرد ھو انتسابه و ارتباطه     

ھذه الجماعات التي تعطيه الشعور . اKنسانية لمدة زمنية قد تقصر أو تطول من حياته 
با/من و تزوده بطابعه ا�جتماعي و تغذي فيه الجانب النفسي،بما توفره له من فرص 

ا/سرة و الطبقة ا ومنھللتفاعل و تبادل الخبرات مع أفراد الجماعات التي ينتسب إليھا 
.ا�جتماعية و جماعة الرفاق إلى غير ذلك من الجماعات ا/خرى   



و في ھذه الدراسة يشير إلى انتماء التلميذ إلى عدد من الجماعات اKنسانية التي يعيش    
ما  وھوله من معطيات اجتماعية نفسية  ثقافية و اقتصادية  همنتسبا إليھا متأثرا بما توفر

.نة من خ7ل عينة الت7ميذ المبحوثين ا�ستبا هتقيس  

I   - 5- 2- التعريف ا$جرائي لمفھوم التحصيل الدراسي :
التحصيل الدراسي ھو مجموع المھارات و المعلومات و التقنيات التي يكتسبھا التلميذ      

نتيجة لمتابعته للدروس النظامية في المؤسسات التعليمية خ7ل مرحلة معينة من تمدرسه 
بالدرجات التي يتم منحه إياھا من طرف مدرسيه أو الجھات المعنية بعد إجرائه ،مقيم 

و تعمد ھذه الدراسة إلى النتائج .أو شاملة للبرنامج الدراسي المقدم له  ة�متحانات جزئي
 )2007/2008(المدرسية للت7ميذ المبحوثين  للفصل الدراسي ا/ول للسنة الدراسية 

.ر لمستوى التحصيل الدراسي لديھم باعتبارھا درجات كمية تؤش  

I   – 5 - 3 - التعريف ا$جرائي لمفھوم الطبقة ا&جتماعية :
باقي الفئات  ناقتصاديا و اجتماعيا ع االطبقة ا�جتماعية ھي فئة اجتماعية لھا ما يميزھ     

ا/خرى في المجتمع تربط بين أفرادھا مجموعة من ا�تجاھات و التقاليد و العادات 
رتھم ا�قتصادية و المادية مما يؤثر على سلوكھم و أرائھم و وقدتركة بما يتماشى المش

الطبقة ا�جتماعية في ھذه الدراسة ھي مجموعة من ا/فراد  ومبادئھم و نظرتھم للحياة، 
.الذين تجمعھم صفة وجود دخل ثابت أو عدم وجودھا    

I   - 5-  4- التعريف ا$جرائي لمفھوم اGسرة :
رة ھي تلك الوحدة ا�جتماعية القائمة وفقا لمجموعة نظم و أعراف و قوانين متفق ا/س     

التي تحتضن الفرد و تقوم بتنشئته  ىتمثل البيئة التربوية ا/ول.عليھا في الدولة الجزائرية 
رات اقتصادية و يعود إليھا وقدتماشيا و ما يسودھا من مبادئ اجتماعية و مستويات تعليمية 

و يقصد با/سرة في ھذه الدراسة والدي التلميذ و . بعدة وظائف نحو أفرادھا مقياالواجب بال
. إخوته الذين يشتركون معه في السكن  

I   - 5- 5-التعريف ا$جرائي لمفھوم جماعة الرفاق :
المشتركة  ميجمع بينھم عدد من القواس دھي جماعة إنسانية تتكون من عدد من ا/فرا     

مجموعة الميول و ا�ھتمامات ا�جتماعية إضافة إلى تشابه و  كالمرحلة العمرية و
يختلف باخت7ف طبيعة  والذيا�جتماعية  و تضمھم وحدة المكان الذي يرتادونه  موضعياتھ

الجماعة و/ن ھذه الدراسة تعنى بالتلميذ في المرحلة الثانوية فإن جماعة الرفاق المقصودة 
إليھا التلميذ والتي لھا ع7قة بالمؤسسة التعليمية التي  بالبحث ھي جماعة الرفاق التي ينتمي

.يدرس بھا أي جماعة رفاق مدرسية  

I  - 6- الدراسات السابقة لموضوع الدراسة:
يتصف العلم بالتراكمية و البحث العلمي با�ستناد إلى ما سبق من نتائج البحوث و       

اع  كغيره من الباحثين في كل ذلك فإن على الباحث في علم ا�جتمالدراسات العلمية، ل
العلوم، البحث و التنقيب ثم اختيار ما يت7ءم من تراثيات تخصصه من دراسات و بحوث 
سابقة لجعلھا سنداً  نظريا في عمليات التحليل و التأويل و النقد ينطلق منھا لبحث و دراسة 

ت أو في ومن ذلك ما يتوفر في المج7ت و الكتب و المخططات و المذكرا. موضوعه



، أو حتى من خ7ل البحث ا�لكتروني مثل شبكة 6الرسائل و ا/طروحات الجامعية
شريطة أن يكون للدراسة موضوعا و ھدفا و نتائج، أما إذا وجدت فرضيات . 7ا�نترنيت

.8البحث و العينة و المنھج و ا/دوات، فالدراسة تصبح أكثر تفصي7 و دقة  

I  - 6- 1- ملخصات الدراسات السابقة: 
وبالنسبة لموضوع ھذه الدراسة فقد رتبت الدراسات السابقة لھا حسب أھميتھا بالنسبة     

:للموضوع و درجة ا�ستفادة منھا  
" قامت  أ-الدراسة اGولى: بعنوان " التنشئة اGسرية و التحصيل الدراســـــي ل]بناء 

(  – الجزائر –يانة لطيفة، وھي دراسة ميدانية بثانويات بلدية مل لبھا الطالبة طبا 2004-
2003 ھل للعوامل : صيغت اشكاليتھا عبر التساؤل الرئيسي الھادف لnجابة عن وقد .9) 
 ا/سرية أثر على التحصيل الدراسي عند ا/بناء المتمدرسين ؟ 

: وقد استعملت المنھج الوصفي لتحقيق أھدافھا و الملخصة في       
ة و السلبية لعملية التنشئة ا/سرية و محاولة فھم الع7قة اKلمام ببعض المؤثرات اKيجابي -   

بين أسلوب التنشئة و عملية التحصيل الدراسي لدى ا/بناء، باKضافة إلى معرفة معوقات 
.التنشئة لدى ا/سرة الجزائرية على التحصيل الدراسي لدى ا/بناء  

: و جاءت الفرضية العامة للدراسة مصاغة كما يلي    
.سرية دخل في نوعية التحصيل عند ا/بناء المتمدرسين مھما كان جنسھم للبيئة ا/  

من فرضياتھا مجموعة أدوات ھي الم7حظة و المقابلة و  داستعملت الطالبة للتأك وقد    
ا�ستمارة، و جاءت عينة دراستھا عينة مقصودة تظم جميع طلبة السنة النھائية لكل الشعب 

يقة قصدية ببلدية مليانة، وقد جاءت الدراسة مقسمة إلى بابين في ث7ث ثانويات مختارة بطر
ا/ول نظري  يشمل خمسة فصول نظرية تظم اKطار النظري المحيط بموضوع الدراسة، 

. وباب ثاني يشمل فصلين تتضمن ا/سس المنھجية للدراسة و نتائجھا  
:توصلت ھذه الدراسة إلى مجموعة نتائج منھا وقد    

بين ارتفاع القدرة ا�قتصادية لLسرة و ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي  أن ھناك ع7قة -
.لLبناء  

و أن ھناك ع7قة بين تفوق التلميذ و تشجيع أسرته و تفھمھا له و مساعدتھم في دراستھم،  -
.وذلك بزيادة في ارتفاع المستوى التعليمي للوالدين  

تحصيل الدراسي لدى الجنسين كما توصلت إلى أنه يمكن تفسير اخت7ف مستوى ال -
باخت7ف أسلوب التنشئة المتبع نحو كل من الجنسين، والذي يختلف في مستوى التعامل و 

.اخت7ف النظرة و المتابعة و أسلوب العقاب و التفضيل  
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 10" " الخلفية اGسرية و معد&ت التحصيل الدراسي للطAب  ب-الدراسة الثانية : بعنوان
الجامعة ا/ردنية –قسم علم ا�جتماع  - .إبراھيم عثمان  و التي قام بھا الباحث  

  :و تبحث إشكالية ھذه الدراسة في تساؤل مفاده)  1998-1988(  
ما ھي الع7قات ا�رتباطية بين الوضع ا�جتماعي و ا�قتصادي لLسرة و مستويات 
 التحصيل الدراسي ؟ 

البيئة الثقافية /لLسرة التوجه القيمي / البناء ا/سري:  و ذلك من خ7ل المتغيرات التالية
.لLسرة  

وقد اعتمدت الدراسة في جمعھا للبيانات على أداة المقابلة، والتي صممت خصيصا     
للغرض و تم الحصول على معد�ت الط7ب من خ7ل كشوف ع7ماتھم، و يتألف مجتمع 

لعينة من أولياء أمور الدراسة من أسر ط7ب المرحلة المتوسطة للكويتيين، وتم اختيار ا
.من ط7ب الصف المتوسط الثاني بطريقة عشوائية بسيطة نمائتي  

أنه يمكن القول أن ھناك ع7قة ارتباطيه بين الخلفية ا/سرية و : توصلت الدراسة إلى وقد    
:معد�ت التحصيل الدراسي لLبناء  

تكيف السريع مع البيئة من خ7ل نمط الع7قات الديمقراطية المشجعة و المساعدة على ال-
.المدرسية  

كما توصلت الدراسة إلى أن المتغيرات ذات الع7قة بالمستوى الثقافي لLسرة،تلعب دورا  -
أكبر من تلك التي تعبر عن المستوى المادي لLسرة في التأثير من رفع معد�ت التحصيل 

.الدراسي أو خفضھا  
رية القائمة على حب العلم و المعرفة و كما توصلت إلى أن ھناك ع7قة بين القيم ا/س-

.مستويات التحصيل الدراسي /بنائھا  
" دور العائلة و المدرسة في رسوب الطلبة في المدارس  ج-الدراسة الثالثة: بعنوان 

للباحث  إحسان محمد الحسن، وھي دراسة ميدانية ھدفت إلى تحليل ظاھرة  11"المتوسطة 
من حيث طبيعتھا و أسبابھا الموضوعية و الذاتية،  الرسوب بين طلبة المدارس المتوسطة

دور العائلة و : إضافة إلى طرق ع7جھا، وقد تطرقت الدراسة لتحليل ث7ثة محاور ھي
المدرسة في التحصيل العلمي للطلبة، و مشك7ت العائلة و أثرھا في رسوب ا/بناء، 

رية التبادل ا�جتماعي ومشك7ت المدرسة و أثرھا في رسوب ا/بناء، وقد اتخذت من نظ
مدخ7 لدراسة ھذا الموضوع، وقد أٌختيرت عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية من الطلبة 
الراسبين في الصفوف ا/ولى و الثانية و الثالثة لث7ثة مدارس، اثنان منھا للذكور و واحدة 

1لnناث، و حجم العينة يقدر بـ  60 الدراسة بعد تصميم  طالبا و طالبة، وقد جمعت بيانات 
.مقابلة+ استمارة استبيان   
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و بعد جمع البيانات و تبويبھا و جدولتھا قام الباحث بتطبيق مجموعة قوانين إحصائية     
  ²النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، ا�نحرافات المعيارية، اختبار كا: منھا

:توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ھي وقد  
/سباب العائلية المسئولة عن رسوب الطلبة ھي عدم اھتمام اHباء و ا/مھات أن أھم ا-

بالدراسة و التحصيل العلمي، و ضعف الطموح و الوازع التربوي و العلمي عند ا/بوين و 
تأثير جماعات اللعب على ا/بناء، و كبر حجم العائلة و تشجيع ا/بناء على العمل في سن 

.مبكرة  
اسة إلى أن أھم ا/سباب المدرسية المسئولة عن الرسوب ھي الضعف كما توصلت الدر -

العلمي للمدرسين و غياب خطة و طريقة التدريس و صعوبة المناھج و الكتب المقررة 
وتنوع المواد الدراسية و كبر حجم الصف و عدم وجود ع7قة إنسانية بين الطلبة و 

.المدرسين  

I  - 6- 2-تقييم الدراسات السابقة: 
 أ-الدراسة اGولى:

:يمكن القول أن ھذه الدراسة تميزت بـ      
.جانب نظري مھم و ثري ملم بمتغيرات الدراسة-  

.استمارة الدراسة غنية بمجموعة تمن الفقرات المحيطة بكل الفرضيات -  
:لكن ھذا � ينفي وجود بعض النقائص بھا  ومنھا  

ث جاءت الفرضيات أوسع عدم ارتباط فرضيات الدراسة بتساؤ�تھا بشكل جيد، حي-
.مجا� من التساؤ�ت  

 ب- الدراسة الثانية:
:تميزت بـ   

.حسن استعمال لLساليب اKحصائية المعتمدة-  
قدرة الباحث على تفكيك المتغيرات الرئيسية في الدراسة إلى متغيرات وسيطية مھمة -

.بالنسبة للجانب ا/سري  
:و يؤخذ على ھذه الدراسة  

لمحكم للمتغيرات الكبرى للدراسة إلى متغيرات وسطية، إ� أنه ي7حظ أنه رغم التفكيك ا-
أن ھناك خلط بينھا، حيث تم اعتبار المستوى التعليمي لLبوين و توجھاتھما نحو العلم 
متغيرين مختلفين، وتم اعتبار ا/ول أي المستوى التعليمي للوالدين متغير خاص بالوضع 

ثاني أي توجھات الوالدين نحو العلم متغير خاص ا�قتصادي لLسرة، بينما أعتبر ال
.بالوضع الثقافي لLسرة  

 ج- الدراسة الثالثة:
من أوجه ا�ستحسان في ھذه الدراسة أنھا اعتمدت بشكل علمي مفيد على ا/ساليب -

. ²اKحصائية، ومنھا النسب المئوية و ا�نحرافات المعيارية مع استعمال اختبار كا  
كمي للدراسة بالعلمية و الجدية، و التحليل الكيفي بالعمق و امتاز التحليل ال-

. السوسيولوجية التي تعبر عن تحكم الباحث الجيد في موضوع الدراسة  

I  - 6- 3- أوجه ا&ستفادة من الدراسات السابقة :



بعد القراءة المتفحصة لما تم العثور عليه من الدراسات السابقة تمت ا�ستفادة من ھذه     
:في مجموع نقاط منھا  الدراسات  

و الفرضيات  الفرعية و الجزئية للدراسة من انط7قا من نتائجھا  ةصياغة الفرضية العام-
المؤيدة لوجود ع7قة بين المستويات التعليمية و ا�قتصادية /سرة التلميذ و مستوى تحصيله 

.الدراسي   
ج المتوصل إليھا في الدراسات مقارنة النتائج المتوصل إليھا في الدراسة الحالية بالنتائ-

.كلما اقتضت الضرورة المنھجية ذلك . البحث فالسابقة و التي تتحد فيھا أھدا  
بالجانب النظري المرفق بالدراسات من أجل توسيع مجال المعرفة بالموضوع و  ةا�ستعان-

.بعض جزئياته  

II  - منھجية الدراسة :
II  - 1- فرضيات الدراسة:

ن فكرة مبدئية تربط بين الظاھرة موضوع الدراسة والعوامل المسببة الفرضية ھي عبارة ع  
.12.لھا  

:وھي إجابة مقترحة لسؤال البحث يمكن تعريفھا حسب الخصائص الث7ث  
).تصريح يوضح في عبارة أو أكثر ع7قة قائمة بين حدثين أو أكثر( التصريح -  

).تنبؤ لما يتم اكتشافه من خ7ل الدراسة ( التنبؤ -  
.13)من خ7ل الفرضية ثم التحقق من مدى مطابقة ا�فتراضات للواقع( لة للتحقق وسي-  
و/ن الفرض العلمي � يصاغ من فراغ أو يوضع دون ترتيب و تفكير، بل يستنبط من     

.نتائج الدراسات السابقة مجا�ت معينة منھا  نظرية البحث،  
لنتائج الدراسات السابقة، و فحص  فقد استنبطت فرضيات ھذه الدراسة بعد قراءة تحليلية 

استط7عي للميدان وقد جاءت فرضيات ھذه الدراسة رابطة بين متغيرين، وصفية ذات 
. صيغة اثباتية  

II  - 1-2-فرضية العمل: 
.توجد عAقة بين ا&نتماء ا&جتماعي للتلميذ وتحصيله الدراسي   

 أ-الفرضيات ا$جرائية :
 أ-1-الفرضية ا$جرائية اGولى:

.توجد عAقة بين الطبقة ا&جتماعية التي ينتمي إليھا التلميذ و تحصيله الدراسي   
 أ-1-1-الفرضيات الجزئية للفرضية ا$جرائية اGولى :

. توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين حسب متغير الطبقة ا�جتماعية -  
.متغير  نوع مھنة ا/بتوجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين حسب  -  

.توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين حسب متغير عمل ا/م -  
 أ-2-الفرضية ا$جرائية الثانية:
.توجد ع7قة بين المستوى التعليمي و الثقافي /سرة التلميذ و تحصيله الدراسي  
 ب-2-1- الفرضيات الجزئية للفرضية ا$جرائية الثانية :
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. ق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي لLبتوجد فرو -  
. توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي لLم-  

 توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين حسب متغير وجود إخوة في المستوى-
.الجامعي   
 أ-3-الفرضية ا$جرائية الثالثة:

.توجد ع7قة بين انتماء التلميذ إلى جماعة رفاق وتحصيله الدراسي -  
 أ-3-1-الفرضية الجزئية للفرضية ا$جرائية الثالثة :

.توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين حسب متغير الجنس-  
 
 
 
 
 
II-  -  مجا&ت الدراســـة: 2

II-  - المجــال المكانـــي:2-1
أجريت ھذه الدراسة في بلدية بسكرة و الواقعة في الجنوب الشرقي لدولة الجزائر            

ثانوية الدكتور " طبقت الدراسة ا/ساسية  على إحدى مؤسسة التعليم الثانوي فيھا و ھي  وقد
.والتي تقع في المنطقة الغربية لبلدية بسكرة " سعدان   

II-  - المجـــال البشــري: 2-2
يمثل مجتمع البحث والمتمثل في كل الت7ميذ المتمدرسين في ثانوية الدكتور سعدان وھو      

   .م 2008/ م2007للسنة الدراسية  
:وتم اختيار ت7ميذ المستوى الثانوي انط7قا من عدة عوامل منھا  

/ن كل مؤسسات التعليم الثانوي في بسكرة تستقبل الت7ميذ من مختلف الشرائح ا�جتماعية  
: تمييز تم اختيار ثانوية الدكتور سعدان ويعود ھذا  ا�ختيار إلى عوامل ھيب7  

في القيام بالدراسة في ھذه الثانوية لما وجدته فيھا من تفھم و  ةرغبة الطالبة الشخصي-
.مساعدة  

.قرب المؤسسة من مقر إقامة الباحثة-  

II-  - المجــــال الزمنــي: 2-3
تتم بعد إعداد الجانب النظري واKجراءات المنھجية، حيث  إن الدراسة الميدانية للبحث   

:دامت مرحلة إعداد الجانب النظري  
م وبعد ذلك بدأت مرحلة العمل الميداني والتي 2007م إلى جوان 2006بين أكتوبر  

:استغرقت من  
:و ھذه المدة مقسمة على ث7ث مراحل ھي .م 2008م  إلى  فيفري 2007جويلية   -    
.م إلى ھي مرحلة تصميم ا/داة ا/ساسية للدراسة2007م  إلى أكتوبر  2007جويلية -  

م إلى و ھي مرحلة تجريب أداة الدراسة ا/ساسية و 2007إلى ديسمبر   م 2007نوفمبر -
.  قياس صدقھا و ثباتھا   



م   إلى مرحلة التطبيق النھائي لLداة ا/ساسية للدراسة  2008 سم إلى مار2008جانفي -
.و الخروج بالنتائج تتحليل البياناجمع و   

II-   - عينة الدراسة: 3
إن الكمال في البحث العلمي ھو أن نستقصي الحقيقة لدى كل عناصر مجتمع البحث الذي    

نھتم لدراسته، إ� أن اتساع العدد اKجمالي لھذه العناصر وتناقضه مع قدرة الباحث على 
، 14نة ممثلة للمجتمع الكلي تتناسب و طاقاتهالوصول إلى كل ا/فراد، يفرض عليه أخذ عي
 ، و استعمال العينة في البحوث ا�جتماعية15خاصة إذا كان الحصر الشامل ليس من أھدافه

يسمح با�قتصاد في الجھد و الوقت معا خاصة إذا كانت طريقة اختيار العينة صحيحة و 
16تامة . :طوات ھيوقد تم اختيار عينة الدراسة في ھذا الموضوع وفقا لخ    

II- -  تحديد مجتمع البحث:  ويضم كل الت7ميذ المتمدرسين في ثانوية الدكتور سعدان 3-1
.2007/2008للسنة الدراسية    

II-  - حجم العينة:3-2
يقترح عدد من المنظرين أن يكون عدد أفراد العينة إذا كانت الدراسة وصفية وكان مجتمع 

جموع البحث البحث بضع مئات، أن تكون نسبة العينة من م 20 ، وبما أن مجتمع %17 
البحث في ھذه الدراسة ھو كل الت7ميذ المتمدرسين في ثانوية الدكتور سعــدان للسنة 
2007-2008الدراسية  والذين يبلغ عددھم   740 تلميذ مقسمين على ث7ث مستويات كما ھو  

: مبين في ا/تي  
199 .تلميذ في سنة أولى ثانوي   
99 .ة ثانويتلميذ  في  سنة ثاني   
442 .تلميذ في   سنة ثالثة ثانوي    
20و/ن نسبة  من %   740   =1 48  
 
 

ما يقارب ھذه النسبة من العدد اKجمالي للت7ميذ، تم اختيار عينة  ذو /نه على الطالبة أخ 
:الدراسة كما يلي  

II-  -  طريقة تحديد حجم عينة الدراسة:3-3
ميذ ثانوية الدكتور سعدان للسنة الدراسية ينقسم مجتمع البحث و المتمثل في كل ت7     
2008-2007 بأخذ ت7ميذ من كل  بإلى ث7ث طبقات غير متساوية، و/ن الطالبة ترغ 

المستويات التعليمية في الثانوية، تم اختيار طريقة المعاينة الطبقية النسبية /خذ عينة ھذه 
من كل )زء من العينة الكليةكج(و ھي معاينة تسمح للباحث بأخذ مجموعة أفراد. الدراسة
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، و بعد 18طبقة بكيفية تسمح أن يكون لكل طبقة نفس الوزن المساوي لھا في مجتمع البحث
:حساب النسب المئوية لكل مستوى تعليمي في المجموع الكلي للت7ميذ  

  جدول رقم (1) يبين حجم كل مستوى تعليمي في العدد ا$جمالي للتAميذ:
في العدد الكلي للتAميذ%  عدد التAميذ المستوى  

26.89 199 السنة اGولى ثانوي  %  

% 13.37 99 السنة الثانية ثانوي  

59.72 442 السنة الثالثة ثانوي   %  

% 100 740 المجموع  

 تم أخذ نسبة الت7ميذ من كل طبقة بما يساوي نسبة ھذه الطبقة في المجتمع الكلي
  جدول رقم (2) يبين عدد التAميذ المأخوذ Gول سحب من الطبقات:

الحجم اGصلي للطبقة في 
 مجتمع البحث

ت من الطبقة –العينة ط  حجم التAميذ في الطبقة  تقريب العدد 

26. 89  %  199 53. 51 53 

13.37 %  99 13.23 13 

59. 72  %  442 263. 96 264 

%100 المجموع  740  330 

الت7ميذ  ونتيجة ا/خذ ا/ول كان عدد  330 جھة، و يفوق  نعدد يفوق قدرة الطالبة م وھو 
20نسبة  :السحب مرة ثانية و بنفس الطريقة ممن المجتمع الكلي من جھة أخرى ت%    
 جدول رقم (3 ) يبين عدد التAميذ المأخوذ لثاني سحب من الطبقات:

الحجم اGصلي للطبقة في 
 مجتمع البحث

حجم التAميذ في السحب 
 اGول

د التAميذ في السحب عد
 الثاني

 تقريب العدد

26. 89  %  53 14.25 14 

13.37%  13 .731 2 

59. 72  %  264 157. 66 158 

% 100 المجموع  330  174 

 174و بعد السحب الثاني تبين أن عدد الت7ميذ من السحب وفقا للعينة الطبقية التناسبية ھو 
يمثل  وھو 23.51 .د مجتمع البحثمن المجتمع الكلي /فرا%     

بعد حساب عدد أفراد العينة و تبين أنه يساوي     174 فردا، تم سحبھم من مجتمع البحث  
والتي يتم فيھا ترقيم أفراد مجتمع البحث ا/صلي و .بطريقة عشوائية بسيطة بـطريقة القرعة

19.وضع ا/رقام في صندوق، ثم يتم سحب ا/رقام حتى يستكمل العدد المناسب للعينة  
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ا/سماء في  ومنه فبعد الحصول على كل قوائم أقسام ثانوية الدكتور سعدان تم ترقيم-  
:تيقصاصات صغيرة الحجم حسب ا/ القوائم بنفس ا/رقام التي رقمت بھا  

X  1إلى  X 1من ) سنة أولى ( المستوى التعليمي ا/ول  99 
X 1من  ) سنة ثانية ( المستوى التعليمي الثاني      X 99إلى

X 1من ) سنة ثالثة ( ستوى التعليمي الثالث الم Xإلى      442  
ثم وضعت القصاصات الخاصة بكل مستوى في علبة معينة، و بعد الخلط الجيد ثم سحب 

.العدد المحدد من كل علبة حسب المستوى التعليمي لھا  
 

II-  -   خصائص عينة الدراسة :3-4
 جدول رقم ( 4) يبين خصائص عينة الدراسة:

ارالتكر    % 
 29.03 45 ذكور الجنس

 70.96 110 إناث
المستوى التعليمي 

.ل]ب  
المستوى  التعليمي 
 المتوسط فأقل 

64 41.29 

المستوى  التعليمي 
 المتوسط فأقل

19 58.70 

المستوى التعليمي  
.ل]م  

المستوى  التعليمي 
 المتوسط فأقل 

87 56.12 

المستوى  التعليمي 
 المتوسط فأقل

68 34.87 

وجود إخوة في 
 المستوى الجامعي 

 40.64 63 نعم
& 92 59.39 

 9.70 13 إطار نوع عمل اGب
 19.40 26 مھنة حرة
 70.89 95 وظيفة بسيطة
 13.54 21 اGب & يعمل

 13.54 21 اGم تعمل  عمل اGم
 86.45 134 اGم لتعمل

سماء التي أصبحت تمثل العينة و بعد سحب القصاصات تم الرجوع إلى القوائم و ضبط ا/
بعد التطبيق النھائي للدراسة تم جمع بعض المعلومات عليھا من خ7ل أداة ا�ستمارة و 

فاتضح أن لعينة الدراسة  بعض المعلومات ا/خرى من خ7ل أداة السج7ت و الوثائق
نسبة الذكور حيث تبغ نسبة  زمجموعة خصائص منھا أن نسبة اKناث فيھا تتجاو

 ةمنھم ،كما تمثل نسب% 29.03مبحوث بينما تبلغ نسبة الذكور 155من % �70.96ناثا
بالنسبة لLب و % 41.29آباء المبحوثين و ھم أصحاب المستوى التعليمي المتوسط فأقل

آباء المبحوثين أصحاب  ةبينما تمثل نسب. بالنسبة لLم من مجموع آبا المبحوثين % 56.12
بالنسبة لLم من %  34.87بالنسبة لLب و% 58.70ي فأكثر المستوى التعليمي الثانو

كما جاءت نسبة المبحوثين الذين لديھم إخوة في المستوى . مجموع آباء المبحوثين أيضا  
بينما قدرت نسبة الذين ليس لديھم إخوة في المستوى الجامعي % 40.46الجامعي 

من مجموع اHباء بينما % 13.54رت نسبة آباء المبحوثين الذين �يعملون وقد%. 59.39بـ

                                                                                                                                                         
 



و ھي نسبة اHباء الذين % 9.70انقسمت نسبة اHباء الذين يمتلكون مھنا ثابتة كما اHتي 
يعملون في ميادين ا/عمال الحرة  و ھي نسبة اHباء الذين% 19.40يعملون كإطارات و

% 13.54ة كما تمثل نسب.و ھي نسبة اHباء الذين توصف وظائفھم بالبسيطة % 70.87و.
.ا/مھات غير العام7ت بالنسبة لمجموع المبحوثين % 86.45العام7ت و  تا/مھا  

II-  -   منھج الدراسة:4
من المؤكد أن البحث العلمي ما ھو إ� سلسلة منظمة من المراحل المضبوطة بجملة من    

ية و الدقة ـالقواعد، والتي تسعى و في كل العلوم إلى الوصول إلى الحقيقة سمتھا الموضوع
ھو طريقة جماعية �كتساب المعارف القائمة على : " و يعرف المنھج العلمي  بأنه.الترتيبو

و تختلف مناھج البحث 20" ا�ستد�ل و على إجراءات معترف بھا ، للتحقق في الواقع 
باخت7ف المواضيع و تشعبھا، و/ن مشكلة ھذه الدراسة ترمي إلى كشف الع7قة بين 

حين، لمعرفة مدى ا�رتباط بينھما، كان المنھج الوصفي ھو ا/نسب و ا/كثر متغيرين واض
ليل والتفسير العلمي المنظم ــــأحد أشكال التح: " و يعرف المنھج الوصفي بأنه.21م7ئمة لھا

لوصف ظاھرة أو مشكلة محددة و تصوريھا كميا عن طريق جمع البيانات و معلومات مقننة 
و يعرف منھج .22"و تصنيفھا و تحليلھا و إخضاعھا للدراسة الدقيقة عن الظاھرة أو المشكلة 

كل استقصاء ينصب على ظاھرة من : " البحث الوصفي في مجال التربية و التعليم بأنه 
ي الحاضر، بقصد تشخيصھا وكشف جوانبھا و ـالظواھر التعليمية أو النفسية كما ھي قائمة ف

ا و بين ظواھــر تعليمية أو نفسية أو اجتماعية أخرى تحديد الع7قات بين عناصــرھا أو بينھ
"23.  

:وقد تم تطبيق ھذا المنھج على ھذه الدراسة وفقا لمراحل متتالية  

II-  -  المرحلة اGولى : و ھي مرحلة أولية في البحث اشتملت على :4-1
:جمع المعلومات النظرية حول موضوع الدراسة من خ7ل -  

الدراسة ،والدراسات السابقة  تالع7قة بمتغيرا بحث مكتبي حول المراجع ذات-
.للموضوع  

.الكتروني ل7ستفادة من الكم المعرفي ا�لكتروني حول الموضوع-  
 

  :استشارة عدد من ا/ساتذة  -
.ذوي الخبرة في مجال علم اجتماع التربية-  

.                                  ذوي الخبرة في مجال النظرية السوسيولوجية-
                      

قراءة معمقة لما تم جمعه من تراث نظري متمثل في الكتب و الدراسات و المج7ت  -  
.العلمية  

.ثم ترتيب المادة النظرية وفقا /ھداف الدراسة-       

 II-  - المرحلة الثانية: مرحلة عملياتية الدراسة وتشتمل على خطوات أساسية ھي:4-2
.ضبط تساؤ�ت الدراسة  الرئيسية  الفرعية صياغة و -    
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. العينة راختيار مجتمع البحث من خ7ل ضبط خصائصه وتحديد  حجم العينة واختيا-    
.كل نھائي ـو التأكد من  ثباتھا  ثم ضبطھا بش بناء أدوات الدراسة ثم  قياس صدقھا-    

و المقابلة و السج7ت و  جمع البيانات من خ7ل أدوات القياس المتمثلة في ا�ستمارة-  
.الوثائق  

.تحليل البيانات و الخروج بنتائج  -     
.اKس7مية ةتفسير النتائج في ضوء رؤية نظري-     

II-   -  المدخل النظري المتبع لدراسة الموضوع :5
مجموعة  –يمكن تعريفه بأنه  والذياKس7مي  يحاولت الدراسة إتباع المدخل المنھج     

اليب البحثية التي يستخدمھا الباحثون في علم ا�جتماع، في دراساتھم للظواھر الطرق و ا/س
و العمليات و القضايا ا�جتماعية، من أجل التحكم فيھا و توجيھھا بما يتفق مع أحكام 

ھو تلك المعرفة " و يعرف مراد زعيمي علم ا�جتماع اKس7مي بأنه 24الشريعة اKس7مية 
منھجية الرامية إلى اكتشاف السنن اKلھية المتعلقة بالظواھر المجتمعية القائمة على الدراسة ال

إس7مي ھو  إذن فدراسة المجتمع و ظواھره و ع7قاته من مدخل  25" من منظور إس7مي 
بحثه من منطلقات شرعية تتفق و ماجاء به اKس7م من أحكام و حدده من  ا�نط7ق في

وتنطلق .ح لكل زمان و مكان أي مطلق الص7حية قوانين تضبط الحياة البشرية وھو صال
: دراسة ا�جتماع في المدخل اKس7مي من إطار مرجعي خصب و غني و المتمثــل في   

.القرآن الكريم  -    
. السنة النبوية الشريفة  -       

.  الفكر اKس7مي  -       
.26)اجاء به اKس7م والذي �يتعارض في منطلقاته و نتائجه و م(الفكر اKنساني   -       

II-   -  أدوات جمع البيانات:6
لقد وضعت و نظمت العلوم اKنسانية على غرار العلوم الطبيعية وسائل من أجل "        

و /نه كان لكل مطبق /ي منھج علمي مجموعة وسائل و أدوات يستعين .27"تفحص الواقع
: بھا، فقد تم ا�ستعانة في ھذه الدراسة بمجموعة أدوات ھي  

II - 6 -1-  ا&ستمارة: و ھي ا/داة الرئيسية للدراسة، و ھي استمارة ا�ستبيـان و تعرف بـ 
ا�ستبيان أو ا�ستقصاء أو ا�ستفتاء، ھي أداة أو وسيلة لجمع البيانات في شكل استمارة :" 

.28"تتكون من مجموعة من ا/سئلة للمبحوثين، ليقوم المبحوث باKجابة بنفسه عليھا   
تبعت �، حيث ا)الت7ميذ ( اختيار ا�ستمارة لجمــع البيانات الميدانية من المبحـوثين  وتم   

طريقة ليكرت، وھي طريقة يطلب فيھا من المبحوث أن يختار إجابة من خمس إجابات 
5متدرجة، و يعطي درجات وزنية لكل منھا تبدأ من  إلى   1 بالنسبة للعبارات الموجبة،  
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إلى   1ومن 5 اكتفت ھذه ا�ستمـارة على اقتراح ث7ث  وقد. 29عبارات السالبةبالنسبة لل 
. إجابات فقط  

  أ- مراحل بناء استبيان استمارة الدراسة:
بعد التحديد النھائي /ھداف الدراسة و صياغة تساؤ�تھا الفرعية وضبط فرضياتھا، و بعد 

الدراسة، تم استنباط القراءة المعمقة للتراثيات النظرية و ا/دبيات ذات الصلة بمتغيرات 
مجموعة من العبارات مقسمة على ث7ثة محاور يرتبط كل محور بفرضية من فرضيات 
.الدراسة  
:و جاءت استمارة ا�ستبيان منظمة بالشكل اHتي   

 جدول رقم (5) يبين شكل توزيع عبارات استمارة ا&ستبيان على محاور الدراسة:
عية انتماء التلميذ إلى طبقة اجتما المحاور

 معينة و تحصيله الدراسي
انتماء التلميذ إلى أسرة ذات 

و  ثقافي معين و  يمستوى تعليم
 تحصيله الدراسي

انتماء التلميذ إلى جماعة رفاق 
 معينة و تحصيله الدراسي

 
 

رقم 
 العبارة

 عبارة سالبة عبارة موجبة عبارة سالبة عبارة موجبة عبارة سالبة عبارة موجبة

3- 2- 1 
6- 5- 4 
9- 8- 7 
 

10 13- 12- 11 
16- 15- 14 
19- 18- 17 
22- 21- 20 
23 

 25- 24 
27- 26 
29- 28 

31- 30 
32 

إضافة إلى البيانات ا/ولية للمبحوث و التي تحتوي على معلومات يمكن من خ7لھا تحديد 
:المتغيرات الوسطية للدراسة، واشتملت  

.الجنس-  
. وجود إخوة في المستوى الجامعي -  

.ستوى التعليمي للوالدينالم -  
.أبدا / أحيانا / دائما : و مقابل العبارات توجد بدائل ھي  

 أ-1- اختبار استمارة ا&ستبيان: 
على الباحث اختيار استمارة بحثه من أجل التأكد من م7ءمتھا لمحاور بحثه و مدى     

ياس ثبات و صدق قدرتھا على جمع المعلومات الميدانية التي صممت /جلھا، و يتم ذلك بق
فبعد تقديم ا�ستمارة لLستاذ المشرف و ضبطھا من خ7ل إتباع م7حظاته و  ومنها/داة 

.آرائه في الشكل و المضمون يتم ا�نتقال إلى مرحلة قياس صدق ا/داة  
 - قياس الصدق: 

يقصد بصدق أداة جمع البيانات مدى قدرتھا على قياس الموضوع الذي وضعت من أجله    
إلى درجة تصلح أداة جمع البيانات لقياس الغرض الذي وضعت من أجله، ولقياس صدق أي 

صدق المحكمين الصدق /  الصدق الظاھري/ صدق المحتوى:(  ا/داة أنواع عديدة منھا
.30) الذاتي  
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تم اختيار صدق المحكمين لقياس صدق استمارة ا�ستبيان لھذه الدراسة، حيث تم  وقد
ا/ساتذةعرضھا على مجموعة من  ♦  –و جامعة سطيف –محمد خيضر –من جامعة بسكرة  

.فرحات عباس  
:و/ن عبارات ا�ستبيان �قت قبو� من طرف ا/ساتذة في    

. مدى وضوح العبارات-  
.ع7قة كل عبارة بالمحور الخاص بھا-  

.قياس العبارة للع7قة بين متغيري الدراسة-  
 -  ثبات استمارة  ا&ستبيان:  

يقصد بالثبات الموثوقية، ويعني الحصول على نفس النتائج عند تطبيق ا/داة أكثر من          
.32مرة على ا/فراد أنفسھم  

أولي �ستمارة ا�ستبيان يوم  بو قبل قياس ثبات ھذه ا/داة قامت الطالبة بتجري 27 نوفمبر  
2007 بحث، ويقدر ، حيث تم من خ7لھا توزيع ا�ستمارة على عينة عشوائية من مجتمع ال 
20بـ  فردا من أجل معرفة مدى ت7ؤم العبارات و مستوى تفكير أفراد العينة، و /نه اكتشف  
:ما يلي   

1 .صعوبة في فھم بعض العبارات من طرف المبحوثين  -  
2 موافق  ...معارض بشدة ...موافق بشدة : (عدم استجابة المبحوثين لبعض البدائل مثل -

) تماما  
:ي7ت في عبارات ا�ستمارة و ھي كاHتي لذلك تم إجراء تعد  

.العبارات من صياغة المخاطب إلى صياغة المتكلم ةتغيير صياغ-  
تقليص عدد البدائل من - 5 إلى   3 :و تغيير صياغتھا من   

إلى دائما ، أحيانا ، أبدا، وذلك تماشيا مع بساطة مستوى ....موافق ، موافق بشدة        
.القضاء على فرصة عدم الفھم لديھم، ومن أجل نتفكيرا لمبحوثي  

و بعد القيام بجملة التعدي7ت تم قياس ثبات ا�ستمارة في شكلھا النھائي، من خ7ل طريقة  -
وھي قيام الباحث باختيار عينة عشوائية صغيرة من مجتمع . ا�ختبار و إعادة ا�ختبار

أخرى ثم يتم  حساب معامل  البحث و يطبق عليھا البيانات، ثم بعد أسبوع يعيد التطبيق مرة
.33ا�رتباط بين نتائج ا�ختبارين، و ذلك باختيار معادلة ارتباط معينة  

وفي ھذه الدراسة تم ا�ختبار ا/ول لقياس ثبات ا/داة يوم    2007-12-08 على عينة  
16عشوائية صغيرة تبلغ  فردا من المجتمع الكلي لعينة الدراسة، و بعد تفريغ البيانات و  

                                                 
♦ .البروفسور زمام نور الدين ، قسم علم ا�جتماع: )محمد خيضر(جامعة بسكرة -   

.دبلة عبد العالي ، قسم علم ا�جتماع البروفيسور                          

.جابر نصر الدين ، قسم علم النفس رالبروفيسو                         

.الدكتور نور الدين تاوريريت ، قسم علم النفس                          

.االدكتور عبد الرزاق أمقران ، قسم علم ا�جتماع: )فرحات عباس(جامعة سطيف  -   
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على نفس   2007-12-28تھا على شكــل معطيات كميــة تم ا�ختبار الثاني  يوم جدول
.ا/فراد، وبعد تفريغ البيانات و جدولتھا أيضا تم حساب ثبات ا�ستمارة بطريقة برسون  
 -كيفية حساب معامل ا&رتباط برسون:

اني في معادلة و نتائج ا�ختبار الث لبعد تعويض القيم المحسوبة من نتائج ا�ختبار ا/و
:معامل برسون  تم الحصول على النتيجة التالية   

    X 38906 – 1020 ×1148 32                =  ر         
      

                   32 ×36425  -  )1020 (²    32 ×42797   -  )1148 (²  
 

. 0.92=ر                   
ية و تعبر عن وجود ع7قة موجبة و قوية بين ا�ستجابات عال "ر"ومنه فإن قيمة              

                                              .مما يثبت صدق ا�ستمارة .في ا�ختبارين 
 أ-2-كيفية تطبيق استمارة ا&ستبيان:

بعد سحب أفراد العينة من الت7ميذ تمت تسجيل أسمائھم بعد استخراجھا من القوائم تم 
: ھا منترميز  

x 1 x إلى    174 الرموز على ا�ستمارات بحيث تعطى كل استمارة حسب  ذهثم كتابة ھ 
.رمزھا إلى صاحبھا  
 - نسبة استرجاع ا&ستمارات :
 جدول رقم ( 6 ) يبين عدد ا&ستمارات الموزعة والمسترجعة ونسبھا المئوية.
 

لمئوية النسبة ا عدد ا&ستمارات المسترجعة عددا&ستمارات الموزعة   
174 155 89.08 

من مجموع  %89.08من خ7ل الجدول فإن نسبة ا�سترجاع تعتبر عالية وتمثل 
.ا�ستمارات الموزعة على أفراد العينة   

II  - 6 - 2- المقابلة:
تفاعل لفظي " و ھي 34"تقنية مباشرة للتقصي العلمي " وھي أداة المقابلة  و تعرف بأنھا    

يحاول فيه الشخص القائم بالمقابلة أن يستثير معلومات و آراء  يتم عن طريق موقف مواجھة
أو معتقدات شخــص آخـر أو أشخاص آخرين، للحصول على بعــض البيانات الموضـوعية 

"35.  
ه الدراسة تكميلية و مدعمة /داة ا�ستمارة أي لبياناتھا وظيفة ذو/ن  أداة المقابلة في ھ   

نات المجمعة عن طريق ا�ستمارة، تم اختيارھا لكي تكون فردية تحليلية تفسيرية تعليلية للبيا
تم تحضير دليل مقابلة تحتوي على أھم النقاط المراد معرفتھا من خ7ل  وقد، 36و غير مقننة

.ه ا/داةذھ  

II  - 6 - 3-السجAت والوثائق:
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ع وھي السج7ت و الوثائق اKدارية و تعتبر إحدى أدوات جمع البيانات، وفيھا يرج    
ق و ــــالباحث إلى جمع البيانات حول الموضوع أو فقط حول بغض المحاور من الوثائ

وقد تمت ا�ستعانة بالسج7ت و الوثائق في الثانوية من أجل أخذ بيانات . 37السج7ت اKدارية
:حقيقية عن المبحوثين بالشكل ا/تي  
:تمت بھا الدراسة  

نه في الحصول على الوظيفة الحقيقية لLب و ا/م الدفتر المدرسي للتلميذ، وتمت ا�ستفادة م-
.بالنسبة للمبحوثين  

بالمؤسسة التي أجريت ) الخاص بالمستشار الرئيسي للتوجيه( سجل متابعة النتائج المدرسية-
للسنة  ىبھا الدراسة، حيث تم الحصول من خ7له على المعد�ت الخاصة با�متحانات ا/ول

2007-2008الدراسية  .لعينة/فراد ا   

II  - 6 - 4-  اGساليب ا$حصائية المعتمدة في الدراسة:
لتحقيق إجراءات الدراسة التي يقوم بھا الباحثون عادة يلزم القيام بجمع بيانات كمية عن        

الدراسة و تحليلھا بشكل دقيق و شامل، و يعرف اKحصاء بأنه لغة العد الشامل لمعلومات 
، 38تھا و ارتباطھاـم بيانية، و معرفة مدى تجمعھا و تشتيتم عرضھا في جداول و رسو كمية

اـــو تختلف ا/ساليب اKحصائية من دراسة إلى أخرى حسب أھدافھ  
:و فرضياتھا، وفي ھذه الدراسة تم ا�عتماد على مجموع من ا/ساليب اKحصائية ھي  

 أ- مقاييس النزعة المركزية:
المفردات المختلفة إلى اتخاذ قيمة معينة ھي  و تعبر خاصية النزعة المركزية على نزعة    

، وقد استخدمت ھذه الدراسة المتوسط الحسابي كمقياس من مقاييس 39القيمة المتوسطة
.النزعة المركزية  
 ب- مقاييس التشتت: 

و ھي المقاييس التي تساعد الباحث على اكتشاف الحقائق الدالة عن الطرق التي تتوزع      
، وقد استخدمت ھذه الدراسة ا�نحراف المعياري 40درجة تشتتھا بواسطتھا البيانات و

.كمقياس من مقاييس التشتت  
 
 ج- اختبار مربع كاي ( كا² ):

، يقوم بمقارنة النسب المشاھدة لوقوع الحا�ت مع النسب ياختبار غير بارا متر وھو   
.41المتوقعة لھا في حالة كون المجموعات متساوية العدد  

وقد اعتمدت الدراسة على جدول توزيع كا²  من مرجع مدحت أبو النصر : قواعد و مراحل البحث 
 .2004العلمي ، مجموعة النيل العربية ، القاھرة ، 
 د- معامل ا&رتباط برسون:

و يعتبر د�لة رقمية توضح إلى أي مدى ھناك ترابط المتغيرات بعضھا ببعض، حيث     
:ونمعامل ا�رتباط تراوح قيمته بين و تك  

1- أقوى                                                    اضعف         + 1        
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موجبة                           سالبة         
II  - 6 - 5-  القوانين ا$حصائية المطبقة في الدراسة:

:ةاعتمدت الدراسة في معالجة البيانات الكمية على مجموعة القوانين التالي     
 

×  التكرار                                   100 

النسبة المئوية   
42
                                        =                             

مجموع التكرارات                               
)الدرجة ×  التكرار ( مجموع                            

=                                      43ابيالمتوسط الحس                             
مجموع التكرارات                                  

²)المتوسط الحسابي  –الدرجة ( مجموع                                   
                                        =   44ا&نحراف المعياري 

مجموع التكرارات                                  
 
 - قانون معادلة برسون45:

مج س مج ص    –مج س ص  Xن                             =  ر   
     

²)مج ص (  -  ²ن مج ص        ²)مج س (  -  ²ن مج س                    
 

:
 -( قانون معامل كا² ) 46
  

²)التكرار المتوقع  –التكرار الواقعي (  مج                    
التكرار المتوقع                                                                         =               ²كا

                              

II  - 6 - 6- طرق عرض البيانات:
 و تم عرض البيانات اKحصائية للدراسة من خ7ل الجداول اKحصائية: 
 أ -طريقة الجداول للبيانات ا$حصائية:47 و التي مرت بمرحلتين ھما:

.تصنيف و تبويب البيانات و تفريغھا         
.عرض البيانات في صورة جداول إحصائية       

 أ-1-  الرموز المستعملة في الجداول : 
.س           الدرجة   
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  تمھيد-
يتصف ا/فراد وفي كل المجتمعات باخت7ف واضح في قدراتھم المادية و ذلك يعود إلى     

و في بعض ا/حيان إلى .مارسونھا النشاطات التي يزاولونھا و  المھن التي ي فاخت7
درجات العلم التي وصلوا إليھا مما يجعل المجتمع ينقسم إلى فئات تختلف في عدة نواحي 



ھذه ا/خيرة التي لھا الدور في .بالطبقات ا�جتماعية ىمادية اجتماعية وثقافية و ذلك ما يسم
يات إنتاجيتھم في مختلف جعل ا/فراد يحيون في ظروف مختلقة ماديا ما قد يؤثر على مستو

سيتطرق ھذا الفصل للبحث في الع7قة بين الطبقة ا�جتماعية للتلميذ و  ومنه. شؤون حياتھم
  .تحصيله الدراسي

 I -تعريف الطبقة ا&جتماعية: 

I -1-لغة :  
  . 48ذلك قولھم الطبقة ا�جتماعية و الطبقة العمالية ومنالطبقة لغة تعني المرتبة -  
و تعني مرتبة و ھي جماعة من الناس من فئة اجتماعية خاصة لھم  و جمعھا طبقات -  

  . 49أعمال  و مصالح متشابھة و أھداف مشتركة
طبقات الناس في مراتبھم و في حديث ابن مسعود في أشراط الساعة توصل ا/طباق و  -

  .50الناس أصناف مختلفة تتقطع ا/رحام يعني با/طباق البعداء و ا/جانب /ن طبقا
ھو مكان ا�جتماع مجازا و يعني جماعة من الناس خاضعين لقوانين و نظم :مجتمع لغة و ال

  .51عامة

I   - 2- اصطAحا :
على الرغم من أن مصطلح الطبقة ا�جتماعية يرتبط بمفھوم الفئة إ� أنه أصبح في العلوم   

تتوفر لديھم و فھو يشير إلى كافة ا/فراد الذين  ومنها�جتماعية يرتبط أكثر بمصطلح التدرج 
  .52في مجتمع معين خصائص متماثلة كالقوة و الدخل و الثروة

ومفھوم الطبقة يشير عموما إلى تمييز الناس و اخت7فھم انط7قا من مراكـزھم و مراتبھم     
ا�جتماعية و مرد ذلك إلى الحقيقة المجتمعية الثابتة و المعبرة عن ا�خت7ف الدائم بين حجم 

عبر عالم ا�قتصاد الفرنسي سميان على ھذه الحقيقة و أقر أنه  وقدراتھم وقداد ممتلكات ا/فر
ما من مجتمع إنساني إ� و توجد به جماعات وفئات � تقوم على رابط الدم أو المھنة 

و يشير مفھوم الطبقة ا�جتماعية إلى .53والجوار بل قوامھا ھو التشابه في المنزلة و المرتبة
ثلون في المستوى ا�قتصادي أي من حيث الدخل و المھنة و يشعرون ا/فراد الذين يتما

.54بوحدة المصالح  
مجموعة من ا/فراد الذين يتصفون بالتماثل و التشابه : كما تعرف الطبقة ا�جتماعية بـأنھا   

في بعض الخصائص ا�قتصادية و ا�جتماعية و تبعا لذلك فھم يشتركون في ا�تجاھات و 
كرة الطبقات على مفھوم أساسي مؤداه أن الفرد حينما ينتمي إلى جماعة معينة القيم و تقوم ف

ھنا يتولد التماثل  ومنو عاداته الشرائية  هفإن ھذه الجماعة تؤثر في اتجاھاته و قيمه و مبادئ

                                                 
   48-  المنجد في اللغة و ا$عAم،دار المشرق بيروت ،1973،ص،460.

، تحرير أنطوان نعمة و آخرون ، مراجعة مأمون الحموي وآخرون ، إشراف صبحي حموي و آخرون  المنجد في اللغة العريبة المعاصرة -  49

  ..900،ص2000،دار المشرق  ،بيروت ،

   50-  ابن منظور :لسان العرب ـدار صادر ،ج3،1997 ، ص101.

   51-  المنجد في اللغة و ا$عAم، مرجع سابق ، ص1011.

    52-  محمد عاطف غيث :قاموس علم ا&جتماع ،دار المعرفة الجامعية ، ا/زاريطة ،2005، ص،ص302،303..

    53-  السيد عبد الحليم الزيات: البناء الطبقي ا&جتماعي،دار المعرفة الجامعية ،اKسكندرية،2002، ص18

   54-  سميرة أحمد السيد : مصطلحات علم ا&جتماع ،مرجع سابق،ص10.



إذ يعبر المستوى ا�قتصادي و . 55بين ا/فراد الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية معينة
يش فيه الفرد الطبقة ا�جتماعية  ا�قتصادية التي ينتمي إليھا، و التي ا�جتماعي الذي يع

  . تؤثر بدورھا في معظم جوانب حــياته من سلوك و اتجاھات و قيم
في كتاباتھم في مراجع  ءولعل أول استعمال لمفھوم الطبقة عند العرب كان من خ7ل ما جا

وأنسابھم و انتماءاتھم القبلية مما يقرب  ما/نساب و تراجم ا/شراف التي أوردوا فيھا سيرھ
أن يكون دراسة سوسيلوجية تاريخية لLرستقراطية العربية منذ عھد الجاھلية،أما  في الغرب 

الدقيق إ� منذ عھد قريب نسيبا من خ7ل  يفلم يبدأ استخدام المفھوم على النحو السوسيولوج
.   182556ون عام  بعده سان سيم ومن  1722عام " ترجو" المفكر الفرنسي  

بموضوع  اواھتم علماء ا�جتماع  على اخت7ف مدارسھم و اتجاھاتھم النظرية اھتماما كبير  
فالنظرية الوظيفية ترى أن نسق التدرج الطبقي يجب أن يكون في حالة . الطبقات ا�جتماعية

ماسك للحفاظ استاتيكية تكاملية و أن أجزاء ھذا النسق يجب أن تكون في تفاعل و تضامن و ت
جماعة  والطبقة ا�جتماعية عند الوظيفيين ھي.على توازن النسق ا�جتماعي بصفة عامة 

من الناس تشكل أحد المكونات ا/ساسية للبناء ا�جتماعي و تعد في الوقـت نفسه أحــد 
 و وتؤكد الوظيفية على.المؤشرات الدالـة على حيوية التعددية الوظيفيـة في المجتمع الحديث 

أن تشكل الطبقات ا�جتماعية في المجتمع � يعود فقط إلى عوامل مادية إذ يحدد ماكس فيبر 
العوامل التي تحدد منزلة الفرد في المجتمع إضافة إلى العوامل المادية  مجموعة   –مث7 –

العوامل الثقافية و الدينية و السياسية ،إذ قد يحتل رجل الدين منزلة مرموقة في المجتمع 
  . 57رغم من عدم امت7كه لوسائل اKنتاجبال

ومنه     تؤمن بكل قوة بأن انعدام الوظيفية فالنظرية  العدالة ا�جتماعية الناتج من فوراق  
، ليس ظلما اجتماعيا /حدى الطبقات أو خدمة لطبقة  العمل والمكافآت ا�جتماعية أجور

يساعد بشكل اجتماعية على حساب أخرى، بل إن ھذا التفاوت  حتمي على ثبات واستقرار  
وجھة نظرية أخرى يتحدد مفھوم الطبقة ا�جتماعية في ضــــوء  ومن.  ا�جتماعيالنظام 

نظرية الصراع على أساس المكان الذي يشغله أعضاؤھا في نسق اKنتاج ا�قتصادي و 
Kو .58نتاجا�جتماعي ، و التشابه في الدخل و المنزلة و أسلوب الحياة و مدى ملكية و سائل ا

مجموعة  ةاKنتاج و يعتبر الطبق تيركز التصور الماركسي للطبقة ا�جتماعية على ع7قا
لكن الذين يرتبطون بوسائل اKنتاج  ومن الناس الذين يرتبطون بشكل مماثل بوسائل اKنتاج، 

 بالوعي الطبقي، فطبقة مناسبة إلى أن يدركوا ھوية مصلحتھم الطبقية أو ما يعر ن� يشكلو
ينظموا أنفسھم سياسيا من أجل العمل نحو ا�رتقاء بھذا التنظيم من خ7ل الصراع  و

تخلص تحلي7ت الماركسية في موضوع التفاوت الطبقي إلى أن الطبقة ا�جتماعية .الطبقي
مجموعة أفراد يشغلون مناصب متماثلة في سلم اKنتاج ا�قتصادي و ا�جتماعي و تربطھم 

رتص اا/خرى، كم ةلوحدات ا�جتماعيع7قات متشابھة مع ا انعدام العدالة  أنعلى  
نتيجة حتمية إ�ا�جتماعية ماھو  ا�قتصاديةللصراع الطبقي الدائر على الساحة   فتراكم  
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ساھم في تصميم شكل القوة السياسية وا�قتصادية والذيالطبقة الرأسمالية ھ أفراد الثروة عند  
ء على مصيروا�جتماعية التي يسيطر بھا ھؤ� الطبقات ا/خرى، كما ترى الماركسية أن  

قديمة عايشتھا المجتمعات منذ  ةالصراع بين الطبقات ليس أمرا عارضا و إنما ھو ظاھر
 .القديم و لن تختفي مادام ھناك تمايز و تفاضل طبقي في المجتمع

تمعات كل ومنه فقد سعت النظريات الغربية إلى تفسير ظاھرة التدرج الطبقي في المج   
حسب مبادئھا و فرضياتھا  و لم تتفق في العوامل المؤدية إلى ھذا التفاوت كما لم تتفق على 

  .النقائص ومنتخل مو رغم النتائج التي توصلت إليھا فإنھا ل. النتائج التي يؤدي إليھا
ن من النقاط التي يمكن أخذھا على النظرية الماركسية أنھا اختزلت المجتمع في طبقتيو    

فقط فإما أن يكون الفرد من الطبقة المسيطرة أو يكون من الطبقة المسيطر عليھا و لم تستطع 
الماركسية التوصل إلى التنبؤ بوجود طبقة أخرى في المجتمع و التي � تخدم بالضرورة أي 

، كما أن التفسير الماركسي و إن كان يصلح لحد ... طبقة أخرى كأساتذة الجامعة و ا/طباء و
في تفسير الظواھر ا�جتماعية في أوربا في حقبة زمنية معينة،فإنه � يصلح للتعميم على  ما

.كل المجتمعات و في كل ا/زمنة   

نتيجة التفاوت الطبقي في مبرراً للصراع ا�جتماعي  ترىو التي �  الوظيفية النظريةأما     
لثبات واستقرار النظام انعدام العدالة ا�جتماعية نتيجة واقعيةو ترى أن  المجتمع ا�جتماعي  

أھملت تماماً ضوابط العدالة  التي تضمن معيشة  لLجورضمان الحد ا/دنى  ا�جتماعية أي 
المجتمع على اخت7ف اختصاصاتھم المھنية ودرجة نفعھم  كريمة لكل العاملين في

انعدام أنو�شك . ا�جتماعي  رار النظام ثبات واستق إلىالعدالة ا�جتماعية � يؤدي  
� يمكن تبريره بأية منفعة اKنسانيانعدام العدالة بين طبقات المجتمع  كما أن  .ا�جتماعي  

  .59اجتماعية مھما كان لونھا ومنشأھا

يأتي تفسير النظرية اKس7مية موضوع التفاوت الطبقي بمنھج متكامل  من الدقة و و   
نشوء ا�خت7ف في تملك  إذ تنطلق من أناKقناع و التحليل الذي يصلح لكل زمان و مكان 

 مبني على تفاوت قابليات اKنسانيالمجتمع بين ا/فراد ذلك /ن  حتمياً  أمراالثروة وبذلھا 
وتداول مستمر  الثروة العينية والقيمية في تحرك أو� و /ن في التحصيل وبذل الجھد ا/فراد

ـ على الجھد  ا/صلتند ـ في ــيس ا/فرادن بي اKلھيالتفاضل ى أن ـــافة إلــإض ا/فرادبين 
ا�جتماعي والصفاء الروحي والشخصي للفرد ، وحق الطاعة للخالق عز  البشري في العمل

نظرته  وكانت الطبقات بنظامقديما كان يؤمن  العربي ذلك أن اKنسانأدلة  ومن .60وجل
اًسا للتفاضل بين الناس فجاء عبد، وكان يؤمن بالدم والنسب أس لnنسان على أنه إما سيد وإما

يا ( -Ψ-قال هللا .حـــاKس7م وألغى نظام الطبقات وجعل أساس التفاضل التقوى والعمل الصال
أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا 

أيھا الناس إن ربكم واحد، كلكم Hدم ي| :وقال النبي 61)13الحجرات( )خبير عليم أتقاكم إن هللا
                                                 

، )نقد النظرية ا�جتماعية الغربية  بحوث في علم ا�جتماع اKس7مي و(النظرية ا&جتماعية في القرآن الكريم  :زھير ا/عرجي  -  59
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وآدم من تراب، � فضل لعربي على عجمي و� لعجمي على عربي و� /حمر على أسود 
  .62)أحمدرواه (  ϕو� /سود على أحمر إ� بالتقوى

نحن (- Ψ-واKس7م يقرر الفقر و الغنى كحقيقتان من حقائق الوجود اKنساني قال هللا       
معيشتھم في الحياة الدنـيا و رفعنـا بعضـھم فوق بعـض درجات ليتخذ بعضـھم قسمنــا بينھم 

يأيھا ∴ ρوقال النبي  63)32الزخرف "()يجمعون  ابعضا سخريـا و رحمة ربك خير مم
الناس إن ربكم واحد، كلكم Hدم وآدم من تراب، � فضل لعربي على عجمي و� لعجمي 

ومنه 64.)أحمدرواه (  ϑعلى أحمر إ� بالتقوى على عربي و� /حمر على أسود و� /سود
  :  فاKس7م يعترف بالتفاوت و التمايز بين البشر استنادا إلى معيارين 

  .معيار التقوى -     
   65.معيار العلم و التعلم  -     
والعدالة ا�جتماعية في اKس7م ليست التسوية المطلقة بين الناس إنما ھي تمكين كل ذي    

يعمل بمقدار طاقته أي تھيئة الفرص المتساوية للجميع فيتوافر التعليم المثمر لكل قوة من أن 
/ن الفقر لن يمحى و . الناس حتى تظھر القوى ويوسد إلى كل إنسان مايصلح له من عمل 

و /ن ا�خت7ف في  66الناس سيبقون متفاوتين إلى أن يرث اله ا/رض و ماعليھا 
سنة من سنن هللا تعالى و لكي � يكون ھذا ا�خت7ف سببا في  المستويات المادية بين البشر

الصراع بين الناس كما تقول النظرية الماركسية عالج اKس7م ظاھرة الفقر بأسلوب محكم 
أسلوب الزكاة  ، و تعتبر الزكاة فرض وواجب على كل مسلم قادر تقوم  وھوفريد و متجدد 

مال ا/غنياء وذلك سنويا بنسبة معينة كل عام على  على مبدأ المشاركة المتجددة للفقراء من
أنواع المال و إلى جانب الزكاة ھناك كثير من الواجبات كالتكافل ا�جتماعي  و  جميع

و إذا كانت المجتمعات اKس7مية . 67الكفارات و الصدقات و الديات و ا/وقاف و الوصايا
دية لLفراد مما أدى إلى وجود طبقات اليوم تعاني من اخت7ف واضح بين المستويات ا�قتصا

واضحة المعالم بين الناس فيھا و � يرد ذلك إ� إلى ا�بتعاد عن شرع القرآن و العمل 
   .Υبأوامــر هللا 

II  -  العوامل المحددة لAنتماءات الطبقية :
II   -1- العوامل الموضوعية :

ا�جتماعي في المجتمع  جتدروالطبقة بمعناھا المادي الذي يقصد بھا درجة في  سلم ال   
يمكن تحديد  العوامل الموضوعية أو الظاھرية  المحددة لھا /نه  يمكن  م7حظتھا و فحصھا 
و تسجيلھا ثم تحليلھا و تتعلق بدخل الفرد و ممتلكاته مھنته و مستواه المادي ا�جتماعي  

ار ا/موال التي مقد وھوالطبقية  و يمكن تحديدھا بمجموعة من المؤشرات منھا الدخل 
يتقاضاھا الفرد بعد قيامه ببعض النشاطات العقلية أو العضلية أو بعد استثماره لعقار أو ملكية 
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منقولة أو غير منقولة ، كما تعتبر الملكية مؤشرا من المؤشرات المادية المساعدة على تحديد 
ن بحوزة الفرد الطبقات ا�جتماعية  وھي ا/شياء المنقولة أو غير المنقولة التي تكو

كالعـــــقارات و ا/راضي و المكائن و وسائط النقل التي تدعم حالته المادية و تعطيه درجة 
من القوة النفسية و ا�جتماعية حيث يعتبر الدخل و الملكية من العوامل ا�قتصادية المھمة 

.68في تحديد مكانة الفرد و طبقته ا�جتماعية  
المھنة أو للفرد  و ةالمؤشرات الدالة على الطبقة ا�جتماعي كما و  يمكن اعتبار المھنة أحد

الحرفة ھي مجموعة النشاطات و الفعاليات و الواجبات التي يمارسھا الفرد و يقدمھا للمجتمع 
و تعتبر من العوامل الموضوعية المساعدة على تحديد المستوى . 69لقاء أجر أو راتب معين

عية و ذلك /ن الفرد يتقاضى أجر ا/عمال التي يقوم بھا المادي للفرد و تحديد طبقته ا�جتما
في مھنته و يمكن تقسيم المھن إلى درجات حسب الفترة الزمنية المعاشة و حسب القيمة التي 

. تعطيھا إياھا السلطات في الدولة  

II   -2-  العوامل الذاتية :
لتي تميز أفراد الطبقات يقصد بالعوامل الذاتية الصفات و الخصائص النفسية و الباطنية ا   

ا�جتماعية في المجتمع إذ لكل طبقة اجتماعية آراء و مفاھيم و معتقدات و قيم خاصة بأبنائھا 
تختلف  ةو لكل طبقة اجتماعية سيكولوجي ةالطبقة ا�جتماعي ةعنه بسيكولوجي رو ھذا ما يعب

:الطبقة ا�جتماعية ا/خرى و يعود ذلك إلى ةعن سيكولوجي  
  .ق التنشئة ا�جتماعية بين الطبقات ا�جتماعيةاخت7ف طر �
  .اخت7ف الطبقات ا�جتماعية في النواحي ا�قتصادية و ا�جتماعية و الثقافية �
اخت7ف الطبقات ا�جتماعية في المعتقدات ا/ديلوجية و السياسية ونتيجة Kخ7ف  �

  . 70المصالح و الطموحات و ا/ھداف
ن سيكولوجيات ا/فراد في المجتمعات التي تتميز بتدرج يستطيع الباحث أن يكتشف الفرق بي

إذ من خ7ل نقاش بسيط مع .طبقي واضح أكثر من المجتمعات التي � تتميز بفروق واضحة
شخصين مختلفين في المستوى المادي في المجتمع و ليكونا مث7 مھندسا يعمل في شركة 

لنقاش حول الحياة العائلية و ھامة و شخص آخر يعمل كأجير في حقل ما و ليكن موضوع ا
نووية و عدد أطفال أقل بينما قد يفضل الف7ح  أسرةفيفضل المھندس . كيف يحبذھا كل منھما

الحياة مع العائلة الممتدة و أن ينجب العديد من ا/طفال كما تختلف نظرة كل منھما عن 
 ىلمادية و مستواHخر في الكثير من ا/مور نتيجة التنشئة ا�جتماعية و المستويات ا

.الطموح  
 
 
III:  - ا&نتماء الطبقي للتلميذ و عAقته بالتحصيل الدراسي في ضوء الدراسة الميدانية
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 ىو ع7قته بمسـتو ذاھتم الباحثون ا�جتماعيون كثيرا بمسألة ا/صل ا�جتماعي للت7مي     
تصادية مشجعة أو نتائجھم الدراسية و ذلك انط7قا من مايحمله ھذا ا/صل من معطيات اق

مثبطة لnنتاج الفكري و العلمي للتلميذ فالعملية التعليمية و إن كانت تحتاج لبلوغ أھدافھا إلى 
مجموع من القدرات الذھنية و العقلية فإنھا تحتاج أيضا لمجموع آخر من الظروف المادية و 

أثبتت  و.المدرسية التي من خ7لھا يتوفر للتلميذ ذلك الكم المساعد من الوسائل و ا/دوات
المادي /سرة المتمدرس ع7قة بمستوى نتائجه المدرسية  ىالدراسات الميدانية أن للمستو

جين ف7ود الموسومة بالطبقة ا�جتماعية و الفرصة الثقافية و  ةا دراسة البر فسورومنھ
. 71فيرنز كاشور الموسومة ا�نتقال ا�جتماعي و المدرسة ردراسة البروفسو  

ا/سر التي تتمتع بوضع اقتصادي يسوده اليسر تستطيع ماديا الوفاء  فسير ذلك أن وت     
و أخذ   فبحاجات أبنائھا العلمية بتوفير ا/جھزة و الكتب و تمكينھم  من  السفر و ا�كتشا

حظھم من فرص المعرفة  مما يساھم في إثراء حياتھم العقلية و النفسية و تطوير خبراتھم 
كما أن الوضع الطبقي لLسرة يؤثر على . لي رفع مستوى تحصيلھم الدراسيالعلمية و بالتا

اتجاھات اHباء نحو تربية أبنائھم و ينعكس على سلوك و قيم ا/بناء إذ يستطيع ا/ولياء في 
الطبقات العليا جعل البيئة المنزلية أكثر راحة و دفء من ا/ولياء في الطبقات ا/خرى مما 

الدراسات التي تؤكد ھذه المقولة بحوث كل من  ومن.ناء على الدراسةيوفر جوا يساعد ا/ب
ھيس و شيمان و التي أشارت نتائجھا إلى أن الوالدين في الطبقات الوسطى تكون عاطفتھما 

و تلعب .  72أكثر نحو أبنائھما سواء في التدليل أو الك7م أو اللعب أكثر من الطبقات الدنيا
أو خفض مستويات نجاح أطفالھا من خ7ل ماتوفره لھم من قيم البيئة ا/سرية دورا في رفع 

و يقول عالم ا�جتماع العربي  .  73تجارب اجتماعية و ذلك حتى من قبل التحاقھم بالمدرسة
من كان مرباه بالعسف و القھر من المتعلمين المماليك أو الخدم سطا به القھر و (ابن خلدون 

تظاھر بغير مافي الضمير، خوفا من انبساط ا/يدي ضيق على النفس في انبساطھا و ذھب ال
فسدت معاني  وصارت له عادة و خلقا،  وبالقھر عليه و علمه المكر و الخديعة لذلك، 

التي له من حيث ا�جتماع و التمدن و ھي الحمية و المدافعة عن نفسه و صار  ةاKنساني
غايتھا و مدى إنسانيـتھا عيا� على غيره و كسلت الفضائل و الخلق الجميل ،فاقبضت 

، وإ ذا كان ابن خلدون يقصد العنف الذي يعانيه المتعلم من ) و عـاد أسفل السافلين  سفارتك
 .74.المعلم أو الخادم من رئيسه إ� أن ھذا العنف ينطبق على الكثير من أنواع العنف و القصر

داخل الصفوف المدرسية نحو الت7ميذ  تمن عدم عدالة التوزيع في ا�ھتماما ثمنه ما يحد
، كما قد يتمثل ھذا العنف  75الطبقية للت7ميذ تيتحدد وفق ا�نتماءا والذيمن قبل المدرسين 

في عدم تساوي وسائل الدراسة بين أبناء الريف و المدينة من حيث المكاتب و  المدرسين و 
لتعليمي المغربي توصل علي بولحسن في دراسته المقارنة للنظام ا وقد، 76التجھيزات التقنية

و الفرنسي أن ھناك ع7قة بين ا/صول ا�جتماعية للت7ميذ و فرص نجاحھم المدرسي و 
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 ذإن حرمان الت7مي.77يتجلى ذلك خاصة بين  أبناء المناطق الريفية و أبناء المناطق المدنية
م من المعاملة العادلة سواء داخل القسم و داخل المدرسة نتيجة تباين مستويات طبقاتھ

ا�جتماعية ، أو إحساسھم بعدم العدالة في استفادتھم من الوسائل التربوية مع غيرھم من 
بالحرمان و القھر مما يؤدي إلى تأثر  سالت7ميذ يؤدي بھم بأي شكل من ا/شكال إلى اKحسا

. نتائجھم الدراسية  
من خ7ل حاولت ھذه الدراسة البحث في ھذا الموضوع و طرحت أمام المبحوثين  وقد    

عبارات تخدم البحث عن الع7قة بين المستوى ا�قتصادي /سرة 10أداة استمارة ا�ستبيان 
التلميذ  كونه يمثل خصائص طبقة اجتماعية محددة ، و تحصيله الدراسي و توصلت إلى 

تم ترتيب ھذه العبارات وفقا لقيمة المتوسط  وقدنتائج كمية ذات د��ت سوسيولوجية 
المبحوثين نحو العبارات و الدال على شدة موافقة المبحوثين على  تجاباالحسابي �ست

 محتوى العبارة و ذلك ماھو موضح في الجدول التالي رقم (7). 
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كما وأنه تم من خ7ل الرجوع إلى السج7ت و الوثائق المدرسية و المتمثلة فيسجل      
بالمؤسسة التي أجريت بھا ) الخاص بالمستشار الرئيسي للتوجيه( متابعة النتائج المدرسية

للسنة  ىالدراسة، حيث تم الحصول من خ7له على المعد�ت الخاصة با�متحانات ا/ول
2007-2008الدراسية  /فراد العينة و تمت جدولة متوسطات المعد�ت الخاصة بالمبحوثين  

).8(ما جاء في الجدول رقم الوسيطية الخاصة بھا الفصل ك تتبعا للمتغيرا  
   جدول رقم (8) يبين متوسطات معد&ت المبحوثين تبعا للمتغيرات الوسيطية
  للفرضية ا&جرائية اGولى :

2007/2008متوسط معد&ت الفصل اGول  المتغير الوسيطي  
الطبقة 
 ا&جتماعية 

 10.30 طبقة منعدمة الدخل
 10.85 طبقة ذات دحل ثابت

Gبنوع مھنة ا  11.34 إطار 
 11.34 مھنة حرة 
 10.66 وظيفة بسيطة 
 12.25 اGم تعمل عمل اGم
 10.56 اGم &تعمل 

 
III:  -1-عمل التلميذ لمساعدة أسرته في توفير حاجياته و عAقته بتحصيله الدراسي

يلجأ الفرد للعمل من أجل توفير متطلبات حياته كا/كل و الملبس و غيرھا من           
لحاجات التي � تتوفر لديه، إذا لم يعمل و يجتھد، و في ا/سرة غالبا ما توكل مسؤولية ا

العمل و الكد للوالدين و خاصة أثناء المراحل ا/ولى من حياة ا/بناء و أثناء تمدرسھم، وذلك 
من أجل توفير ما يحتاجون إليه من مطالب، بينما توكل مسؤولية ا�جتھاد في الدراسة و 

م إلى ا/بناء و � يطلب منھم و � يحتاجون للعمل لكسب النقود إ� في حالة عدم قدرة التعلي
ا/سرة على تلبية ما يحتاجونه، وذلك ما يمكن أن يؤثر سلبا على نتائجھم المدرسية إذ � 

تبين من خ7ل ھذه الدراسة أن  وقديستطيعون التوفيق بين متطلبات العمل و الدراسة معا،
مبحوثين � يلجئون إلى العمل إ� في حا�ت نادرة و ذلك كما ھو موضح في الت7ميذ ال

).7(الجدول رقم   
حيث تأتي استجابات المبحوثين معبرة على التمام عكسي /راء المبحوثين، حيث عبر      

3.22 ي دراسته، ـمنھم على كونه يعمل دائما لمساعدة أسرته مما يلھيه عن ا�جتھاد ف 
ليل عبر بق رأكب وبنسبة 7.09 فقط لتوفير بعض ما � " أحيانا "من المبحوثين أنھم يعملون  

89.67تستطيع أسرته توفيره له من مستلزمات الدراسة، في حين اتفقت ما نسبته  أنھم � %  
لمساعدة أسرھم في تلبية متطلبات دراستھم، أي أن العمل � يعتبر عام7 " أبدا "يعملون 

لدراسة، وتأتي قيمة المتوسط الحسابي البالغة مؤثرا على اجتھادھم في ا 2.86 معبرة عن  
اتفاق فيما بين المبحوثين في أن العمل بالنسبة إليھم � يشكل عندھم ضرورة ملھية عن 
2الدراسة، وتأتي قيمة كا البالغة   221.80 .دالة إحصائيا على ذلك    

بية حاجاتھم على أوليائھم إلى فا/بناء و خاصة في ا/سر العربية يعيشون معتمدين في تل    
أن يصلوا مراحل الشباب، وذلك يعود لعدة أسباب، ا/ول ھو ا�تكالية التي يتميز بھا ھؤ�ء 



ا/بناء، حيث يعتمدون أساسا على أسرھم في إعالتھم و ھم متأكدون أنھا ستدفع كل ما 
و عدم توفير تستطيع من أجل أن يدرسوا في ظروف مادية مريحة، أما السبب الثاني فھ

فرص شغل حتى Kباء بعضھم و /صحاب الشھادات من إخوتھم، /ن مما تتميز به ا/لفية 
الثالثة ھو انتشار داء البطالة بين صفوف كل الشرائح المجتمع، و إذا توفرت بعض ا/عمال 
فھي شاقة و تحتاج إلى جھد و وقت، وھو ما � يتوفر لديھم لصغر سنھم و �رتباطھم بدوام 

راسة محدد التوقيت، وھذا ما يمكن اعتباره سببا ثالثا، لذلك � يلجأ الت7ميذ للعمل إ� نتيجة د
ظروف قاھرة خاصة منھا مث7 عدم وجود مدخول ثابت لLسرة و ذلك ما يتضح في الجدول 

:التالي  
جدول رقم (9) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء طبقة منعدمة الدخل و أبناء طبقة ذات دخل ثابت 
 نحو اضطرار التلميذ  للعمل لمساعدة أسرته في توفير حاجياته و عAقته بتحصيله الدراسي:
 
3=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  1=دائما س   البدائل  

37
. 2

6 

ت×س %%%% ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

طبقة  5 5 80 .23 7 14 33 .33 9 27 85 .42 19 .2 21
منعدمة 
 الدخل

طبقة ذات  0 0 0 4 8 98 .2 130 260 01 .97 2 134
 دخل ثابت

 مج ت 5 مج ت 11 مج ت 139 مج ت 155

 رالمحسوبة بين استجابات المبحوثين حسب متغي ²الجدول يمكن القول أن قيمة كا ومن    
مما يثبت وجود فروق . المجدولة  ²وھي أكبر من قيمة كا 37.26الطبقة ا�جتماعية تبلغ  

حيث عبر ما .ئيا بين استجابات المبحوثين لصالح أبناء الطبقة ذات الدخل الثابت دالة إحصا
2.98نسبته  من أبناء ا/سر ذات الدخل الثابت عل أنھم يضطرون أحيانا " أحيانا " بـ %  

لمزاولة بعض ا/عمال لمساعدة أسرھم في تلبية حاجاتھم، مما قد يلھيھم عن دراستھم، في 
بة حين عبر ما تمثله نس 23.80 ـ %   و ما تمثله نسبة " دائما " ب 33.33 ـ %   من " أحيانا " ب

أبناء ا/سر عديمة الدخل، ومنه فإن العامل المؤدي �ضطرار ھؤ�ء الت7ميذ للدخول إلى 
سوق العمل لكسب ما يمكن يه مساعدة عائ7تھم، ھو عدم وجود مدخول ثابت توفر ا/سرة 

زاولة ھذا العمل ھي التي تبعدھم عن ا�ھتمام و التركيز من خ7له ما يحتاجه أفرادھا، و م
في دروسھم، حيث يركزون أھدافھم و انشغالھم حول البحث عن مصدر للمال الذي يمثل 
ھدفا ثابتا موازيا لھدفھم ا/ول أ� وھو التعليم و النجاح و ذلك ما من شأنه التأثير على 

الفرق بين نتائجھم المدرسية و نتائج أقرانھم  و فتح المجال لتفسير.مستوى نتائجھم المدرسية 
).8(مايوضحه الجدول رقم   وھومن أبناء الطبقة ذات الدخل الثابت   

لتحليل استجابات المبحوثين نحو اضطرار التلميذ للعمل و ع7قته بتحصيله  وكنتيجة     
قة ذات دخل ثابت أسرة التلميذ إلى طب ءالدراسي يمكن القول بأن ھناك ع7قة تربط بين انتما

أو طبقة منعدمة الدخل و اضطراره للعمل أثناء فترة دراسته و تأثر نتائجه المدرسية و أبناء 
الطبقة الغير العاملة ھم ا/كثر اضطرارا للعمل مما يخلق التفاوت بين نتائجــھم المدرسية و 

.النتائج المدرسية /بناء الطبقة العاملة ذات الدخل الثابت  



III   و عAقته بتحصيله الدراسي: -2-توفر الكتاب المدرسي المقرر لتلميذ
يعتبر الكتاب المدرسي أداة ضرورية ذات أھمية تعليمية و تربوية � تقل إن لم تزد       

أھمية عن ا/دوات المدرسية ا/خرى، إذ أن له صلة وثيقة بالمنھج التعليمي من حيث كونه 
، 78تنبغي على المتعلم بمساعدة المعلم أن يتعرض لھا ا/ساس الجامع للفرص التعليمية التي

و ذلك مما يجعل توفر الكتاب المدرسي بين يدي التلميذ مطلبا ملحا على ا/سرة تلبيته، وفي 
ھذه الدراسة تم البحث عن الع7قة بين توفير الكتب الدراسية المقررة على الت7ميذ من قبل 

استجابات المبحوثين على النحو الموضح من انتظمت  وقدأسرھم و تحصيلھم الدراسي ، 
بين أن ھناك اتفاقا بين مجموع المبحوثين ، و المقدر بـ  والذي).7(خ7ل الجدول رقم  155 

بـ " دائما " مبحوث حصل  إذ تقدر نسبة القائلين  86.45 " أحيانا " و نسبة القائلين %  
11.66 فھي " أبدا " أما نسبة القائلين %   1.83 ر قيمة المتوسط الحسابــي و ، و تشي%  
2.84البالغة  على تمركز ما يدل على ضعف التشتت بين آرائھم، و دليل ذلك قيمة   
0.16ا�نحراف المعياري البالغة  يمكن القول أن معظم أسر المبحوثين تعمل على  ولذلك،  

وتأتي قيمة توفير الكتب المدرسية المقررة /بنائھا مما يساعدھم على متابعة أحسن لدروسھم 
²كا و التي تساوي   199 .دالة إحصائيا على ذلك    

حيث تعمل /سرة التلميذ على تزويده بالكتب المدرسية /نھا ضرورية لمتابعة دروسه و     
)  10( فھمه لھا، ولكن ذلك � يعني أن كل الت7ميذ يستفيدون من ھذه الميزة، فالجــدول رقم

لمبحوثين تبعا �خت7ف طبقاتھم ا�جتماعية، ومما يؤكد يؤكد أن ھناك فروقا في استجابات ا
( ذلك ھو وجود فروق بين متوسطات معد�تھم للفصل ا/ول 2008-2007 و ذلك مايبينه ) 

).8( الجدول رقم  
جدول رقم ( 10 ) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء طبقة منعدمة الدخل و أبناء طبقة ذات دخل 
  و عAقته بتحصيله الدراسي: ثابت نحو توفر الكتاب المدرسي المقرر لتلميذ
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 99 .1 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

طبقة  14 42 66 .66 4 8 04 .19 3 3 28 .14 52 .2 21
منعدمة 
 الدخل

طبقة  117 351 31 .87 17 34 86 .12 0 0 0 87 .2 134
دخل  ذات

 ثابت

 مج ت 191 مج ت 21 مج ت 3 مج ت 155

ا�جتماعية و  ةحسب متغير الطبق نالمحسوبة بين استجابات المبحوثي ²حيث تأتي قيمة كا 
و بذلك فھي تعبر على الد�لة اKحصائية . المجدولة  ²أكبر من قيمة كا 41.99المساوية 
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إذ يبين الفرق بين ذات الدخل الثابت، للفروق بين استجابات المبحوثين لصالح أبناء الطبقة
ذات الدخل  الطبقةمنعدمة الدخل و أبناء  الطبقةالمتوسطات الحسابية �ستجابات كل من أبناء 

الثابت، أن ھناك فرق بين قدرة كل من الفئتين على توفير الكتب المدرسية، ينعكس على 
. نتائج أبناء كل من الفئتين  

Lسرة و الناتج عن عدم عمل الولي فيھا، على تربية ا/بناء و حيث يؤثر الوضع المادي ل    
يأتي بنتائج غير محمودة في انعكاسه على قدرة ا/سرة على  لتنشئتھم إذ أن انعدام المدخو

توفير المستلزمات الدراسية /بنائھا، وحتى و إذا كان لLسر مدخول دائم و ثابت فھو � ينفي 
: ه ا/سر فيما بينھا، وذلك ما يوضحه الجدول التاليوجود تفاوت أيضا بين قدرات ھذ  

جدول رقم (11) يبين د&لة الفروق  بين استجابات أبناء ا$طارات و  أبناء أصحاب المھن الحرة و  
 و عAقته بتحصيله  أبناء أصحاب الوظائف البسيطة نحو توفر الكتاب المدرسي المقرر لتلميذ
 الدراسي:
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=حيانا سأ  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 79 .2 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 إطار 12 36 30 .22 1 2 38 .7 0 0 0 92 .2 13

مھنة  12 36 30 .22 1 2 84 .3 0 0 0 96 .2 26
 حرة

وظيفة  80 240 21 .84 15 30 78 .15 0 0 0 84 .2 95
 بسيطة

 مج ت 177 مج ت 17 مج ت 0 مج ت 134

حسب متغير نوع مھنة  نالمحسوبة بين استجابات المبحوثي ²ح الجدول  أن قيمة كاحيث يوض
المجدولة و ھي تعبر على الد�لة اKحصائية  ²أ كبر من قيمة كا2.79ا/ب  و المساوية 

حيث  .للفروق بين استجابات المبحوثين لصالح أبناء أصحاب المھن الحرة ثم أبناء اKطارات
طات الحسابية �ستجابات أبناء اKطارات و أبناء أصحاب المھن تتقارب و تعبر المتوس

الحرة عن قدرة كبيرة و اھتمام بالغ /وليائھم على توفير الكتب المدرسية /بنائھم، كما و 
فاKطارات يمتلكون القدرة  11.34معد�تھم الفصلية، والتي جاءت تساوي تتقارب متوسطات

من إدراك أھمية الكتاب المدرسي و ضرورته، مما  الشرائية و المعرفية و التي تمكنھم
يجعلھم يھتمون بتوفيره /بنائھم، و ذلك لكونھم قادرين ماديا على توفيرھا، أما أصحاب 

توفير الكتب المدرسية /بنائھم، و  ةعالي وبنسبةالمھن أو الوظائف البسيطة فھم يحاولون 
لحرة و اKطارات، ذلك ما انعكس لكنھم يوفقون في  ذلك بدرجة أقل من أصحاب المھن ا

10.66سلبا على نتائج أبنائھم، حيث بلغ متوسط معد�ت أبنائھم  أقل من متوسط  وھو  
.)8(و ذلك مايبينه الجدول رقم .معد�ت أبناء المھن الحرة و اKطارات  

 و /ن عمل ا/م يعبر عن مدخول إضافي لLسر ذات الدخل الدائم، إضافة إلى ما يعبر عنه   
من مستوى علمي، فا/م المتعلمة و العاملة تستطيع تفھم الحاجيات العلمية /بنائھا 

.يبين ذلك) 12(المتتلمذين، وتستطيع في نفس الوقت الوفاء بھذه الحاجات، و الجدول رقم   
جدول رقم (12) يبين د&لة الفروق بين استجابات أبناء اGمھات العامAت و أبناء اGمھات غير العامAت 
  و عAقته بتحصيله الدراسي:  نحو توفر الكتاب المدرسي المقرر لتلميذ
 



1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  
3.

73
 

ت×س %%%% ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 اGم تعمل 21 63 100 0 0 0 0 0 0 3 21

134 2. 79 2. 23 3 3 13. 43 36 18 84. 32 336 11
3 

اGم & 
 تعمل

13 مج ت 18 مج ت 3 مج ت 155
4 

 مج ت

حسب متغير عمل ا/م   نالمحسوبة بين استجابات المبحوثي ²و يتبن من الجدول  أن قيمة كا
فھي تعبر على الد�لة اKحصائية للفروق  ومنهالمجدولة  ²أكبر من قيمة كا 3.37و المساوية 

يتفق أبناء ا/مھات العام7ت  العام7ت إذ تبين استجابات المبحوثين لصالح أبناء ا/مھا
100بنسبة  على أن أسرھم توفر لھم الكتاب المدرسي بصورة دائمة ما يساعدھم على %  

متابعة دروسھم بشكل جيد، ما أثر على نتائجھم المدرسية بشكل ايجابي، حيث بلغ متوسط 
12.25  معد�تھم للفصل ا/ول ثين أبناء ، بينما يقل المتوسط الحسابي �ستجابات المبحو 
2.79ا/مھات غير العام7ت و يساوي  فأسرھم توفر لھم الكتب المدرسية، و لكن  ومنه،  

بشكل أقل مما يؤثر على نتائجھم المدرسية، حيث يبلغ متوسط معد�تھم للفصل ا/ول 
10.56   .  

لتحليل استجابات المبحوثين نحو توفر الكتاب المدرسي المقرر لھم و ع7قته  وكنتيجة    
الكتاب  ربتحصيلھم الدراسي يمكن القول بأن ھناك ع7قة تربط بين قدرة ا/سرة على توفي

أسرته إلى  ءالمدرسي المقرر للتلميذ ومستوى تحصيله الدراسي و ترتبط ھذه القدرة بانتما
طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل و داخل الطبقة ذات دخل ثابت يرتبط توفير 

. المقرر للتلميذ بنوعية مھنة ا/ب و عمل ا/م أو عدمه  الكتاب المدرسي   
III:  -3-توفر العناية الصحية للتلميذ و عAقته بالتحصيل الدراسي

يتطلب نجاح العملية التعليمية إضافة إلى اھتمام ا/سرة بتوفير الظروف المادية و      
ى التلميذ، و ذلك ما يتطلب ا�قتصادية اھتمامھا بالجوانب الجسمية و العقلية المتوفرة لد

توفير عناية صحية به،  من خ7ل محاربة ما يترصده من أمراض و أتعاب جسدية تؤثر 
جاءت استجابات المبحوثين نحو العبارة الباحثة عن الع7قة بين  وقدعلى مسيرته الدراسية، 

) .7(رقم  توفير أسر الت7ميذ للعناية الصحية لھم و تحصيلھم الدراسي موضحة في الجدول  
حيث اتفق ما تمثله نسبة       85.80 من مجموع المبحوثين على أن أسرھم دائمة %  

أقل تقدر بـ وبنسبةبصحتھم موفرة لحاجات العناية الصحية لھم،  ا�ھتمام  23.22 عبر %  
جزء آخر من المبحوثين على أن أسرھم تستطيع و لكن أحيانا فقط ا�ھتمام بع7جھم وتقدم 

ة الصحية ، أما ما تمثله نسبة لھم العناي 5.58 الباقية منھم عبروا عن عدم تلبية أسرھم % 
لحاجاتھم الصحية و الع7جية في حالة مرضھم، مما يؤثر سلبا على نتائجھم المدرسية، وما 
يدعم صدق النسب و ينفي قيمة التشتت بين ا�ستجابات ھو قيمة المتوسط الحسابي و البالغة 
2.83 لمعياري و البالغة قيمته و ا�نحراف ا   0.16 كا ، و تأتي قيمة  ² مساوية لـ   193.97 و  

ھي دالة إحصائيا تؤكد أن ھناك ع7قة قائمة بين اعتناء ا/سرة بصحة ابنھا المتتلمذ و نتائجه 
ي7حظ أن ھناك فرقا في اھتمام ا/سر صحيا بأبنائھا ) 13(و الم7حظ للجدول رقم .الدراسية

.ين الثابت و المنعدمتبعا لدخل ا/سرة ب  



جدول رقم (13) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء طبقة منعدمة الدخل و أبناء طبقة ذات دخل 
 ثابت نحو توفر العناية الصحية للتلميذ و عAقته بالتحصيل الدراسي: 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 26.22 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

طبقة  14 42 66 .66 2 4 52 .9 5 5 80 .23 42 .2 21
منعدمة 
 الدخل

طبقة ذات  117 351 31 .87 16 32 94 .11 1 1   14 .0 86 .2 134
 دخل ثابت

 مج ت 131 مج ت 18 مج ت 6 مج ت 155

  ²و ھي أكبر من قيمة كا 26.22المحسوبة بين استجابات المبحوثين  ²و تبلغ قيمة كا  
لمجدولة ومنه يمكن الجزم أن ھناك فروقا دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين لصالح ا

التي � تمتلك دخ7 ثابتا، يعني أنھا تفتقر إلى القدرة  رفا/س.  أبناء الطبقة ذات الدخل الثابت 
ا�ضطرابات الصحية، حيث عبر  ومنعلى ع7ج أبنائھا و حمايتھم من ا/مراض  66.66 

اء الطبقة عديمة الدخل أن أسرھم � تستطيع توفير العناية الصحية مما � يساعدھم من أبن% 
87.31  على متابعة جيدة لدراستھم، بينما عبر من أبناء الطبقة الثابتة الدخل عن أن %  

أسرھم توفر لھم دائما العناية الصحية المساعدة على متابعة دراستھم، وذلك ما ينعكس على 
.سطات الحسابية لمعد�ت أبناء ا/سر عديمة الدخل و ا/سر دائمة الدخلالفرق بين المتو  

إذ أن ا/سر الفقيرة عادة ما تعاني سلسلة من المشاكل الصحية الناتجة عن سوء ا/حوال     
المعيشية و سوء التغذية، مما يعرض أفرادھا إلى ا/مراض و ا/تعاب الجسدية، وھي � 

قدرة مادية ضعيفة على محاربة ھذه ا/مراض ما من شأنه  تستطيع بما يتوفر لديھا من
و /ن قدرة ا/سر على المتابعة الصحية /بنائھا يتماشى .تعطيل مسيرة أبنائھا المتتلمذين

الفروق بين اھتمام مختلف ا/سر بالعناية ) 14(راتھا المادية، يوضح الجدول رقم وقد
.ولياء فيھاالصحية /بنائھا تبعا �خت7ف أنواع مھن ا/  

جدول رقم(14) يبين د&لة الفروق  بين استجابات أبناء ا$طارات و  أبناء أصحاب المھن الحرة و  أبناء 
 أصحاب الوظائف البسيطة نحو توفر العناية الصحية للتلميذ و عAقته بالتحصيل الدراسي: 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 15.40 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 إطار 13 39 100 0 0 0 0 0 0 3 13

مھنة  23 69 46 .88 3 6 53 .11 0 0 0 88 .2 26
 حرة

وظيفة  81 243 44 .60 13 26 70 .9 1 1 74 .0 01 .2 95
 بسيطة

 مج ت 117 مج ت 16 مج ت 1 مج ت 134

 



 ²ة ا/ب فيھا، حيث تقدر قيمة كافاھتمام ا/سر بالعناية الصحية /بنائھا يتماشى و نوعية مھن
و ھي أكبر من قيمة  15.40المحسوبة بين استجابات المبحوثين حسب متغير نوع مھنة ا/ب 

 تھناك فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين لصالح أبناء اKطارا ومنهالمجدولة  ²كا
طار تھتم اھتماما بالغا بالعناية فا/سر التي يعمل الوالد فيھا كإ.  ثم أبناء أصحاب المھن الحرة

 3الصحية /بنائھا، و ذلك ما توضحه قيمة المتوسط الحسابي �ستجابات المبحوثين و البالغة 
100إذ عبر ما تمثله نسبة  من أبناء اKطارات و ذلك ما ينعكس بصورة ايجابية على % 

يعرف أن أحسن الطرق  جھة ومننتائجھم المدرسية، /ن اKطار يجمع بين العلم و المادة فھ
إلى أنه يستطيع ماديا  فللقضاء على المرض ھو العناية الصحية الجيدة و السريعة، ض

تغطية كل مصاريف الع7ج، مما يجنب أبناءه المتتلمذين الغياب و التخلف عن الدراسة مدة 
ھم قد تؤثر على دروسھم، كما و يستطيع اHباء أصحاب المھن الحرة ا�ھتمام بصحة أبنائ

/نھم  يمتلكون ماديا ما يستطيعون به توفير مصاريف  الع7ج و الدواء و الفحوصات 
88.46/بنائھم، وقد عبر ما يمثل نسبة  من أبناء أصحاب المھن الحرة على أن /سرھم %  

توفر لھم ما يحتاجون من ع7ج سريع أثناء مرضھم، ما يساعدھم على متابعة أحسن 
فقط ما تمثله نسبة لدروسھم، وبدرجة أقل عبر 66.44 من أبناء أصحاب الوظائف العادية %  

9.70و البسيطة أن أسرھم تھتم دائما بحاجاتھم الع7جية، و بينما يعبر  من المبحوثين من %  
أبناء أصحاب المھن البسيطة أن أسرھم � تستطيع دائما توفير العناية الصحية لھم، وتعبر 
0.74 أن أسرھم � تستطيع أبدا توفير الحاجات الع7جية من المبحوثين أنفسھم على %  

/بنائھا،  و كما ي7حظ اخت7ف المتوسطات الحسابية �ستجابات المبحوثين وفقا �خت7ف 
أنواع مھن آبائھم، تختلف أيضا متوسطات معد�تھم الفصلية أيضا وھو مايتضح من خ7ل 

) 8(الجدول رقم   
نائھا و تحاول جھدھا توفير كل شيء من شأنه المحافظة و تھتم المرأة بالعناية الصحية /ب

على صحتھم  و مساعدتھم على الدراسة و ا�جتھاد أكثر، و تأتي المرأة العاملة أشد اھتماما 
و خاصة أكثر قدرة على توفير المتابعة الصحية /بنائھا، ذلك أنھا تشعر دائما بالتقصير نحو 

ي تحاول تعويضه قدر ما تستطيع بمجھود مضاعف و أبنائھا من خ7ل غيابھا عن البيت، فھ
أن ا/مھات العام7ت يوفرن دائما ما ) 15(، و يبين الجدول رقم 79اھتمام أكبر بصحتھم

يحتاج إليه أبناؤھن المتتلمذين من عناية صحية مساعدة على متابعة مثلى للدراسة، إذ عبر 
100 عبر على ذلك، بينما ي" دائما " من أبنائھن بعبارة %   15.67 فقط من أبناء ا/مھات %  

، و يعبر "أحيانا " غير العام7ت بعبارة  5.97 كاستجابة لسؤالھم عن " أبدا " منھم بـ  %  
.مدى توفير أسرھم للعناية الصحية و ال7زمة و الضرورية و المساعدة لدراستھم  

ا/م أكبر من قيمة المحسوبة بين استجابات المبحوثين حسب متغير عمل ²و /ن قيمة كا      
المجدولة و  يمكن القول أن  ھناك فروق دالة إحصائيا بين استجاباتھم لصالح أبناء  ²كا

متبوعة و مفسرة باخت7ف مستوى النتائج المدرسية لكل من نوعي . ا/مھات العام7ت 
أن ھناك فرقا بين مستويات كل من أبناء ) 8(ا/مھات إذ يتضح من خ7ل الجدول رقم

.ات العام7ت وغير العام7ت   ا/مھ  
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جدول رقم (15) يبين د&لة الفروق بين استجابات أبناء اGمھات العامAت و أبناء اGمھات غير العامAت 
 نحو توفر العناية الصحية للتلميذ و عAقته بالتحصيل الدراسي: 
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 5.55 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 اGم تعمل 21 63 100 0 0 0 0 0 0 3 21

134 2. 72 5. 97 8 8 15. 67 42 21 83. 58 315 10
5 

اGم & 
 تعمل

12 مج ت 21 مج ت 8 مج ت 155
6 

 مج ت

لتحليل استجابات المبحوثين نحو  الع7قة بين توفير أسرھم للعناية الصحية  وكنتيجة    
بتحصيلھم الدراسي يمكن القول بأن ھناك ع7قة تربط بين قدرة ا/سرة لھم وع7قته  ةال7زم

أسرته  ءعلى العناية الصحية  للتلميذ ومستوى تحصيله الدراسي و ترتبط ھذه القدرة بانتما
إلى طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل و داخل الطبقة ذات دخل ثابت يرتبط توفير 

. مھنة ا/ب و عمل ا/م أو عدمه  العناية الصحية  بنوعية  هھذ  
 
III:  -4-توفر مصاريف البحوث الدراسية  للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي

إذا كانت العملية التعليمية تتطلب مجموع قدرات ذھنية و عقلية فإنھا تحتاج أيضا لمجموع     
لمساعد من آخر من الظروف ا�قتصادية المشجعة، والتي يتوفر من خ7لھا ذلك الكم ا

ا/دوات و الوسائل المطلوبة في أي مرحلة دراسية، و تعتبر البحوث الدراسية مصدر من 
مصادر إثراء فكر التلميذ و معرفته، فمن خ7ل قيامه بانجاز البحوث يتكون لديه زخم من 
المعلومات المركزة و الواسعة في نفس الوقت حول الكثير من المواضيع التي يتناولھا في 

سة، و/نه يجب على التلميذ انجازھا كواجب مدرسي كان على ا/سرة توفير المدر
مصاريفھا كواجب أسري، وقد ترتبت استجابات المبحوثين في ھذه الدراسة حينما تطرقت 

) .7(بالسؤال و البحث في ھذه النقطة في الجدول رقم   
أن أسرھم تستطيع حيث يمكن القول أن استجابات الكثير من  المبحوثين تركزت حول     

79.35دائما توفير المصاريف الخاصة ببحوثھم المدرسية ، وذلك ما تمثله نسبة منھم، و %  
17.41 تأتي فئة قدرھا  عن توفير أسرھا لمصاريف " أحيانا " من المبحوثين لتعبر بـ %  
3.22 بحوثھا المدرسية، أما ما تبقى من المبحوثين أي ما نسبته  أي "  أبدا" فقد عبر بـ %  

نفوا كليا قدرة أسرھم على توفير ھذه المصاريف، وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
�2.76ستجابات المبحوثين حول ھذه النقطة  ، وما يؤكد ضعف التشتت بين استجابات  
0.15المبحوثين ھو قيمة ا�نحراف المعياري والتي بلغت  كا ، كما و تعتبر قيمة   ² البالغة  
55.29 توفر مصاريف البحوث الدراسية  يا و مؤكدة على وجود ع7قة بين دالة إحصائ 
.للتلميذ و بتحصيله الدراسي  

ھو المتحكم في قدرتھا على توفير الحاجات ال7زمة  ذإن الوضع ا�قتصادي /سرة التلمي    
ة لدراسته، و تبين الدراسات العديدة أن ا/سرة التي تستطيع أن تضمن /بنائھا حاجاتھم المادي

بشكل جيد حين تستطيع أن تضمن من حيث المبدأ  الشروط الموضوعية لنجاحھم المدرسي، 
وعل العكس من ذلك فا/سر التي � تستطيع أن تضمن /بنائھا ھذه الحاجات ا/ساسية لن 



الم7حظ أن متطلبات  ومن. 80تستطيع أن تقدم لھم إمكانيات وافرة لتحصيل علمي جيد
رت في العصر الحالي و أصبحت دراسة التلميذ تتطلب الكثير من الدراسة و حاجياتھا تطو

وتختلف قدرة .، وذلك ما يتطلب من ا/سرة بذل المجھودات المادية لتغطيتھا81المصاريف
يبين اخت7ف قدرات ) 16(، والجدول رقم اا/سر على تغطية ھذه المصاريف وفقا لمدا خيلھ

.بنائھاا/سر على توفير مصاريف البحوث المدرسية /  
جدول رقم (16) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء طبقة منعدمة الدخل و أبناء طبقة ذات دخل 
 ثابت نحو توفر مصاريف البحوث الدراسية  للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي:
  
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 9.85 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

طبقة  14 42 66 .66 4 8 04 .19 3 3 28 .14 52 .2 21
منعدمة 
 الدخل

طبقة  109 327 34 .81 23 46 16 .17 2 2 49 .1 79 .2 134
ذات دخل 
 ثابت

 مج ت 123 مج ت 27 مج ت 5 مج ت 155

و  9.85المحسوبة بين استجابات المبحوثين حسب متغير الطبقة ا�جتماعية تبلغ  ²فقيمة كا  
 ومنه ھناك فروق دالة إحصائيـا بين استجابات المبحوثين. المجدولة  ²ي أكبر من قيمة كاھ

يبلغ المتوسط الحسابي �ستجابات أبناء الطبقة ذات صالح أبناء الطبقة ذات الدخل الثابت،  إذ 
2.79الدخل الثابت  أعلى من قيمة المتوسط الحسابي �ستجابات أبناء ا/سر ذات الدخل  وھو 

، ما يعبر عن فرق واضح في قدرة ك7 الطبقتين على توفير ھذه 2.52نعدم و التي تبلغ  الم
الحاجة الدراسية /بنائھا، و ذلك ما قد يؤثر على النتائج الدراسية /بناء كل من الطبقتين، 
خاصة إذا لوحظ أن ھناك فرقا لصالح أبناء الطبقة ثابتة الدخل فيما يخص متوسط النتائج 

( الفصلية لسنةالمدرسية  2008-2007 . )8(وذلك مايبينه الجدول رقم )    
خ7ل التغلغل أكثر داخل الطبقة ذات الدخل الثابت، تم العثور على بعض ا/رقام ذات  ومن

:د��ت اجتماعية والواضحة و المتمثلة في الجدول التالي  
جدول رقم (17) يبين د&لة الفروق  بين استجابات أبناء ا$طارات و  أبناء أصحاب المھن الحرة و  
أبناء أصحاب الوظائف البسيطة نحو توفر مصاريف البحوث الدراسية  للتلميذ و عAقته 
 بتحصيله الدراسي:
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

5.
28

 

ت×س %%%% ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 إطار 13 39 100 0 0 0 0 0 0 3 13
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مھنة  23 69 46 .88 3 6 53 .11 0 0 0 88 .2 26
 حرة

وظيفة  73 219 84 .76 20 40 05 .20 2 2 10 .2 74 .2 95
 بسيطة

 مج ت 109 مج ت 23 مج ت 2 مج ت 134

ھناك فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين حسب أنواع مھن آبائھم لصالح أبناء    
المحسوبة بين استجاباتھم  ²ل ھو أن قيمة كاو الدلي. اKطارات ثم أبناء أصحاب المھن الحرة

  0.05و مستوى د�لة  4المجدولة عند درجة حرية   ²و ھي أكبر من قيمة كا 5.28تساوي 
إذ يأتي اKطارات أكثر تفھما و اھتماما ثم قدرة على توفير المصاريف الخاصة ببحوث     

ة و ا�جتھاد في طلب العلم نتيجة أبنائھم المدرسية /نھم يدركون جيدا معنى البحث و الدراس
100مستوياتھم التعليمية العالية، وما يؤكد ذلك ھو نسبة  " من أبنائھم يؤكدون بالقول %  

و  يھتم أسرھم بتوفير متطلبات بحوثھم، و ذلك ما يجعلھم يھتمون أكثر لدراستھم" دائما 
تمام أسرھم بتوفير و يأتي أبناء أصحاب المھن الحرة لكي يعبروا عن اھ يجتھدون فيھا

مصاريف بحوثھم و دراستھم بدرجة أقل من أبناء اKطارات و ذلك بمتوسط حسابي يبلغ 
2.88 و ما يفسر الفرق ھو أن اKطارات يجمعون بين الفھم العلمي بضرورة قيام أبنائھم  

رتھم المادية على تغطية مصاريفھا، أما العاملون بالمھن الحرة فھم وقد مبإنجاز بحوثھ
يلون أكثر للقدرة المالية على الفھم العلمي لقيمة و ضرورة  ھذه البحوث، أما نسبة يم

 2.74استجابات أبناء العاملين بالوظائف البسيطة فقد جاءت قيمة المتوسط الحسابي لھا تبلغ 
و ھي تعبر عن اتفاق أقل من الذي بين أبناء المھن الحرة و أبناء اKطارات حول ھذه النقطة، 

ر بين اخت7ف المتوسطات الحسابية للنتائج المدرسية /بناء ا/نواع المھنية الث7ثة و بالنظ
يمكن اعتبار أن ھناك ع7قة بين قدرة ا/سرة على توفير مصاريف البحوث المدرسية 

في دراستھا  –طبال لطيفة  –/بنائھا و تحصيلھم الدراسي، وھذا ما توصلت إليه دراسة 
.82رية و التحصيل الدراسي لLبناءالموسومة بالتنشئة ا/س  

و إذا كانت ا/م تھتم لدراسة أبنائھا و تحاول بجد توفير مستلزمات دراستھم، فإن ا/م العاملة 
كما وأن . 83تعمل بجد و مثابرة من أجل توفير المادة كعنصر مھم في حياتھا و حياة أبنائھا

ائھا بما يحتاجون من أدوات و وسائل ا/م غير العاملة  تبذل كل ما في قدرتھا على تزويد أبن
ليعبر على اھتمام كل /مھات سواء العام7ت أو غير العام7ت ) 18(و يأتي الجدول رقم

:بتوفير ا/دوات المدرسية /بنائھم  
جدول رقم ( 18 ) يبين د&لة الفروق بين استجابات أبناء اGمھات العامAت و أبناء اGمھات غير 
 العامAت نحو توفر مصاريف البحوث الدراسية  للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي: 
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

1 . 3

ت×س %%%% ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 
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 اGم تعمل 16 48 19 .76 5 10 80 .23 0 0 0 72 .2 21

134 2. 76 3. 73 5 5 16. 41 44 22 79. 85 321 10
7 

اGم & 
لتعم  

12 مج ت 27 مج ت 5 مج ت 155
3 

 مج ت

ذ تقاربت قيمتي المتوسطات الحسابية بين استجابات المبحوثين، ولكن الشيء الوحيد الذي إ  
حيث عبر ما قيمته " أبدا " تختلف فيه ا�ستجابات ھو نسبة القائلين  3.73 من أبناء غير %  

ثھم المدرسية، ما يفسره ا�خت7ف العام7ت أن أسرھم � توفر لھم مصاريفھم الخاصة ببحو
الواضح بين نتائج الت7ميذ من أبناء ا/مھات العام7ت و غير العام7ت ذلك مايوضحه 

).8(الجدول رقم   
توفر مصاريف البحوث الدراسية  للتلميذ و ع7قته لتحليل استجابات المبحوثين نحو  وكنتيجة    

بين قدرة ا/سرة على توفير المصاريف  القول بأن ھناك ع7قة تربط بتحصيله الدراسي
 ءالخاصة بالبحوث المدرسية للتلميذ ومستوى تحصيله الدراسي و ترتبط ھذه القدرة بانتما

يرتبط أسرته إلى طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل و داخل الطبقة ذات دخل ثابت 
مل ا/م أو عدمه المصاريف بنوعية مھــنة ا/ب و  لكنھا �ترتبط بع هتوفير ھذ  

III:  -5- توفر التغذية الجيدة للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي
تعتبر التغذية الجيدة مطلبا ملحا لحياة اKنسان، و ذلك طول حياته لكنه قد يحتاج إلى     

اھتمام أكثر بتغذيته في مراحل معينة أكثر من المراحل ا/خرى، كمرحلة الطفولة و 
حتاج إلى تغذية أحسن في المراحل التي يزيد فيھا نشاطه الفكري و الشيخوخة، كما و ي

العقلي، وتعتبر المراحل  الدراسية /ي تلميذ مراحل عطاء و تفكير مما يحتاج إلى تغذية 
مناسبة و مغطية �حتياجات جسمه و عقله، و يعتبر توفير التغذية الجيدة واجبا من واجبات 

مت استجابات مبحوثي ھذه الدراسة لَما سئلوا عن الع7قة بين ا/سرة نحو أبنائھا، و لقد انتظ
رتھم على المتابعة الجيدة لدروسھم بالشكل الموضح في وقدتوفير أسرھم للتغذية الجيدة لھم 

).7(الجدول رقم   
موضحا للنسبة العالية من المبحوثين و التي قيمتھا ) 7(جاء الجدول رقم  وقد      80 و %  

ا أن أسرھم توفر لھم دائما التغذية الجيدة المساعدة لھم على تحمل أعباء التي يؤكد ممثلوھ
13.54اليوم الدراسي و أتعابه الجسدية و العقلية، بينما يذھب  من المبحوثين إلى أن %  

أما النسبة المتبقية من . أسرھم توفر أحيانا ما يلزم من غذاء مساعد على الجد و ا�جتھاد
نسبة  الت7ميذ و ھي ما تمثله  6.45 فيذھب أصحابھا إلى أن أسرھم � تستطيع و بشكل %  

دائم توفير ما تحتاجه أجسامھم و عقولھم من غذاء لتحمل ما تتطلبه منھم الدراسة، وتعبر 
2.73قيمتي المتوسط الحسابي  و ا�نحراف المعياري   0.15 على اتفاق كبير للمبحوثين حول  

ا/سر بالتغذية الجيدة /بنائھا، رغبة منھا في تمكينھم  ، ما يفسر اھتمام معظم"دائما"البديل 
153.05 ²من بذل مجھود في الدراسـة و ا�جتھاد، و تأتي قيمة كا  دالة إحصائيا على  

رته على ا�جتھاد و التحصيل أكثر وقدالع7قة بين التغذية الجيدة للتلميذ   
مرحلة النمو  ةتغذية الجيدة Kدراكھا بأھميو يفسر ا�ھتمام البالغ الذي توليه أسر الت7ميذ لل    

ولكن قدرة ا/سرة  .التي يمرون بھا و حاجاتھم إلى طاقة كبيرة من أجل الدراسة و ا�جتھاد 
على توفير جميع متطلبات أبنائھا ترتبط بالطبقة ا�جتماعية التي تنتمي إليھا،فإن قدرتھا على 



عدمھا، حيث تبين من خ7ل  وبط بثبات مھنة ا/ب أالتوفير الدائم للتغذية الجيدة /بنائھا مرت
الطبقة  رأن ھناك فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين حسب متغي) 19(الجدول رقم 

المحسوبة بين ²ا�جتماعية  لصالح  أبناء الطبقة ذات الدخل الثابت و دليل ذلك أن قيمة كا
     .لمجدولة ا²و ھي أكبر من قيمة كا 12.10استجاباتھم تبلغ 

جدول رقم ( 19 ) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء طبقة منعدمة الدخل و أبناء طبقة ذات دخل 
 ثابت نحو توفر التغذية الجيدة للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي: 
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 01 .12 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

طبقة  14 42 66 .66 2 4 52 .9 5 5 80 .83 42 .2 21
منعدمة 
 الدخل

طبقة  110 330 08 .82 19 38 77 .14 5 5 73 .3 78 .2 134
ذات دخل 
 ثابت

 مج ت 124 مج ت 21 مج ت 10 مج ت 155

كما و يؤكد الفرق بين المتوسطات الحسابية �ستجابات المبحوثين فرقا في قدرة ا/سر   
ذاء الجيد، ما يتبعه فرق في قدرة أبنائھم على المتابعة الجيدة تلبية حاجات أبنائھا للغعلى 

و يمكن القول أن ا/سرة  .لدروسھم، ذلك ما ينتج عنه اخت7ف في مستوى نتائجھم الدراسية
ذات الدخل المحدود غالبا ما تعاني من سلسلة من المشاكل الصحية   و التي منھا الضعف 

شأن ھذه المشاكل اKضرار بالوضعية التربوية /بناء  في  ومنء التغذية، الجسمي و سو
قادت إحدى الدراسات الحكومية التي أجريت في بريطانيا سنة  وقد. الكثير من ا/حيان

أن ھناك أدلة قوية على أن الظروف ا�جتماعية و : التالية أصحابھا إلى النتيجة 1976
و إذا كانت العديد من ،84بية على التحصيل الدراسي لLبناءا/سرية السيئة تؤثر و بطريقة سل

الدراسات و ا/بحاث في علم اجتماع التربية تربط بين الظروف ا�جتماعية و ا�قتصادية 
، فإن ھذه الدراسة بدورھا ترى أن قدرة 85للطبقة ا�جتماعية للتلميذ و نتائجه المدرسية

قدرتھا و ظروفھا ا�قتصادية، وھي مؤثرة على  ا/سرة على توفير الغذاء /بنائھا تعبر عن
.قدرة ھؤ�ء ا/بناء على التتبع الجيد لدراستھم، ما يؤثر على نتائجھم  

و حتى و إذا كان لLسر دخل ثابت و ذلك � يعني أبدا تساوي القدرة و ا�ھتمام فيما بينھا 
ه اتضح من خ7ل  الجدول لتوفير التغذية المناسبة /بنائھا، وما يوضح ھذا ا�خت7ف ھو أن

نوع  رالمبحوثين حسب متغي تالمحسوبة بين استجابا 11.31 ²إذ  تأتي قيمة كا)  20(رقم  
المجدولة مما يؤكد وجود فروق دالة إحصائيا بين استجابات ²مھنة ا/ب أكبر من قيمة كا

.المبحوثين لصالح أبناء اKطارات ثم أبناء أصحاب المھن الحرة   
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 ثد اھتمام ا/سر بتلبية مطلب التغذية الجيدة وفقا لنوع مھنة و دخل الوالد حيومنه يزي    
3جاء المتوسط الحسابي �ستجابات أبناء اKطارات يساوي  إذ اتفق أبناؤھم بنسبة   100   %

على أن أسرھم توفر لھم و بشكل دائم التغذية الجيدة و المناسبة للمجھود المبذول منھم، و 
يتفھمون ھذا المطلب فھما علميا و إدراكا صحيحا و ھم من خ7ل مھنھم ذلك /ن اKطارات 

الجيدة و المرموقة يستطيعون ماديا تلبية ھذه المتطلبات و يأتي المتوسط الحسابي �ستجابات 
يعبر بدرجة أقل بقليل جدا من المتوسط الحسابي  2.96أبناء أصحاب المھن الحرة  يساوي 

و ذلك يعود إلى القدرة المادية /صحاب المھن الحرة أيضا على �ستجابات أبناء اKطارات، 
تلبية متطلبات التغذية الجيدة، و يأتي المتوسط الحسابي �ستجابات أبناء أصحاب المھن 

.رة أقل على توفير التغذية المطلوبةوقديعبر عن اھتمام  2.70البسيطة يساوي   
جدول رقم ( 20) يبين د&لة الفروق  بين استجابات أبناء ا$طارات و  أبناء أصحاب المھن الحرة و  
 أبناء أصحاب الوظائف البسيطة نحو توفر التغذية الجيدة للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي: 
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

11
. 3

1 

ت×س %%%% ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 إطار 13 39 100 0 0 0 0 0 0 3 13

مھنة  25 75 15 .96 1 2 84 .3 0 0 0 96 .2 26
 حرة

وظيفة  72 216 78 .75 18 36 94 .19 5 5 26 .5 70 .2 95
 بسيطة

 مج ت 110 مج ت 19 مج ت 5 مج ت 134

و إذا كان ھناك اخت7ف في قدرات ا/سر على تلبية ھذا المطلب فإنه يترجم في اخت7ف  
، وھو ما يعكس الع7قة ) 8(و ذلك مايبينه الجدول رقم  نتائج أبناء ھذه ا/سر فيما بينھم

.رة التلميذ على ا�ستيعاب و الفھم أكثروقدالكامنة بين التغذية الجيدة   
جھة أخرى يمكن القول أن مسؤولية ا�ھتمام الغذائي و الصحي في ا/سرة يعود أكثرھا  ومن

على ا�ھتمام بالطبخ و اختيار  على عاتق ا/م، بحيث أنھا ھي المسئولة ا/ولى في المنزل
رة أسرتھا ماديا، و إذا كانت المرأة عاملة فذلك قد وقدالوجبات، و ذلك طبعا تبعا �ستطاعة 

يعني أنھا تستطيع مساعدة أسرتھا في توفير ما تتطلبه دراسة أبنائھا من غذاء و لباس و 
ا يحتاجه جسم ابنھا  متطلبات، لكنه قد يعني من جھة أخرى أنھا � تستطيع تحضير كل م

:التلميذ أو ابنتھا التلميذة من غذاء طازج و مفيد، و الجدول التالي يوضح ذلك  
جدول رقم ( 21 ) يبين د&لة الفروق بين استجابات أبناء اGمھات العامAت و أبناء اGمھات غير 
 العامAت نحو توفر التغذية الجيدة للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي:  
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 43 .9 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 اGم تعمل 16 48 19 .76 5 10 80 .23 0 0 0 76 .2 21

اGم &  111 333 83 .82 20 40 92 .14 3 3 23 .2 80 .2 134
 تعمل

 مج ت 127 مج ت 25 مج ت 3 مج ت 155



و ھي أكبر من قيمة كا  9.43وبة بين استجابات المبحوثين  تبلغ المحس ²و تأتي قيمة كا 
المجدولة و ھي تعبر عن وجود فروق دالة بين استجابات المبحوثين لصالح أبناء ا/مھات 

ء ذاو يفسر ذلك بأن ا/م غير العاملة تستطيع أن تقوم بواجباتھا في توفير الغ.الغير عام7ت 
ية ذعاملة التي و إن استطاعت ماديا الوفاء بمتطلبات تغالصحي /بنائھا أكثر من ا/م ال

أبنائھا، فھي و في كثير من ا/حيان و نظرا �رتباطھا بعملھا � تستطيع القيام بواجبھا في 
.تحضير الطعام بانتظام كل يوم و الحضور مع أبنائھا أثناء تناول وجباتھم  

   ة الجيدة للتلميذ و ع7قته بتحصيله الدراسيتوفر التغذي لتحليل استجابات المبحوثين نحو وكنتيجة
التغذية الصحية و الجيدة  ريمكن القول بأن ھناك ع7قة تربط بين قدرة ا/سرة على توفي 

أسرته إلى طبقة ذات  ء�بنھا للتلميذ ومستوى تحصيله الدراسي و ترتبط ھذه القدرة بانتما
دخل ثابت يرتبط توفير التغذية  دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل و داخل الطبقة ذات

الصحية و الجيدة للتلميذ بنوعية مھنة ا/ب بصورة طردية بينما يرتبط  و عمل ا/م أو عدمه 
. بصورة عكسية    

III  -6- توفر اللباس الAئق للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي:
العملية التعليمية و تعتبر المدرسة بيئة حقيقية للتفاعل ا�جتماعي بين مختلف مكونات     

ذ أنفسھم، حيث يقع بينھم احتكاك يومي ما يجعل كل واحد منھم يھتم خاصة بين الت7مي
Kعطاء صورة جيدة عليه بشكل أو بآخر، و خاصة إذا كانت ھذه المدرسة مؤسسة تعليم 
ثانوي، أي أن ت7ميذھا ھم من المراھقين الذين يمرون بمرحلة حرجة يكون فيھا ا�ھتمام 

إذ يتميز المراھق با�ھتمام بالمظھر الخارجي من خ7ل . الشكل و اللباس أمر م7حظب
.86ه باختيار الم7بس و ألوانھا و أنواعھا بما يحسن منظره أمام اHخرينماھتما  

فاللباس الجميل و ال7ئق في نظر المراھق يعني حضورا بارزا له و ثقة أكبر بنفسه ما  
بر و يجعل له حضورا قويا في قسمه، ولقد أثــارت ھـذه الدراسة يجعله يھتم بدروسه بثقة أك

ھذا الموضوع بطرحھا سؤا� مباشرا على المبحوثين يبحث في الع7قــة بين قدرة أسرھم 
على تلبية رغباتھم في اقتناء ما يليق بھم من لباس و اجتھادھم المدرسي وقد تباينت 

). 7(م استجاباتھم على النحو المبين في الجدول رق  
يتضح أن نسبة إذ    71.16 من المبحوثين تقر بأن أسرھم توفر لھم ما ھو برأيھم لباسا %  

اسبا مما يساعدھم على الحضور بثقة داخل محيطھم المدرسي أما ومن�ئقا   25.16 من%   
المبحوثين فھم يعبرون على أن أسرھم تحاول أن توفر لھم مطلبھم ھذا، لكنھا توفق في ذلك  

فقط، بينما يعبر ما تمثله نسبة أحيانا  3.22 من المبحوثين على أن أسرھم � تستطيع و %  
بشكل دائم أن توفر لھم ما يطلبونه من لباس، وتعبر قيمة المتوسط الحسابي على اتفاق بين 
المبحوثين حول اھتمام أسرھم بھذا المطلب، وتأتي قيمة ا�نحراف المعياري �غية لقيمة 

، كما تأتي قيمة كا 0.15ات المبحوثين و ھي تساوي التشتت بين استجاب ² البالغة   113.41 
على أن ھناك ع7قة بين توفير ا/سرة للباس ال7ئق "دائما "دالة إحصائيا لصالح القائلين 

./بنائھا و اھتمامھم بدراستھم بثقة أكبر  
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ه و لوجوده من ولعل اھتمامات المراھق في المرحلة الثانوية تنصب حول إثباته لشخصيت    
جھة أخرى، ولتحقيق  نجھة، واھتمامه بتجاوز المرحلة الثانوية و التي ھي معبر للجامعة م

يعتبر توفير اللباس ال7ئق للتلميذ المراھق و تلبية رغبته  ولذلكالعديد من اHمال و ا/ح7م، 
النفسية، مما  في اقتناء ما يريحه من أنواع ا/لبسة طريقا ممھدا لجعله يرتاح من الناحية

يساعده على التعامل مع اHخرين داخل المؤسسة الثانوية بثقة أكبر، مما يعطيه فرصة أيضا 
اقشة زم7ئه و أساتذته دونما حواجز الخجل و عدم الثقة ومنKبراز قدراته العلمية و المعرفية 

ة و إعطاء بالنفس، على العكس من التلميذ الذي يرغب و يستطيع في أحيان كثيرة بالمناقش
رأيه في العديد من المواقف الدراسية، لكن تزعزع ثقته بنفسه الناتج عن قلة حيلته في نــــوع 

يجعله � يشارك في مثل تلك المناقشات ما يحرمه من ) الكــ7م عن فترة المراھقة ( اللباس
تبعا فرصة �كتساب معارف أكبر و معلومات أكثر، و توفر ا/سرة /بنائھا مستلزماتھم 

:لطبقاتھم ا�جتماعية، وذلك ما يوضحه الجدول التالي  
جدول رقم ( 22 ) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء طبقة منعدمة الدخل و أبناء طبقة ذات دخل 
 ثابت نحو توفر اللباس الAئق للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي: 
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 10.14 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

طبقة  12 36 14 .57 6 12 57 .28 3 3 28 .14 42 .2 21
منعدمة 
 الدخل

طبقة  99 297 88 .73 33 66 22 .24 2 2 49 .1 72 .2 134
ذات دخل 
 ثابت

 مج ت 111 مج ت 39 مج ت 5 مج ت 155

 
من أبناء الطبقتين، و ذلك انط7قا من حيث يتضح أن ھناك فرقا واضحا بين استجابات كل  

قيمتي المتوسط الحسابي لكليھما، فالمتوسط الحسابي /بناء الطبقة ذات الدخل الدائم تبلغ 
2.72قيمته  رة لھذه ا/سرة لتوفير اللباس المناسب و الجميل وقدما يفسر اھتماما كبيرا  وھو  

ذلك ما كان من شأنه المساھمة في ارتفاع  في رأي أبنائھا مما يوفر لديھم ثقة أكبر بأنفسھم، و
مستوى تحصيلھم الدراسي مقارنة بأبناء الطبقة ذات الدخل المنعدم، والتي تعبر قيمة 
2.42المتوسط الحسابي /بنائھا و البالغة  عن قدرة أقل على تلبية ما يطلبه أبناؤھا من   

راسي مقارنة بأبناء الطبقة لباس، وقد يكون ھذا عام7 من عوامل تدني مستوى تحصيلھم الد
تثبت و جود فروق دالة إحصائيا بين استجابات كل من أبناء  10.14 ²وقيمة كا.ا/خرى
و حتى و إذا كانت ا/سرة تتمتع بدخل ثابت فھذا � يعني أبدا قدرتھا على توفير كل . الطبقتين

عائلھا، وذلك ما يتضح متطلبات أبنائھا، إذ  تختلف قدراتھا حسب نوعية المھنة التي يزاولھا 
رقمفي الجدول   
)23.(  

 



جدول رقم (23) يبين د&لة الفروق  بين استجابات أبناء ا$طارات و  أبناء أصحاب المھن الحرة و  
 أبناء أصحاب الوظائف البسيطة نحو توفر اللباس الAئق للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي:
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=س دائما   البدائل  

ت×س %%%% 25 .2 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 اطار 10 30 92 .76 3 6 03 .23 0 0 0 76 .2 13

مھنة  22 66 61 .84 4 8 38 .15 2 2 10 .2 68 .2 95
 حرة

95 2. 68 2. 10 2 2 27. 36 52 26 
  

وظيفة  67 201 70.52
 بسيطة

 مج ت 99 مج ت 33 مج ت 2 مج ت 134

 
توسط الحسابي �ستجابات أبناء أصحاب المھن الحرة و البالغة قيمته إذ يعبر الم 2.84 على  

قدرة عائ7تھم على توفير ما يرغبون من لباس ھو بالنسبة لھم عامل من عوامل اكتساب ثقة 
2.76أكبر بالنفس، ولعل قيمة المتوسط الحسابي �ستجابات أبناء اKطارات و التي تبلغ  و  

أقل من طرف أسر ھؤ�ء بتوفير ما يطلبونه من لباس، و ذلك يعود إلى  التي تعبر عن اھتمام
حسن إدارة اKطارات لحياة أبنائھم و عدم مبالغتھم في توفير كل ما يطلبونه بل ھم يلبون 
رغبات أبنائھم بعق7نية و تفھم في نفس الوقت أما المتوسط الحسابي �ستجابات أبناء 

مته أصحاب الوظائف البسيطة فتبلغ قي 2.68 أقل من متوسط استجابات أبناء اKطارات  وھو 
و أبناء أصحاب المھن الحرة، حيث يدل على قدرة أقل /سرھم على توفير ما يرغبون في 
اقتنائه من لباس و لعل ذلك ما أثر على قدرتھم في التفاعل ا�يجابي بينھم و بين محيطھم 

الفرق ) 8(درسية إذ يوضح الجدول رقم المدرسي، وما انعكس سلبا على مستوى نتائجھم الم
و أبناء  ةوالمھن الحر تبين مستويات التحصيل الدراسي بين الت7ميذ أبناء كل من اKطارا

المحسوبة بين استجابات المبحوثين حسب مھن آبائھم   ²وقيمة كا.أصحاب الوظائف البسيطة 
. 2.25يمة تؤكد و جود فروق دالة احصائاية بين ھذه ا�ستجابات و ذلك بق  

و � تقع مسؤولية توفير متطلــبات الدراسة على الوالد وحده خاصة إذا كانت الزوجة عاملة، 
موضوع  إذ أنھا تستطيع مساعدة أسرتھا في توفير ما تحتاجه خاصة بالنسبـــة /بنائــھا، وفي

/م مساھمة ا) 24(توفير اللباس المرغوب من طرف ا/بناء، يتضح من خ7ل الجدول رقم 
.في زيادة قدرة ا/سرة على توفير اللباس المناسب /بنائھا  

جدول رقم (24) يبين د&لة الفروق بين استجابات أبناء اGمھات العامAت و أبناء اGمھات غير العامAت 
 نحو توفر اللباس الAئق للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي:  
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

7.
98

 

ت×س %%%% ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 اGم تعمل 21 63 100 0 0 0 0 0 0 3 21

اGم &  91 273 91 .67 40 80 85 .29 3 3 23 .2 65 .2 134
 تعمل



 مج ت 112 مج ت 40 مج ت 3 مج ت 155

100حيث عبر   من أبناء ا/مھات العام7ت أن أسرھم تستطيع دائما توفير اللباس % 
ذلك ما يزرع فيھم قدرة أكبر على ا�جتھاد و المثابرة، بينما عبر ما المناسب /بنائھا، و

29.85نسبته  و ما نسبته" أحيانا " من أبناء ا/مھات غير العام7ت بـ  %   2.23 منھم  % 
يكون ذلك ما  وقدو ذلك حول قدرة أسرھم على توفير ما يطلبونه من لباس " أبدا " أيضا بـ 

رة أو بأخرى إلى فروق بين مستوى نتائج أبناء ا/مھات العام7ت و غير العام7ت أدى بصو
أن ھناك فروقا دالة بين قدرات ا/سر التي تعمل فيھا ا/م و ا/خرى التي  ²و تثبت قيمة كا. 

.7.98و ذلك بقيمة  بمايريده ا/بناء من لباس مناس ة� تعمل فيھا تلبي  
و ع7قته بتحصيله  ذتوفر اللباس ال7ئق للتلمي مبحوثين نحولتحليل استجابات ال وكنتيجة 

اللباس ال7ئق  ريمكن القول بأن ھناك ع7قة تربط بين قدرة ا/سرة على توفي.  الدراسي
أسرته إلى طبقة ذات دخل  ءومستوى تحصيله الدراسي و ترتبط ھذه القدرة بانتما ذللتلمي

 ذاللباس ال7ئق للتلميذات دخل ثابت يرتبط توفير  ثابت أو طبقة منعدمة الدخل و داخل الطبقة
.بنوعية مھنة ا/ب و عمل ا/م أو عدمه    
III:  -7-توفير الكتب المدرسية المدعمة للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي

إذا كانت الكتب الدراسية المقررة عصبا أساسيا في الحياة المدرسية للتلميذ بما تحمله من    
منظمة، فإن الكتب المدرسية المساعدة ھي كتب تحتوي على نفس المعارف معارف و علوم 

و المعلومات المقررة فيھا و � تختلف عنھا إ� في أنھا حرة و مؤلفة من قبل مؤلفين غير 
رسميين، ضف إنھا تتضمن تجديدات في عرض المادة العلمية و تبسيطھا و نشرھا، إلى 

مما يعطي لھا أھمية كبرى عند  ،87ا/مثلة التطبيقيةجانب تزويدھا بالتدريبات العلمية و 
.الت7ميذ خاصة في العصر الحالي حيث أصبحت الدراسة تتطلب إضافة إلى ا/دوات و  

،و لما بحثت ھذه الدراسة 88الكتب ا/ساسية عدة أشياء أخرى منھا الكتب المدرسية المدعمة
دراسي للت7ميذ تجلى الجواب في في الع7قة بين توفير ا/سرة لھذه الكتب و التحصيل ال

). 7( الجدول رقم   
و ھي " أحيانا " جاءت مساوية لنسبة القائلين " دائما " حيث يبين الجدول أن نسبة القائلين 

43.87مقدرة بـ من المبحوثين الذين عبروا بذلك على أن أسرھم توفر الكتب المدرسية  % 
حسن لدروسھم، بينما عبر باقي المبحوثـين المدعمة لھم، مما يساعدھم على فھم و متابعة أ

12.25بنسبة  عن عدم قدرة أسرھم على توفير ھذا النوع من الكتب مما يحرمھم من %  
و تعبر قيمة المتوسط الحسابي على اتفاق المبحوثين إلى حد ما فيما .ا�ستفادة العلمية منھا

ي تساوي بينھم حول ھذه النقطة، وتعبر قيمة ا�نحراف المعياري و الت 0.12 عن تشتت  
²بسيط بين آراء المبحوثين، وتأتي قيمة  كا  دالة إحصائيا على الع7قة بين توفير ا/سرة  
30.98الكتب المدرسية المدعمة وفھم التلميذ أكثر لدروسه، و ذلك بقيمة   .  
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درك و تحاول ا/سر توفير الكتب الدراسية المقررة و المدعمة على حد سواء /بنائھا /نھا ت 
أھمية كل منھا، ناھيك على أنھا تحاول ا/خذ بكل سبل النجاح من أجل إيصال أبنائھا للقدرة 
على تجاوز امتحان البكالوريا، خاصة وإذا كانت معظم الكتب المدعمة عبارة عن دروس 
مشروحة و تمارين مفتوحة، ضف إلى ذلك أن الت7ميذ أنفسھم يقلدون بعضھم في شراء نفس 

لكتب المدعمة، ومنه فإنه � يجعل ا/سرة � توفر ھذه الكتب إ� عدم قدرتھا على ا/دوات و ا
يكون عدم وجود دخل ثابت لھا من أھم ھذه ا/سباب و ذلك ما يوضحه الجدول  وقدذلك، 

:التالي  
جدول رقم (25) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء طبقة منعدمة الدخل و أبناء طبقة ذات دخل 
 ثابت نحو توفير الكتب المدرسية المدعمة للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي :
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

22
.2

3 

ت×س %%%% ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

طبقة  0 0 0 14 28 66 .66 7 7 33 .33 1.66 21
منعدمة 
 الدخل

طبقة  68 204 74 .50 54 108 29 .40 12 12 95 .8 41 .2 134
ذات دخل 
 ثابت

 مج ت 68 مج ت 68 مج ت 19 مج ت 155

 
الد�لة اKحصائية بين استجابات المبحوثين لصالح أبناء 22.32و البالغة  ²تؤكد قيمة كا

فالجدول يعبر عن عدم قدرة صريح لLسر عديمة الدخل على .  الطبقة ذات الدخل الثابت
ذلك ما تثبته نسبة توفير الكتب المدعمة /بنائھا، و 0 ، بينما "دائما " من أبنائھا القائلين  % 

50.74يعبر ما نسبته  من أبناء ا/سر ثابتة الدخل عن قدرتھا على توفير ھذا النوع من  % 
الكتب ما يساعدھم على متابعة أحسن لدروسھم، و يأتي الفرق بين المتوسطات الحسابية 

ة لھذه النقطة عاكسا للفرق بين نتائج أبناء كل من �ستجابات أبناء كل من الطبقتين بالنسب
( الطبقتين و المتمثلة في المتوسطات الحسابية لمعد�تھم للفصل ا/ول   2008- 2007  (

فإن حرمان التلميذ من وسيلة مدعمة مثل  ومنه).8(ذلك من خ7ل مايوضحه الجدل رقم 
ي الكثير من ا/حيان حصول الثاني الكتب الخارجية المساعدة و استفادة آخر منھا، يعني و ف

على فرصة فھم أوسع و أكثر وحرمان ا/ول منھا، و /ن ثمن الكتب سواء المقررة أو 
المدعمة يعتبر ضريبة على ا/سرة دفعھا مقابل إعطائھا فرصة لنجاح أبنائھا، تقف بعض 

:ل المواليا/سر عاجزة عن دفعھا حتى و إذا تمتعت بمدخول ثابت و ھذا ما يوضحه الجدو  
 
 
 

جدول رقم (26) يبين د&لة الفروق  بين استجابات أبناء ا$طارات و  أبناء أصحاب المھن الحرة و  
أبناء أصحاب الوظائف البسيطة نحو توفير الكتب المدرسية المدعمة للتلميذ و عAقته بتحصيله 
 الدراسي :
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  



ت×س %%%% 7 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 إطار 8 24 53 .61 5 10 38 .7 0 0 0 61 .2 13

مھنة  18 54 23 .69 7 14 92 .26 1 1 83 .3 65 .2 26
 حرة

وظيفة  42 126 21 .44 42 84 21 .44 11 11 57 .11 32 .2 95
 بسيطة

 مج ت 68 مج ت 54 مج ت 12 مج ت 134

 
المجدولة  مما يؤكد أن ھناك  ²أكبر من قيمة كا 7التي تساوي  المحسوبة و ²يتبين أن قيمة كا 

فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين لصالح أبناء أصحاب المھن الحرة ثم أبناء 
و قيمة المتوسط الحسابي �ستجابات أبناء أصحاب المھن الحرة و البالغة .اKطارات  2.65 

لمدعمة لھم بينما تعبر قيمة المتوسط الحسابي تعبر عن قدرة أسرھم على توفير الكتب ا
�2.61ستجابات أبناء اKطارات و البالغة  عن توفير أقل /سرھم للكتب المــدعمة  

لدراستھم، والفرق يعود إلى أن اKطارات ينتقون الكتب المدعمة حسب حاجات أبنائھم 
اب المھن الحرة طلبات الدراسية و متطلبات المرحلة الدراسية باعتناء، بينما يواجه أصح

أبنائھم المتمثلة في شراء الكتب الدراسية دونما دراسة /نواع ھذه الكتب، في حين تأتي نسبة 
و " أحيانا " من أبناء أصحاب الوظائف البسيطة مساوية لنسبة القائليـن " دائما " القائلين 

44.21تبلغ  توفير الكتب حيث عبر كل من ھؤ�ء و أولئك على أن أسرھم تعمل على % 
11.57الدراسية المدعمة لھم بدرجات مختلفة، في حين أقر  من أبناء أصحاب المھن % 

البسيطة عدم قدرة أسرھم تماما و دائما على توفير ھذه الكتب لھم، مما يؤثر على مستوى 
تحصيلھم الدراسي، و يظھر جليا في ا�خت7ف بين مستوى أبناء كل من اKطارات و 

حرة من جھة و أبناء أصحاب المھن البسيطة من جھة أخرى، ولعل عدم أصحاب المھن ال
توفير الكتب الخارجية عامل مدعم لتكوين ھذا الفرق ،و مما �شك فيه أن ا/م تبذل كل 
مجھوداتھا لنجاح أبنائھا خاصة و إن كانت تعمل فھي تجتھد دائما لتوفير كل ما تظن أنه 

يبين الفرق بين قدرة ا/سر على ) 27(ح، والجدول رقممساعد /بنائھا في الوصول إلى النجا
.توفير الكتب المدعمة لدراسة الت7ميذ تبعا لعمل ا/م أو عدمه  

جدول رقم (27) يبين د&لة الفروق بين استجابات أبناء اGمھات العامAت و أبناء اGمھات غير العامAت 
 نحو توفير الكتب المدرسية المدعمة للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي :
   
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 8.44 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 اGم تعمل 15 45 42 .71 6 12 57 .28 0 0 0 71 .2 21

اGم &  53 159 55 .39 62 124 46.26 19 19 17 .14 25 .2 134
 تعمل

 مج ت 68 مج ت 68 مج ت 19 مج ت 155



 
أكبر من  8.44المحسوبة بين استجابات المبحوثين حسب متغير عمل ا/م تبلغ  ²إن قيمة كا 

و جود فروق دالة إحصائية بين استجابات المبحوثين لصالح  دمما يؤك. المجدولة ²قيمة كا
حيث يعبر ا�خت7ف الواضح بين قيمتي المتوسط الحسابي . أبناء ا/مھات العام7ت

ا/مھات العام7ت و استجابات أبناء ا/مھات غير العام7ت على اھتمام  �ستجابات أبناء
رة أكبر لLم العاملة على توفير الكتب الخارجية المدعمة /بنائھا، فأما ا�ھتمام وقدأكثر 

فيعود لعملھا و بحثھا دائما عن كل السبل التي تستطيع من خ7لھا تعويض أبنائھا عن عدم 
ذلك بسبب ة خاصة أثناء مراجعتھم و تحضيرھم �متحاناتھم، و مكوثھا معھم فترة طويل

عملھا وارتباطھا خارج المنزل، وأما القدرة فھي /نھا تستطيع ماديا و على ا/قل أحسن من 
ا/م غير العاملة توفير ما يتطلبه أبناؤھا من كتب و أدوات مدرسية، فعمل المرأة يعتبر معينا 

ھا، و ذلك ما قد يجعل أبناء المرأة العاملة أكثر قدرة على لLسرة في تلبية حاجيات أبنائ
تحصيل المعارف انط7قا من استفادتھم من الكتب و المراجع الخارجية، وذلك ما يتجلى في 
الفرق بين نتائج الت7ميذ أبناء ا/مھات العام7ت و نتائج الت7ميذ أبناء ا/مھات غير العام7ت 

).8(كما ھو موضح في الجدول رقم   
لتحليل استجابات المبحوثين نحو توفير الكتب المدرسية المدعمة للتلميذ و ع7قته  وكنتيجة   

الكتب  ريمكن القول بأن ھناك ع7قة تربط بين قدرة ا/سرة على توفي .بتحصيله الدراسي
ه أسرت ءالمدرسية المدعمة �بنھا للتلميذ ومستوى تحصيله الدراسي و ترتبط ھذه القدرة بانتما

إلى طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل و داخل الطبقة ذات دخل ثابت يرتبط توفير 
.الكتب المدرسية المدعمة للتلميذ بنوعية مھنة ا/ب و عمل ا/م أو عدمه    
III:  -8- توفر مصاريف الدروس الخصوصية للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي

ات لم تكن ظاھرة الدروس الخصوصية منتشرة بل كان في سنوات السبعينات و في الثمانين 
التلميذ يعتمد على ما يقدم إليه من دروس داخل القسم و على مجھوده الخاص في متابعتھا، 
مما كان يعطي فرصة لظھور الت7ميذ النجباء الذين يملكون ا�ستعداد و يطورونه با�جتھاد، 

، حيث أصبحت ھناك وسائل 89موازين أخرى أما اليوم فا�خت7فات بين الت7ميذ أصبح لھا
دعم كثيرة يلجأ إليھا التلميذ من أجل فھم أوسع و إلمام أكثر لدروسھم وتعتبر الدروس 
الخصوصية بأنواعھا حصصا تقدم للت7ميذ من طرف أساتذة متخصصين مقابل مبالغ مالية 

ميذ فيھا، و يلجأ تتفاوت قيمتھا حسب نوع الحصة و حجمھا الساعي، إضافة إلى عدد الت7
الت7ميذ إلى مثل ھكذا حصص /نھم يشعرون بالحاجة إلى ا�ستزادة في الفھم و الحاجة إلى 
التعمق أكثر في المعلومات و التمرينات، مما يضع ا/سرة أمام واجب آخر يجب عليھا القيام 

تجابات به، وقد تطرقت ھذه الدراسة إلى ھذه النقطة و استثارت سؤا� حولھا، فكانت اس
).7(المبحوثين مرتبة على النحو المبين في الجدول رقم   

يتبين من خ7له أن استجابات المبحوثين حول قدرة  أسرھم على توفير مصاريف   والذي
45.80الدروس الخصوصية لھم جاءت مقسمة على ث7ث نسب ھي أو�   % و ھي نسبة  

ثم " دائما " القائلين  35.48 و أخيرا " أحيانا " و ھي نسبة القائلين  % 18.70 و ھي نسبة  % 
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و تعبر قيمة المتوسط الحسابي على اتفاق متوسط القوة بين استجابات " أبدا " القائلين 
و الدليل على ذلك قيمة ا�نحراف المعياري البالغة  2.27المبحوثين حيث تبلغ  0.11 و تعبر  

17.39 كقيمة كا   ² مة بين توفير ا/سرة لمصاريف على أن ھناك د�لة إحصائية للع7قة القائ 
.الدروس الخصوصية و استيعاب أبنائھا لدروسھم أكثر   

و الدروس الخصوصية سبيل ينتھجه الت7ميذ من أجل ضمان أكثر لفرص الفھم ثم النجاح     
و /نه من واجبات ا/سرة توفير كل ما يمكن أن يكون مساعدا /بنائھا لنجاحھم في دراستھم، 

ر مصاريف الدروس الخصوصية، و� يخفى أن ھذه المصاريف تقتطع من كان عليھا توف
ا/سر و تعتبر جزءا من مصاريفھا، و ھنا يعبر الفرق عن نفسه بين قدرات ا/سر  لمداخي

ھكذا مصاريف، فا/سرة ذات الدخل مث7 � تعاني و إن قل دخلھا أو زاد  لعلى توفير مث
دفع لمصاريف دروس أبنائھا الخصوصية، و ذلك  مثل ا/سر ذات الدخل المنعدم من صعوبة

:مما يتضح من خ7ل البيانات المبوبة في الجدول التالي  
جدول رقم (28) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء طبقة منعدمة الدخل و أبناء طبقة ذات دخل 
 ثابت نحو توفر مصاريف الدروس الخصوصية للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي:
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 87 .170 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

طبقة  4 12 04 .19 6 12 57 .28 11 11 38 .52 1.66 21
منعدمة 
 الدخل

طبقة  67 201 50 49 98 56 .36 18 18 43 .13 36 .2 134
ذات دخل 
 ثابت

 مج ت 71 مج ت 55 مج ت 29 مج ت 155

المحسوبة في الجدول بين استجابات المبحوثين حسب متغير الطبقة   ²و قيمة كا    
مما يؤدي إلى القول أن ھناك فروقا .أكبر من قيمتھا المجدولة 170.87ا�جتماعية تساوي 

حيث � تستفيد .دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين لصالح أبناء الطبقة ذات الدخل الثابت 
52.38أكثر من  من أبناء الطبقة عديمة الدخل من الدروس الخصوصية و يحرمون مما  % 

يتمتع به غيرھم من أبناء الطبقة ذات الدخل الثابت من استزادة في المعلومات و التطبيقات، 
و ذلك ما يعبر عنه الفرق الواضح بين المتوسطات الحسابية �ستجابات كل من الطبقتين، 

جابات أبناء ا/سر عديمة الدخل حيث بلغ المتوسط الحسابي �ست 1.66 بينما تبلغ قيمة  
2.36المتوسط الحسابي �ستجابات أبنا ا/سر ذات الدخل الثابت  و ھي تعبر عن درجة  

يفسر الفرق بين مستوى نتائجھم  والذي، و لعل ذلك ھ"دائما " اتفاق أكبر منھم حول البديل 
( مايوضحه الجدول رقم   وھو  2007/2008المدرسية في الفصل ا/ول للسنة الدراسية 

8.(  
و تمتع ا/سرة بثبات دخلھا المادي � يشفع دائما بالقدرة على دفع تكاليف الدروس       

الخصوصية /بنائھا، /ن ھذه ا/خيرة قد تتجاوز في بعض الحا�ت مستطاع الكثير منھم 
رق بين توفير ا/سر لمطلب يوضح الف) 28( و الجدول رقم . نظرا �رتفاع ثمنھا و تكاليفھا

المحسوبة بين استجابات المبحوثين  ²الدروس الخصوصية /بنائھا، إذ تأتي أيضا قيمة كا



مما يؤدي إلى القول .أكبر من قيمتھا المجدولة 6.12حسب متغير الطبقة ا�جتماعية تساوي 
ت ثم أبناء أن ھناك فروقا دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين لصالح أبناء اKطارا

حيث تترتب المتوسطات الحسابية �ستجابات المبحوثين بشكل يعبر . أصحاب المھن الحرة
أسرھم  لعن الفرق بين استفادة الت7ميذ من الدروس الخصوصية تبعا للفرق بين مدا خي

2.69أو�، و ذلك إذا كان الحديث عن الفرق بين المتوسطات الحسابية  �ستجابات أبناء  
و اKطارات  2.46 �ستجابات أبناء المھن الحرة من جھة و   2.62 كمتوسط �ستجابات أبناء  

و ثانيا يعبر الفرق الطفيف بين المتوسطات . ا/سر التي يعمل ا/ب فيھا وظيفة عادية
الحسابية لكل من أبناء اKطارات و أبناء أصحاب المھن الحرة، على الوعي ا/كثر من 

س الخصوصية /بنائھم، ورغبتھم ا/كبر في ضرورة طرف اKطارات في أھمية الدرو
.نجاح أبنائھم  و إتباعھم درب آبائھم  

جدول رقم (29) يبين د&لة الفروق  بين استجابات أبناء ا$طارات و  أبناء أصحاب المھن الحرة و  
أبناء أصحاب الوظائف البسيطة نحو توفر مصاريف الدروس الخصوصية للتلميذ و عAقته بتحصيله 
 الدراسي: 
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 12 .6 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 اطار 9 27 23 .69 4 8 76 .30 0 0 0 69 .2 13

مھنة  16 48 53 .61 6 12 23.07 4 4 38 .51 46 .2 26
 حرة

وظيفة  42 126 34 .31 39 78 10 .29 14 14 44 .10 62 .1 95
يطةبس  

 مج ت 67 مج ت 49 مج ت 18 مج ت 134

 
ھذا فيما يخص اHباء فإذا انتقل الحديث إلى ا/مھات فإن ا/م عموما تھتم لنجاح أبنائھا مثل 
ا/ب، ما يجعلھا تدفع ما تستطيع رجاءا منھا لبلوغ أبنائھا النجاح في دراستھم، و تأتي ا/م 

ملة على دفع مصاريف دراسة أبنائھا، و ذلك ما العاملة خصوصا أكثر قدرة من ا/م غير العا
:يتضح من خ7ل الجدول التالي  

جدول رقم (30) يبين د&لة الفروق بين استجابات أبناء اGمھات العامAت و أبناء اGمھات غير العامAت 
 نحو توفر مصاريف الدروس الخصوصية للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي : 
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 45 .9 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 اGم تعمل 16 48 19 .79 5 10 80 .23 0 0 0 76 .2 21

اGم &  57 171 53 .42 48 96 82 .35 29 29 64 .21 20 .2 134
 تعمل



 مج ت 73 مج ت 53 مج ت 29 مج ت 155

تجابات المبحوثين حسب متغير عمل ا/م أكبر من المحسوبة بين اس ²كقيمة لـ كا 9.45فـ  
ما يؤكد وجود فروق دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين لصالح أبناء .المجدولة ²قيمة كا

إذ يحرم .ا/مھات العام7ت  0 من أبناء ا/مھات العام7ت من الدروس الخصوصية بينما  % 
76.19يستفيد ما نسبته  ھم فرصا أكثر �ستيعاب دروسھم دائما منھا ما يفتح أمام % 
21.64تطبيقاتھم، على عكس أبناء ا/مھات غير العام7ت حيث يحرم  منھم من ھذه  %

دائم إ� ما تمثله نسبة  لالدروس ،و � يستفيد منھا بشك 42.53 منھم ھذا ما من شأنه  % 
ھو الموضح في تكوين فرق بين نتائج أبناء ا/م العاملة و نتائج أبناء ا/م غير العاملة، و

. الجدول أع7ه  
توفر مصاريف الدروس الخصوصية للتلميذ و ع7قته  لتحليل استجابات المبحوثين نحو وكنتيجة

مصاريف  ريمكن القول بأن ھناك ع7قة تربط بين قدرة ا/سرة على توفي  بتحصيله الدراسي
أسرته  ءبانتما ومستوى تحصيله الدراسي و ترتبط ھذه القدرة ذللتلميالدروس الخصوصية 

إلى طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل و داخل الطبقة ذات دخل ثابت يرتبط توفير 
. مصاريف الدروس الخصوصية للتلميذ بنوعية مھنة ا/ب و عمل ا/م أو عدمه    

III:  -9-توفر وسيلة نقل للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي 
الحاضر من الوسائل التي يحتاجھا الفرد خاصة داخل  تعتبر و سائل النقل في الزمن     

المدن و المناطق العمرانية الكبرى وبالنسبة للتلميذ فھو بدوره يحتاج إلى وسيلة نقل حينما 
ھا، و لتكون المؤسسة التعليمية التي يدرس بھا بعيدة عن محل سكنه مايضطره إلى استعما

 او استعمال وسائل النقل العمومي ا اختصارذلك من خ7ل اقتناء سيارة ا/سرة إن توفرت أ
للوقت و الجھد المبذول ذھابا و إيابا من و إلى المدرسة و استغ7ل  ھذا الجھد في الدراسة و 

تطرقت ھذه الدراسة إلى ھذا الموضوع و تساءلت عن الع7قة بين قدرة ا/سرة  وقدا�جتھاد 
انت ملكھا أو عمومية  و ع7قتھا بقدرة على توفير وسيلة نقل /بنائھا المتمدرسين سواء ك

و المثابرة أكثر و كانت استجابات المبحوثين مرتبة كما ھو موضح في   دالتلميذ على ا�جتھا
  الجدول رقم

)7.(  
حول قدرة أسرھم على " دائما " بالبديل  %31.61إذ يتضح  أن المبحوثين وافقوا بنسبة   

" أحيانا " بالبديل منھم  %32.25جھم إليھا بينما  وافق توفير و سائل النقل لھم في حالة احتيا
و " أبدا " من  المبحوثين يرفضون ھذه الفكرة بالبديل %36.12، و تأتي أكبر نسبة و ھي 

ينفون  قدرة أسرھم على توفير وسائل النقل لھم و إن كانوا محتاجون إليھا ما قد يؤثر سلبا 
دال على وجود اتفاق قليل  1.95سط الحسابي بقيمة على اجتھادھم و مثابرتھم ،و قيمة المتو

دالة على و جود تشتت بين  0.11بين أراء المبحوثين و قيمة ا�نحراف المعياري البالغة 
دالة احصائيا على و جود ع7قة بين توفير ا/سرة لوسيلة النقل  0.27آرائھم ،و قيمة   كا 

.بشكل أحسن رتھم على تتبع دراستھم وقد/بنائھا المتتلمذين   
و تعود أھمية و سائل النقل بالنسبة للتلميذ و تظھر ، خاصة حينما تكون المسافة بين منزله و 

فالفرق واضح بين التلميذ الذي يلتحق . بين المدرسة التي يزاول بھا تعليمه بعيدة و متعبة 
لعمومي و بمدرسته مستعم7 سيارة ا/سرة المريحة  بينما يعاني اHخر من وسائل النقل ا



يمكن القول أن  ولذلك. 90التي � يستطيع في الكثير من ا/حيان توفير أجرھا /ن أسرته فقيرة
النقل /بنائھا و ذلك حسب  تالت7ميذ  على توفير متطلبا رھناك اخت7ف بين  قدرات أس 

قاتھم في قدراتھا المادية و يؤثر كل ھذا سلبا على قدرة أبناء الفقراء منھا على استغ7ل كل طا
و الدراسة بل و بشكل أو بآخر يمثل الوصول إلى المدرسة و التحصل على أجرة  دا�جتھا

:و الجدول اHتي يبن ھذه الفروق . النقل إليھا شاغ7 لھم   
 
 
 
جدول رقم (31) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء طبقة منعدمة الدخل و أبناء طبقة ذات دخل 
 ثابت نحو توفر وسيلة نقل للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي:
 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 9.79 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 
طبقة  2 6 9.52 6 12 28.57 13 13 61.90 1.47 21

منعدمة 
 الدخل

طبقة  47 141 35.05 44 88 82.83 43 43 32.08 2.02 134
ذات دخل 
 ثابت

 مج ت 49 مج ت 50 مج ت 56 مج ت 155

 ²قيمة كا 6.79المحسوبة بين استجابات المبحوثين و البالغة  ²حيث تجاوزت قيمة كا
المجدولة و ھي بذلك تؤكد و جود فروق دالة إحصائيا بين استجاباتھم لصالح أبناء الطبقة 

ستجابات كل من أبناء و الدليل أن  ھو الفرق بين المتوسطات الحسابية �. ذات الدخل الثابت 
الطبقة ذات الدخل الثابت و أبناء الطبقة ذات الدخل المنــــعدم  و الدالة و المؤكدة على وجود 
بـــين قدرات أسر ھذه الطبقات على توفير النقل /بنائھا المتمدرسين حــــيث ترتب  فروق

. 1.47> 2.02تنازليا لصالـح أبناء الطبقة ذات الدخــــل الثابت   
Lسر التي � تمتلك دخ7 ثابتا � تستطيع الوفاء بالعديد من حاجات أبنائھا المادية التغذية و ف

اللباس و المسكن ناھيك عن النقل، مما يؤثر سلبا على اتجاھات أبنائھا نحو الدراسة و 
المدرسة و التي يمثل الوصول إليھا و العودة منھا  لھم عام7 من عوامل التعب الجسدي و 

. ھاق المؤثر سلبا على دراستھم اKر  
 )8(في الجدول رقم  حو يؤكد الفرق بين نتائج المبحوثين حسب طبقاتھم ا�جتماعية والموض

ذلك ما يؤدي إلى القول أن ھناك ع7قة بين قدرة ا/سرة على توفير وسيل نقل /بناھا إذا 
و مستوى نتائجھم  كانت  المسافة بين منازلھم و مؤسساتھم التعليمية تستوجب توفرھا

.المدرسية   
لتحليل استجابات المبحوثين نحو توفر وسيلة نقل للتلميذ و ع7قته بتحصيله  وكنتيجة 

وسيلة نقل  إبنھا  رالدراسي يمكن القول بأن ھناك ع7قة تربط بين قدرة ا/سرة على توفي
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أسرته إلى  ءبانتماومستوى تحصيله الدراسي و ترتبط ھذه القدرة في حالة حاجته لھا  ذالتلمي
.طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل  
 
III-10- :  توفر الرحAت الترفيھية للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي 

تقوم ا/سرة بتربية أبنائھا و تنشئتھم من خ7ل تعليمھم مبادئ دينھم و عباداتھم و واجباتھم   
الجانب الجسدي من خ7ل توفير كل ما تستطيع نحو خالقھم، كما تھتم للجانب النفسي فيھم و 

من غذاء صحي و عناية، و عليھا و إن وفرت لھم كل ھذه الجوانب ا�ھتمام أيضا بالجانب 
الترفيھي في حياتھم إذ يحتاج التلميذ أحيانا لفسحات من الترفيه و خاصة بعد فترات 

د للدراسة بروح متجددة و ا�متحانات و مراحل الضغوط و ا/تعاب الدراسية، ذلك لكي يعو
رة  ا/سرة بتوفير وقدتساءلت ھذه الدراسة عن مدى اھتمام  وقدمحفزة على ا�جتھاد أكثر، 

ھذا الجانب من حياة التلميذ و ع7قته بتحصيله الدراسي  فتوصلت إلٮماھو موضح في 
  )  7( الجدول رقم 

تقدر بـ " دائما " ـبة القائلين حيث يبين تشتتا بين استجابات المبحوثين إذ جاءت نســ    
10.05 فقط من عدد المبحوثين، بينما عبر  % 41.29 و %   40.64 ـ  %  " أبدا " و " أحيانا " ب

على التوالي على فكرة أن أسرھم توفر لھم ما يستطيعون من خ7له الخروج في رح7ت 
الحسابي  جاءت قيمة المتوسط وقدترفيھية مساعدة على العودة بنشاط أكثر للدراسة،  1.77 

0.11معبرة على عدم اتفاق بين المبحوثين بدليل أن قيمة ا�نحراف المعياري ھي  و تأتي  
16.27 ² قيمة كا دالة إحصائيا على أن ھناك ع7قة  بين الخروج في رح7ت ترفيھية و  
.العودة إلى مقاعد الدراسة بنشاط و حيوية أكثر   

عي داخل ا/سرة لقيمة ھذه الرح7ت و مقدرتھا و يعبر الخروج في رح7ت ترفيھية عن و  
في التخفيف من ضغوط الحياة على الفرد و خاصة العامل منھم أو التلميذ و اھتم  أبا حامد 
الغزالي بموضوع الترفيه عن النفـــــس و إعطاء  التلميذ فرصة حقا في الترويح عن النفس إ 

لى التعلم دائما ، يميت قلبه و يبطل ذكاءه ، فإن منع الصبي من اللعب ، و إرھاقه إ"... يقول 
.91" و ينغص في العيش ، حتى يطلب الحيلة في الخ7ص رأسا   

/ن التلميذ يمر بفترات يحتاج فيھا إلى الخروج بعيدا عن المحيط المدرسي عن الكتب و     
شاط و الكراريس من أجل الراحة النفسية و الجسدية و إعادة ترتيب أفكاره، ثم العودة بن

حيوية متجددة إلى مقاعد الدراسة، و إذا كان ھذا ھو الدافع و المحفز لخروج ا/سرة لمثل 
ھذه الرح7ت فإن مصاريفھا و القدرة عليھا ھي أيضا من أھم الدوافع و المحفزات، حيث 

فرقا بين استجابات المبحوثين تبعا لطبقاتھم ا�جتماعية، وھو دليل )32(الجدول رقم  يبين
ن الخروج إلى الرح7ت الترفيھية مرھون بقدرة ا/سرة المادية، فا/سرة ذات الدخل على أ

المنعدم مث7 � تستطيع و في كثير من ا/حيان توفير ضروريات حياة أفرادھا مثل اللباس و 
. الطعام ناھيك عن ا/شياء الكمالية في نظرھا و ھي الرح7ت  

جدول رقم (32) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء طبقة منعدمة الدخل و أبناء طبقة ذات دخل 
 توفر الرحAت الترفيھية للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي: ثابت نحو

                                                 
  .97، ص 2004،  الجزائر،) بدون دار نشر(،  مشرقة من الفكر التربوي عند المسلمينصفحات :جمال معتوق  -   91

  

  



 
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 6.01 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

طبقة  0 0 0 9 18 42.85 12 12 14 .57 42 .1 21
ة منعدم

 الدخل

طبقة  28 84 20.89 55 110 41.04 51 51 38.05 1.82 134
ذات دخل 
 ثابت

 مج ت 28 مج ت 64 مج ت 63 مج ت 155

 
أن ھناك فروقا  6.01المحسوبة بين استجابات المبحوثين و البالغة  ²حيث تؤكد قيمة كا    

حيث عبر ما .الثابت  دالة إحصائيا بين استجاباتھم و ذلك لصالح أبناء الطبقة ذات الدخل
20.89نسبته  منھم بأنھم يخرجون دائما إلى الرح7ت الترفيھية لمساعدتھم على إعادة  %
57.14النشاط و تجديد قوتھم الفكرية، بينما يحرم  من أبناء الطبقة العديمة الدخل من ھذه  %

مھم ما يؤثر على اھتما وھوالرح7ت، ما يخلف عندھم الشعور بالملل و عدم التجديد 
بالدراسة، وما يمكن له أن يكون عام7 في تكوين الفرق بين متوسط النتائج  المدرسية لكل 

و لكن ذلك �يعني أن .من أبناء الطبقة ذات الدخل الثابت و أبناء الطبقة ذات الدخل المنعدم
كل أسرة تتمتع بدخل ثابت تستطيع الخروج في رح7ت ترفيه و استجمام و الجدول رقم 

:ضح ذلك يو) 33(  
 
 

جدول رقم (33) يبين د&لة الفروق  بين استجابات أبناء ا$طارات و  أبناء أصحاب المھن الحرة و  
 أبناء أصحاب الوظائف البسيطة نحو توفر الرحAت الترفيھية للتلميذ و عAقته بتحصيله الدراسي:
  
1=أبدا س م مج ت  ²كا 2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س %%%% 98 .3 ت×س %%%% ت  ت×س %%%% ت   ت 

 اطار 5 15 46 .38 5 10 46 .38 3 3 03 .23 15 .2 13

مھنة  5 15 23 .19 9 18 61 .34 12 12 15 .46 73 .1 26
 حرة

وظيفة  17 51 68 .53 41 82 15 .43 37 37 94 .38 78 .1 95
 بسيطة

 مج ت 27 مج ت 55 مج ت 52 مج ت 134

 
المحسوبة بين استجابات المبحوثين و المساوية  ²ن قيمة كامن خ7ل الجدول يمكن القول أ  



وبالتالي ھناك فروق دالة إحصائيا بين استجابات . المجدولة ²أكبر من قيمة كا 3.98لـ
المبحوثين لصالح أبناء اKطارات إذ  يعبر المتوسط الحسابي �ستجاباتھم  على اھتمام 

ديد مايساعدھم على  التخلص من متاعب أسرھم بالخروج و التفسح بغية الترفيه و التج
و يأتي اھتمام اHباء أصحاب المھن الحرة أقل من اھتمام اKطارات و أصحاب .الدراسة 

. الوظائف البسيطة نظرا Kشغالھم الدائم و ارتباطاتھم الكثيرة   
بتحصيله  توفر الرح7ت الترفيھية للتلميذ و ع7قته لتحليل استجابات المبحوثين نحو وكنتيجة    

مصاريف الرح7ت  ريمكن القول بأن ھناك ع7قة تربط بين قدرة ا/سرة على توفي الدراسي
أسرته إلى  ءومستوى تحصيله الدراسي و ترتبط ھذه القدرة بانتما ذالتلميالترفيھية �بنھا 

طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل و داخل الطبقة ذات دخل ثابت يرتبط توفير 
.ـف الدروس الخصوصية للتلميذ بنوعية مھنة ا/ب مصاري  

 
 
 
 
 
  -VI:  خAصة الفصل 

" ا�نتماء الطبقي للتلميذ و ع7قته بتحصيله الدراسي" انطلقت الدراسة في بحث  موضوع    
:للدراسة و المصاغة بـالشكل اHتي  فرضية اKجرائية ا/ولىمن ال   

 

 
).     34(و ذلك ما يوضحه الجدول رقم  % 100إلى تحقيقھا بنسبة  توصلت  وقد  

 جدول رقم (34) يبين نسبة تحقق الفرضية ا&جرائية اGولى:
 

²كا دالة  رقم العبارة  نص العبارة 

 نعم &
أعمل أحيانا لمساعدة أسرتي في تلبية حاجاتي مما & يساعدني على ا&جتھاد  221.80 دالة 

.بشكل جيد  
10 

أسرتي توفر لي الكتب الدراسية المقررة التي تساعدني على الدراسة و  199 دالة 
.ا&جتھاد  

1 

توفر لي أسرتي العناية الصحية الAزمة في حالة مرضي وذلك يساعدني على  193.97 دالة 
.متابعة دروسي بشكـل أفضل   

6 

لمدرسية توفر أسرتي لي المصاريف الخاصة بإنجاز بحوثي ا 55.29 دالة   4 
 7 توفر لي أسرتي التغذية الجيدة ما يساعدني على ا&جتھاد في الدراسة 153.05 دالة 
.توفر لي أسرتي اللباس الAئق مما يساعدني على ا&جتھاد دراستي بثقة أكبر 113.41 دالة   5 
وسي أسرتي توفر لي الكتب الدراسية الخارجية المدعمة التي تساعدني فھم در 30.98 دالة 

.أكثر  
2 

توفر أسرتي ثمن الدروس الخصوصية لي مما ساعدني على استيعاب دروسي  17.39 دالة 
.  بشكل أفضل  

3 

.  تستطيع أسرتي أن توفر لي وسيلة نقل إلى مدرستي Gنھا بعيدة  0.27 دالة   9 
 مج ت  10 0
0 100  % 

قة بين الطبقة ا�جتماعية التي ينتمي إليھا التلميذ و تحصيله الدراسي توجد ع7  



% 
 
 
 
 

 
% 92بنسبة  ضية اKجرائية ا/ولىفركما توصلت الدراسة إلى تحقيق الفرضيات الجزئية لل

).  35(و و ذلك ما يوضحه الجدول رقم    
 جدول رقم (35) يبين نسبة تحقق الفرضيات الجزئية لفرضية العمل اGولى: 
 

المحسوبة ²كا دالة و تحقق الفرضية رقم  المتغير الوسيطي 
 نعم & العبارة

 10 الطبقة ا&جتماعية 37.26 دالة و تحقق الفرضية  
 1 الطبقة ا&جتماعية 41.99 دالة و تحقق الفرضية 
 نوع مھنة اGب 2.79 دالة و تحقق الفرضية 
 عمل اGم 3.37 دالة و تحقق الفرضية 
 6 الطبقة ا&جتماعية 26.22 دالة و تحقق الفرضية 
 نوع مھنة اGب 15.40 دالة و تحقق الفرضية 
 عمل اGم 5.55 دالة و تحقق الفرضية 
 4 الطبقة ا&جتماعية 9.85 دالة و تحقق الفرضية 
 نوع مھنة اGب 6.12 دالة و تحقق الفرضية 

دالة و & تحقق 
 الفرضية

 عمل اGم 9.45 

 7 الطبقة ا&جتماعية 12.01 دالة و تحقق الفرضية 
 نوع مھنة اGب 11.31 دالة و تحقق الفرضية 

دالة و & تحقق 
 الفرضية

اGمعمل  9.43   

 5 الطبقة ا&جتماعية 9.85 دالة و تحقق الفرضية 
 نوع مھنة اGب 2.25 دالة و تحقق الفرضية 
 عمل اGم 7.48 دالة و تحقق الفرضية 
 2 الطبقة ا&جتماعية 22.23 دالة و تحقق الفرضية 
 نوع مھنة اGب 7 دالة و تحقق الفرضية 
 عمل اGم 8.44 دالة و تحقق الفرضية 
 3 الطبقة ا&جتماعية 170.87 دالة و تحقق الفرضية 
 نوع مھنة اGب 6.12 دالة و تحقق الفرضية 
 عمل اGم 9.45 دالة و تحقق الفرضية 
 9 الطبقة ا&جتماعية 9.79 دالة و تحقق الفرضية 
 8 الطبقة ا&جتماعية 6.01 دالة و تحقق الفرضية 

نة اGبنوع مھ 3.98 دالة و تحقق الفرضية    
 مج ت  23 2
8%  92%  % 

:و  يمكن ترتيب نتائج الفصل الثاني بالشكل اHتي       
-:توجد ع7قة ارتباط بين   

 



أسرة التلميذ إلى طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل و اضطرار  ءبين انتما - 1
بقة الغير العاملة ھم ا/كثر التلميذ للعمل أثناء فترة دراسته و تأثر نتائجه المدرسية و أبناء الط

اضطرارا للعمل مما يخلق التفاوت بين نتائجھم المدرسية و النتائج المدرسية /بناء الطبقة 
.العاملة ذات الدخل الثابت   

الكتاب المدرسي المقرر للتلميذ ومستوى تحصيله الدراسي و  ربين قدرة ا/سرة على توفي -2
ى طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل و داخل أسرته إل ءترتبط ھذه القدرة بانتما

الطبقة ذات دخل ثابت يرتبط توفير الكتاب المدرسي المقرر للتلميذ بنوعية مھنة ا/ب و 
.عمل ا/م أو عدمه   

بين قدرة ا/سرة على العناية الصحية  للتلميذ ومستوى تحصيله الدراسي و ترتبط ھذه  -3
قة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل و داخل الطبقة ذات أسرته إلى طب ءالقدرة بانتما

.العناية الصحية  بنوعية مھنة ا/ب و عمل ا/م أو عدمه   هدخل ثابت يرتبط توفير ھذ  
بين قدرة ا/سرة على توفير المصاريف الخاصة بالبحوث المدرسية للتلميذ ومستوى  -4

رته إلى طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة أس ءتحصيله الدراسي و ترتبط ھذه القدرة بانتما
المصاريف بنوعية مھنة ا/ب  همنعدمة الدخل و داخل الطبقة ذات دخل ثابت يرتبط توفير ھذ

.و لكنھا � ترتبط عمل ا/م أو عدمه  
التغذية الصحية و الجيدة �بنھا للتلميذ ومستوى تحصيله  ربين قدرة ا/سرة على توفي -5

أسرته إلى طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل  ءدرة بانتماالدراسي و ترتبط ھذه الق
و داخل الطبقة ذات دخل ثابت يرتبط توفير التغذية الصحية و الجيدة للتلميذ بنوعية مھنة 

.ا/ب بع7قة طردية بينما يرتبط  و عمل ا/م أو عدمه بع7قة عكسية    
ومستوى تحصيله الدراسي و ترتبط  ذلمياللباس ال7ئق للت ربين قدرة ا/سرة على توفي -6

أسرته إلى طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل و داخل الطبقة  ءھذه القدرة بانتما
.بنوعية مھنة ا/ب و عمل ا/م أو عدمه   ذاللباس ال7ئق للتلميذات دخل ثابت يرتبط توفير   

بنھا للتلميذ ومستوى تحصيله الكتب المدرسية المدعمة � ربين قدرة ا/سرة على توفي -7
أسرته إلى طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل  ءالدراسي و ترتبط ھذه القدرة بانتما

و داخل الطبقة ذات دخل ثابت يرتبط توفير الكتب المدرسية المدعمة للتلميذ بنوعية مھنة 
.ا/ب و عمل ا/م أو عدمه    

ومستوى تحصيله  ذللتلميالدروس الخصوصية  مصاريف ربين قدرة ا/سرة على توفي -8
أسرته إلى طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل  ءالدراسي و ترتبط ھذه القدرة بانتما

و داخل الطبقة ذات دخل ثابت يرتبط توفير مصاريف الدروس الخصوصية للتلميذ بنوعية 
.مھنة ا/ب و عمل ا/م أو عدمه    

ومستوى تحصيله في حالة حاجته لھا  ذالتلميوسيلة نقل  إبنھا  روفيبين قدرة ا/سرة على ت -9
.أسرته إلى طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة منعدمة الدخل ءالدراسي و ترتبط ھذه القدرة بانتما  

ومستوى  ذالتلميمصاريف الرح7ت الترفيھية �بنھا  ربين قدرة ا/سرة على توفي - 10
أسرته إلى طبقة ذات دخل ثابت أو طبقة  ءة بانتماتحصيله الدراسي و ترتبط ھذه القدر

منعدمة الدخل و داخل الطبقة ذات دخل ثابت يرتبط توفير مصاريف الرح7ت الترفيھية 
.للتلميذ بنوعية مھنة ا/ب   
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 تمھيد 
تعتبر أھم وأخطر بيئة المنظومة القيمية والحاضَن التربوي ا/ول للفرد و  ا/سرة تشكل     

وعلماء ا�جتماع على تباين مذاھبھم و السلوكي  وينه النفسيوتكو  في صياغة اKنسان
إذا صلحت صلح حاله و إذا فسدت  يدب إليه الفساد و  يجمعون على أن ا/سرة عماد المجتمع

و تحاول الدراسة من خ7ل ھذا ./نھا مدرسة الفرد التي تطول مدة تعليمه فيھا .ا�نح7ل
.مي /سرة التلميذ و تحصيله الدراسيالتعلي ىالفصل بحث الع7قة بين المستو  

 I :  -  تعريف اGســـرة
 I:   -1-لغـــة
عشيرتُه ورھطُهُ ا/ْدنَْوَن /نه يتقوى : أُسرةُ الرجل: "في تعريفه لLسرة ابن منظوريقول  و  

.92بيتهبھم، وا/ُسرةُ عشيرةُ الرجل وأھُل   
.93م ع7قات قرابة وتعني ا/سرة جماعة تتكون من أب و أم و أبناء تربط بينھ  

.94و تعني أھل الرجل المعروفون بالعائلة  
I:   - 2-  اصطAحا 

ھي الجماعة اKنسانية ا/ولى التي يتعامل معھا الفرد و التي يعيش فيھا السنوات التشكيلية     
ا/ولى من عمره و التي يؤكد علماء النفس و التربية أن لھا أكبر أثر في تشكيل شخصية 

. 95يبقى معه بعد ذلك بشكل من ا/شكال و له من السمات ما يميزه عن غيره  اKنسان تشكي7
تعرفھا سميرة أحمد السيد بأنھا جماعة من ا/فراد تربطھم ع7قة الزواج و الدم يعيشون و 

. 96في وحدة سكنية و يتفاعلون و يتواصلون مع بعضھم البعض و لھم ثقافتھم المشتركة
. شبكة من الع7قات التي تشكل النواة ا/ساسية للمجتمع الحديث عن ا/سرة ھو حديث عنو

" و تعد نموذجا للجماعة ا/ولية التي يسودھا  دوھي جماعة حقيقية عضوية  ينتمي إليھا الفر
فا/سرة ھي مصدر الرعاية ا/ولية و تجربة الحياة فيھا تحول المولود إلى " الشعور بالنحن 

سرة ا�ھتمام الكبير من طرف الدراسات وقد لقي موضوع ا/ .97مخلوق اجتماعي
السوسيولوجية منذ القديم و ذلك �عتبار أن ا/سرة أھم و أقدم المؤسسات ا�جتماعية تشك7 

.في الحياة البشرية وھي المصدر الذي يزود المجتمعات با/فراد المنتجين باستمرار  
لجماعة ا/ولية التي تقوم و ا/سرة ھي الخلية ا/ولى التي يبني عليھا المجتمع ، و ھي ا

ا/جيال ،و لھا عظيم الدور في التنشئة النفسية و ا�جتماعية  ببوظيفة استمرار تعاق
. 98لLبناء  

يعكس تحليل التراث السوسيولوجي للدراسات الغربية اخت7فا واضحا في و جھات نظر  و 
و  ةاتھم النظريالمفكرين و العلماء في موضوع ا/سرة نتيجة اخت7ف أفكارھم و اتجاھ

.الفكرية  
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فعندما يكون الحديث عن دراسة ا/سرة طبقا للمفھومات و التصورات البنائية الوظيفية يجب 
النظر إلى ا/سرة باعتبارھا من البناءات ا�جتماعية التي لھا وظيفة اجتماعية تقوم بھا تجاه 

ركز الوظيفية و روادھا وت.99ةا/فراد و ا/عضاء الذين يشكلون نسقھا أو وحدتھا ا�جتماعي
مجتمع  250الوظيفيين ا/وائل وھومنبشدة على الوظيفية المھمة لLسرة حيث حلل ميردوك 

التي  ةداخل المجتمعات الغربية في جميع أنحاء العالم محاو� التعرف على الوظائف ا/ساسي
ئيسة و ھي وقد توصل كنتيجة لدراساته إلى أن لLسرة أربعة وظائف ر. 100تقوم بھا ا/سرة

كما أوضحت . 101اKشباع الجنسي و اKنجاب و تنشئة الصغار و الوظيفة ا�قتصادية
تحلي7ت تالكولت بارسونز أن لLسرة دور ھام في عملية التنشئة ا�جتماعية و يرى أنه على 

لنموه إذ يتعلم من  البيئة  ىالوالدين تقع مسؤولية تشكيل شخصية الطفل في المراحل ا/ول
. 102ة المعايير و القيم الثقافيةا/سري  

تنظر البنائية الوظيفية إلى ا/سرة انط7قا من كونھا نسقا اجتماعيا جزئيا من النسق العام 
تتكون من مجموعة أفرادا يكونون أجزاءھا، لكل جزء مركز ووظيفة و تقوم ا/سرة بعدة و 

 أخرى، فالعائلة المستقرة ھامة تجاه أفرادھا من جھة و اتجاه المجتمع الكلي من جھة فوظائ
للمـجتمع من خ7ل تزويده بأفراد جدد أفضل الخدمات التي تتكون من أب و أم و أبناء تقدم 

لتنشئة ھؤ�ء .اسب ومنليشغلوا وظائف اHخرين الذين فارقوا الحياة كما تعمل على توفـير ج
مل في المستقبل ا/فراد الجدد في أحسن الظروف من أجل أن يكونوا أھ7 لnنتاج و الع  

أما النظرية الماركسية و/نھا تنطلق دائما و تعود في تحلي7تھا لفكرة الصراع فإنھا �    
وزعمت بأن العائلة ھي تبتعد عنھا أيضا حتى و ھي تدرس و تحلل أھم مؤسسة في المجتمع 

مثلة ولعل من أھم و أخطر ا/, أول مؤسسة اضطھادية يختبرھا الفرد في حياته ا�جتماعية
وقد جاءت التحلي7ت الماركسية .103التي تعطيھا و تدينھا ھي سيطرة الرجل على المرأة

المحدثة حول دراسات ا/سرة مثل تحلي7ت مارجريت بنستون و كيتي ماكيفي و دافيد كوبر 
تشرح كيف  تكرس الطبقات الرأسمالية جھودھا بامت7كھا جميع مؤسسات اKنتاج المختلفة 

ة و التحكم في الحياة ا/سرية و الع7قات ا�جتماعية داخل الطبقات الفقيرة و من أجل السيطر
ترى الماركسية أن الدور الرئيسي لLسرة ھو اKنجاب و إمداد المجتمع بالعمالة الماھرة و 

ا/سرة بالنسبة للماركسيين ھي مصدر للظلم ا�جتماعي فا/سر الغنية تقھر . 104الرخيصة
, عمل أفرادھا  لزيادة إنتاجھا و المحافظة على الفرق ا�جتماعي بينھماا/سر الضعيفة و تست

كما تعتبر أن الع7قة بين أفراد ا/سرة نموذج من القھر ا�جتماعي و تعطي مثا� عن سيطرة 
الرجل على المرأة وتعتبره من أول أنواع الظلم الذي يعيشه الفرد في أول مؤسسة اجتماعية 

.ينتمي إليھا   
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لنظرية الغربية سواء الوظيفية أو الماركسية عاجزة عن إعطاء تفسير شامل ومتكامل وتبقى ا
في ما يخص موضوع ا/سرة ومن أھم ما يأخذ على الوظيفيين في تحلي7تھم لموضوع 

الجدد من أجل القيام بأدوارھم في  دا/سرة أنھم صوروا ا/سرة و كأنھا أداة Kنتاج ا/فرا
ونتج عن ذلك ضمور  .نب الروحي و العاطفي في الع7قات ا/سرية المجتمع و إغفالھم للجا

والروحي في شخصية اKنسان في كثير من الب7د الصناعية، و� مبا�ة  البعد العاطفي
.اKنسان اKنسان بأخيه  

أول بأنھاالمؤسسة العائلية  اتھام نظرية الصراع ا�جتماعي نكما أ         مؤسسة  
مجرد تشخيص لمشكلة حياته ھو فرد في اضطھادية يختبرھا ال كانت  إقليميةاجتماعية  

السلبية،في القرون الماضية وتعاني من آثارھا  أوروباتعيشھا  يمكن تطبيقھا على جميع  و� 
  105.اKنسانيةالمجتمعات 

و كلمة أسرة في اKس7م واسعة المدى إذ أنھا تشمل الزوجين و ا/و�د الذين ھم ثمرة 

-اب هللاــوقد جاء في كت . 106عھم كما تشمل ا/صول من اHباء و ا/مھاتالزواج و فرو Ψ  - 
: قوله تعالىة ِذْكُر ا/زواج والبنين والحفدة بمعنى ا/سر وهللا َجَعَل لَُكم من أَنفُِسُكم أَزَواجاً (

ِ ھُم َوَجَعَل لَُكم ِمن أََزَواِجُكم بَنِين َ َوَحفََدة َوَرَزقَُكم ِمن الطَّيِّبَاِت أَفَبِ  البَاِطِل يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِت هللاَّ
)يَْكفُُرون اھتم اKس7م با/سرة أشد ا�ھتمام /نھا بناء المجتمع و الدليل  وقد.  107) 72:سورة النحل( 

على ا�ھتمام البالغ بھا ھو أن القرآن الكريم لم يتعرض لبيان ا/حكام في ناحية من نواحي 
/سرة فذكر الكثير من من أحكام الزواج و حقوق الزوجين المجتمع  كما تعرض /حكام ا

  . 108وواجباتھما و تكلم في المھر و النفقة و بين حتى أحكام إنھاء الزواج و مايترتب عليه
ھي الوحدة ا�جتماعية القاعدية في المجتمع والتي تقوم أساسا "و يعرفھا مراد زعيمي بـ    

  109"رية و القيام بوظائف شخصية و اجتماعية على الع7قة الزوجية لتلبية حاجات فط
أنشئت من أجل الحفاظ على النوع اKنساني و تلبية للحاجات  ا/سرة في اKس7م      

اKنسانية المتمثلة في حاجة الجنسين إلى بعضھما و حاجة الوليد اKنساني إلى وجوده داخل 
.لعلمبيئة تربوية يجد فيھا حاجته إلى العاطفة و التربية و ا  

الطبيعي الذي يتولى حماية ا/بناء و رعايتھم و تنمية أجسادھم و  ا/سرة الحضن و تعتبر  
عقولھم حيث يتلقون مشاعر الحب و الرحمة و التكافل و تطبعھم بطبائع ت7زمھم مدى 

عمل اKس7م جاھدا على أن تكون ا/سرة بيئة تقية نقية تصان فيھا الحقوق و  وقدحياتھم 
إن ا/سرة في اKس7م ھي الوحدة ا�جتماعية ا/ساسية في المجتمع  .110 الفضائلھا تتحقق في

 ومن والتي تتأسس بھا ومن خ7لھا ع7قات تقوم أساساً على قيم بّر الوالدين وصلة الرحم
  .أجل نجاح أفرادھا  في الدنيا و اHخرة 

 II  - وظائف اGسرة التربوية:
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ماعية بتھيئة أبنائھا و تربيتھم و مساعدتھم على فھم العالم تعنى ا/سرة كمؤسسة تنشئة اجت   
 ا/ولى إذ توضع فيھا تھممدرسھي تعتبر  و. تالخارجي بكل ما يحمل من سلبيات و ايجابيا

ذ ومنلھا عليه في المستقبل حيث توكل  ونو ما سيكون مالبذور ا/ولى لتكوين شخصيتھ
بوية ھي ملزمة بتأديتھا تجاھھم منذ و�دتھم و نشأتھا و إنتاجھا /فراد صغار عدة وظائف تر

و /ن ا/سرة ھي الوعاء التربوي ا/ول الذي تتشكل داخله .حتى بعد أن يصبحوا كبارا 
:منھا ا/بناءشخصية الطفل فھي تقوم بممارسة عدة عمليات تربوية ھادفة و مھمة في حياة   

II   - 1- التربية الجسمية:
ول ھو توفير الصحة للتلميذ عن طريق النمو السوي لكيانه الجسمية ا/ ةإن ھدف التربي   

من خ7ل تھيئة طعامه و شرابه و ا�عتناء  طفلھاتقوم ا/سرة بالحفاظ على  إذ ،111العضوي
بصحته و ملبسه و مأواه كما تعنى بتدريبه على عادات صحية عامة، كالنظافة و الحفاظ على 

تعرف على أجزاء جسمه و اكتشاف قدراته ، كذلك تساعد ا/سرة طفلھا على ال112المحيط
.الحركية و تعبيراته الجسمية المتنوعة  

و تعتبر التربية الصحية من المسؤوليات الكبرى التي أوكلھا اKس7م إلى المربين أباءا و 
أمھات حتى ينشأ ا/بناء نشأة سليمة البدن و غيرھا من مظاھر الصحة و النشاط و يمكن 

حيث يقوم الوالدين بتعليم ا/بناء أسس النظافة و قواعد الطھارة و اعتبارھا عادة وخلقا 
و الجسم اKنساني و ما إعطاء أنفسھم في الراحة و التغذية و كل ما تتطلبه النفس البشرية 

المؤمن القوي خير و أحب إلى هللا من المؤمن τ∴ يقويه و في ھذا المجال يقول الرسول 
ϕالضعيف  .113)سلم ــرواه م(  
II:  -2- التربية العقلية

إن الھدف الحقيقي من التربية العقلية ھو شحذ القدرات الذھنية � باKكثار من تقديم 
المعلومات  الجاھزة و إنما بتدريب التلميذ على استخدام ذھنه �كتساب المعارف و ذلك 

 أن تھتم  ا/سرةعلى و  ،114بجعله يعيش في محيط تتوفر فيه شروط تثير فعاليته الذاتية
أو بعد الو�دة إذ تقوم بتنمية  بالوليد  بالعوامل التي يمكن أن تؤثر بالعقل سواء أثناء الحمل

تنشيط تفكيره و تغذية فكره و تدريبه على حل المشك7ت القوى العقلية للطفل و ، كما 115
رته على استخدامھا و د�لتھا الثقافية و وقدتلعب أسرة الطفل دورا ھاما في تعلم اللغة 

بيرات اللغوية المناسبة للمواقف ا�جتماعية فاستخدام اللغة  و القدرة على النطق و التع
التعبير و توصيل ا/فكار تبدأ من ا/سرة و ذلك من خ7ل ما توفره للطفل من فرص 

و توصف التربية . �116ستخدامھا و التواصل مع اHخرين و التعبير على أفكاره و آرائه
دين عقل و  اKس7ملية للطفل /نھا تخاطب العقل و تحتكم إليه و اKس7مية بأنھا تربية عق

.117نظر و تفكير و تأمل و يعتبر المعرفة و العلم ھما أساس التفاضل بين الناس   
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راته الفكرية و اكتشاف القدرات و الطاقات وقدكما تعمل ا/سرة على تنمية مواھب الطفل 
وة و الضعف، و /ن ا/طفال يختلفون في التي يملكھا أبناؤھم و التعرف على نقاط الق

راتھم و اتجاھاتھم و في ھذا وقدمقدرتھم على تلقي الدروس، حيث يتباينون في ميولھم 
و � يخفى أن العصر الحالي ھو عصر التكنوجيا .118الجانب ينبغي على ا/سرة مراعاة ذلك

وير القدرات الذھنية للطفل و المعلوماتية وفيه من الوسائل التربوية الحديثة ما يساعد على تط
و تستطيع ا/سرة ا�ستعانة بھا في تعليم أطفالھا كا/لعاب اKلكترونية و برامج الفيديو 

.   التعليمية المفيدة  
II:  -3 -  التربية الخلقية

يكتسب الطفل من أسرته الكثير من الخبرات و القيم و المعتقدات و ا/نماط السلوكية التي     
ياته فالع7قات العائلية و استجابات أسرته نحوه و تأثيرھم عليه يحدد بدرجة يستخدمھا في ح

كبيرة نمط شخصيته في المستقبل، حيث توضع الجذور ا/ولى للشخصية في ھذه المرحلة و 
ھذه  ومن تؤثر القيم التي يكتسبھا الطفل من أسرته على خبراته و أدائه و نجاحه في الحياة

العمل ا/مانة الصدق التعاون المنافسة و السعي إلى و حب  ستق7ليةتقدير النجاح ا�: القيم
النجاح و تقديره و ا�ستق7لية و ا�عتماد على النفس إلى غير ذلك من القيم التي تؤكدھا 

.119ا/سرة /بنائھا  
كذلك تعمل ا/سرة على تعليم أفرادھا الصغار كيف يعيشون حياة فاضلة تتناسب مع قيم و     

تمعھم، و تعريفھم بمالھم و ما عليھم، ما ھي واجباتھم نحو اHخرين و ما ھي خلق مج
كما تعمل ا/سرة على تدريب الطفل على التمييز بين الخطأ و الصواب،  ،120عليھم حقوقھم

و الصحيح و الغلط وذلك بتنمية قدرته على التمييز وجعله  يقف مع الحق و الصواب و 
الھا من خ7ل فوتستطيع ا/سرة تنمية ذلك في أط كان أھلهمھما  تهمكافحة الباطل و معارض

وتعليمه أن عاقبة الحق و والقدوة و  الترھيبو أساليب التنشئة ا/سرية المختلفة الترغيب
.الصواب ھي النجاح و عاقبة الباطل و الخطأ الخسران  
II   - 4- التربية ا&جتماعية:

يعيشون و يتعاملون مع أقرانھم تعام7  حيث تقوم ا/سرة بتعليم أفرادھا الصغار كيف    
صحيحا و عدم التدخل فيما � يعنيھم من أمور اHخرين و احترام رأي اHخرين و الموازنة 

، كذلك تعمل ا/سرة على إعطاء صورة 121بين حقوقھم و واجباتھم و معرفة مالھم وما عليھم
صطدام بالواقع و يصاب مبسطة على العالم الخارجي الذي يحيط به و ذلك لكي يتفادى ا�

باKحباط و الفشل أو ضعف العزيمة، ھذا ما يساعد الطفل على التكيف أكثر اجتماعيا، كذلك 
و/ن ا/سرة ھي .122جماعة الرفاق ومنتعلم ا/سرة الطفل ما ينبغي توقعه من اHخرين 

م7حظته  البيئة ا�جتماعية ا/ولى التي يتعلم فيھا الطفل الع7قات ا�جتماعية من خ7ل
للع7قات القائمة بين أفراد أسرته لذلك يجب أن تسود ا/سرة أنماط من الع7قات تسودھا 

..    المحبة و ا�حترام المتبادل و الوفاء   
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II   - 5- التربية الدينية: 
تعتبر ا/سرة ھي الجماعة ا/ولى التي يتصل بھا الشخص و يكتسب عن طريقھا سلوكه و 

  .123يمه ا�جتماعية و فكره المستقبلي بل و عقيدته الدينيةمعاييره ا/خ7قية و ق
تستمد ا/سرة أخ7قھا من الدين فتعلم أبناءھا من الفضائل ا/خ7قية كالصدق و الوفاء و  و

ادات بو كذلك ترشد ا/سرة أفرادھا و توجھھم نحو عقيدتھم و تعلمھم أداء الع. 124ا/مانة
عن نھى تعرفھم بدينھم و العمل بما أمر به و ا�بتعاد  المطلوبة منھم و التقرب إلى خالقھم و

/ن ا/بناء ھم أمانة عند آبائھم كان عليھم تربيتھم تربية صالحة و تعليمھم مبادئ و . 125عنه
. الدين و تعاليمه و الطريقة الصحيحة للقيام بالعبادات   

 -III قته بالتحصيل الدراسي في ضوءAسرة التلميذ و عG المستوى التعليمي و الثقافي
 الدراسة الميدانية:

ة بما فيھا من يبالترب هتعتبر ا/سرة الوعاء الثقافي ا/ول الذي يشكل حياة الفرد و تتناول    
ا/م  ا/ب و ھي المساعد ا/ول على نقل ثقافة المجتمع  ةع7قات  أنماط ثقافية تعبر عن ثقاف

عدة  الثقافي لLسرة من خ7ل يمي و التعل المستوىالحديث عن مكن و ي  .126إلى ا/بناء
اKخوة و حجم المكتبة المنزلية و  للوالدين و التعليمي منھا المستوى  أخرى مؤشرات

مجموعة الوسائل التثقيفية المتوفرة بالبيت ومدى استفادة أھل المنزل من كل ھذه الوسائل أي 
الكتب و المج7ت كما  بوانا/ في قراءة أيضا  قد يتمثل والذي ا�ستھ7ك الثقافي  مستوى

.يتمثل في نوع المواد المقروءة  
كما يمكن أيضا ربطه بنمط الع7قات القائمة بين مجموع أفراد ا/سرة و توجھھا نحو  

أبناءھا بأكبر   ديتزو المتعلمة و المثقفة  ا/سرة  مواضيع الدراسة و قضاياھا  إذ تستطيع 
و . يمكن أن يساعدھم في مسيرتھم الدراسيةإلى ما قدر ممكن من الخبرات المفيدة و توجھھم 

/سرة التلميذ في تنشئته و في مدى إدراكه لحاجاته  و الثقافي يؤثر المستوى التعليمي
فمستوى تفكير  ومنه.127الجسمية و النفسية العقلية و ا�جتماعية و كيفية إشباع ھذه الحاجات

ميلھم إلى أو عن القراءة و اKط7ع و مدى الوالدين و اKخوة و مستوياتھم التعليمية و مدى 
ممارستھم لLنشطة الثقافية و طريقة تعاملھم مع وسائط المعرفة و مدى رقي أو انحطاط 
المستوى الثقافي في المنزل كلھا تؤثر في التلميذ و تنعكس على شخصيته و التمييز بين 

غوي و معارفھا العامة و سلوك المستويات الثقافية لLسر من خ7ل لغة ا/سرة و قاموسھا الل
.128أفرادھا  

اجتھدت ھذه الدراسة  في البحث في ھذا الموضوع و طرحت أمام المبحوثين من خ7ل  وقد 
عبارة تخدم البحث عن الع7قة بين المستوى التعليمي و الثقافي   13أداة استمارة ا�ستبيان 

                                                 
.32مرجع سابق ،ص:عبد الباري محمد داود -   123  

.87ص . مرجع سابق. لطيفة طبال -  124  

.199محمد الطيطي و آخرون ،مرجع سابق ،ص  -  125  

.  149علي تعوينات ،مرجع سابق ،ص -  126  

دة الماجستير ،تخصص علم اجتماع التربية، إشراف يودون عبد ،رسالة مكملة لنيل شھاالوسط اGسري و التفوق الدراسي :عادل زرمان - 127 

   .80ص  2005- 2004قسنطينة .العزيز،جامعة منتوري

15:00:ساعة 2007-02-1 : يوم    http://tajdadi.maktoobblog.comM .مسؤولية ا/سرة في التحصيل الدراسي /بنائھا. عبد المجيد الحكامي   

- 128 



يمكن الغوص فيھا من أجل  /سرة التلميذ و تحصيله الدراسي و توصلت إلى نتائج كمية
تم ترتيب ھذه العبارات وفقا لقيمة  وقدشارح  لھا،  يالوصول إلى تفسير سوسيولوج

و ( المتوسط الحسابي لكل عبارة و الدال على شدة موافقة المبحوثين على محتوى العبارة 
و ذلك ) ص/ن المتغير الوسيطي لھا خا23ذلك بالنسبة لجميع العبارات باستثناء العبارة رقم 

) . 36(ماھو موضح في الجدول رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    جدول رقم (37) يبين متوسطات معد&ت المبحوثين تبعا للمتغيرات الوسيطية للفرضية 
       ا$جرائية  الثانية:

2007/2008متوسطمعد&ت الفصل اGول  المتغير الوسيطي  
يمي ل]بالمستوى التعل  10.70 المستوٮالمتوسط فأقل  

 10.86 المستوٮالثانوي فأكثر

 10.82 المستوٮالمتوسط فأقل  المستوى التعليمي ل]م
 10.97 المستوٮالثانوي فأكثر

المستوى  يليدھم إخوة ف وجودإحوةفي المستوى الجامي
 الجامعي

10.66 

 يليس ليدھم إخوة ف
 المستوى الجامعي

10.85 

 
III:  -1-تشجيع  التلميذ على الوصول إلى مستويات عليا و عAقته بتحصيله الدراسي

يشھد العالم تطورات سريعة و مھمة في شتى المجا�ت العلمية و الثقافية ما يجعل السعي 
/جل العلم و المعرفة واجبا على كل فرد في العالم، /نه و بغير س7ح العلم � يستطيع 

معطيات العلمية الحديثة، ويعتبر الصعود في سلم التعليم الرسمي اKنسان أن يتأقلم مع ال
فرصة من أجل بناء الفرد الشخصية العلمية والثقافية التي تساعده في فھم و مسايرة النظام 
المعرفي العالمي، لذلك فإنه على ا/سرة تربية أبنائھا على عدم تقبل المستويات العلمية 

يھا أن تعمل على غرس حب المستويات التعليمية العليا في البسيطة و التوقف عندھا، بل عل
.نفوس أبنائھا منذ مراحل تعليمھم ا/ولى تحفيزا لھم لما يجب أن يكونوا عليه مستقب7  

و عمل التلميذ على تحقيق حلمه بالوصول إلى المستويات العليا � بد أن يشجعه على 
ئج، وقد بحثت ھذه الدراسة في الع7قة بين ا�جتھاد و الدراسة أكثر من أجل على أحسن النتا

تشجيع ا/سرة و حثھا /بنائھا على المستويات الدراسية العليا و بين محاولتھم ل7جتھاد أكثر 
).36(من أجل ذلك، فتوصلت إلى جمع بيانات كمية معبرة مبينة في الجدول رقم   

87.09  حيث يتضح أن نسبة و التشجيع من طرف من مجموع المبحوثين يتلقون الحث %  
أسرھم من أجل المواصلة إلى مستويات تعليمية عليا، ما يؤدي بھم إلى المحاولة و ا�جتھاد 
10.32أكثر، بينما عبر ما تمثله نسبة  و ما مثلته نسبة " أحيانا " بالبديل %   2.58 فقط %  



على ھذه النقطة و يعبر المتوسط الحسابي بقيمته العالية و البالغة " أبدا " بالبديل  2.84 على  
اتفاق جد قوي بين المبحوثين حول قيام أسرھم بتشجيعھم و حثھم على المواصلة إلى 
المستويات الدراسية العليا، و ما يثبت قلة التشتت بين آراء المبحوثين ھو قيمة ا�نحراف 

لمعياري البالغة ا 0.16 203.03  ²و قيمة كا  دالة إحصائيا على الع7قة بين التشجيع ا/سري  
.و بذل التلميذ لمجھود أكبر   

و يأتي تشجيع ا/سرة /بنائھا في مواضيع العلم و الحث عليه انط7قا من إدراكھا و و    
لمتحكم في إدراك ا/سرة وعيھا بالقيمة الحقيقية له و للفرق بين المتعلم و غيره، و لعل ا

وعيھا با/مور العلمية و قيمة العلم ھو المستوى الثقافي و العلمي للوالدين، ومن خ7ل 
  الجدول رقم

يتضح أن التشجيع ا/سري المتمثل في تشجيع ا/ب و ا/م للتلميذ على المواصلة إلى ) 38(
و أن ھناك فروقا دالة . للوالدين أعلى الدرجات العلمية يتزايد وفقا لتزايد المستويات العلمية

إحصائية بين استجابات المبحوثين حول تشجيع أسرھم لھم للمواصلة إلى مستويات دراسية 
 ²عليا و ذلك لصالح أبناء اHباء المستويات التعليمية الثانوية فأكثر، حيث جاءت قيمة كا

Lوھي  5.93ب تساوي المحسوبة بين استجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي ل
.تلك ا�ستجابات    نتؤكد الد�لة اKحصائية للفروق بي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول رقم (38) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي 
الثانوي فأكثر و اGبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل نحو تشجيع  التلميذ 
 على الوصول إلى مستويات عليا و عAقته بتحصيله الدراسي:
 

 اGب
  

²كا  مج  
 ت

1=أبدا س  م  2=أحيانا س   3=دائما س    البدائل  
ت×س % ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

5.93 64 2.76 

6.25 4 4 10.93 14 7 82.81 159 53 

المستوى المتوسط 
 فأقل



91 

2.90 0 0 0 9.89 18 9 90.10 246 82 

المستوى الثانوي 
 فأكثر

 مج ت 135 مج ت 16 مج ت 4 مج ت 155
 اGم
 

المستوى المتوسط  72 216 82.75 11 22 12.64 4 4 5.59 2.78 87 19.19
 فأقل

المستوى الثانوي  63 189 92.64 5 10 7.35 0 0 0 2.92 68
 فأكثر

 مج ت 135 مج ت 16 مج ت 4 مج ت 155

وى التعليمي الثانوي أو الجامعي يشجع أبناؤه أكثر على النجاح و فا/ب صاحب المست
المواصلة إلى التعليم الجامعي،انط7قا من إدراكه أن المتعلم و صاحب الشھادات العليا 
يستطيع التأقلم أكثر مع بحار المعرفة المتزايدة عمقا كل يوم، و يفسر الفرق بين المتوسط 

ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل، و البالغ  الحسابي �ستجابات أبناء اHباء 2.76 و بين  
المتوسط الحسابي �ستجابات أبناء اHباء ذوي المستوى التعليمي الثانوي فأكثر، و البالغ 
2.90 ذلك الفرق الواضح بين النتائج المدرسية لكل من الفئتين أيضا و الموضحة في الجدول  

توصلت دراسة وقد )37(رقم   
إلى أنه كلما زاد و ارتفع المستوى التعليمي " ئة ا/سرية و التحصيل الدراسي لLبناء التنش"  

.129لLب كلما كانت نتائج ا/بناء جيدة و العكس صحيح  
1985و في دراسة أجريت عام  في سوريا حول عينة من ط7ب جامعة دمشق، وجد أن عدد  

رج الثقافي لLب و أنھم يتوزعون في الط7ب في التعليم العالي يميل إلى التزايد وفقا للتد
المحسوبة بين  ²جاءت قيمة كا وقد. 130الفروع العلمية الھامة، كلما تم التدرج التعليمي لLب

مؤكدة لوجود  19.19استجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي لLم تساوي 
م /بنائھا على المضي فروق دالة إحصائيا بين ا�ستجابات، وبالتالي تزيد نسبة تشجيع ا/

قدما للوصول إلى المستويات التعليمية العليا تبعا �رتفاع المستوى التعليمي لھا، و يتضح من 
خ7ل الجدول أن أبناء ا/مھات ذوات المستوى التعليمي الثانوي يتلقون ھذا التشجيع بنسبة 
92.64 رسية أحسن من منھم ما يجعلھم يثابرون أكثر في دراستھم و يحققون نتائج مد% 

فانتماء التلميذ إلى أسرة فيھا أبوان  ومنه.أبناء ا/مھات ذوات المستوى التعليمي المتوسط فأقل
.متعلمان تعلما ذا مستوى عال، يعني تشجيعا و اھتماما أكبر انط7قا من تفھم أكثر  

عليا و لتحليل استجابات المبحوثين نحو تشجيع  التلميذ على الوصول إلى مستويات  وكنتيجة
يمكن القول أن ھناك ع7قة بين تشجيع ا/سرة إبنھا التلميذ على  ع7قته بتحصيله الدراسي
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الوصول إلى مستويات عليا و ارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، وتزيد مستويات ھذا 
.التشجيع بانتماء التلميذ إلى أسرة تكون فيھا اا/م ذات مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي   
III :  -2- حث اGسرة أبناءھا على ا&جتھاد في طلب العلم و عAقته بتحصيلھم الدراسي

تتفرع وظائف ا/سرة نحو أبنائھا في كل مراحل حياتھم من ا�ھتمام بھم أطفا� إلى    
إحاطتھم بالرعاية كبارا، ولعل ما يحتاجه التلميذ إضافة إلى اھتمام أسرته بكل جوانب حياته 

ھا به كتلميذ عليه تجاوز الكثير من صعوبات الدراسة ومراحلھا، لذلك كفرد فيھا، ھو اھتمام
يجب على ا/سرة أن تحث أبناءھا على احتمال مصاعب الدراسة و تجاوزھا با�جتھاد 
والمثابرة، من خ7ل إعطائھم صورة حسنة على حب العلم و ا�جتھاد في طلبه و إقناعھم بأن 

انا ديننا بالقيـــام بھا، وذلك من أجل جعلھم يحصلون طلب العلم من أحسن ا/عمال التي أوص
على نتائج مدرسية مرضية، و /ن ھذا التشجيع مھم في حياة التلميذ تساءلت الدراسة في 
الع7قة بينه و بين زيادة اجتھاد التلميذ من عدمھا فتوصلت إلى ما يتبين من خ7ل الجدول 

)36(رقم   
إذ اتضح  أن نسبة   83.87 بحوثين يتلقون دائما التحفيز و الحث على طلب العلم من الم%  

14.83من طرف أسرھم ما يجعلھم يواظبون أكثر في دراستھم، أما  منھم يتلقون ھذا %  
1.29الحث لكن أحيانا فقط، بينما عبر ما تمثله نسبة  حول " أبدا " من المبحوثين بالبديل %  

دراسية، و يعبر المتوسط الحسابي حث أسرھم لھم ما يعرضھم للفشل أمام الصعوبات ال
2.82البالغة قيمته  عن التفاف مھم للمبحوثين حول ھذه النقطة و الدليل على عدم تشتت  
0.16اHراء ھو قيمة ا�نحراف المعياري  و المساوية  ²و تأتي قيمة كا.  182.43 دالة  

على طلب  ذللتلمي على الع7قة القائمة بين الحث ا/سري"دائما "إحصائيا  لصالح القائلين 
.للدراسةالعلم و ميله أكثر   

و /ن ا/سرة التي تتصف بالدفء و الحساسية و التقبل ھي أكثر فائدة /بنائھا، /نھم 
، خاصة إذا تمكنت من تفھم مراحل نموھم و عرفت 131سيشعرون با/من و السعادة فيھا

ن أھم قضية في حياة أحسن ا/ساليب لمخاطبتھم و الحوار معھم فيما يخص حياتھم، و /
التلميذ ھي دراسته و مشاكلھا، يأتي دور ا/سرة مھما جدا في حثه على المواصلة و الصبر 
و متمث7 في نصائح الوالدين و إرشاداتھما حول أھمية العلم و ضرورته انط7قا من نظرتھما 

متحكم في إلى ھذا الموضوع و النابعة أص7 من درجة مستواھما التعليمي  و الثقافي ال
دور العائلة و المدرسة في رسوب الطلبة " إذ تثبت دراسة موسومة بـ . آرائھما حول الدراسة

في المدارس المتوسطة أن انخفاض المستوى التعليمي لLبوين يضر بطريقة أو بأخرى 
بالمسيرة الدراسية للتلميذ في معظم الحا�ت، إذ أنه حينما يكون المستوى التعليمي لLبوين 

طئا فإن قيمھما و مواقفھما نحو الدراسة و التحصيل العلمي تكون ھامشية أو سلبية، حيث وا
.�132 يميل ا/بوان إلى تشجيع أبنائھم على الدراسة و التحصيل  
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جدول رقم (39) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي 
الثانوي فأكثر و اGبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل نحو حث اGسرة أبناءھا 
 على ا&جتھاد في طلب العلم و عAقته بتحصيلھم الدراسي:
 

 اGب
  

²كا  مج  
 ت

1=أبدا س  م  2=أحيانا س   3=دائما س    البدائل  
ت×س % ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

1.70 64 2.79 

3.12 2 2 14.04 18 9 82.81 195 53 

المستوى 
 المتوسط فأقل

91 

2.84 0 0 0 15.38 28 14 84.61 231 77 

المستوى 
 الثانوي فأكثر

 مج ت 130 مج ت 23 مج ت 2 مج ت 155
 اGم
 

المستوى  69 207 79.31 17 34 19.54 1 1 1.14 2.78 87 3.45
 المتوسط فأقل

ى المستو 61 183 89.70 6 12 8.82 1 1 1.47 2.88 68
 الثانوي فأكثر

 مج ت 130 مج ت 23 مج ت 2 مج ت 155

 
أن ھناك فروقا دالة بين استجابات المبحوثين نحو ھذه الفكرة و ) 39(و يبين الجدول رقم 

ذلك حسب متغير المستوى التعليمي للوالدين لصالح أبناء الوالدين ذوي التعليم الثانوي و 
سب متغير المستوى التعليمي لLب و ا/م  المحسوبة ح ²كاالجامعي ، حيث جاءت قيمة 

.المجدولة   ²كاعلى التوالي أكبر من قيمة  3.45ثم  1.70  
إذ أن حث ا/ب .ما يعني أن ھناك فروقا بين تشجيع اHباء /بنائھم حسب مستواھھم الدراسي 

ء /بنائه على حب العلم و السعي في طلبه يتزايد وفقا �رتفاع مستواه التعليمي، إذ جا
المتوسط الحسابي /بناء اHباء ذوي المستوى التعليمي الثانوي فأكثر أعلى من المتوسط 

.الحسابي /بناء اHباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل  
كما أن ا/م ذات المستوى التعليمي ا/كبر أكثر تفھما و حثا /بنائھا على السعي وراء العلم  

89.70و الدراسة، حيث عبر  ن أبناء ا/مھات ذوات المستوى التعليمي الثانوي و م%  
على أن أسرھم تحثھم دائما على ا�جتھاد في دراستھم، ما يساعدھم على تحمل  الجامعي

مصاعبھا و امتحاناتھا بكل جد و اھتمام و تحصـــيل نتائــج دراسية مرضية، ولعل ذلك ما 
ات ذوات المستوى التعليمي المتوسط يفسر الفرق بين مستوى نتائجھم و نتائج أبناء ا/مھ

فأقل، والذين يتلقون اھتماما و حثا أقل من طرف أمھاتھم فيما يخص دراستھم و شؤونھا، ما 
يمكن أن يؤثر على مستقبلھم العلمي، وقد أثبتت دراسة أجريت على عينة من ط7ب جامعة 

ذويھم، كما أثبتت أن دمشق، أن وتيرة التحاق الط7ب ترتفع بارتفاع المستوى التعليمي ل



معدل الترابط كان مرتفعا بين نسبة تسجيل الط7ب في الفروع الجامعية الھامة كالطب و 
.133الھندسة، و المستوى التعليمي لذويھم  

لتحليل استجابات المبحوثين نحو حث ا/سرة أبناءھا على ا�جتھاد في طلب  وكنتيجة     
لقول أن ھناك ع7قة بين حث ا/سرة أبنھا التلميذ العلم و ع7قته بتحصيلھم الدراسي يمكن ا

على ا�جتھاد في طلب العلم و ارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، وتزيد مستويات ھذا الحث 
بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل 

.والدان ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أقل مستوياته بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا ال  
III -3- تنمية اGسرة الرغبة الدائمة في النجاح في نفوس أبنائھا و عAقتھا بتحصيلھم 
 الدراسي:

إن أسمى ما تتطلع إليه ا/سرة ھو نجاح أبنائھا في حياتھم العلمية قب7 و العملية بعدا، لذلك    
ھذه ا/ھداف، ولعل كل جھودھا � تساوي تربيتھم  فھي � تدخر جھدا قد يوصل أبناءھا إلى

على حب النجاح و التطلع الدائم إليه، إذ أنھا و بغرسھا لھذه القيمة في أنفسھم تستطيع تركھم 
يسرحون في بحر الحياة واثقة كل الوثوق يوصلھم إلى شاطئ النجاح،و تأتي تربية التلميذ 

ال على تحديد الفرد /ھداف حياته و على حب النجاح و السعي إليه كأسلوب حضاري د
التمسك بھا، فھناك فرق شاسع بين التلميذ الذي يذھب كل صباح إلى المدرسة بغية تحقيق 
ھدف معين أ� وھو النجاح في دراسته و بعدھا النجاح في حياته، وبين التلميذ الذي يذھب 

كأي فرد يستطيع إلى المدرسة كل صباح دونما تفكير في أي ھدف يسعى إلى تحقيقه، و
.التلميذ الواعي تحديد أھدافه  و الوصول إليھا أحسن من غيره غير المحدد لھا  

تبين من خ7ل استثارة الدراسة الحالية لھذه النقطة المتعلقة بتنمية ا/سرة رغبة النجاح  وقد
 الدائمة في أبنائھـم و اجتھادھم و مثابرتھم في دراستھم وتوصلت إلى ما يوضحـه الجدول

) 36(رقم   
عبر ما تمثله نسبة  وقد 74.19 تحاول تنمية " دائما " من مجموع المبحوثين أن أسرھم %  

الرغبة الدائمة في النجاح في نفوسھم ما يجعلھم يجتھدون في دراستھـــم أكثر، بينما عبر 
21.29 فقط، بينما " أحيانا " من مجموع المبحوثين أيضا أن أسرھم تحاول ذلك لكن %  

نسبة جاءت  4.51 أن " أبدا " و ھي ما يمثل باقي المبحوثين يقرون أن أسرھم � تحاول%  
2.69تنمي فيھم رغبة النجاح، و تأتي قيمة المتوسط الحسابي و البالغة  دالة على التفاف  

، وما يزيد من عدم قيمة التشتت بين آراء "دائما " �بأس به بين أراء المبحوثين نحو البديل 
قيمة ا�نحراف المعياري البالغة  المبحوثين ھو 0.14 دالة احصائيا على أن  ²، و تأتي قيمة كا 

.ھناك ع7قة بين تنمية ا/سرة لحب النجاح في نفوس أبنائھم و اجتھادھم أكثر  
و تعتبر ا/سرة ھي الجماعة ا/ولى التي يتصل بھا الفرد و يكتسب عن طريقھا سلوكه و 

، فا/سرة المشجعة على قيمة النجاح و الرغبة دائما 134تقبليمعاييره ا�جتماعية و فكره المس
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فيھا، تجعل في أبنائھا رغبة في تحقيق النجاح على كل ا/صعدة، و تبني فيھم عدم تقبل 
الفشل و عدم الرضوخ له، و لن يتأتى ذلك لھم إ� با�جتھاد و الدراسة و المثابرة، فا/سرة 

.يما تؤمن بھاالمتعلمة تحاول أن تنمي في أطفالھا ق  
تعمقت ھذه الدراسة في البحث عن الفرق بين حث ا/سر /بنائھا على الرغبة الدائمة  وقد     

إلى ما يوضحه الجــــدول رقم  تفي النجاح حسب متغير المستوى التعليمي للوالدين فتوصل
عليم حيث يبين الجدول أن ھناك فروقا  دالة إحصائيا لصالح أبناء اHباء ذوي الت) 40(

الثانوي فأكثر بين استجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي لLب، حيث جاءت 
.المجدولة  ²أكبر من كا11.53المحسوبة  بين استجاباتھم و البالغة   ²كا  

جدول رقم (40) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي 
الثانوي فأكثر و اGبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل  نحو تنمية اGسرة 
 الرغبة الدائمة في النجاح في نفوس أبنائھا و عAقتھا بتحصيلھم الدراسي :
 

 اGب
  

²كا  مج  
 ت

1=أبدا س  م  2=أحيانا س   3=دائما س    البدائل  
ت×س % ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

11.53 64 2.59 

6.25 4 4 28.12 36 18 65.62 126 42 

المستوى المتوسط 
 فأقل
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2.76 3.29 3 3 16.48 30 15 80.21 219 73 

المستوى الثانوي 
 فأكثر

 مج ت 115 مج ت 33 مج ت 7 مج ت 155
 اGم
 

المستوى المتوسط  58 147 66.66 24 48 27.58 5 5 5.74 2.60 87 5.85
 فأقل

المستوى الثانوي  57 171 83.82 9 18 13.23 2 2 2.94 2.80 68
 فأكثر

 مج ت 115 مج ت 33 مج ت 7 مج ت 155

تبين أن ا/ب صاحب المستوى التعليمي الجامعي أو الثانوي يشجع أبناءه بصفة  وقد     
80.21دائمة على عدم تقبل أقل من النجاح دائما في الدراسة، وتدل على ذلك نسبة  من %  

، فا/ب الذي سبق له النجاح في حياته المدرسية � يرضى "دائما " قائلين نسبة المبحوثين ال
أن يرى أبناءه فاشلين في دراستھم، وھو بذلك يختلف عن ا/ب الذي فشل في حياته الدراسية 
في طريقة اKقناع، إذ يعتبر ا/ول قدوة للنجاح بينما يعتبر الثاني قدوة للفشل، وما يؤكد ذلك 

و يكتسب الت7ميذ مواقفھم تجاه .بين نتائج كل من أبناء صنفي الوالدين ھو الفرق القائم
المدرسة و التعليم من أسرھم /ن آباء الت7ميذ متدني التحصيل عادة مايولون أھمية للنجاح 

.135أقل مما يفعل آباء الت7ميذ ذوي التحصيل الدراسي المرتفع  
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تجابات المبحوثين حسب متغير المستوى أن ھناك فروقا بين اس) 40(و كما يبين الجدول رقم 
 ²أكبر من كا5.85المحسوبة بين استجاباتھم و البالغة قيمتھا ²التعليمي لLم، حيث جاء كا

.المجدولة، و ھي بذلك دالة إحصائيا على الفرق بين استجابات المبحوثين  
عينة و تعلمھم فا/م الجامعية أو الثانوية على ا/قل تستطيع أن ترسم /بنائھا أھدافا م  

الوصول إليھا، و تعتبر النجاح في دراستھم أسمى ا/ھداف في نظرھا، لذلك تعمل على 
تعليمھم كيف يحققونه، رغبة منھا في حصول كل واحد منھم على شھادة مناسبة و مؤھلة له، 
و يعبر المتوسط الحسابي �ستجابات أبناء ا/مھات ذوات المستوى الثانوي فأكثر و البالغة 
2.80قيمته  أي أن أسرھم ترغبھم دائما في حب . على التفاف كبير لھؤ�ء على البديل دائما 

النجاح و السعي إليه، بينما قد تنصح ا/م ذات المستوى المتوسط فأقل أبناءھا في مجا�ت 
الدراسة و العلم، ولكن بطريقة قد تقترب إلى الطرق البدائية مبتعدة بذلك على تحديدھا 

   ./ھدافھم
لتحليل استجابات المبحوثين نحو تنمية ا/سرة الرغبة الدائمة في النجاح في نفوس  وكنتيجة

أبنائھا و ع7قتھا بتحصيلھم الدراسي يمكن القول أن ھناك ع7قة بين تنمية ا/سرة الرغبة 
الدائمة في النجاح في نفس ابنھا التلميذ على ا�جتھاد في طلب العلم و ارتفاع مستوى 

ه الدراسي ، وتزيد مستويات ھذه التنمية بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان تحصيل
ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل مستوياتھا بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا 

. الوالدان ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أقل   
III:  -4- حث التلميذ على المراجعة المنزلية و عAقته بتحصيله الدراسي 

إذا كانت وظيفة المدرسة ھي تعليم التلميذ و تزويده بالمعلومــات و المعارف العلمية، فإن    
وظيفة ا/سرة ھي تعليم أبنائھا المھارات التي تمكنھم من المحافظة على ھذه المعلومات و 

عة المنزلية، ا�ستفادة منھا و ذلك من خ7ل تدريبھم على أحسن طرق المذاكرة و المراج
والتي بدونھا تفقد المعلومات قيمتھا الحقيقية و � يستفيد منھا التلميذ، و � يستطيع بعد ذلك 
ترتيبھا و استرجاعھا بطريقة جيدة يوم ا�متحان مما يفقده فرصة أكبر للحصول على نتائج 

ة ا/سرة تبين من خ7ل تساؤل في ھذه الدراسة حول الع7قة بين تنمي وقدمدرسية أحسن، 
لروح المثابرة على المراجعة المنزلية لدى التلميذ و تحسن مستواه الدراسي ما ھو موضح 

) .36(في الجدول  رقم   
70.32حيث عبر  أن تنمي فيھم  ا�جتھاد و " دائما " من المبحوثين أن أسرھم تحاول %  

تمثله نسبة  نتائج أحسن، أما ما زالمراجعة المنزلية اليومية ما يساعدھم على إحرا 23.87   %
حول ھذه النقطة و عبر " أحيانا " من المبحوثين عبرت بـ  5.80 " أبدا " من المبحوثين بـ%  

أي أنھا � تتلقى أبدا نصحا و إرشادا من طرف أسرھا حول أھمية المراجعة المنزلية، و تأتي 
2.64قيمة المتوسط الحسابي و البالغة  و .حول ھذه النقطة تعبر عن اتفاق مھم بين المبحوثين 

دالة إحصائيا لصالح القائلين نعم، وذلك بقيمة  ²تأتي قيمة كا 103.01  .  
و تأتي تنمية روح المثابرة في التلميذ من قبل ا/سرة إيمانا منھا بأن الوسيلة ا/نجع ل7ستفادة 

مكن العلمية و العملية من المعلومات ھو مراجعتھا و مذاكرتھا بعد العودة إلى المنزل، وي
ذ الصغر على مراجعة دروسھم بانتظام، ومنالقول أن ا/سرة الواعية ھي التي تعلم أبناءھا 

وذلك وعيا منھا بأھمية و فائدة ذلك، ولعل ھذا الوعي � يتأتى من فراغ بل ينطلق من 
                                                                                                                                                         

  



مستواھا التعليمي المساعد لھا على فھم ما يكتنف العملية التعليمية من تعقيدات � يمكن 
عليھا إ� بالعمل الدءوب و المراجعة المتواصلة، و /ن الت7ميذ يكتسبون مواقفھم التغلب 

من اتجاھات و مواقف أسرھم نحوھا، ھذه ا�تجاھات و الموقف التي  ااتجاه المدرسة انط7ق
.تكون منسجمة و المستوى التعليمي لھا، أي ا/سرة  

رة وقدالتعليمية البسيطة أھمية أقل ن ھم من ذوي المستويات والذيحيث يولي آباء الت7ميذ 
أضعف على تفھم و فھم ما يجب أن يقوموا به من أجل مساعدة أبنائھم في قضايا دراستھم، و 

و .على ا/رجح إن ھؤ�ء اHباء يستطيعون مساعدة أبنائھم في النجاح في مسيرتھم الدراسية 
ھون إلى كيفية سير أبنائھم في ھم � يشجعون ا�ھتمامات الفكرية تجاه المدرسة كما � ينتب

.136حياتھم المدرسية   
وقد خلصت ھذه الدراسة إلى أن ھناك فروقا ذات د��ت إحصائية بين استجابات المبحوثين  

التعليمي  ىأو أكثر و ذلك  حسب متغير المستو يلصالح أبناء الوالدين ذوي التعليم الثانو
).41(للوالدين كما يوضحه الجدول رقم   

 
جدول رقم (41)) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي 
الثانوي فأكثر و اGبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل نحو حث التلميذ على 
 المراجعة المنزلية و عAقته بتحصيله الدراسي:
 

 اGب
  

²كا  1=أبدا س  م  مج ت  2=أحيانا س   3=دائما س    البدائل  
ت×س % ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

16.46 64 2.57 
10.93 7 7 20.31 26 13 68.75 132 44 

المستوى 
 المتوسط فأقل

91 
2.69 2.19 2 2 26.37 48 24 71.42 195 65 

المستوى 
 الثانوي فأكثر

 مج ت 109 مج ت 37 مج ت 9 مج ت 155
 اGم
 

المستوى  57 171 65.51 23 46 26.43 7 7 8.04 2.57 87 4.78
 المتوسط فأقل

المستوى  52 156 76.47 14 28 20.58 2 2 2.94 2.73 68
 الثانوي فأكثر

 مج ت 115 مج ت 33 مج ت 7 مج ت 155

 
المحسوبة بين استجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي لLب  ²إذ جاءت قيمة كا 

يمكن القول أنه كلما ارتفع  ومنه. المجدولة ²ي أكبر من قيمة كاو ھ 16.46مساوي لـ 
المستوى التعليمي لLب أو ا/م زادت تنميتھم لروح المثابرة في أبنائھم المتتلمذين، فا/ب ذو 
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المستوى المتوسط فأقل، أقل نصحا و إرشادا /بنائه بأن يتجھوا نحو المذاكرة و المراجعة 
.نه � يستطيع مساعدتھم في ذلك أو� و /نه � يعي جيدا أھميتھااليومية لدروسھم، و ذلك /  

أما ا/ب ذو المستوى التعليمي الثانوي و الجامعي، فھو أكثر حرصا و متابعة لمراجعة أبنائه 
لدراستھم، و ذلك /نه يستطيع مساعدتھم في مراجعة بعض المواد، كما و أنه يعي أكثر من 

ربوية لتعويد التلميذ على المراجعة اليومية لدروسه، و لعل ذلك غيره ا/ھمية العلمية و الت
باب من أبواب تفسير الفرق بين مستوى نتائج أبناء اHباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط 

 ²كما جاءت قيمة كا.  فأقل، و أبناء اHباء ذوي المستوى التعليمي الجامعي و الثانوي
و 4.78سب متغير المستوى التعليمي لLم  مساوية لـ المحسوبة بين استجابات المبحوثين ح

فا/م الجامعية و الثانوية أكثر اھتماما و متابعة لتنمية روح .المجدولة  ²قيمة كا ھي أكبر من
المثابرة على المراجعة المنزلية /بنائھا إيقانا منھا بأن التعليم � يتأتى إ� بالمثابرة  و 

طيع مساعدة أبنائھا في حل بعض واجباتھم و فھم دروسھم، ا�جتھاد، ضف إلى ذلك أنھا تست
معلى ا/قل تستطيع الجلوس معھم و مشاركتھم جو الدراسة المنزلية ما يعطيھم روحا أسرية 
مشجعة على حب العلم و ا�جتھاد في طلبه،بينما تقل قدرة ا/م ذات المستوى التعليمي 

قھر صعوبة الدراسة بالمراجعة و فتح  المتوسط فأقل في التشجيع الفعلي /بنائھا على
التمارين، و ذلك /نھا ذات مستوى تعليمي أقل من أن يساعدھا على فھم ضرورة ذلك، و 
ھذا ما يمكن أن يتسبب في تعود أبنائھا على جعل دروسھم تتراكم إلى يوم ا�متحان، ما 

من أقرانھم أبناء ا/م يصعب عملية فھمھا و استيعابھا ثم التسبب في تحصلھم على نتائج أقل 
الجامعية و الثانوية المشجعة و المثابرة على تعود أبنائھا على المراجعة المنزلية اليومية، 

) .37(ما يوضحه الجدول رقم  وھو  
لتحليل استجابات المبحوثين نحو حث التلميذ على المراجعة المنزلية و ع7قته  وكنتيجة

7قة بين حث ا/سرة ابنھا التلميذ على المراجعة بتحصيله الدراسي يمكن القول أن ھناك ع
المنزلية  وارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، وتزيد مستويات ھذا الحث بانتماء التلميذ إلى 
أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل مستوياته بانتماء التلميذ 

. عليمي متوسط أو أقل إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى ت  
III:  -5- توفير اGسرة الھدوء Gبنائھا المتتلمذين و عAقته بتحصيلھم الدراسي

يحتاج التلميذ لجو أسري يسوده التكامل من أجل مساعدته في القيام بدوره كمتعلم، ھذا 
ظما، التكامل الذي قد يشمل والدان متفھمان واعيان و إخوة متعاونون و جوا ھادئا و بيتا من

ما يعطيه نفسا مريحا و يجعل من المنزل بالنسبة للتلميذ ملجأ يستعين به من أجل الراحة و 
ا�ستعداد ليوم دراسي جديد، وعلى ا/سرة توفير ھذا المطلب /نه و بغيره قد يصعب كثيرا 
على التلميذ ممارسة حياته المدرسية وسط جو تمLه الفوضى المادية و المعنوية، و/ھمية 

ا الموضوع و انط7قا من أن توفير الھدوء في المنزل ھو سلوك ينم على المستوى ھذ
الحضاري و الثقافي لLسرة، عمدت ھذه الدراسة �ستثارة ھذا الموضوع رغبة منھا في 

). 36( البحث عن واقعه و نتائجه، فتوصلت إلى ما يوضحه الجدول رقم   
59.35إذ يتبين أن  رة أسرته على توفير وقدحول اھتمام " ائما د" من المبحوثين عبر بـ % 
33.54الھدوء المناسب له للدراسة و ا�جتھاد، بينما عبر ما تمثله نسبة   على" أحيانا " بـ % 
7.09نفس الفكرة، وتأتي النسبة ا/خيرة و ھي  و ھم بذلك " أبدا " ليعبر ممثليھا بـ %  

ا، و تعبر قيمة المتوسط الحسابي على يؤكدون عدم توفير أسرھم لما يحتاجونه من ھدوء دائم
2.51التفاف � بأس به حول ھذه الفكرة حيث بلغت قيمته  و ما يثبت ضعف التشتت بين  



0.13آراء المبحوثين ھو قيمة ا�نحراف المعياري و البالغة  المساوية  ²، و تأتي قيمة كا 
63.50 " .دائما " دالة إحصائيا لصالح القائلين    

ن  أھمية الجو المنزلي الھادئ و المريح بالنسبة للتلميذ بالغة، /نه يمكنه من المؤكد أ ومن   
تجديد طاقاته التي استنزفت خ7ل اليوم الدراسي، و يساعده على مراجعة أحسن لدروسه و 
حل تطبيقاته، و على العكس من ذلك يمثل الجو الفوضوي مشكلة بالنسبة للتلميذ، قد تجعله 

دور العائلة و " أثبتت دراسة  وقد.أنه أن يضر بنتائجه المدرسيةيعاني نفسيا ما من ش
أن عدم توفر تسھي7ت الدراسة في " المدرسة في رسوب الطلبة في المدارس المتوسطة 

البيت غالبا ما تدفع ا/بناء إلى العزوف عن الدراسة و التھرب من التزاماتھا بحجة الظروف 
.137المنزلية التي تحول دون دراستھم  

أن للجو ا/سري السائد " التنشئة ا/سرية و التحصيل الدراسي لLبناء " ا توصلت دراسة كم
داخل البيت دخل في نوعية تحصيل ا/بناء، حيث بينت أنه كلما ساد الشجار و الفوضى في 

.138المنزل زادت معاناة ا/بناء، ما يمنعھم من التركيز في الدراسة  
و المتفھمة /بنائھا انط7قا من مستواھا التعليمي العالي، و يمكن القول أن ا/سرة المقدرة  

ھي ا/كثر قدرة على التحكم في ھدوء منزلھا من أجل السماح /بنائھا با�جتھاد في دروسھم 
.فض7 عن إعطائھم فرصة للراحة من أتعاب يومھم الدراسي  

المستوى التعليمي المحسوبة بين قيم استجابات المبحوثين حسب متغير  ²حيث جاءت قيمة كا
على التوالي ھي  أكبر من  12.11و  49.27لLب  ومتغير المستوى التعليمي لLم  تساوي  

فا/بوان المتعلمان يستطيعان التحكم أكثر في ھدوء المنزل، وربما . المجدولة  ²قيمة كا
بيتھا و يشاركان أبناؤھما في جو الدراسة المنزلية، إذ تستطيع ا/م المتعلمة إدارة شؤون 

التحكم فيھا أحسن من ا/م غير المتعلمة أو ضعيفة التعليم و التي قد يصبح  منزلھا مسرحا 
لدخول وخروج الجارات و مكان اجتماع بالنسبة لھن، بينما تتمكن ا/م صاحبة التعليم 
الثانوي أو الجامعي من أن تفھم ما يمر به أبناؤھا من مراحل صعبة في الدراسة، و ھي 

و تعكس ھذا التفھم في المحافظة على .ى تضييق ع7قاتھا ا�جتماعية من أجل ذلك تعمل عل
.ھدوء بيتھا و نظامه  

جدول رقم (42) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي 
الثانوي فأكثر و اGبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل نحو توفير اGسرة 
 الھدوء Gبنائھا المتتلمذين و عAقته بتحصيلھم الدراسي:
 

 اGب
  

²كا  1=أبدا س  م  مج ت  2=أحيانا س   3=دائما س    البدائل  
ت×س % ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

49.27 64 2.37 
9.37 6 6 43.75 56 28 46.87 90 30 

المستوى 
 المتوسط فأقل
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91 
2.62 5.49 5 5 26.37 48 24 68.13 186 62 

المستوى 
 الثانوي فأكثر

 مج ت 92 مج ت 52 مج ت 11 مج ت 155
 اGم

 
المستوى  42 126 48.27 35 70 40.22 10 10 11.49 1.96 87 12.11

 المتوسط فأقل
المستوى  50 150 73.52 17 34 25 1 1 1.47 2.72 68

 الثانوي فأكثر
ج تم 92 مج ت 52 مج ت 11 مج ت 155  

 
وتتبع الد��ت اKحصائية المعبرة عن الفروق بين استجابات المبحوثين حسب متغير 

الدال على ھناك ع7قة  وھوالمستوى التعليمي لوالدين فروقا في مستوى نتائجھم الدراسية، 
ا/سرة المتعلمة على توفير الھدوء ال7زم لدراسة أبنائھا و مستوى نتائجھم  بين قدرة

).36(وما يوضحه الجدول رقم وھ.المدرسية  
لتحليل استجابات المبحوثين نحو توفير ا/سرة الھدوء /بنائھا المتتلمذين و  وكنتيجة      

التلميذ  اع7قته بتحصيلھم الدراسي يمكن القول أن ھناك ع7قة بين توفير ا/سرة الھدوء �بنھ
رة للھدوء  بانتماء التلميذ إلى وارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، وتزيد مستويات توفير ا/س

أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل مستوياته بانتماء التلميذ 
. إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أقل   

III:  -6- مشاورة التلميذ  في أمور الدراسة و عAقتھا بتحصيلھم الدراسي
ل المسيرة الدراسية للتلميذ مواقف عديدة يكون فيھا صاحب قرارات قد ترتبط تتخل      

بمستقبله كله، ومثل ھذه القرارات ھو اختياره للشعب التي يريد أن يدرس بھا في الثانوية ثم 
التخصص في ھذه الشعبة، ولعل ما يساعده على اتخاذ القرار الصحيح ھو محاورة أھله و 

إرشادھم، ذلك ما يوفر له فرصة من أجل فھم ما يريده ھو و ما  مشاورتھم له ثم نصحھم و
يراه أھله اتجاھا مناسبا له، و تأتي مشاورة ا/سرة للتلميذ و محاورتھا له كسلوك ينم عن 
اھتمامھا بمستقبله و رغبة منھا في جعله يقرر ما يريده بمساعدتھا، من أجل تعليمه اتخاذ 

لعل اھتمام ا/سرة برأي أبناءھا يعطيھم ثقة أكبر  القرار المناسب في شؤون حياته، و
بالنفس، ما يجعلھم يجتھدون أكثر لتحقيق النجاح في ما تم اختياره كقرار لھم سواء في نوع 
الدراسة أو المؤسسة التي يتعلمون فيھا، و /ن ھذه النقطة مھمة ارتأت الدراسة أن تثير 

بحوثين  منتظمة في الشكل الموضح في حولھا تساؤ� جاءت  اKجابة عنه من خ7ل الم
). 36(الجدول رقم   

إذ عبر ما تمثله نسبة   48.38 من المبحوثين بأن أسرھم دائمة المحاورة و ا�ستشارة لھم %  
فيما يخص مواضيع دراستھم، ما يجعلھم يثقون أكبر بأنفسھم و يھتمون بدراستھم، بينما عبر 
38.06 تمام أسرھم بمناقشة آرائھم في مواضيع حول مشاورة و اھ" أحيانا " بـ %  

ما تمثله نسبة " أبدا " دراستھم، بينما عبر بـ  13.45 ن ينفون تماما والذيمن المبحوثين %  
2.34ھذه الفكرة، و تأتي قيمة المتوسط الحسابي �ستجابات المبحوثين و البالغة  تعبر عن  

يؤكد ذلك ھو قيمة ا�نحراف  التفاف المبحوثين بالقبول النسبي حول ھذه العبارة، وما
0.16المعياري  البالغة  ²، و تأتي قيمة كا  29.78 " .دائما " دالة إحصائيا لصالح القائلين    



إن ميل ا/سرة إلى التسلط و السيطرة في قراراتھا الخاصة بحياة أبنائھا، كنوع من أنواع 
الدرجة التي يضرھم بھا أساليب التنشئة ا�جتماعية، قد يضر بشخصية ھؤ�ء ا/بناء بنفس 

أسلوب ال7إھتمام و التھاون ما يجعلھم غير قادرين على اتخاذ القرار في أبسط أمور حياتھم 
،ذلك أن الطريقة و ا/سلوب ا/مثل ھو أن تكون ا/سرة مرجعا يعود إليه 139و دراستھم

اذ قراره على التلميذ من أجل أخذ خبرات الحياة ا�جتماعية و المدرسية، ما يساعده على اتخ
تربية :يقول عبد هللا صالح علوان في كتابه . اقتناع كامل يساعده في تكملة مشواره بثقة أكبر

ا/مور الھامة التي يجب أن يدركھا المربون جيدا ،و أن يھتموا  ومن"  ا/و�د في اKس7م 
سبه من أعمال ، و معرفة ما يميل إليه الولد من صنائع ، و ما ينا..بھا و يوجھوا نظرھم إليھا 

و � شك أن ا/و�د يختلفون فيما بينھم أمزجة و ذكاء .. ما ينشده في الحياة من آمال و أھداف
يضع الولد في المكان المناسب  والذيفالمربي الحكيم و ا/ب الحصيف ھ..و طاقة و اتزانا 

.140" الذي يتفق مع ميوله ، وفي البيئة الم7ئمة التي  يصلح أن يكون فيھا  
إذ أن ھناك الكثير من اHباء الذين يدفعھم حرصھم على نجاح أبنائھم في حياتھم الدراسية و 
ما بعدھا إلى التدخل و التحكم في اختيار نوع الدراسة التي يزاولونھا، ولعل مرد ذلك إلى 
رغبتھم الشديدة في سير أبنائھم في طريق معين يرونه ا/مثل لوصولھم إلى ما يرقبونه منھم 

نجاح في الحياة العلمية و العملية، و ھم بذلك � يعطون فرصة /بنائھم في اختيار نمط من 
.فيھا نمسيرتھم الدراسية، ما يجعلھم يتعثرو  

توصلت ھذه الدراسة إلى أنه كلما زاد المستوى التعليمي للوالدين زادت نسبة  وقد
ھي نفس النتيجة التي استشارتھما و محاورتھما /بنائھما فيما يخص أمور دراستھم، و 

التي قام  بھا في سوريا على عينة واسعة تقدر بـ  في دراسته  صفوح ا/خرستوصل اليھا 
أسرة سورية حيث بينت أن ھناك ع7قة ارتباطية بين مستوى تعليم ا/بوين و مدى  400

عية بالمئة من اHباء حملة الشھادات الجام7,6و أعلن , استخدام الشدة في العمل التربوي 
و على العكس من ,بالمئة عند اHباء ا/ميين 25ميلھم الى استخدام الشدة في التربية مقابل 

فقط عند % 15من اHباء الجامعيين �عتمادھم أسلوب التشجيع مقابل  % 48,9ذلك أعلن 
اHباء ا/ميين و تشير الدراسة إلى نتائج مماثلة فيما يتعلق بأسلوب التربية و مستوى تعليم 

. 141ما/  
أن ھناك فروقا دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين    ) 43(و يتضح في الجدول رقم   

لصالح أبناء اHباء ذوي المستوى التعليمي الثانوي فأكثر و ذلك حسب متغير المستوى 
.التعليمي للوالد  

جدول رقم (43) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي 
الثانوي فأكثر و اGبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل نحو مشاورة التلميذ  
 في أمور الدراسة و عAقتھا بتحصيلھم الدراسي:
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 اGب
  

²كا  1=أبدا س  م  مج ت  2=أحيانا س   3=دائما س    البدائل  
ت×س % ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

41.54 64 2.10 
21.87 14 14 45.31 58 29 32.81 63 21 

المستوى 
 المتوسط فأقل

91 
2.59 7.69 7 7 32.96 60 30 59.34 162 54 

المستوى 
 الثانوي فأكثر

 مج ت 75 مج ت 59 مج ت 21 مج ت 155
 اGم

 
المستوى  32 96 36.78 39 78 44.82 16 16 18.39 1.49 87 11.31

 المتوسط فأقل
المستوى  43 129 63.23 20 40 29.41 5 5 7.35 2.55 68

 الثانوي فأكثر
 مج ت 75 مج ت 59 مج ت 21 مج ت 155

 
حيث عبر .المجدولة ²أكبر من قيمة كا 41.54بالغة ²حيث جاءت قيمة كا  59.34 من %  

أبناء اHباء أصحاب المستوى التعليمي الثانوي أو الجامعي، على أن أسرھم دائما تحاورھم و 
أقل بكثير و ھي وبنسبةيرونھم في أمور دراستھم، بينما عبر يستش 32.81 من أبناء اHباء %  

أصحاب المستوى التعليمي المتوسط فأقل أن أسرھم تھتم Hرائھم و لكن أحيانا فقط، و لعل 
الفروق الدالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي لLب تنعكس 

كما تبين أن ھناك فروقا ذات د��ت إحصائية .على مستوى نتائجھم الدراسيةبصورة فعلية 
بين استجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي لLم وذلك لصالح أبناء ا/مھات 

و ھي أكبر من قيمة كا 11.31البالغة ²ذوات التعليم الثانوي فأكثر، و دليل ذلك قيمة كا
.المجدولة ²  

مسح مبدئي للفروق في ا�تجاھات بين ا/م و " المعنونة بـ " ھالستيد " سة توصلت درا وقد 
إلى أن أمھات الت7ميذ المتفوقين تحصيليا، تميزن بأنھن أكثر " الطالب منخفض التحصيل 

، و تأتي 142تشجيعا /بنائھن على المناقشة و الجدل و التساؤل و اتخاذ القرارات بحرية أكبر
النتيجة، حيث عبر  ھذه الدراسة لتؤيد ھذه 63.23 من أبناء ا/مھات ذوات التعليم %  

الجامعي و الثانوي، على أنھم ينتمون إلى أسر تھتم بآرائھم و تساعدھم في اتخاذ قراراتھم، 
ولعل المساعد على ذلك ھو أن ا/م المتعلمة أكثر قدرة على تفھم أن /بنائھا ميو� يجب 

توصل باحثون إلى أن أباء الت7ميذ ا/كثر  وقدكما  .تھاعليھا احترامھا و مساعدتھم في تنمي
إضافة إلى ذلك لم يكونوا يبخلون  تحصي7 كانوا أكثر اھتماما و تفھما و تقب7 /بنائھم

بالتشجيع و إبداء ع7مات ا�ستحسان و آيات المدح كلما دعا ا/مر إلى ذلك، و يورد كل من 
لتي أخذت بعين ا�عتبار عوامل المكانة كونجر و بيترسون نتائج إحدى الدراسات ا

إن أسر الت7ميذ المتفوقين كانت تقوم << ا�جتماعية و الذكاء و المستوى الدراسي فيما يلي
با/شياء جماعيا و تحرص على التشاور فيما بينھا و على إشراك أطفالھا في اتخاذ القرارات 
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بوي و الثقة و التفاؤل و أبعد ما تكون عن العائلية كما كانت تميل إلى إبداء ع7مات التقبل ا/
..143المراقبة المبالغ فيھا للطفل و عن النظام شديد القسوة و  يقول عبد هللا صالح علوان في  

ا/مور الھامة التي يجب أن يدركھا المربون جيدا ،و  ومن"  تربية ا/و�د في اKس7م :كتابه 
فة ما يميل إليه الولد من صنائع ، و ما يناسبه معر..أن يھتموا بھا ، و يوجھوا نظرھم إليھا 

و � شك أن ا/و�د يختلفون فيما بينھم .. من أعمال ، و ما ينشده في الحياة من آمال و أھداف
يضع الولد في  والذيفالمربي الحكيم و ا/ب الحصيف ھ..أمزجة و ذكاء و طاقة و اتزانا 

. 144" يئة الم7ئمة التي  يصلح أن يكون فيھا المكان المناسب الذي يتفق مع ميوله ، وفي الب
أسرته و تشجيعھا له بطرق غير مبالغ فيھا و إعطائه  من قبل التلميذ/ن الثقة في قدرات 

.سبيل لجعله أكثر ثقة بنفسه  أمثلة حية على ا�ھتمام بالعلم و الدراسة  
ليمي للوالدين إلى  أن كما قد يعود  الفرق بين استجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التع

اHباء ذوي المستوى التعليمي المتدني � يھتمون بمواضيع دراسة أبنائھم و يعطونھم كل 
الحرية في اتخاذ ما يريدون من قرارات انط7قا من عدم قدرتھم على تفھم ما ھو أحسن 

.بالنسبة لھم من شعب و تخصصات لم يصلوا ھم أص7 إلى مستواھا  
سبق أن ھناك ع7قة بين مشاورة ا/سرة المثقفة و المتعلمة /بنائھا فيما  و تبين من خ7ل ما

ما تعكسه الفروق القائمة بين مستويات  وھويخص دراستھم و مستوى تحصيلھم الدراسي 
).37(نتائج كل من المبحوثين في الجدول رقم   

سة و ع7قتھا لتحليل استجابات المبحوثين نحو مشاورة التلميذ  في أمور الدرا وكنتيجة 
بتحصيلھم الدراسي يمكن القول أن ھناك ع7قة بين مشاورة ا/سرة ابنھا التلميذ  في أمور 
الدراسة و ارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، وتزيد مستويات مشاورة ا/سرة  للتلميذ 
 بانتمائه إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل بانتمائه
.إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أقل   
III:  - 7- مكافأة التلميذ حين حصوله على نتائج مرضية و عAقتھا بتحصيله الدراسي
تنزع النفس البشرية و في كل مراحل حياتھا إلى حب الثناء و المكافأة من طرف     

بة لھم، و التلميذ بدوره يتأثر بكلمات الشكر المحيطين بھا خاصة إذا قامت بعمل محمود بالنس
و الثناء و التشجيع حين حصوله على تطور في مستوى نتائجه المدرسية، و لعل أھم 
مؤسستين يجب عليھما القيام بھذه المھمة ھما المدرسة و ا/سرة، ھذه ا/خيرة التي عليھا 

إذا قابلت تحسنه المدرسي  تشجيعه و ا/خذ بيده من أجل استمراره في إحراز النجاح، أما
بعدم اكتراث و مبا�ة  فذلك � محالة سيخلق في نفسيته نوعا من اKحباط و الفشل، و بعدما 
بحثت الدراسة ھذه الدراسة في الع7قة بين قيام ا/سرة بدورھا في مكافأة و تشجيع التلميذ 

اب المبحوثين بما حين حصوله على نتائج مرضية و ع7قته بمستوى تحصيله الدراسي، فأج
).36(ھو موضح في الجدول رقم   

حيث ترتبت " أحيانا " تقل مقارنة بالنسبة للقائلين " دائما " و يبين الجدول أن نسبة القائلين 
44.15تنازليا قيم النسب بـ  ثم %   39.35  ما يعبر عن اھتمام متوسط /سر وھو%  

رضية و تأتي نسبة المبحوثين بمكافأة أبنائھم حين تحصلھم على نتائج م 16.12 معبرة بـ %  
حول قيام ا/سرة بھذه الوظيفة، و تعبر قيمة ا�نحراف المعياري " أبدا "  0.11 ثم قيمة  
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2.23المتوسط الحسابي   ²عن تشتت � بأس به بين آراء المبحوثين، وع ذلك تأتي قيمة كا 
21.27 و مستوى اھتمام أكثر  دالة إحصائيا على وجود ع7قة بين مكافأة ا/سرة /بنائھا 
.بدراستھم  

و يعتبر أسلوب المكافأة و الثواب أسلوبا ھاما من أساليب التنشئة ا�جتماعية التي تقوم بھا 
ا/سرة تجاه أبنائھا، و بالنسبة /سر الت7ميذ ھي تلقي ما يحرزه التلميذ اKبن من نجاحـــات و 

أو معنوية ، فالمادية تتمثل في إحضار  تطورات في دراسته بالمكافأة و التي قد تكون مادية
ھدية له، و المعنوية تكون في إشعاره بفرحھا و ثنائھا عليه بالنتيجة التي توصل إليھا، و 

.المكافئتان على اخت7ف نوعھما مھمتان جدا بالنسبة للتلميذ و مشجعتان له  
 والذيتفكير في ا/سرة و تأتي ثقافة المكافأة سواء المعنوية أو المادية معبرة على مستوى ال

.يعبر عن وعي ا/سرة لمدى أھمية ھذا ا/سلوب و ضرورة انتھاجھا له  
أن ا/سرة " التنشئة ا/سرية و التحصيل الدراسي لLبناء " و تقول لطيفة طبال في دراستھا 

الجزائرية قد غيرت من أسلوب تعاملھا مع أبنائھا من الفرحة و التشجيع على ا�ستمرار، 
و لعل مرد ذلك ھو التطور الذي لحق با/سرة الجزائرية و لزيادة نسبة  ،145قديم الھداياإلى ت

.تعلم الوالدين و ارتفاع مستوى تعليمھا  
راسة الحالية أن ھناك فرقا بين استجابات المبحوثين حول ھذه النقطة تبعا �أثبتت الد وقد

).44(م ما يوضحه الجدول رق وھولمتغير المستوى التعليمي للوالدين   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول رقم (44) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي 
الثانوي فأكثر و اGبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل نحو مكافأة التلميذ حين 
 حصوله على نتائج مرضية و عAقتھا بتحصيله الدراسي:
 

 اGب
  

²كا  1=أبدا س  م  مج ت  2=أحيانا س   3=دائما س    البدائل  
ت×س % ت×س % ت  ت×س % ت   ت 
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5.06 64 2.12 
18.75 12 12 50 64 32 31.25 60 20 

المستوى 
 المتوسط فأقل

91 
2.30 14.28 13 13 40.65 74 37 45.05 123 41 

المستوى 
 الثانوي فأكثر

تمج  69 مج ت 25 مج ت 155  مج ت 61 
 اGم

 
المستوى  30 90 34.48 41 82 64.06 16 16 18.39 2.16 87 2.11

 المتوسط فأقل
المستوى  31 93 45.58 28 56 41.17 9 9 13.23 1.10 68

 الثانوي فأكثر
 مج ت 61 مج ت 69 مج ت 25 مج ت 155

 
تفاع مستوى تعلمه، ما إذ يزيد اھتمام ا/ب بمكافأة أبنائه على نجاحھم المدرسي تماشيا و ار

المحسوبة  ²يعطي أبناءه فرصة أكبر ل7ھتمام بدروسھم و إحراز نتائج أحسن، و تأتي قيمة كا
و بذلك تؤكد . المجدولة  ²و  أكبر من قيمة كا5.06بين استجابات المبحوثين وفقا للوالد، تبلغ

الثانوي فأكثر، و ما و جود فروق دالة إحصائيا لصالح أبناء اHباء ذوي المستوى التعليمي 
يزيد ھذه الد�لة أھمية ھو الفرق بين قيمتي المتوسطات الحسابية �ستجابات كل من أبناء 
اHباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل و أبناء المستوى التعليمي الثانوي فأكثر، إذ 
2.30يرتبان تنازليا كاHتي    > 2.12 تمام كل أب ما يعبر عن الفرق الحقيقي بين اھ وھو 
.بمكافأة أبنائه تبعا لمستواه التعليمي للوالد و طريقة استقبال النتائج الجيدة /بنائه  

و ھذا ما يرجع إليه حصول أبناء ا/ب صاحب المستوى التعليمي الثانوي و الجامعي     
على نتائج أحسن من أقرانھم أبناء اHباء أصحاب المستوى التعليمي المتوسط فأقل وذلك 

).37(يبينه الجدول رقم ما  
المحسوبة بين استجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي لLم تبلغ  ²و تأتي قيمة كا

المجدولة و بذلك تأكد و جود فروق دالة إحصائيا لصالح أبناء  ²أكبر من قيمة كا 2.11
ھناك فروقا  ا/مھات ذوات المستوى التعليمي الثانوي فأكثر، و ھي دالة إحصائيا على أن

بين قيام كل من ا/مھات ذوات المستوى التعليمي الثانوي أو الجامعي و ا/مھات ذوات 
التعليم المتوسط فأقل باستقبال النتائج المرضية بأسلوب مغاير لLخرى، ما يؤثر على نتائج 

نه ا/بناء و اھتمامھم بدراستھم، وقد توصلت لطيفة طبال إلى نفس النتيجة أيضا و أثبتت أ
كلما ارتفع المستوى التعليمي لLم زاد اھتمامھا بمكافأة أبنائھا على نتائجھم المدرسية الجيدة 

146.التي يحصلون عليھا  
لتحليل استجابات المبحوثين نحو مكافأة التلميذ حين حصوله على نتائج مرضية و  وكنتيجة  

ا/سرة ابنھا التلميذ  حين ع7قتھا بتحصيله الدراسي يمكن القول أن ھناك ع7قة بين مكافأة 
مستوى تحصيله الدراسي ، وتزيد مستويات مكافأة  عحصوله على نتائج مرضية وارتفا
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ا/سرة  للتلميذ بانتمائه إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و 
. ل تقل بانتمائه إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أق  

III:  -8- تمكن والدي التلميذ من اللغات اGجنبية و عAقته بتحصيله الدراسي
يحتاج التلميذ إلى مساعدة أسرته في فھم و حل واجباته المدرسية و خاصة إذا تعلق ا/مر 
بالمواد التي يصعب عليه فھمھا فقط من خ7ل ما يعطيه المعلم، ولعل من تلك المواد توجد 

و التي غالبا ما تصادف التلميذ صعوبات في فھمھا و فتح تمارينھا، ما  اللّغات ا/جنبية
قد يكون أحد أفراد ا/سرة، و لكن و بالنسبة لھذه  والذييضطره للبحث عن معين له في ذلك 

النقطة � تستطيع ا/سرة تقديم أي مساعدة للتلميذ إ� إذا كان لھما مستوى من التمكن في 
 وقدو فھمھا، ما يفتح المجال أمامه من أجل دراستھا و فھمھا أكثر  استعمال اللغات ا/جنبية

تطرقت ھذه الدراسة إلى البحث عن الع7قة الكامنة بين تمكن الوالدين في ا/سرة من اللغات 
ا/جنبية و اھتمام التلميذ بھا و بدراستھا، و توصلت من خ7ل جمع البيانات الميدانية إلى ما 

).36(م ھو موضح في الجدول رق  
2.12حيث جاءت قيمة المتوسط الحسابي  تعبر عن التفاف متوسط للمبحوثين حول الفكرة  
41.93وقد عبر ما تمثله نسبة  فقد " أبدا " و " أحيانا " أما البديل " دائما " منھم بالبديل %  
29.03جاءت نسبة التعبير بھما متساوية و ھي  لذلك يمكن اعتبار أن ھناك نسبة من %  

تت بين آراء المبحوثين حول تمكن آبائھم من اللغات ا/جنبية و استفادتھم من ذلك ، و التش
0.11دليل ھذا التشتت ھو قيمة ا�نحراف المعياري البالغة  دالة إحصائيا  ²و تأتي قيمة كا 
5.16بقيمة  اللغات ا/جنبية و اجتھاده  يعن الع7قة الرابطة بين تمكن والدي التلميذ من اتقان 

.دراستهفي   
إذ أن تمكن الوالدين من اللغات ا/جنبية يدفع بھما إلى استعمالھا حتى داخل المنزل، ما يٌعود 
ا/بناء على استعمال بعض المصطلحات ا/جنبية، ويعلمھم أسماء ا/شياء منذ صغرھم،ھذا  

ناء الذين ما يمكن له أن يجعلھم يتعاملون مع اللغات ا/جنبية بط7قة و ثقة، بينما يشعر ا/ب
ا/جنبية أنھم وحدھم المسئولون على فھم و  تينحدرون من أسر � تتقن أي شيء من اللغا

.حل واجباتھم المتعلقة بالمواد الخاصة بھا   
و لعل العامل المساعد على امت7ك الوالدين للغات ا/جنبية ھو مستواھما التعليمي، والذي 

).45(ك مايوضحه الجدول رقم كلما ارتفع زادت معرفتھما بھذه اللغات وذل  
جدول رقم (45) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي 
الثانوي فأكثر و اGبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل نحو تمكن والدي التلميذ 
 من اللغات اGجنبية و عAقته بتحصيله الدراسي:

 اGب
  

²كا  1=أبدا س  م  مج ت  2=أحيانا س   3=دائما س    البدائل  
ت×س % ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

20.91 64 1.76 
45.31 29 29 32.81 42 21 21.87 42 14 

المستوى 
 المتوسط فأقل

91 
2.38 17.58 16 16 26.37 48 24 56.04 153 51 

المستوى 
 الثانوي فأكثر

 مج ت 65 مج ت 45 مج ت 45 مج ت 155
 اGم



 
المستوى  17 51 19.54 32 64 39.78 38 38 43.67 1.75 87 42.27

 المتوسط فأقل
المستوى  48 144 70.58 13 26 19.11 7 7 10.29 2.60 68

 الثانوي فأكثر
 مج ت 65 مج ت 45 مج ت 45 مج ت 155

فكرة تزيد مع ارتفاع المستوى حول ھذه ال" دائما " حيث يتبين أن نسبة تعبير المبحوثين بـ 
مع انخفاض المستوى " أبدا " التعليمي للوالدين، وعلى العكس من ذلك تزيد نسبة القائلين 

.التعليمي للوالدين  
المحسوبة بين استجابات المبحوثين  حسب متغير المستوى التعليمي لLب  ²و تأتي قيمة كا

 ىبينھا لصالح أبناء اHباء المستو تعبر عن أن ھناك فروق دالة إحصائيا  20.91تبلغ 
مما يؤكد الع7قة بين اھتمام الت7ميذ بدراسة  اللغات ا/جنبية وفقا . التعليمي الثانوي فأكثر  

�خت7ف قدرات آبائھم على امت7كھا، و يزيد الفرق بين متوسطات النتائج المدرسية /بناء 
/ب صاحب المستوى التعليمي المتوسط كل من ا/ب الجامعي أو الثانوي من جھة و أبناء ا

فالمستوى الثقافي للوالدين يؤدي إلى إغناء القاموس اللغوي للتلميذ و تھذيبه و تأمين  .فأقل
الجو الم7ئم المحفز في دراسته إذ أن ا/سرة المثقفة تراقب أبناءھا و تسھر على توجيھھم و 

.147مساعدتھم  
المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي لLم عن المحسوبة �ستجابات   ²كما تعبر قيمة كا

الد�لة اKحصائية للفروق بين توجه ا/بناء لدراسة اللغات ا/جنبية وفقا لتمكن ا/م منھا، و 
ما يزيد ھذه الد�لة دقة ھو الفرق بين مستوى النتائج المحصل عليھا للمبحوثين حسب متغير 

ل أن ھناك بين امت7ك الوالدين للّغات ا/جنبية و مايُمكن من القو. المستوى التعليمي لLم
.اھتمام ا/بناء بمراجعتھا و دراستھا أكثر  

ذ من اللغات ا/جنبية و ع7قته تمكن والدي التلميلتحليل استجابات المبحوثين نحو  وكنتيجة 
ة ذ من اللغات ا/جنبيتمكن والدي التلمييمكن القول أن ھناك ع7قة بين  يبتحصيله الدراس

ذ من اللغات ا/جنبية إذا كنا تمكن والدي التلميوارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، ويزيد 
.  ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و يقل إذا كنا ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أقل  

III:  -9- استعمال التلميذ للكمبيوتر في دراسته و عAقته بتحصيله الدراسي
ا المعلومات و خاصة الحاسوب يعد قمة انجازات الثورة العلمية و إن ظھور تكنولوجي       

غزت ھذه التكنولوجيا المجتمع المعاصر على نحو غير  وقدالتقنية في العصر الحديث، 
، مما جعل ا�عتماد عليھا في تسيير شؤون الحياة ضرورة � مفر منھا، و يعتبر 148معھود

نوعية في أساليب المراجعة و حل التمارين، إذ  استعمال الكمبيوتر في مجا�ت الدراسة نقلة
أصبح التلميذ � يضطر �ستعمال القلم و ا/وراق كثيرا، بل أصبح يستطيع ا�عتماد على 

ا�نترنيت الدراسية من أجل مراجعة و فھم دروسه، ولعل  عا/قراص المضغوطة و مواق
ا معبرا على المستوى العلمي ا�ستعمال ا/حسن للكمبيوتر في مواضيع الدراسة تعتبر مظھر

الراقي لLسرة التي تتقن أساليب ا�ستفادة الموجبة من وسائل التكنولوجيا، و /ن استعمال 
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يعتبر مجا� واسعا ل7ستفادة العلمية أمام التلميذ، تطرقت الدراسة إلى البحث  اھذه التكنولوجي
لمتطورة، ومستوى تحصيله عن الع7قة بين ا�ستعمال الموجب للتلميذ لھذه الوسيلة ا

).36(الدراسي، وقد تبين من خ7ل جمع البيانات ما ھو موضح في الجدول رقم   
1.85حيث تبين أن المتوسط الحسابي �ستجابات المبحوثين يقدر بـ  ما يدل على عدم  وھو 

ب اتفاق بين المبحوثين حول استفادتھم الحقيقية من وسيلة الكمبيوتر في دراستھم، و تعبر نس
بـ " أحيانا " ا�ستجابات المرتبة تنازليا نحو البدائل بالشكل التالي  38.70 "  أبدا % "  

38.06بـ بـ"  دائما "    و ما يدل على تشتت آراء المبحوثين حول ھذه النقطة ھو %   23.22
0.11قيمة ا�نحراف المعياري البالغة  البالغة   ²و تأتي قيمة  كا  5.16 دالة إحصائيا على  

. د ع7قة بين ا�ستعمال الدراسي للكمبيوتر و  التحصيل الدراسي للتلميذوجو  
و بالتالي فإن  ا�عتماد على الكمبيوتر كوسيلة للدراسة عند أسر المبحوثين  قليل ويعود   

ذلك إلى عدم تعودھا على استعمال مثل ھكذا وسائل في عملية المراجعة و الفھم بل اعتمادھا 
الطرق التقليدية و استعمال الوسائل العادية كا/ق7م و الكراريس، و يرتبط على تلقين أبنائھا 

.مستوى استعمال ا/سرة للوسائل التكنولوجية الحديثة بمستوى تعليمھا  
 
  
 
 
 
 
 
 
جدول رقم (46) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي 
الثانوي فأكثر و اGبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل نحو تمكن والدي التلميذ 
 من اللغات اGجنبية و عAقته بتحصيله الدراسي:
 

 اGب
  

²كا  1=أبدا س  م  مج ت  2=أحيانا س   3=دائما س    البدائل  
ت×س % ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

37
.4

3 

64 1.64 
53.12 34 34 29.68 38 19 17.18 33 11 

المستوى 
 المتوسط فأقل

91 
2.00 27.47 25 25 45.05 82 41 27.47 75 25 

المستوى 
 الثانوي فأكثر

 مج ت 36 مج ت 60 مج ت 59 مج ت 155
 اGم

 

15
.9

6 

المستوى  14 42 16.09 29 58 33.33 44 44 50.57 1.65 87
 المتوسط فأقل

المستوى  22 66 32.35 31 62 45.58 15 15 22.05 2.10 68
 الثانوي فأكثر

 مج ت 36 مج ت 60 مج ت 59 مج ت 155



إذ أنھا و إن كسبت ھذه الوسائل فاستعمالھا لھا قد يكون في مواضيع أخرى غير العلم مثل 
سماع الموسيقى، أو استعمالھا كوسائل تسلية، و لعل ا/سرة المثقفة و المتعلمة أقدر على 

و تكشف الدراسة الحالية أن ھناك .  مفيدا في دراسة أبنائھااستغ7ل ھذه الوسائل استغ�7 
فروقا د�لة إحصائية بين استجابات المبحوثين وفقا للمستويات التعليمية للوالدين و ذلك ما 

). 46(يتضح من خ7ل الجدول رقم   
المحسوبة بين استجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي   ²حيث تبين أن  قيمة كا

كلما زاد المستوى التعليمي  ومنه.المجدولة  ²و ھي أكبر من قيمة كا  37.43لوالد والبالغة ل
للوالد تحسنت قدرة ا/بناء على ا�ستفادة أحسن من وسائل التكنولوجيا الحديثة في دراستھم 
ذلك لما يوفره المستوى التعليمي لLب من قدرة على م7حظة استغ7لھم لھذه الوسائل، ضف 

قدرته الخاصة على استعمالھا و تعليمھم كيفية استغ7لھا، بينما يجھل ا/ب ذو المستوى إلى 
التعليمي المتوسط فأقل كيفية استعمال ھذه الوسائل، وإن حدث و تمكن من توفيرھا /بنائه 

.فلن يستطيع بدقة أن يراقب استعمالھم لھا  
اء ا/مھات ذوات التعليم الثانوي فأكثر المحسوبة بين استجابات أبن ²كما و تأتي قيمة كا       

  ²و ھي أكبر من قيمة كا 15.96و غيرھم من أبناء ذوات التعليم المتوسط فأقل تبلغ 
و ھي دالة على أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لLم زادت قدرتھا على تعليم . المجدولة 

وذلك من خ7ل مشاركتھا و أبنائھا على ا�ستعمال ا/حسن لوسائل المعرفة التكنولوجية، 
.تعليمھا لھم بطرق استعمال ھذه الوسائل في تحسين مستوياتھم الدراسية  

و يمكن القول أن  استعمال التلميذ للكمبيوتر في المراجعة و الدراسة الجادة يساھم في  
. تحسين مستواه الدراسي ومداه مرتبط بالمستوى التعليمي للوالدين   

ات المبحوثين نحو استعمال التلميذ للكمبيوتر في دراسته و ع7قته لتحليل استجاب وكنتيجة
بتحصيله الدراسي يمكن القول أن ھناك ع7قة بين استعمال التلميذ للكمبيوتر في دراسته 
وارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، وتزيد مستويات ھذا ا�ستعمال  ا�يجابي للكمبيوتر في 

ه إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي ثانوي الدراسة من طرف التلميذ  بانتمائ
أو جامعي و تقل مستوياته بانتمائه إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي متوسط 

. أو أقل   
III  -10-  اتصال أسرة التلميذ بمدرسته و عAقته بمستوى نتائجه المدرسية : 

ذ، ويتين في القيام بوظيفة تربية و تعليم الت7مـيتتحد ا/سرة و المدرسة كمؤسستيـن ترب    
حيث توكل إلى المدرسة وظيفة تعلمھم و إكسابھم المعلومات و المعارف العلمية، و تساعدھا 

أجل نجاح وظيفتھا و  ومنا/سرة في توفير الجو التعليمي المناسب /بنائھا في المنزل أيضا ،
ا/سرة تكوين جسور اتصال بينھا و بين لضمان ھذا التكامل على أحسن وجه يجب على 

المدرسة التي يتعلم فيھا أبناؤھا، و ذلك من أجل السؤال عن مدى فاعلية  وظيفة المدرسة 
اقشتھم ومننحوھم، و ذلك بزيارة أولياء أمر الت7ميذ إلى المدرسة و مقابلتھم لمدرسي أبنائھم 

السلوك الذي من شأنه جعل التلميذ  أو انخفاض مستويات نتائجھم، ھذا عمعھم عوامل ا�رتفا
أكثر اھتماما وإدراكا لضرورة اجتھاده و مثابرته، و تساءلت ھذه الدراسة حول ھذا 
الموضوع و حول اھتمام أسر المبحوثين بزيارة المؤسسات التعليمية /بنائھم، فجاءت 

).36(استجابات المبحوثين منظمة في الجدول رقم   
يمته إذ عبر المتوسط الحسابي بق 1.80 عن تشتت في آراء المبحوثين حول ھذه القضية،  

فجاءت " أبدا " وترتبت نسب ا�ستجابات تنازليا لصالح القائلين 34.83 ، "أبدا " قائلين %  



49.67ثم  و أخيرا " أحيانا " القائلين %   15.48 وما يؤكد عدم اتفاق " دائما " للقائلين %  
البالغة  المبحوثين ھو قيمة ا�نحراف المعياري 0.11 دالة إحصائيا على  ²و تأتي قيمة كا. 

27.24الع7قة بين اتصال والدي التلميذ بأساتذته واجتھاده أكثر، وذلك بقيمة   .  
إن عدم تعاون العائلة مع المدرسة يحول مھام و مسؤوليات المدرسة إلى التزامات صعبة   

لمدرسة، /ن المدرسة وحدھا � من طرف المدرسين و القائمين على العملية التربوية في ا
تستطيع القيام بوظيفة التربية و التعليم  وحدھا إذا كانت ا/سرة غير متعاونة معھا و � تؤدي 

و قيام .  149مھامھا التربوية و التھذيبية التي تكون مكملة للمھام التي تضطلع بھا المدرسة
طور التفكير لدى ا/سرة، إذ ع7قة حسنة بين ا/سرة و مدرسة التلميذ دليل على رقي و ت

يعبر عن فھم أكبر بأن المدرسة وحدھا بما تحتويه من أفراد العملية التعليمية � تستطيع أن 
تصل إلى النتائج المرجوة منھا دون مساعدة من ا/ولياء، لذلك يجب أن تتعاون كل منھما مع 

.النتائج ا/خرى في تنسيق كل ما من شأنه مساعدة التلميذ على إحراز أفضل  
).47(وترتبط زيارة الوالدين إلى المدرسة بمستوى تعليمھما و ذلك ما يبينه الجدول رقم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول رقم (47) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي 
الثانوي فأكثر و اGبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل نحو اتصال أسرة التلميذ 
 بمدرسته و عAقته بمستوى نتائجه المدرسية:

 اGب
  

²كا  1=أبدا س  م  مج ت  2=أحيانا س   3=دائما س    البدائل  
ت×س % ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

19.33 64 1.59 
51.56 33 33 37.5 48 24 10.93 21 7 

المستوى 
 المتوسط فأقل

91 
1.95 23.07 21 21 58.24 106 53 18.68 51 17 

المستوى 
 الثانوي فأكثر

 مج ت 24 مج ت 77 مج ت 54 مج ت 155
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 اGم
 

المستوى  4 12 4.59 42 84 48.27 41 41 47.12 1.57 87 27.39
 المتوسط فأقل

المستوى  20 60 29.41 35 70 51.47 13 13 19.11 2.10 68
 الثانوي فأكثر

ت مج 77 مج ت 45 مج ت 155  مج ت 24 

 
حيث ي7حظ ا�خت7ف واضحا بين النسب المئوية �ستجابات المبحوثين حسب متغير 
المستوى التعليمي للوالدين، و يعبر أبناء ا/مھات المتعلمات تعلما ثانويا أو أكثر و أبناء 
29.41اHباء المتعلمين تعلما ثانويا أو أكثر على التوالي بـ  م بأن أسرھم تقو% 29.41و %  

دائما بزيارة مؤسساتھم و السؤال على نتائجھم المدرسية، ما يجعلھم يدرسون و يجتھدون  
.أكثر  

بينما عبر  أبناء اHباء ذوي التعلم المتوسط فأقل و أبناء ا/م ذات التعليم المتوسط فأقل بنسب 
10.93مئوية ھي على التوالي  و %   4.59 .يةبأن أسرھم تھتم لزيارة مؤسساتھم التعليم%    

المحسوبة بين استجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي لLب و  ²و تعبر قيمة كا
على أن ھناك فروقا ذات د��ت إحصائية بين استجابات كل من  أبناء اHباء 19.33البالغة 

.أصحاب المستوى التعليمي المتوسط فأقل و اHباء أصحاب المستوى التعليمي الثانوي فأكثر  
عكس ھذه الفروق في الفرق بين مستويات أبنائھم الدراسية و الفرق بينھا و ذلك و تن

المحسوبة �ستجابات ا/بناء حسب   ²، كما و تعتبر قيمة كا)37(مايوضحه الجدول رقم 
دالة إحصائيا على الفرق بين اھتمام ا/م  27.39متغير المستوى التعليمي لLم و البالغة 

أو أكثر، واھتمام نظيرتھا المتعلمة تعليما متوسطا فأقل بزيارة  المتعلمة تعليما ثانويا
.المؤسسات التعليمية /بنائھا  

فا/م و ا/ب المتعلمان تعليما ثانويا فأكثر يستطيعان التعاون مع أساتذة و مدرسي أبنائھم و    
م و خاصة في المرحلة الثانوية بشكل أفضل انط7قا من قدرتھم على مناقشتھم و محاورتھ

تبادل ا/فكار بينھم حول ما يخص دراسة أبنائھم، ويأتي اھتمام الوالدين ا/قل تعليما أقل قدرة 
على ا�خت7ط مع البيئة المدرسية  /بنائھم الت7ميذ، /نھم يجھلون ما لھذا ا�خت7ط من قوة 

محاورة و  في زيادة مثابرة ا/بناء و اجتھادھم من جھة، و/نھم و خاصة ا/م � يستطيعون
و ھذا ما يفسر اخت7ف .فھم مشاكل ا/بناء الخاصة بمرحلة تعليمية لم يصلوا إليھا ھم أص7

المستويات التحصيلية /بناء كل من المستويين سواء لLب أو ا/م، يعني أن ھناك ع7قة بين 
بع7قة  المستوى التعليمي للوالدين و نمط معاملتھم مع المحيط المدرسي /بنائھما ما ينعكس

. أخرى بالنتائج المدرسية لLبناء  
اتصال أسرة التلميذ بمدرسته و ع7قته بمستوى  لتحليل استجابات المبحوثين نحو وكنتيجة

وارتفاع اتصال أسرة التلميذ بمدرسته يمكن القول أن ھناك ع7قة بين نتائجه المدرسية 
التلميذ إلى أسرة يكون فيھا  بانتماء اتصالمستوى تحصيله الدراسي ، وتزيد مستويات ھذا 

الوالدان ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل مستوياته بانتمائه إلى أسرة يكون فيھا 
. الوالدان ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أقل   

III -11- اطAع الوالدين على دفتر المراسلة للتلميذ و عAقتھا بعمله على تحسين مستوى 
 تحصيله الدراسي:



قف مسؤولية ا/سرة في رعاية ابنھا التلميذ بمجرد توفير ما يحتاجه من أدوات مدرسية � تتو
زلي مساعد على الدراسة و ا�جتھاد، إنما من ضمن مسؤولياتھا المراقبة ومنو كتب و ج

الدائمة لمستوى نتائجه الدراسية و م7حظات أساتذته، و ذلك ما يتوفر لھا من خ7ل ا�ط7ع 
سلة الخاص به، حيث يمكن ھذا الدفتر ا/سرة على متابعة التلميذ خطوة على دفتر المرا

بخطوة خ7ل سنته الدراسية، و تقوم ا/سرة بھذا كوجه من أوجه ا�تصال بينھا و بين 
المدرسة، ولذلك أھمية بالغة على انضباط سلوك التلميذ و تمسكه با�جتھاد من أجل الحصول 

دراسة من خ7ل طرح ھذه الفكرة على المبحوثين لمعرفة على نتائج أفضل، و تبين لھذه ال
با�ط7ع على دفاتر المراسلة الخاصة بھم، و ع7قة ذلك باجتھادھم و  مدى اھتمام أسرھم

).36(مثابرتھم، وھو ما يوضحه الجدول رقم   
45.80حيث عبرت أكبر نسبة من المبحوثين وھي  و عبرت نسبة أخرى " أبدا " بـ %  
34.19 أضعف و أقل عبر ما تمثله نسبة وبنسبة"أحيانا " بـ %  20 حول " دائما " بـ %  
1.74اط7ع أسرھم على دفتر المراسلة الخاص بھم،و تأتي قيمة المتوسط الحسابي  تعبر  
 0.11عن تشتت في اHراء حول ھذه النقطة، و تثبت ذلك قيمة ا�نحراف المعياري و البالغة 

15.53 ²، وتعبر قيمة كا لة إحصائية للع7قة بين اط7ع والدي التلميذ على دفتر على د� 
.المراسلة الخاص به و عمله على تحسين مستوى نتائجه الدراسية  

و يأتي اھتمام أسر المبحوثين ضعيفا باKط7ع على دفتر المراسلة الخاص بأبنائھم انط7قا  
ه ا/خيرة  بالدور من قلة التواصل بين المؤسستين أي المدرسة و ا/سرة و عدم وعي ھذ

.الحقيقي لھذا الدفتر  
إذ يوجد من اHباء الذي � يدخل المؤسسة التعليمية /بنائه و � مرة خ7ل السنة         

الدراسية، و� يسأله عن دفتره المدرسي أبدا، وذلك لضعف و قلة الوعي ا/سري بقيمة 
ي انضباط سلوك ا/بناء الذين ا�تصال بين المدرسة و ا/سرة و أھمية نتائجه المتمثلة ف

يعلمون أن ھناك من يراقب نتائجھم و يتابعھا، و يزيد اھتمام الوالدين باKط7ع على دفتر 
يوضح ) 48(المراسلة الخاص بابنھما كلما ارتفع المستوى التعليمي لھما، و الجدول رقم 

.ذلك  
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول رقم (48) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي 
الثانوي فأكثر و اGبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل نحو اطAع الوالدين 
 على دفتر المراسلة للتلميذ و عAقتھا بعمله على تحسين مستوى تحصيله الدراسي:
 

 اGب
  

²كا  1=أبدا س  م  مج ت  2=أحيانا س   3=ا س دائم   البدائل  



ت×س % ت×س % ت  ت×س % ت   ت 
10.3 64 1.53 

54.68 35 35 37.5 48 24 7.81 15 5 
المستوى 
 المتوسط فأقل

91 
1.89 39.56 36 36 31.88 58 29 28.57 78 26 

المستوى 
 الثانوي فأكثر

 مج ت 31 مج ت 53 مج ت 71 مج ت 155
 اGم

 
المستوى  9 27 10.34 33 66 37.93 45 45 51.72 1.58 87 11.2

 المتوسط فأقل
المستوى  22 66 32.35 20 40 29.41 26 26 38.23 1.94 68

 الثانوي فأكثر
 مج ت 31 مج ت 53 مج ت 71 مج ت 155

 
حيث إتضح أن ھناك فروقا بين استجابات المبحوثين وفقا للمستويات التعليمية للوالدين، حيث 

بات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي لLب تبلغ المحسوبة �ستجا ²جاءت قيمة كا
و ھي دالة إحصائيا على أن ھناك فروقا في اط7ع اHباء على دفتر المراسلة الخاص  10.3

المحسوبة �ستجابات  ²بأبنائھم، و ذلك تبعا للمستوى التعليمي للوالدين، كما جاءت كا
و ھي دالة إحصائيا على أن ھناك 11.2لغالمبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي لLم تب

.فروقا في اط7ع ا/مھات على دفتر المراسلة الخاص بأبنائھن تبعا للمستوى التعليمي لھن  
فا/ب المتعلم تعليما جامعيا أو ثانويا يھتم بمراقبة نتائج أبنائه و تتبعھا بحثا عن نقاط الضعف 

لى ذلك نتيجة مستواه الدراسي قادر ع وھولديھم، من أجل مساعدتھم في تقويضھا، 
جھتھا تستطيع ا/م المتعلمة إحاطة أبنائھا بالمراقبة أكثر من ا/م غير المتعلمة،  ومن.العالي

من خ7ل اط7عھا على دفتر المراسلة الخاص بأبنائھا و تتبع نتائج امتحاناتھم و فروضھم 
ب أو الثواب نتيجة ما المدرسية، وھي أقدر على أن تشعر أبناءھا بأنھم معرضون للعقا

نتائج، ما يساعدھم دون غيرھم من أبناء ا/مھات ذوات التعليم المنخفض  يتحصلون عليه من
.150أو ا/ميات من إحراز نتائج أفضل  

و يمكن القول أن ھناك فروقا ذات د��ت إحصائية بين اط7ع الوالدين على دفتر المراسلة 
ما يتبعه فروق في النتائج المدرسية /بناء كل من  /بنائھما وفقا لمستوياتھما التعليمية،

).37(و ذلك مايوضحه الجدول رقم )  تعليم متوسط فأقل/ تعليم ثانوي فأكثر( الطبقتين   
لتحليل استجابات المبحوثين نحو اط7ع الوالدين على دفتر المراسلة للتلميذ و  وكنتيجة    

ي يمكن القول أن ھناك ع7قة بين اط7ع ع7قتھا بعمله على تحسين مستوى تحصيله الدراس
ا/سرة على دفتر المراسلة /بنھا التلميذ وارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، وتزيد مستويات 
ھذا اKط7ع بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو 

الدان ذوي مستوى تعليمي متوسط أو جامعي و تقل مستوياته بانتمائه إلى أسرة يكون فيھا الو
. أقل   
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III:  -12-  استفادة التلميذ من المكتبة المنزلية و عAقته بتحصيله الدراسي
كما تعمل التربية ا/سرية جاھدة للقضاء على العادات السيئة /بنائھا والمكتسبة من           

ة و المساعدة له في استغ7ل خارج محيطھا، تعمل أيضا على إكسابه العديد من العادات المفيد
كل طاقاته و مجھوداته، و تعتبر المطالعة و قراءة الكتب عادة حميدة ممتعة من جھة، و 
مثقفة معلمة من جھة أخرى، على ا/سرة إكساب أبنائھا إياھا لما لھا من فوائد جمة تعود 

رية يلجأ إليھا على توسيع أفاق تفكيرھم و ثقافتھم، وتقوم بذلك من خ7ل توفير مكتبة أس
التلميذ رغبة منه في المطالعة أو في فھم أمر قد التبس عليه في دراسته، ما يساعده على 
تكوين ثقة أكبر بمعلوماته و تحصيل نتائج مدرسية موفقة أكثر، و تعويد ا/سرة /بنائھا على 

ث في مدى فتح و قراءة الكتب بحثا عن المعلومات دال على رغبتھا في نجاحھم أكثر، و للبح
قيام ا/سرة الجزائرية بھذه الوظيفة تساءلت الدراسة ، ثم بعد جمع المادة الميدانية تراء لھا ما 

).36(ھو موضح في الجدول رقم   
و يتبين أن ھناك نقصا واضحا في استفادة المبحوثين من مكتبات منازلھم، حيث جاء 
1.67المتوسط الحسابي �ستجاباتھم  يما بينھم، وقد عبروا على ھذه يدل على عدم اتفاق ف 
45.80الفكرة تنازليا بـ  : و بـ" أبدا " القائلين %  41.29 و أخيرا " أحيانا " القائلين % 
12.90نسبة و ما يثبت أن ھناك تشتت في آرائھم ھو قيمة ا�نحراف " دائما " القائلين % 
0.12المعياري البالغة  البالغة  ²، و تعبر قيمة كا  29.59 اك ع7قة ذات د�لة على أن ھن 
.إحصائية بين استفادة المبحوثين من مكتبات منازلھم و فھمھم لدروسھم أكثر  

و تأتي عادة التلميذ على تصفح الكتب و قراءتھا بحثا عن ما يفيده و رغبة في توسيع ثقافته،  
ھا و نتيجة لممارسة أسرته لھا، فا/ب و ا/م اللذان يمي7ن للمطالعة يعودان أبناؤھما علي

يربيانھم على ذلك منذ الصغر، و ھم بذلك يفتحون أمامھم آفاقا أوسع لتحصيل مدرسي أكثر، 
حيث توصلت لطيفة طبال في دراستھا إلى القول أن لوجود مكتبة في منزل التلميذ و استفادته 

.151منھا دور في رفع مستواه الدراسي  
ي لدى الوالدين، فا/ب و ا/م و ترتبط عادة المطالعة و قراءة الكتب بالمستوى التعليم

المتعلمان أميل من غيرھما لمطالعة الكتب و قراءة مستجداتھا و ھما ا/كثر دفعا /بنائھما 
يدل ) 49(ذ، و الجدول رقم إدراكا منھما لفائدة المطاعة بالنسبة للتلمي ذاعلى تتبع نھجھما ھ

.لمستوى التعليمي لوالديهعلى استفادة التلميذ من مكتبة المنزل تزيد وفقا �رتفاع ا  
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جدول رقم (49) يبين د&لة الفروق  بين  استجابات أبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي 
الثانوي فأكثر و اGبناء ا!باء و اGمھات ذوي المستوى التعليمي المتوسط فأقل نحو استفادة التلميذ من 
 المكتبة المنزلية و عAقته بتحصيله الدراسي:

 اGب
  

²كا  1=أبدا س  م  مج ت  2=أحيانا س   3=دائما س    البدائل  
ت×س % ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

23.65 64 1.39 
65.62 42 42 29.68 38 19 8.48 9 3 

المستوى 
 المتوسط فأقل

91 
1.86 31.86 29 29 49.45 90 45 18.68 51 17 

المستوى 
 الثانوي فأكثر

تمج  71 مج ت 155  مج ت 20 مج ت 64 
 اGم

 
المستوى  7 21 8.04 28 56 32.18 52 52 59.77 1.48 87 20.25

 المتوسط فأقل
المستوى  13 39 19.11 36 72 52.94 19 19 27.94 1.91 68

 الثانوي فأكثر
 مج ت 20 مج ت 64 مج ت 71 مج ت 155

مستوى التعليمي /ب مساوية المحسوبة �ستجابات المبحوثين حسب متغير ال ²و تأتي قيمة كا
ما يؤكد و جد فروق دالة إحصائيا بين . المجدولة ²و ھي  أكبر من قيمة كا 23.55لـ

استجاباتھم لصالح أبناء اHباء ذوي التعليم الثانوي و الجامعي ، فا/ب المتعلم يميل إلى شراء 
مسك بعادة المطالعة و الكتب و اقتنائھا و ترغيب أبنائه في ا�ستفادة منھا، وحثھم على الت

.القراءة  
كما تميل ا/م صاحبة التعليم الجامعي أو الثانوي على جعل أبنائھا يستفيدون من ما جمعت 
من كتب خ7ل مسيرتھا العلمية، وھي أميل إلى زيارة معارض الكتب و اقتناء المراجع أكثر 

ى فھم ما للمطالعة من فائدة من نظيرتھا الغير متعلمة، والتي � يساعدھا مستواھا التعليمي عل
عظيمة على دراسة أبنائھا و دليل ذلك ما تعبر عليه النسب المئوية �ستجابات المبحوثين 
أبناء ا/مھات ذوات التعليم الثانوي فأكثر، على أنھم يستفيدون أكثر من أبناء ا/مھات ذوات 

�ستجابات كا منھما المستوى التعليمي المتوسط فأقل، حيث ترتبت المتوسطات الحسابية 
1.91تنازليا على التوالي    < 1.48  .  

المحسوبة بين استجابات أبناء ا/مھات ذوات التعليم المتوسط فأقل و ذوات  ²كما تعبر قيمة كا
المجدولة وبالتالي تؤكد أن ھناك  ²و ھي أكبر من قيمة كا 2.25التعليم الثانوي فأكثر، تساوي 

اتھم و ذلك لصالح أبناء ا/مھات المتعلمات تعليما ثانويا أو فروقا دالة احصائيا بين استجاب
. جامعيا  

و تأتي ھذه الفروق سواء �ستجابات المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي  للوالدين 
متبوعة باخت7ف في مستوى نتائج المبحوثين ،وفقا أيضا للمستوى التعليمي للوالدين ما يؤكد 

ى التعليمي للوالدين و درجة استفادة التلميذ من وجود مكتبة في أن ھناك ع7قة بين المستو



المنزل و استفادته منھا، ما يؤثر على مستوى نتائجه و ذلك ماھو موضح في الجـدول رقم 
)37.(  

لتحليل استجابات المبحوثين نحو استفادة التلميذ من المكتبة المنزلية و ع7قته  وكنتيجة      
القول أن ھناك ع7قة بين استفادة التلميذ من المكتبة المنزلية بتحصيله الدراسي يمكن 

وارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، وتزيد مستويات  ھذه ا�ستفادة بانتماء التلميذ إلى أسرة 
يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل مستوياتھا بانتمائه إلى أسرة 

.  وى تعليمي متوسط أو أقليكون فيھا الوالدان ذوي مست  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III :  -13- نجاح إخوة التلميذ و عAقته بعمله على النجاح أكثر
انتماء التلميذ إلى محيط أسري مر بتجربة النجاح المدرسي يعني فرصة له ل7ستفادة           

د أكثر من من خبرات الناجحين فيه كوالديه أو إخوته، كما يعتبر عام7 مشجعا له ل7جتھا
أجل إحراز النجاح مثلھم و على العكس من ذلك يصاب التلميذ المنتمي إلى ا/سرة التي 
يحس أن خطر اKخفاق يترصده،  يتميز ا/فراد فيھا بالفشل الدراسي باKحباط من الدراسة 

 تطرقت الدراسة الحالية إلى البحث عن الع7قة بين نجاح إخوة التلميذ و تفوقھم الدراسي وقد
توصلت إلى النتائج المبينة في الجدول رقم  وقدو اجتھاده من أجل إحراز النجــــــاح مثلھم، 

)50.(  
جدول رقم (50)يبن د&لة الفروق بين استجابات المبحوثين الذين لديھم إخوة في المستوى الجامعي 
 والذين ليس لديھم نحو نجاح إخوة التلميذ و عAقته بعمله على النجاح أكثر:
² كا مج  

 ت
1=أبدا س م  2=أحيانا س  3=دائما س   البدائل  

ت×س     % ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

79
.1

 

63 2.76 

3.17 2 2 17.46 22 11 79.36 150 50 

لديھم 
 أخوة في

المستوى  
 الجامعي

92 

2.10 56.52 104 52 30.60 60 30 10.86 30 10 

ليس  
لديھم 
أخوة في 
المستوى 



 الجامعي
15
 مج ت 60 مج ت 41 مج ت 54 مج ت 5

فقد تبين أن الت7ميذ الذين لديھم إخوة في المستوى الجامعي أي الذين تجاوزوا مرحلة     
الباكالوريا بنجاح، يتوفر لديھم عامل مشجع من أجل العمل على النجاح أيضا، حيث عبر ما 
79.36نسبته  ديھم إخوة في منھم بأن نجاح إخوتھم مشجع لھم، بينما عبر الذين ليس ل%  

المستوى الجامعي و ربما كان نجاح إخوتھم في مستويات أقل، يقرون أنھم يعتبرون إخوتھم 
10.86محفزا لھم و لكن بدرجة أقل، حيث عبر ما نسبته  منھم على أنھم يعتبرون نجاح %  

دالة إحصائيا على أن ھناك فروقا  79.10ذات القيمة  ²إخوتھم محفزا لھم، و تعتبر قيمة كا
بين استجابات المبحوثين  لصالح الذين لديھم إخوة في المستوى الجامعي  فاKخوة  ذات د�لة 

الناجحون يمثلون تجربة حية مليئة بالخبرات الماضية المساعدة على تجاوز محن و 
و ما يزيد د�لة لذلك ھو تفوق من لديھم إخوة في المستوى الجامعي . صعوبات الدراسة

.ة أحسن من تلك التي أحرزھا المبحوثون الذين لديھم إخوة في الجامعةبمستوى نتائج مدرسي  
و بتحليل استجابات المبحوثين نحو نجاح إخوة التلميذ و ع7قته بعمله على النجاح أكثر   

.يمكن القول أن ھناك ع7قة بين نجاح إخوة التلميذ و ع7قته بعمله على النجاح   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI   :  - خAصة الفصل 



انتماء التلميذ إلى أسرة ذات مستوى تعليمي معين  و " انطلقت الدراسة في بحث  موضوع  
للدراسة و المصـاغة بـالشكل  الفرضية اKجرائية الثانيةمن "  ع7قته بتحصيله الدراسي 

:اHتي   
 

):     51(ا يوضحه الجدول رقم  و ذلك م% 100توصلت  إلى تحقيقھا بنسبة  وقد  
 جدول رقم (51) يبين نسبة تحقق الفرضية ا$جرائية الثانية:

²كا دالة  رقم العبارة  نص العبارة 

 نعم &
 19 تحثني أسرتي على المواصلة إلى مستويات دراسية عليا ما يساھم في اجتھادي 203.03 دالة 
.في طلب العلم وذلك سبب في ميلي للدراسة أكثر دتحثني أسرتي على و ا&جتھا 182.43 دالة   15 
123.00 دالة 

9 
تنمي أسرتي فـي الرغبة الدائمة في النجاح و يؤدي ذلك إلى اجتھادي و 
 مثابرتي قي الدراسة

14 

تنمي أسرتي فـي روح المثابرة على المراجعة المنزلية لذا أعمل على تحسين  103.01 دالة 
.مستواي الدراسي  

17 

الةد  توفر لي أسرتي الھدوء المAئم للدراسة والذي يساعدني على الدراسة و  63.50 
.المراجعة  

11 

.يشاورني والدي في أمور دراستي ما يجعلني أرغب أكثر في النجاح و الدراسة 29.78 دالة   18 
.تكافئني أسرتي عند تحسن نتائجي المدرسية لذا أجتھد و أثابر  21.27 دالة   20 
.اGجنبية دافع لي لمزيد من ا&جتھاد في دراستھا تتمكن والدي في اللغا 5.16 دالة   16 
 بأستعمل الكمبيوتر المنزلي في الدراسة وھو ما  يساعد ني  على استيعا 65.13 دالة 

.الدروس   
12 

يتصل والدي بأساتذتي لمناقشة نتائجي المدرسية مما يحثني على تحسين  27.34 دالة 
.سيمستواي الدرا  

22 

يطلع والديي على دفتر المراسلة الخاص بي و ذلك يجعلني  أعمل على تحسين  15.53 دالة 
.مستوى تحصيلي الدراسي  
 

21 

 مج ت  12 0
0 100  % 

 
  100بنسبةللفرضية اKجرائية الثانية كما توصلت الدراسة إلى تحقيق الفرضيات الجزئية 

):52(و و ذلك ما يوضحه الجدول رقم  %   
   جدول رقم ( 52 ) يبين نسبة تحقق الفرضيات الجزئية لفرضية العمل الثانية: 

المحسوبة ²كا دالة و تحقق الفرضية  رقم العبارة المتغير الوسيطي 

 نعم &
 19 المستوى التعليمي لLب  5.93 دالة و تحقق الفرضية  
 المستوى التعليمي لLم  19.19 دالة و تحقق الفرضية 

ة و تحقق الفرضيةدال   15 المستوى التعليمي لLب  1.70 
 المستوى التعليمي لLم  3.45 دالة و تحقق الفرضية  

 14 المستوى التعليمي لLب  11.53 دالة و تحقق الفرضية 
 المستوى التعليمي لLم  5.85 دالة و تحقق الفرضية 
 17 المستوى التعليمي لLب  16.46 دالة و تحقق الفرضية  
 المستوى التعليمي لLم  4.78 دالة و تحقق الفرضية 
 11 المستوى التعليمي لLب  49.29 دالة و تحقق الفرضية 
 المستوى التعليمي لLم  12.11 دالة و تحقق الفرضية  
 18 المستوى التعليمي لLب  41.54 دالة و تحقق الفرضية 
ليمي لLم المستوى التع 11.31 دالة و تحقق الفرضية   
 20 المستوى التعليمي لLب  5.06 دالة و تحقق الفرضية  

"التلميذ و تحصيله الدراسي المستوى التعليمي Gسرةتوجد عAقة بين  "  
 



 المستوى التعليمي لLم  2.11 دالة و تحقق الفرضية 

 16 المستوى التعليمي لLب  20.91 دالة و تحقق الفرضية 

 المستوى التعليمي لLم  42.27 دالة و تحقق الفرضية  

توى التعليمي لLب المس 37.47 دالة و تحقق الفرضية   12 

 المستوى التعليمي لLم  15.96 دالة و تحقق الفرضية 

 22 المستوى التعليمي لLب  19.33 دالة و تحقق الفرضية  

 المستوى التعليمي لLم  27.39 دالة و تحقق الفرضية 

 21 المستوى التعليمي لLب  10.3 دالة و تحقق الفرضية 

 المستوى التعليمي لLم  11.2 دالة و تحقق الفرضية  

 22 المستوى التعليمي لLب  23.65 دالة و تحقق الفرضية 

 دالة و تحقق الفرضية 
 

 المستوى التعليمي لLم  20.25

 23 وجود إخوة في المستوى الجامعي 79.1 دالة و تحقق الفرضية  

 مج ت  13 0
0 100  % 

 
:الشكل التالي إذ يمكن ترتيب نتائج الفصل الثالث ب   

:توجد ع7قة ارتباطية بين-  
تشجيع ا/سرة إبنھا التلميذ على الوصول إلى مستويات عليا و ارتفاع مستوى تحصيله  -1

الدراسي ، وتزيد مستويات ھذا التشجيع بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي 
يع بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل مستويات ھذا التشج

.فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أقل   
بين حث ا/سرة أبنھا التلميذ على ا�جتھاد في طلب العلم و ارتفاع مستوى تحصيله  -2

الدراسي ، وتزيد مستويات ھذا الحث بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي 
ي أو جامعي و تقل مستوياته بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان مستوى تعليمي ثانو

.ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أقل  
بين تنمية ا/سرة الرغبة الدائمة في النجاح في نفس ابنھا التلميذ على ا�جتھاد في طلب  -3

اء التلميذ إلى العلم و ارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، وتزيد مستويات ھذه التنمية بانتم
أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل مستوياتھا بانتماء 

.التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أقل   
بين حث ا/سرة ابنھا التلميذ على المراجعة المنزلية  وارتفاع مستوى تحصيله الدراسي   -4

ويات ھذا الحث بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي وتزيد مست
ثانوي أو جامعي و تقل مستوياته بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى 

. تعليمي متوسط أو أقل   



وتزيد بين توفير ا/سرة الھدوء  Kبنھا التلميذ وارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ،  -5
مستويات توفير ا/سرة للھدوء  بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى 
تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل مستوياته بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي 

. مستوى تعليمي متوسط أو أقل   
ارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ،  بين مشاورة ا/سرة ابنھا التلميذ  في أمور الدراسة و -6

وتزيد مستويات مشاورة ا/سرة  للتلميذ بانتمائه إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى 
تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل بانتمائه إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي 

. متوسط أو أقل   
وله على نتائج مرضية  وارتفاع مستوى بين مكافأة ا/سرة ابنھا التلميذ  حين حص  -7

تحصيله الدراسي ، وتزيد مستويات مكافأة ا/سرة  للتلميذ بانتمائه إلى أسرة يكون فيھا 
الوالدان ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل بانتمائه إلى أسرة يكون فيھا الوالدان 

. ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أقل   
ذ من اللغات ا/جنبية وارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، ويزيد ميتمكن والدي التلبين  -8

ذ من اللغات ا/جنبية إذا كنا ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و يقل تمكن والدي التلمي
. إذا كنا ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أقل   

، وتزيد  بين استعمال التلميذ للكمبيوتر في دراسته وارتفاع مستوى تحصيله الدراسي -9
مستويات ھذا ا�ستعمال  ا�يجابي للكمبيوتر في الدراسة من طرف التلميذ  بانتمائه إلى أسرة 
يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل مستوياته بانتمائه إلى أسرة 

. يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أقل   
وارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، وتزيد مستويات ھذا مدرسته اتصال أسرة التلميذ ب - 10

بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي و  اتصال
.تقل مستوياته بانتمائه إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي متوسط أو أقل  

سلة /بنھا التلميذ وارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، بين اط7ع ا/سرة على دفتر المرا - 11
وتزيد مستويات ھذا اKط7ع بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى 
تعليمي ثانوي أو جامعي و تقل مستوياته بانتمائه إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى 

. تعليمي متوسط أو أقل   
لميذ من المكتبة المنزلية وارتفاع مستوى تحصيله الدراسي ، وتزيد بين استفادة الت - 12

مستويات  ھذه ا�ستفادة بانتماء التلميذ إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي 
ثانوي أو جامعي و تقل مستوياتھا بانتمائه إلى أسرة يكون فيھا الوالدان ذوي مستوى تعليمي 

. متوسط أو أقل   
جاح إخوة التلميذ و ع7قته بعمله على النجاح أيضا من خ7ل تحسين مستوى بين ن - 13

.تحصيله الدراسي  
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 تمھيد:
عز� بذاته عن غيره  فھو ومناKنسان  اجتماعي بطبعه � يستطيع أن يعيش منفردا أ     

ا�نتماء إلى  يعمل التلميذ على فرد وكأي بحاجة دائمة إلى إقامة ع7قات اجتماعية مع غيره، 
أجل تحقيق قدر من التفاھم المتبادل  نالعمر مء يتقاربون معه في جماعة من ا/صدقا

و�سيما في  باھتماماتھم ، وقدر من اKحساس المشترك �نشغا�تھم ا�جتماعية و النفسية 
و يحاول ھذا الفصل بحث الع7قة بين انتماء التلميذ لجماعة رفاق و تحصيله . البلوغمرحلة 

.الدراسي  

- I  تعريف جماعة الرفاق : 

-1- I : لغة 



. 152و جمعھا جماعات  وھي الفرقة من الناس: جماعة   
و الرفيق المرافق ...و ترافق القوم و ارتفقوا صاروا  رفقاء ......رفيقك الذي يرافقك : رافق 

.153و الجمع الرفاق   
.154و الرفقة تعني رابطة الصداقة الجامعة بين ا/فراد   

-2-I  اصطAحا:
من أفراد من  نجماعة أولية عادة ما تتكو:  سيد جماعة الرفاق بأنھا و تعرف سميرة أحمد ال 

نفس المرحلة العمرية و المكانة تتميز بالع7قات الشخصية القوية و برغم من أن المصطلح 
يستخدم لnشارة إلى جماعة الصــداقة لLطفال إ� أنه ينطبق أيضا على الفئات العمرية 

ة و ممن لھم نفس المكانة ا�جتماعية مثل المراھقين أو ا/خرى في نفس المرحلة العـمري
. 155الراشدين  

حيث السن أو محل  نكما تعرف بأنھا بناء اجتماعي غير رسمي يجمع أفراد يتقاربون م 
السكن أو تشابه الوضع الطبقي أو المكان الذي يرتادونه كالمدرسة الحي دور العبادة أو 

جــموعة من القيم و أنماط الســلوك و العادات عن تتميز كل جماعة رفاق بم االشارع، كم
كما تعتبر جماعة الرفاق تنظيم اجتماعي تلقائي في غالب ا/حيان . 156الجماعات ا/خرى 

التي لم تشبع في ا/وساط ا�جتماعية ا/خرى إذ تلبي  دالحاجة ا�جتماعية للفر عينشأ بداف
الراحة النفسية و الطمأنينة و الشعور  ھذه الجماعة تلك الحاجات و غالبا ما توفر للفرد

با/مان و تعطيه فرصة للتعبير عــن شخصيته و إبراز أفكاره و تمكنه من أداء دور 
فجماعة الرفاق تمثل إطارا اجتماعيا يمكن الفرد من  ومنه.157اجتماعي يتناسب و طموحــاته 

يعبر عن ما يختلجه من تمثـــل دوره ا�جتماعي مايمكنه من  أن يحيى اجتماعيته الحقة و 
 ىأفكار و أحاسيس إلى أفراد يتبادل معھم الثقة المصلحة ا�جتماعية و النظرة نفسھا إل

.المتغيرات المجتمعية المحيطة   
و يفسر أحمد جابر ا�نتماء بأنه استعداد مكتسب لدى التلميذ يدفعه للتفاعل في جماعة ما 

و يعمل من أجل خيرھا و نصرتھا و يعتز  متوحدا معھا و أن يحس بالفخر و ا/مان فيھا
فالتلميذ و خاصة المراھق يضل تائھا �يجد من يساعده على فھم كل تلك . 158بو�ئه لھا

التغيرات الفجائية سواء النفسية أو البيولوجية التي يمر بھا مايجعل انتماءه إلى رفاق لھم 
لب ا/حيان �ستطيع البوح القدرة على فھمه مساعدته،حاجة ملحة و ضرورية /نه و في غا

بما يحس به إلى أفراد أسرته خاصة الكبار منھم لصعوبة تفھمھم له إضافة إلى حواجز 
.الخجل و ال7صراحة التي تكتسي مجتمعاتنا العربية   

II  - عوامل ا&نتماء إلى جماعة الرفاق:

                                                 
  152 -  المنجد في اللغة و ا$عAم ،مرجع سابق،ص101.

.101ابن منظور ،مرجع سابق ،ص -   153  
154 -dictionnaire de la langue française.,op.cit. p 76. 

  .155-  سميرة أحمد السيد :مصطلحات في علم ا&جتماع ،مرجع سابق ،ص114

 .156-  السيد س7مة الخميسي:التربية و المدرسة و المعلم، قراءة اجتماعية ثقافية،دار الوفاء ، اKسكندرية ،2000، ،ص185

  157-  مصباح عامر ،مرجع سابق،ص220

 158-  محمد عبد العزيز الغرباوي :نطريات التعليم و التعلم، مكتبة المجتمع العربي ،ا/ردن ،2006،ص29.



م خصائص قلما يجتمع ا/فراد في جماعات و  و يستمرون فيھا دون أن تجمع بينھ     
مشتركة تسھل من التفاھم و التعاون بينھم إذ يعتبر ا�تفاق في نمط التفكير و في طريقة 
النظر إلى الحياة و كذلك التشابه في المستويات ا�جتماعية و العلمية من العوامل المؤديـة 

ية و الطابع ا�جتماعي للجماعة اKنسان. إلى التفاف ا/فراد حول بعضھم و تكوين جماعات 
اھتمت معظم الدراسات السوسيولوجية  وقديفسر و يعكس الترابط بين أفرادھا  والذيھ

و يمكن إدراج بعض العوامل المؤدية و .159الغربية بدراسة الجماعة اKنسانية و خصائصھا 
:إلى ةالمساعدة على تكوين جماعات الرفاق  كواحدة من الجماعات اKنساني  

II   -1- السن:
سنة إذ  20سنوات و  6اعة رفاق تجمع بين أفراد تتراوح أعمارھم بين من الصعب إيجاد جم

جماعة الرفاق أفرادا في سن واحدة و يتقاربون في العمــــر  إذ يساعد ھذا  مغالبا ما تظ
التقارب على رفع الحرج في التعامل بينھم و محو الحواجز النفسية و فتح الع7قات 

ا�نسجام و بقاء و تماسك الجماعة كذلك يساعد على  ا�جتماعية و يساعد على توفير عوامل
الكبار السماح  ضو غالبا ما يرف.160التقارب في التفكير و ا�ھتمام و الميول بين ا/فراد

للصغار في السن البقاء معھم و مشاركتھم في أحاديثھم كما يتجنب الصغار مصارحة الكبار 
فضل كل أبناء مرحلة البقاء مع بعضھم فمن ففي المراحل التعليمة ي, و كشف أفعالھم أمامھم 

.الصعب إيجاد تلميذ ا�بتدائي يصادق تلميذا في المرحلة المتوسطة أو الثانوية  

II   -2- الجنس :
يميل الفرد إلى مصاحبة و رفقة ا/فراد الذين ھم من جنسه ففي غالب ا/حيان ھناك جماعة 

و  ةخت7فات الفيسيلوجية و البيولوجيھذا يعود ل7 و, رفاق للبنات و جماعة رفاق للبنين
النفسية بين الجنسين إذ يجد الفرد الراحة و الحرية أكثر حينما يكون مع جماعة رفاق من 

إ� في حا�ت استثنائية زيادة على أنه في مجتمعاتنا العربية توجد مجموعة من , جنسه
لذي ينتمي إلى جماعة رفاق ا دفالفر, المعايير و التقاليد التي تعمل على ضبط سلوك ا/فراد

ضف إلى عدم تفھم الجنسين لبعضھما في غالب . 161من غير جنسه ينظر إليه بازدراء
ا/حيان مايخلق العديد من الحواجز بين اجتماع الفتيات و الفتية ضمن جماعة رفاق واحدة ، 

روجة و لكنه مع دخول المجتمعات العربية دوامة العالمية و انتشار و سائل ا�ع7م الم
للع7قات و المحللة  و المشجعة �نتشار جماعات الرفاق المختلطة صار من شبه المألوف 
رؤية صديقات للذكور و أصدقاء للبنات دونما حرج في ذلك ، و ھذه الظاھرة ليست ا/صل 
في الدين اKس7مي و � المجتمعات العربية ،و إنما دخيلة عليھما، و إذا لم تنجح ھذه الظاھرة 

في البيئة الغربية التي ظھرت فيھا كيف ستنجح في البيئة التي تعتبر دخيلة  ةائج ايجابيبنت
  !!عليھا 

II   -3- المستوى المعيشي:

                                                 
159 -jean baechler : Groupes et sociqbilité .Raymond Boudon: traitéde sociologie,presses unuversitaires de 

France,1992.p80.  
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عادة ما تنشأ الصداقة بين أشخاص ينتمون إلى نفس المستوى       ا�جتماعي، ويعتبرون  
لشعورھم… أنفسھم متقاربين من حيث اھتماماتھم وأفكارھم ومواقفھم بأنھم ينتمون إلى  

وا/شخاص من ھذا  شريحة اجتماعية واحدة من حيث مستواھا ا�جتماعي وا�قتصادي
اHراء والتعرف على أفكار  النوع تتاح لھم فرصة أكثر للتعارف واللقاء فيما بينھم وتبادل
بينھم تتحول إلى صداقة  ومواقف بعضھم البعض، ا/مر الذي قد تنشأ عنه ع7قة مودة

162حميمة .    
يعتبر المستوى ا�قتصادي و المعيشي المتشابه  لLفراد من العوامل  المشجعة على        

الحرج  عا�ستمرار في مصادقتھم إذ أن التشابه في القدرات المادية وا�قتصادية غالبا ما يرف
اقھم و النسبة لت7ميذ المدارس فLوليائھم أيضا دور في اختيار رف.في المعام7ت بين ا/فراد

من خ7ل اختيارھم للمناطق السكنية التي يقطنونھا و المدارس التي يلتحقون بھا حسب 
و يفضل  الت7ميذ  في غالب ا/مر تكوين جماعات رفاقھم من البيئة . 163مستوياتھم المعيشية

.المحيطة بھم كالحي الذي يقطنون فيه و المدرسة التي يدرسون فيھا   
بحيث � بينھم  المستوى ا�جتماعي يسھل عملية اKفصاح فيالرفقاء  تقارب ف ومنه     يجد  

بحياته على كثير من المعطيات المتعلقة رفقائهأي طرف حرجا في اط7ع  … الشخصية 
ما يكون بين ھؤ�ء ھامش كبير للتسامح والثقة المتبادلة غالباو و ا/فكار  وتقارب في واHراء 

 .  

II   -4- ا&ھتمامات  ا&جتماعية :
بر ا�ھتمامات ا�جتماعية المشتركة بين ا/فراد من العوامل المؤدية إلى تشكيل تعت

الجماعات بينھم و تتبعھا وحدة الميول و ا/ھداف الفكرية ففي المدارس مث7 توجد جماعات 
إلى جماعة  ءالفرد يعمل دائما  على ا�نتما ن/, و أخرى بالمسرح أو الشعر تتھتم بالرياضا

حيث  تقوم جماعة الرفاق بتنمية .164مساعدا على تقوية اھتماماته و آماله يرى فيھا عام7
الميو�ت ا�جتماعية لدى الفرد و تساعده على بناء عالمه الخاص من خ7ل إعطائه فرصة 

.للتجربة و الممارسة العملية  

II  -5-القرب المكاني :
ادإن التقارب المكاني بين ا/فراد من شأنه أن يشجع ا/فر        على ا�تصال وتبادل  

صداقةإلى ع7قة  المعلومات واHراء وبالتالي يشجع على قيام ع7قة بينھم قد تتطور وأثبتت  
إذا ما  بعض الدراسات أن الجيران يأتون في طليعة �ئحة ا/صدقاء ويشكلون نسبة عامة

ارومن شأن التقارب المكاني بين ا/شخاص أن يسھل تكر. قورنوا بباقي ا/صدقاء احتكاكھم  
با/لفة مما يزيد  ببعضھم البعض ا/مر الذي غالبا ما ينشأ عنه لدى ھؤ�ء ا/شخاص شعور

165من احتمال تطور ھذه الع7قة إلى مستوى الصداقة . و بالنسبة للت7ميذ تعتبر المدرسة أھم  
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نتيجة ا�حتكاك و  تمكان يلتقون و يجتمعون  فيه حيث تتوفر لھم فرصة عقد الصداقا
.معاشرة ال  

III -انتماء التلميذ إلى جماعة رفاق وعAقته بتحصيله الدراسي في ضوء الدراسة 
 الميدانية :
و ھي تتمثل في كل ما يحيط  كما يقال ابن بيئته فھوللبيئة تأثير خاص في اKنسان         

بقيم  أفراد و جماعات إذ يتأثر الفرد, باKنسان من مؤسسات اجتماعية نظامية و غير نظامية
وتساعد الرفقة الطيبة  باعتبارھا جماعة .المحيطين به   صو أفكار و اتجاھات  ا/شخا

كان يتبادل مع رفاقه النقاش في  اانتماء بالنسبة للتلميذ على تثقيفه و إثراء أفكاره ، خاصة إذ
الجديد المستحدث من ا/فكار و القضايا كما تعمل الرفقة الطيبة على تزويد ا/فراد 

معلومات و الحقائق نتيجة احتكاكھم بخبرات و تجارب اHخرين و تعطيھم فرصا للتقليد بال
كما يمكن أن تلعب الرفقة الطيبة . 166من خ7ل تفاعلھم مع بعضھم  

دورا مھما في مساعدة التلميذ على تحسين مستواه الدراسي خاصة إذا ساد في معام7ت 
كما أن التلميذ الذي ينتمي إلى جماعة رفاق ذات أفرادھا جو من التعاون و المذاكرة الجماعية 

مستوى دراسي عالي /عضائھا يرتفع مستوى تحصيله الدراسي عن طريق التقليد و التحفيز 
ويساعد الرفاق الصالحون المجتھدون   .167و التشجيع لكي يجد قبو� بين أعضاء جماعته

ي بيت أحدھم أو في يخصصون ساعات للمراجعة ف وقدبعضھم على فھم الدروس الصعبة 
.المكتبات العامة   

أولت المدرسة الحديثة اھتماما بالجماعة بعد أن ثبت أن العمليات التربوية الھامة ھي  وقد
نتيجة خبرة الجماعة سواء كان ذلك تعلم الحقائق أو اكتساب المھارات  و تدريب الشخصية 

حيث تتم في ا/سرة أو في /ن العملية التربوية عملية اجتماعية في جوھرھا ,و نموھا 
. 168ينبغي ان تفھم كل خبرات الجماعة باعتبارھا عمليات تربوية ومنهالفصل أو الزمرة   

و رغم التأثيرات التربوية الھامة و ا�يجابية التي قد تكون لجماعة الرفاق على 
بي المسيرة التربوية للتلميذ إ� أنھا يمكن أن تؤثر في حا�ت أخرى و بشكل مختلف و سل

حيث تسھم جماعة الرفاق السيئة في تلويث البيئة التربوية /فرادھا خاصة إذا سادتھا أفكار و 
حيث تسھم جماعة الرفاق .توجھات تختلف عن تلك الموجودة في المؤسسة التربوية النظامية 

 في تنمية السلوك اKانحرافي للتلميذ في المدرسة و ذلك نتيجة أساليبھا و طرقھا في التأثير
و لحماية الفرد و خاصة التلميذ في مرحلة .  169على الفرد و على تنشئته ا�جتماعية 

 المراھقة من آثار الرفقة   
السيئة  على ا/سرة  أن  تلعب دورا ھاما في إرشاد أطفالھا ونصحھم و مساعدتھم في اختيار 
 رفقائھم بطريقة ذكية بعيدة عن اKجبار و ا/مر

أستاذ علم النفس، مدير مركز البحوث النفسية (ر عبد الفتاح ويشير الدكتور محمد سمي
المراھق يحتاج إلى من يتفھم حالته النفسية ويراعي احتياجاته : " ، إلى أن)بجامعة المنيا

الجسدية، ولذا فھو بحاجة إلى صديق ناضج يجيب عن تساؤ�ته بتفھم وعطف وصراحة، 
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سخرية أو شك، كما يحتاج إلى ا/م الصديقة صديق يستمع إليه حتى النھاية دون مقاطعة أو 
حيث يجب على ا/ولياء أن يكونوا ھم ا/صدقاء ا/قربون للتلميذ و .170"وا/ب المتفھم

معلميه ا/وائل في مدرسة الحياة و عليھم تعليمه كيفية اختيار أصدقائه و انتقاءھم مما يجعله 
.يستفيد من الرفقة الحسنة  

ى البحث في موضوع الع7قة بين انتماء التلميذ إلى جماعة رفاق تطرقت ھذه الدراسة  إل وقد
 9و مستوى تحصيله الدراسي، و طرحت أمام المبحوثين من خ7ل أداة استمارة ا�ستبيان 

عبارات تخدم البحث عن ھذه  الع7قة توصلت إلى نتائج دالة و مفتوح باب التفسير و التحليل 
ت وفقا لقيمة المتوسط الحسابي لكل عبارة و الدال على تم ترتيب ھذه العبارا وقدأمامھا ، 

).53(شدة موافقة المبحوثين على محتوى العبارة و ذلك ماھو موضح في الجدول التالي رقم   
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و بالرجوع إلى السج7ت و الوثائق المدرسية تمت جدولة متوسطات المعد�ت الخاصة  
).54(الوسيطية الخاصة بھذا الفصل كما جاء في الجدول رقم  تمبحوثين تبعا للمتغيرابال  

    جدول رقم (54) يبين متوسطات معد&ت المبحوثين تبعا للمتغيرات الوسيطية لفرضية  
      العمل الثالثة:

2007/2008متوسط معد&ت الفصل اGول  المتغير الوسيطي  
 9.68 ذكور الجنس

 11.05 إناث

 

III   -1-عدم احترام اGساتذة و عAقته يتخلف النتائج المدرسية للتلميذ:
يتطلب نجاح العملية التعليمية احتراما متباد� بين ا/فراد المكونين لھا، وذلك من أجل      

تحقيقھا لھدفھا، و يأتي احترام الت7ميذ لمدرسيھم من أھم واجبات الت7ميذ توفيرا منھم لجو 
و لعل انتماء التلميذ إلى جماعة رفاق مدرسية معينة يؤدي به إلى . دئ و مفيددراسي ھا

انتھاج سلوكھا و العمل بأخ7قھا، فإذا كان سلوك ھذه الجماعة سيئا و قائما على عدم احترام 
ا/ساتذة، أدى إلى ابتعاد التلميذ عن ا�ھتمام بدرس ا/ستاذ و شرحه، ما يعرض نتائجه  

ضطراب و التخلف، خاصة إذا كان � يملك استعدادات عقلية مساعدة على المدرسية إلى ا�
اھتمت ھذه الدراسة بالبحث في الع7قة بين تشجيع  وقدتعويض ما فاته في حصة الدرس، 

جماعة رفاق التلميذ على عدم احترام أستاذه و تخاف نتائجه المدرسية، وقد توصلت إلى 
).53(النتيجة الموضحة في الجدول رقم   



3.87حيث تبين أن نسبة  إلى تشجيع " دائما " فقط من المبحوثين ھم الذين يتعرضون  % 
رفاقھم على عدم احترام أساتذتھم و يتأثرون به، ما  قد يسبب تخلف نتائجھم الدراسية، بينما 
11.61يتعرض  بينما عبر ما تمثله " أحيانا فقط " من المبحوثين إلى ھذا التشجيع و لكن %  

ة و ھي أكبر نسب 85.51 طرف رفاقھم،  ما  ومنبأنھم � يتعرضون إط7قا لھذا التشجيع  % 
وتأتي قيمة المتوسط الحسابي البالغة .� يؤثر على نتائجھم المدرسية 2.80 تدل عن اتفاق  

قوي بين المبحوثين حول ھذه النقطة، و دليل عدم تشتت اHراء ھو قيمة ا�نحراف المعياري 
0.15و البالغة  تي قيمة كا و تأ  ² بالغة   184.13 أي دالة " أبدا " دالة إحصائيا لصالح القائلين  

عن الع7قة بين عدم تشجيع جماعة رفاق التلميذ له على عدم احترام أساتذته و عدم تخلف 
.و العكس صحيح  نتائجه المدرسية  

عي ينتمي إلى و يأتي تأثر التلميذ بأخ7ق و سلوك جماعة رفاقه انط7قا من كونه فرد اجتما  
جماعة رفاق معينة، فالفرد من خ7ل انتمائه ا�جتماعي يتمكن من اكتساب ثقافة الجماعة 

، فإذا كانت جماعة رفاق 171المرجعية التي ينتمي إليھا و يتأثر بلغتھا  ومعاييرھا الثقافية كلھا
ئة تؤثر علية التلميذ ذات أخ7ق حسنة فإنھا تؤثر عليه إيجابا، ولكن إذا كانت ذات أخ7ق سي

.سلبا، و الجانب السلبي في جماعة الرفاق ھو ا/كثر تأثيرا  
معبرة عن عدم تشجيع جماعات ) 53(في الجدول رقم " أبدا " و تأتي النسبة العالية للقائلين 

الرفاق الت7ميذ على عدم احترام ا/ساتذة، /ن أغلب المبحوثين من ت7ميذ السنة الثالثة و ھم 
عرضون أنفسھم لعدم فھم دروس ھي أساس الشھادة التي ھم مقبلون على بھذا السلوك ي

اجتياز امتحانھا، ما يجعل خلق جو من ا�حترام بينھم و بين أساتذتھم فرصة  لھم من أجل 
استفادتھم و لصالحھم، كما يعتبر النظام المدرسي المعاقب على مثل ھذه التصرفات وجھا 

.في المؤسسةمن أوجه الضبط ا�جتماعي الممارس   
و إذا تم التغلغل في البحث عن الفرق بين تأثر التلميذ بتشجيع جماعة رفاقه، على عدم احترام 

).55(ا/ساتذة و تأثر نتائجه المدرسية جراء ذلك تبين من خ7ل الجدول رقم   
 
 
 
 
 
 
جدول رقم (55) يبين الفروق بين استجابات المبحوثين نحو عدم احترام اGساتذة و عAقته يتخلف 
 النتائج المدرسية للتلميذ :

²كا  مج  
 ت

3= أبدا س م  2=أحيانا س   1= دائما س   البدائل 

ت×س %  ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

 ذكور 5 5 11.11 11 22 24.44 29 87 64.44 2.53 45 20.02
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 مج ت

إن الذكور ھم أكثر تقب7 من اKناث لتشجيع رفاقھم على عدم احترام أساتذتھم و ذلك بنسبة 
11.11 منھم مقابل  % 0.90 لnناث، و ذلك /ن الذكور أكثر شجاعة على تحمل مسؤولية  %

أفعالھم السلبية في المدرسة، و تخوف اKناث من نتائج ذلك، كما يعود ذلك إلى تكوين 
التكوينية لكل من الجنسين، فالفتيات يملن أكثر إلى تكوين الع7قات  اخت7ف الطبيعة

كما يأتي تخوف البنات من عقوبة أھلھن .ا�جتماعية مع كل المحيطين بھن أكثر من الذكور
رادعا لھن عن القيام بأي سلوك قد يعرضھن لذلك، بينما يكون الذكور أكثر احتما� لمثل ھذه 

.العقوبات  
²و قيمة كا  توافق  20.02سحوبة بين استجابات المبحوثين حسب متغيرالجنس التي  تبلغ الم 

.أن ھناك فروقا ذات د�لة إحصائية بين استجاباتھم و ذلك لصالح الذكور  ىعل  
و يأتي الفرق بين مستوى نتائج كل من الجنسين دا� و مدعما أيضا لھذه النتيجة وھو ما 

ثين نحو عدم احترام ا/ساتذة و ع7قته بتخلف لتحليل استجابات المبحو وكنتيجةيتضح  
يمكن القول أن ھناك ع7قة بين تأثر التلميذ بتشجيع جماعة رفاقه  النتائج المدرسية للتلميذ

على  عدم احترام أساتذته و  تدني مستوى نتائجه الدراسية و الذكور ھم أكثر تأثرا بتشجيع 
. جماعات رفاقھم    

III   -2- تشجيع جماعة الرفاق التلميذ على الغياب و عAقته بتدھور نتائجه المدرسية:
يأتي تأثر التلميذ بجماعة رفاقه المدرسية انط7قا من ا�حتكــاك الدائم بھا، فالتلميذ و رفاقه 
يمكثون وقتا طوي7 مع بعضھم، ما يفتح أمامھم مجا� للتأثر و التأثير فيما بينھم، وقد يكون 

بعضھم لبعض على الغياب و عدم احترام مواقيت الدراسة و  ھذا التأثير سلبا، كتشجيع
حصصھا، ما يؤدي بالتلميذ إلى تحمل كثير من النتائج السلبية المنجرة عن ذلك، كتراكم 
الدروس و عقوبات اKدارة و تأنيب ا/سرة، و ما لھذا الموضوع من أھمية بحثت ھذه 

على غيابه و عدم حضوره وتأثر مستواه  الدراسة في الع7قة بين تأثير جماعة رفاق التلميذ
).53(الدراسي، وتوصلت إلى نتائج مبوبة في الجدول رقم   

70.32حيث تبين أن  حول تشجيع رفاقھم لھم على " أبدا " من المبحوثين يعبرون بـ %  
21.93الغياب ما يمس بمستوى نتائجھم الدراسية، و يعبر ما تمثله  منھم أيضا على أن %  

ھم تؤثر عليھم و تشجعھم على الغياب ما يؤدي بنتائجھم المدرسية إلى التدھور جماعات رفاق
بينما أكد ما تمثله نسبة " أحيانا " 7.74 من المبحوثين أن لجماعات رفاقھم دور في غيابھم %  

على الدراسة، ما يؤدي بنتائجھم الدراسية إلى التدھور و التخلف، و يأتي المتوسط الحسابي 
2.62البالغ قيمته  " دا� على اتفاق � بأس به بين المبحوثين حول ھذه النقطة لصالح القائلين  

، و قيمة "أبدا  0.14 ل7نحراف المعياري تلغي قيمة التشتت بين أراء المبحوثين، وتأتي قيمة  
كا   ² 100.12 " .أبدا " دالة إحصائيا لصالح القائلين    

) يبين الفروق بين استجابات المبحوثين نحو تشجيع جماعة الرفاق التلميذ على الغياب 56جدول رقم (
 و عAقته بتدھور نتائجه المدرسية:
 



²كا  مج  
 ت

3= أبدا س م  2=أحيانا س   1= دائما س   البدائل 

ت×س %  ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

 ذكور 5 5 11.11 19 38 42.22 21 63 46.66 2.35 45 17.83
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 مج ت

و غياب التلميذ عن حصص دروسه يعني عدم فھمه لما جاء فيھا و تراكمه مع ما سيأتي 
بعدھا، كما يعني قضاؤه لفترة الدروس في أماكن غير المدرسة ما يعرضه إلى العديد من 

جماعة فاشلة في دراستھا إذ �  أنواع ا�نحراف، و جماعة الرفاق المشجعة على الغياب ھي
و .يمكن أن يكون أفرادھا ذوي مستويات جيدة و ھم يمارسون سلوك الغياب و عدم الحضور

أحيانا " و " دائما " قوية مقارنة مع القائلين ) 53(في الجدول رقم " أبدا " تأتي نسبة القائلين 
ك يعرض صاحبه للعقاب سلو وھو/ن الغياب ممنوع في المؤسسة التعليمية بدون عذر " 

كما قد تعود قلة غياب الت7ميذ إلى صعوبة البرامج الدراسية و عدم فھمھم لھا و ھم .اKداري
.حضور ناھيك و ھم غياب  
(و يبين الجدول رقم  56 أن نسبة تقبل التلميذ لتشجيع رفاقه على الغياب تكثر عند الذكور ) 

حيث تأتي نسبة .مقارنة باKناث 11.11 ور معبرة على أنھم يتقبلون تشجيعا من من الذك % 
6.36رفاقھم على الغياب ما يؤدي بنتائجھم المدرسية إلى التدھور، في حين تعبر  من  % 

اKناث أنھن يتعرضن لھذا التشجيع و يتأثرن به، و ذلك يعود إلى قدرة الذكور على تحمل 
المدرسة، بينما تقل قدرة نتائج الغياب أمام اKدارة و القائمين على الضبط ا�جتماعي في 

اKناث على ذلك، كما يتحمل الذكور النتائج المترتبة على ھذا السلوك أمام أسرھم خاصة أن 
.ا/سرة الجزائرية � تتعامل في مثل ھذه المواضيع مع الجنس بنفس الطريقة  

سلوك /ن غياب التلميذ يعني ذھابه إلى أماكن أخرى غير المدرسة، التي تعرضه للقيام بأي 
توصلت لطيفة  وقدغير أخ7قي ، و اKناث معرضات للعقاب أكثر من الذكور في ھذا الشأن، 

إلى أن ا/سرة الجزائرية " التنشئة ا/سرية و التحصيل الدراسي لLبناء " طبال في دراستھا 
.172تعاقب اKناث بشدة أكبر من عقابھا للذكور حين ارتكاب كل منھما لخطأ أخ7قي  
ة كا و تأتي قيم ² أكبر من قيمة كا   17.83المحسوبة بين استجابات المبحوثين و البالغة قيمته  

المجدولة ما يدل على أن ھناك فرقا دا�  بين استجابات المبحوثين حسب متغير الجنس نحو 
.ھذه الفكرة، ، و يدعم ھذا الفرق الدال ذلك الفرق بين مستوى نتائج اKناث و الذكور   

استجابات المبحوثين نحو تشجيع جماعة الرفاق التلميذ على الغياب و  خ7ل تحليل ومن 
ع7قته بتدھور نتائجه المدرسية يمكن القول أن  ھناك ع7قة تربط بين يبن تشجيع جماعة 
الرفاق للتلميذ على الغياب و ترك الدراسة  واستعداده  و تقبله  لھذا التشجيع و التأثر السلبي 

و ھذا ا�ستعداد و التقبل أقوى عند الذكور منه عند اKناث ما .ة لمستوى نتائجه المدرسي
.يمكن  

                                                 
  . 314جع سابق ، ص لطيفة طبال، مر  - 172



III   -3- أحAم الرفاق بشغل مناصب علمية مرموقة و عAقتھا باجتھادھم أكثر:
ينمي انتماء التلميذ إلى جماعة رفاق لديه حاجة التجمع و الرغبة في أن يكون مرتبطا و     

ز التلميذ بكونه إنسانا بطبعه الذي يجعله � يستطيع أن يكون في حضرة اHخرين حيث يتمي
ن يوفرون له الشعور با�نتمائية إلى جماعة تتقبله والذيالعيش بعيدا عن ا/فراد المحيطين به 

، و تشاركه كل ما يعيشه خ7ل فترة انتمائه لھا، و لعل من أوجه المشاركة بين 173و يتقبلھا
رغب الت7ميذ في تحقيقھا و الوصول إليھا، و /نھم الرفاق يظھر اHمال و ا/ح7م التي ي

ت7ميذ في مرحلة التعليم الثانوي يكون حلم اجتياز امتحان شھادة الباكالوريا بنجاح ثم 
الوصول إلى المرحلة الجامعية و الحصول على شھادات عليا تمكنھم من الحصول مستقب7 

د أكثر في دراستھم لتحقيق ھذه على مناصب علمية مرموقة، ما قد يشجعھم على ا�جتھا
ا/ح7م، وقد بحثت الدراسة الحالية في الع7قة الكامنة بين اشتراك رفاق الدراسة في أح7م 

).53(معينة و العمل على تحقيقھا فتوصلت إلى ماھو موضح في الجدول رقم   
حيث عبر      72.25 ل إلى و رفاقھم بالوصو" دائما " من المبحوثين على أنھم يحلمون  % 

مناصب علمية مرموقة و ھم يسعون بجد للوصول إلى تحقيق حلمھم ھذا، بينما ما تمثله نسبة 
14.19 ـ  %  و ما تمثله نسبة " أحيانا " ب 13.54 على اشتراكھم و رفقائھم  "أبدا " منھم بـ  % 

في الحلم بمناصب مھمة يسعون با�جتھاد من أجل تحقيقھا، وتعبر قيمة المتوسط الحسابي و 
2.58البالغة  على اتفاق مقبول بين آراء المبحوثين حول ھذه القضية، و تأتي قيمة  % 
0.13ا�نحراف المعياري  دالة على ضعف نسبي لقيمة التشتت بين آراء المبحوثين، و تأتي  
²قيمة كا  و البالغة   150.70 دالة إحصائيا على وجود ع7قة بين اشتراك التلميذ و جماعة  

.ناصب علمية مرموقة و اجتھاده من أجل تحقيق ھذا الحلمرفاقه بالحلم بم  
فانتماء التلميذ إلى جماعة رفاق شيء بالغ ا/ھمية /نه يجد فيھا متنفس /ح7مه و آماله ما  

يجعله يحاول العمل بجد من أجل تحقيق ھذه ا/ح7م، لذلك يشعر التلميذ الراسب في شھادة 
ن بعض رفاقه من تحقيق حلم النجاح و فشل ھو،أي أن الباكالوريا بخيبة أمل خاصة إذا تمك

.ھذه ا/ح7م المشتركة تكون دافعا قويا للعمل على النجاح  
(و يبين الجدول رقم   57 أ ن  قيمة كا )  ² المحسوبة بين استجابات المبحوثين نحو  28البالغة  

بات المبحوثين ھذه الفكرة حسب متغير الجنس تؤكد أن ھناك فروقا دالة إحصائيا بين استجا
لدى اKناث تبلغ " دائما " اKناث، إذ جاءت نسبة الموافقين بـ  حلصال 73.63 بينما تبلغ  % 

بين الذكور " دائما " نسبة القائلين  68.88  % .  
جدول رقم(57) يبين الفروق بين استجابات المبحوثين نحو أحAم الرفاق بشغل مناصب علمية 
 مرموقة و عAقتھا باجتھادھم أكثر:

²كا  مج  
 ت

1= أبدا س م  2=أحيانا س   3= دائما س   البدائل 

ت×س %  ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

 ذكور 31 93 68.88 8 16 17.77 6 6 13.13 2.55 54 0.45

110 

2.6 13.63 15 15 12.72 28 14 73.63 243 81 

 إناث
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ين لك7 الجنسين ما يفسر أن معظم الت7ميذ يشتركون مع رفاقھم و الم7حظ أن النسبتين عاليت
في الحلم بالنجاح، و لكن اKناث أكثر إفصاحا لرفيقاتھن من الذكور، كما أن اKناث أكثر 

و يأتي الفرق بين مستوى النتائج المدرسية لكل .  خيا� من الذكور الذين يتميزون بالواقعية
).54(ه النتيجة وھو مايوضحه الجدول رقم من الذكور و اKناث مؤكدا لھذ  

خ7ل تحليل استجابات المبحوثين نحو أح7م الرفاق بشغل مناصب علمية مرموقة و  ومن 
ع7قتھا باجتھادھم أكثر  يمكن القول أن و يمكن القول أن اشتراك التلميذ و جماعة رفاقه في 

و .ھود أكبر لتحقيق ھذه ا/ح7مالحلم بمناصب علمية ھامة يؤدي به إلى ا�جتھاد و بذل مج
.اKناث أكثر تأثرا با/ح7م مع جماعات رفاقھن   

      III  -4-تشجيع جمـاعة الرفاق التلميذ له على اللـھو و ابتعاده على الدراسة و تأثر        
 نتائجه  المدرسية :

ميذ على توسيع قد تعني جماعات الرفاق  وتوفر محيطا اجتماعيا مثقفا و مساعدا للتل       
معارفه و معلوماته إذا كانت تتميز بالجد و ا�نضباط، لكنھا قد تعني أيضا محيطا تشوبه 

� تعتبر الحصة الدراسية  والذيا�نحرافات و مظاھر اللھو و التمرد على القوانين، ھذا اللھ
فوضى و زمنا مناسبا له و � المدرسة مكانا �ئقا به، إذ تتميز بعض جماعات الرفاق بال

استغ7ل أوقات اجتماعاتھا بالمدرسة من أجل إثارة الشغب، ذلك ما يؤدي حتما بالمنتمين إليھا 
إلى التعرض إلى عقوبات إدارية و أسرية و حتى نفسية، ما ينعكس سلبا على نتائجھم 
المدرسية، وقد بينت ھذه الدراسة الع7قة بين انتماء التلميذ   إلى جماعات مدرسية مشجعة 

).53(ى اللھو و ا�بتعاد عن الدراسة فتوصلت إلى النتائج الموضحة في الجدول رقم عل  
10.32حيث يتبين أن  حول تأثير لھوھم و جماعة " دائما " من المبحوثين يعبرون بـ  % 
34.19رفاقھم على مستوى اجتھادھم و مثابرتھم، بينما عبر  حول تأثرھم " أحيانا " بـ  % 

فاقھم من لھو و تأثر نتائجھم الدراسية، وبأكبر نسبة عبر بما تقوم به جماعات ر 55.48  % 
من المبحوثين بأنھم � يلھون و جماعات رفاقھم مما � يشكل خطرا على تأثر اجتھادھم و 

و قيمة .رغبتھم في الدراسة 2.45 كمتوسط حسابي �ستجابات المبحوثين حول ھذه العبارة و  
و تأتي قيمة ا�نحراف المعياري ھي تدل عن تشتت نسبي بين آرائھم،  0.12 دالة على ذلك،  

²وقيمة كا  البالغة   47.47 على أن قلة اللھو أو انعدامه " دائما " تدل إحصائيا لصالح القائلين  
عند جماعة رفاق التلميذ تؤدي به إلى ا�ھتمام أكثر بدراسته أو انعدامه عند جماعة رفاق 

. بدراستهالتلميذ تؤدي به إلى ا�ھتمام أكثر   
حيث يؤدي انتماء التلميذ إلى جماعة رفاق تتميز باللھو و ا�بتعاد عن الدراسة، إلى التصرف 

، ذلك ما يؤدي به إلى التأثر بسلوكھا السلبي و ا�بتعاد 174بتصرفاتھا و ا�نصياع لھا غالبا
مدرسة في دور العائلة و ال" توصلت دراسة معنونة  وقدعن ا�جتھاد و المثابرة في دراسته، 

إلى أن لجماعة الرفاق دور ھام في جعل التلميذ " رسوب الطلبة في المدارس المتوسطة 
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، 175ينشغل عن الدراسة و تضييع وقته في ممارسة أنشطة ھامشية � ع7قة لھا بالدراسة
.ناھيك على أنھا تحرضه للقيام بأعمال لھو و شغب أثناء حصص الدراسة  

ادا لتقبل تأثير جماعات رفاقھم السلبي مما يؤثر على مستوى و لعل الذكور ھم ا/كثر استعد
أن نسبة موافقة الذكور على ھذه العبارة بالبديل ) 58(إذ يبين الجدول رقم .اھتمامھم بدراستھم

تبلغ " دائما "  15.55 بينما تبلغ موافقة اKناث على ھذه العبارة بنفس البديل %   8.18 ، ما  % 
.و جماعات رفاقھم من اKناث يعني أن الذكور أكثر لھوا  

 
 
جدول رقم (58) يبين الفروق بين استجابات المبحوثين نحو تشجيع جمـاعة الرفاق التلميذ له على 
 اللـھو و ابتعاده على الدراسة و تأثر نتائجه المدرسية:
 

²كا  مج  
 ت

3= أبدا س م  2=أحيانا س   1= دائما س   البدائل 

ت×س %  ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

 ذكور 7 7 15.55 25 50 55.55 13 39 28.88 2.13 45 18.21

110 
2.58 66.36 219 73 25.45 56 18 8.18 9 9 

 إناث

155 
 

  16 مج ت 53 مج ت 86 مج ت
 مج ت

 
و يعود ذلك إلى أن الفتيات يحاولن دائما المحافظة على نظرة اHخرين لھن وخاصة في 

و /ن اللھو و الشغب ما ھو إ� القيام بإثارة )  المراھقة و أواخرھا( مرحلة سنھن ھذه 
فوضى سواء من خ7ل إصدار أصوات أو القيام بحركات أو أفعال منافية للحفاظ على الشكل 
و الھندام، لكن الذكور أقل اھتماما بالمحافظة على الشكل ما يؤدي بھم إلى ا�نصياع إلى 

ة كاجماعات رفاقھم فيما يخص إثارة الفوضى، وتأتي قيم ² و المحسوبة بين  18.21البالغة  
استجابات المبحوثين حسب  متغير الجنس مؤكدة على أن ھناك فروقا ذات د�لة إحصائية 
على لھو التلميذ الذكر أكثر من التلميذة ا/نثى مع جماعة رفاقه، ما يؤدي به إلى ابتعاده على 

لت7ميذ على صحة د�لة  كا الدراسة كما و تعبر الفروق بين مستوى نتائج الجنسين من ا ²  
. المحسوبة  

خ7ل تحليل استجابات المبحوثين نحو تشجيع جمـاعة الرفاق التلميذ له على اللـھو و  ومن
و تأثر نتائجه المدرسية  يمكن القول أن  ھناك ع7قة بين تشجيع جماعة  ةابتعاده على الدراس

،و الذكور  او تأثر نتائجه المدرسية سلبرفاق التلميذ له على اللھو و ابتعاده على الدراسة 
.أكثر مي7 للقيام بھذه السلوكات من أدى إلى تخلف نتائجھم المدرسية مقارنة مع اKناث   

 III  -5- تشجيع جماعة الرفاق للتلميذ على ا&جتھاد و النجاح و عAقته بمثابرته 
 واجتھاده:

يعيشون مع بعضھم نفس الظروف  ينتمي التلميذ و رفاقه في المدرسة إلى نفس المحيط و
الدراسية بما يكتنفھا من صعوبات ، وذلك ما يجعلھم يمثلون لبعضھم مصدر تشجيع من أجل 
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تخطي ھذه الصعوبات و ا�ستمرار في ا�جتھاد  و المثابرة، فالتلميذ يعتبر رفاقه سندا له و 
رسية أحسن، و توصلت مصدرا لقوته، ما يساعده على المثابرة و ا�جتھاد لتحصيل نتائج مد

ھذه الدراسة بعدما تساءلت عن الع7قة بين تشجيع جماعة رفاقه له و بين مثابرته و اجتھاده 
).53(أكثر إلى ما ھو موضح في الجدول رقم   

47.09يبين الجدول أن  حول تلقيھم التشجيع و الدعم " دائما " من المبحوثين يعبرون بـ %  
يجعلھم يواظبون ا�جتھاد، بينما  من جماعات رفاقھم ما يساندھم و 36.12 من المبحوثين % 

حول ھذه الفكرة، ويرفض " أحيانا " بـ  16.77 ـ %   كون جماعات رفاقھم تشجعھم " أبدا " ب
2.30أو تمثل لھم سندا ل7جتھاد و المثابرة، و تعبر قيمة المتوسط الحسابي  عن اتفاق � بأس  

ناك تشتتا نسبيا بين آراء المبحوثين ھو قيمة به بين المبحوثين، و مما يدل على أن ھ
0.12ا�نحراف المعياري  23.64 ²، و تأتي قيمة كا  " دائما " دالة إحصائيا لصالح القائلين  
. 

إذ يأتي تفھم رفاق التلميذ أكثر من تفھم أھله له خاصة في مواضيع الدراسة و مشاكلھا،      
ومن ھذا المنطلق يكون تشجيعھم له و تفھمھم  /نه يعيش معھم كل مايحدث له في المدرسة ،

.لمشاكله مصدر قوة له خاصة إذا كانت تربطه بھم ع7قات قوية  
و بالعودة إلى استجابات المبحوثين حسب متغيرالجنس نحو ھذه الفكرة يتضح من خ7ل 

:أن) 59(الجدول رقم   
جدول رقم (59) يبين الفروق بين استجابات المبحوثين نحو  تشجيع جماعة الرفاق للتلميذ على 
 ا&جتھاد و النجاح و عAقته بمثابرته واجتھاده:
 

²كا  مج  
 ت

1= أبدا س م  2=أحيانا س   3= دائما س   البدائل 

ت×س %  ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

 ذكور 18 54 40 19 38 42.22 8 8 17.77 2.22 45 1.36

110 
2.33 16.36 18 18 33.63 74 37 50 165 55 

 إناث

155 
 73 مج ت 56 مج ت 62 مج ت

 مج ت

و يوضح ذلك الفرق بين . اKناث أكثر تلقيا للتشجيع من طرف جماعات رفاقھن من الذكور
من الجنسين و المرتبة تنازليـــا " دائما " نسبة القائلين  50   % < 40 و .لصالح اKناث%  

ما يمرون به من مشاكل يعود ذلك /ن اKناث أكثر بوحا من الذكور لجماعات رفاقھن على 
.دراسية، و ذلك أو� �ھتمامھن بأمور دراستھن أكثر، وثانيا /نھن أقل احتما� من الذكور  

تثبت   1.36المحسوبة بين استجابات المبحوثين حسب متغيرالجنس البالغة  ²و تأتي قيمة كا
الفرق  بين تلقي   الد�لة اKحصائية للفروق بين استجابات المبحوثين لصالح اKناث، مايؤكد

اKناث للتشجيع من طرف الرفقاء و تلقي الذكور له ما يجعل اھتمامھم بالدراسة و المثابرة 
عليھا أقل من اKناث، و يأتي الفرق بين النتائج الدراسية لكل من الجنسين معبرا عن صدق 

.ھذه الد�لة  
لتلميذ على ا�جتھاد و النجاح و تشجيع جماعة الرفاق لخ7ل تحليل استجابات المبحوثين نحو  ومن

يمكن القول أن  ھناك ع7قة بين التشجيع الذي يتلقاه التلميذ من طرف  ع7قته بمثابرته واجتھاده



جماعة رفاقه و اھتمامه بدروسه و مثابرته، واKناث أكثر تلقيا لھذا التشجيع، وبالتالي ھن 
.أكثر اجتھادا  

III   -6- تنافس التلميذ و جماعة رفاقه في مجال الدراسة و عAقته بتحصيله الدراسي:
تمثل المدرسة بيئة اجتماعية توفر للتلميذ فرصة التنافس مع رفقائه من أجل الوصول إلى     

مراتب اجتماعية و دراسية محترمة بين أساتذتھم و رفقائھم، ذلك ما يدفع بكل تلميذ للعمل 
ر جماعة الرفاق المدرسية للتلميذ بعض الجاد من أجل تحقيق أحسن النتائج الدراسية، وتوف

ا/فراد الذين يصلحون كمنافس، يعتمد التلميذ عليھم من أجل بذل المجھود ا/كثر و ا/حسن 
من أجل الفوز في منافسة شريفة بينه وبينھم، و إيمانا منھا قامت ھذه الدراسة في البحث عن 

 وقدعلى تحسين نتائجه المدرسية، الع7قة بين اعتبار التلميذ لرفاقه كمنافس له و عمله 
).53(توصلت إلى ما ھو منظم في الجدول رقم   

إذ عبر ما تمثله   44.51 يعملون على تحسين مستواھم " دائما " من المبحوثين على أنھم %  
34.83الدراسي رغبة منھم في منافسة لرفاقھم، بينما وافق  من المبحوثين على ھذه %  

، و يرفض ما تمثله " يانا أح" الفكرة، وذلك بالبديل  20.64 أنھم " أبدا " بالبديل %  
يحاولون منافسة رفاقھم و أنھم يجتھدون لتحصيل علمي أكثر من أجل ذلك، و تعبر قيمة 
2.23المتوسط الحسابي  على تشتت بسيط بين آراء المبحوثين، وتدل على ذلك قيمة  
0.11ا�نحراف المعياري البالغة  13.40 ²و تبقى قيمة كا  " دالة إحصائيا لصالح القائلين  

" .دائما   
فالتلميذ و إن كان يعتبر جماعة رفاقه سندا له في فھم و حل واجباته المدرسية و يعتبرھا 
إطارا اجتماعيا يعبر فيه عن طموحه و آماله، فھذا � يمنع اعتباره /فرادھا منافسين له 

سية و التحصيل الدراسي، ما يجعله يحاول دائما التغلب عليھم فيما يخص النتائج المدر
يحاول ا�ستفادة من أفراد ھذه الجماعة و التغلب عليھم في نفس الوقت، و ھذه ھي النزعة 

تعتبر المنافسة من مظاھر الع7قات ا�جتماعية  و.البشرية و التي تحب التميز و التفوق دائما 
أصدقائه أو زم7ئه ، ويحاول أن  في مرحلة المراھقة ، فالمراھق غالبا يقارن نفسه بغيره من

. يكون مثلھم ، أو أحسن منھم، ويقارن قدراته بقدرات اHخرين ، وسلوكياته بسلوكياتھم 
ويظھر ذلك  في ا/لعاب الرياضية والتحصيل الدراسي وفي الملبس وفي بعض 
دفعه وللمنافسة أشكال صحيحة وھي التي تعود على المراھق بالفائدة كالتي ت  176.الممتلكات
.إلى التحصيل الدراسي ، والتي تدفعه ل7ستزادة من ا/عمال الصالحة   

و تبين استجابات المبحوثين نحو تنافسھم فيما بينھم و بين أفراد جماعات رفاقھم حسب  
أن اKناث أكثر شغفا بالمنافسة بينھن و بين أفراد ) 60(خ7ل الجدول رقم  ومنمتغير الجنس 

. رجماعة رفاقھن من الذكو  
جدول رقم (60) يبين الفروق بين استجابات المبحوثين نحو  تنافس التلميذ و جماعة رفاقه في مجال 
 الدراسة و عAقته بتحصيله الدراسي :
 

²كا  مج   1= أبدا س م  2=أحيانا س   3= دائما س   البدائل 
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ت×س % ت ت×س % ت  ت×س % ت    ت 
 ذكور 13 39 28.88 19 38 42.22 13 13 28.88 2 45 6.02

110 
2.33 17.29 19 19 31.81 70 35 50.90 168 56 

 إناث

 مج ت 69 مج ت 54 مج ت 32 مج ت 155

: الذكور و ھي مرتبة تنازليا بالشكل اHتي ومنمنھن " دائما " إذ بين الفرق نسبة القائلين 
50.90   % < 28.88 ير المحسوبة �ستجابات المبحوثين حسب متغ ²و تعبر قيمة كا% . 

على أن ھناك فروقا دالة 6.02و البالغة  المنافسة بين اللتلميذ و ر فاقه حول فكرة سالجن
إحصائيا بين استجابات المبحوثين لصالح اKناث ، و يؤكد الفرق بين مستوى نتائج اKناث و 

)54(الذكور عن مصداقية ھذه الفروق و ذلك ما يتضح من خ7ل الجدول رقم   
ابات المبحوثين نحو تنافس التلميذ و جماعة رفاقه في مجال الدراسة خ7ل تحليل استج ومن

و ع7قته بتحصيله الدراسي فإنه من الممكن القول أن ھناك ع7قة بين تنافس التلميذ و 
ھن أكثر  حبا للمنافسة  ثجماعة رفاقه في مجال الدراسة و تحسن مستواه الدراسي ، و اKنا

صة أكبر للحصول على مستويات دراسية أعلى من مع جماعات رفاقھن مما يعطيھن فر
.الذكور  
III   -7- المستوى العالي لجماعة الرفاق و عAقته  باجتھاد التلميذ: 

يوفر ا�حتكاك بين الفرد و بين أعضاء جماعته ا�نتمائية جوا تعليميا يمكن الفرد من اكتساب 
جماعة على زيادة تعلم الفرد مجموعة متنوعة من المعارف و المعلومات، وكما تعمل ھذه ال

، و بالنسبة للتلميذ فإن جماعة رفاقه تستطيع 177فإنھا تعلمه أيضا الطموح و المثابرة و الكفاح
أن توفر له كل ھذه الظروف خاصة إذا كانت تتميز بارتفاع مستواھا الدراسي و اھتماماتھا 

تي تمكنه من تحقيق بشكل أساسي با�جتھاد و الدراسة، ما يجعله يبحث عن كل السبل ال
: يبين ذلك )  53(مستوى عال مثل مستوى رفاقه، والجدول رقم   

41.29حيث يوضح الجدول أن  على أنھم يعتبرون المستوى " دائما " وافقوا بالبديل %  
 العالي لجماعة رفاقھم دافعا لھم للعمل على تحسين مستوى نتائجھم المدرسية، بينما وافق 
على ھذه الفكرة، و تأتي نسبة " أحيانا " بالبديل من المبحوثين  % 34.83 23.87 من %  

إنھا تعتبر المستوى الدراسي للرفاق ممثليھا دافعا لھم " أبدا " المبحوثين لترفض بالبديل 
و قيمة المتوسط الحسابي .ل7جتھاد و المثابرة 2.17 تعبر عن التفاف متوسط للمبحوثين حول  

عياري ھذه الفكرة و قيمة ا�نحراف الم 0.11 دالة على أن ھناك تشتت في آراء المبحوثين، و  
7.21 ²لكن قيمة كا تعتبر دالة إحصائيا على أن ھناك ع7قة بين المستوى الدراسي العالي  

.لجماعة رفاق التلميذ و محاولته ا�جتھاد من أجل إحراز مستوى مماثل  
عليمية مماثلة للجماعة التي ينتمي إن انتماء التلميذ إلى جماعة معينة يكتسب صبغة ثقافية و ت

إليھا، فإذا كانت الجماعة ا�نتمائية للتلميذ ذات مستوى تعليمي عال فإن ذلك سيكون عام7 
و في المؤسسات التعليمية .مساعدا له على ا�جتھاد و المثابرة من أجل تحقيق نجاح مماثل
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ية متقاربة، فالتلميذ المجتھد غالبا ما تكون جماعات الرفاق تجمع أفراد ذوي مستويات تعليم
.178يرافق مجتھدا مثله و العكس بالعكس  

لذلك يكسب التلميذ من جماعة رفاقه ذات المستولى العالي الرغبة في النجاح و أخ7ق العلم 
و ا�جتھاد، والعكس بالنسبة للتلميذ المنتمي إلى جماعة رفاق ذات مستوى تعليمي متدني فھو 

.يجة التأثر السلبي لھذه الجماعة عليهمعرض للفشل و اKحباط نت  
يوضح  سو بالعودة إلى البحث في استجابات المبحوثين نحو ھذه الفكرة حسب متغير الجن

المحسوبة بين استجابات المبحوثين نحو ھذه الفكرة حسب  ²أن قيمة كا) 61(الجدول رقم 
تؤكد وجود فروقا دالة  المجدولة و بذلك²و ھي أكبر من قيمة كا9.11مساوية لـ  سمتغير الجن

إحصائيا بين استجابات المبحوثين  لصالح اKناث ، و يعبر ذلك عن اھتمام اKناث و تأثرھن 
.بالمستوى العالي لجماعة رفاقھن و عملھن على تحصيل دراسة أحسن  

جدول رقم (61) يبين الفروق بين استجابات المبحوثين نحو  المستوى العالي لجماعة الرفاق و عAقته 
  باجتھاد التلميذ : 
 

²كا  مج  
 ت

1= أبدا س م  2=أحيانا س   3= دائما س   البدائل 

ت×س %  ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

 ذكور 14 42 13.11 13 26 28.88 18 18 40 1.91 45 9.11

110 
2.28 17.27 19 19 37.27 82 41 45.45 150 50 

 إناث

 مج ت 64 مج ت 54 مج ت 37 مج ت 155

45.45 حيث عبرت على تأثرھا بالمستوى العالي لجماعة " دائما " من اKناث بالبديل %  
الرفاق و عملھا على تحسين مستواھا الدراسي من أجل النجاح أيضا و ارتفاع مستوى 
13.11تحصيلھا الدراسي، بينما وافق  حول ھذه القضية، و " دائما " من الذكور بـ %  
17.27رفضت  بينما رفضھا " أبدا " بـ  من اKناث ھذه الفكرة%   40 من الذكور لنفس % 
.البديل   

و يعود تأثر اKناث بشدة بالمستوى التعليمي العالي لجماعة رفاقھن /نھـن يملكن مشاعر 
غيرة أكثر من الذكور ونجاح رفيقات الفتاة يمثل خطرا على مكانتھا بينھن، خاصة إذا كانت 

. توى دراسي عالي جماعة رفاقھا تھتم بالدراسة و تمتاز بمس  
ما يجعلھا تعمل بجد لتحقيق مستوى دراسي مماثل أو أعلى من رفيقاتھا، و يعبر الفرق بين 

.الموضح في الجدول  وھومستوى نتائج كل من الذكور و اKناث عن مصداقية ھذه الد�لة   
باجتھاد من خ7ل تحليل استجابات المبحوثين نحو المستوى العالي لجماعة الرفاق و ع7قته  

التلميذ يمكن القول أن  ھناك ع7قة بين المستوى العالي لجماعة الرفاق باجتھاد التلميذ و 
ارتفاع مستوى تحصيله الدراسي، و اKناث أكثر تأثرا بالمستوى العالي لجماعة رفاقھا من 

. أدى إلى تفوقھن دراسيا على الذكور  

III    -8- مناقشة التلميذ لدروسه مع جماعة رفاقه و رفع مستواه الدراسي:
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يعتمد التلميذ غالبا في فھم دروسه على ما يقدم له من معلومات داخل القسم  وما يجده       
يلجأ في أحيان أخرى  وقدمنھا بين صفحات الكتب المدرسية المقررة و المدعمة، كما 

راكه على لجماعة رفاقه من أجل فھم جزئيات غابت عنه أثناء الدرس أو لم يتوصل بدرجة إد
بذلك يستفيد ايجابيا من  انتمائه إلى ھذه  وھوفھمھا بنفس الصورة التي فھمھا رفاقه، 

تبين من خ7ل طرح  وقدالجماعة، حيث يختصر له ما يتلقاه من شرح  رفقائه عناءا  كبيرا ، 
ھذه الدراسة لفكرة مناقشة التلميذ و رفقائه لدروسھم برفقة  بعض و ع7قة ذلك برفع مستوى 

).53(تحصيلھم الدراسي ما ھو موضح في الجدول رقم   
حيث تبين أن    20.64 على أنھم يتناقشون و " دائما " من المبحوثين وافقوا بالبديل  %  

جماعات رفاقھم في فھم درسھم مما يساعدھم  على رفع مستوى تحصيلھم الدراسي، بينما 
61.29وافق  و تبقى نسبة " أحيانا " من المبحوثين على ذلك من خ7ل البديل %   18.06   %

،و تعبر قيمة المتوسط "أبدا " من المبحوثين ترفض ھذه الفكرة و تعبر على ذلك بالبديل 
الحسابي على اتفاق بسيط بين المبحوثين حول ھذه الفكرة، و تعبر قيمة ا�نحراف المعياري 
0.11على تشتت آراء المبحوثين و ھي تبلغ  152.19 ²، وتأتي قيمة كا  و ھي دالة إحصائيا  

على وجود ع7قة بين مناقشة التلميذ لدروسه مع جماعة رفاقه و " دائما " لصالح القائلين 
.ارتفاع مستوى تحصيله الدراسي  

فإن اتجاه ع7قة التلميذ بجماعة انتمائه نحو المناقشة العلمية المفيدة يعود عليه بتحسن  ومنه
المناقشات تلبي له ما كان ينقصه و توفر له جوا  واضح في مستوى نتائجه المدرسية /ن ھذه

علميا مبنيا على الحوار العلمي البناء و تبادل ا/فكار و الخبرات، فالمناقشات العلمية بين 
.الت7ميذ تعبر عن تفاعل ايجابي بينھم  

بحثت الدراسة في أي من الجنسين أكثر مي7 ل7ستفادة العلمية من انتمائه لجماعة رفاقه  وقد
).62(و استغ7ل وقته معھا، فتوصلت إلى ما يوضحه الجدول رقم   

جدول رقم (62) يبين الفروق بين استجابات المبحوثين نحو  مناقشة التلميذ لدروسه مع جماعة رفاقه 
 و رفع مستواه الدراسي:
 

²كا  مج  
 ت

1= أبدا س م  2=أحيانا س   3= دائما س   البدائل 

ت×س %  ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

 ذكور 7 21 15.55 27 54 60 11 11 24.44 1.91 45 2.23

110 
2.07 15.45 17 17 61.81 136 68 22.72 75 25 

 إناث

 مج ت 32 مج ت 95 مج ت 28 مج ت 155

 
عبرت ما تمثله نسبة  وقد 22.72 من اKناث بأنھن دائمات البحث و المناقشة مع جماعات %  

توى نتائجھن المدرسية، بينما عبر ما تمثله نسبة رفاقھن، وذلك ما يساعدھن على رفع مس
15.55 فاKناث أكثر قدرة على ا�ستفادة . على ھذه الفكرة" دائما " من الذكور بالبديل %  

من جماعات رفاقھن و ذلك لسھولة التقائھن في المنازل و ا�ستفادة من الوقت، و نظرا لغيرة 
 تقبل دائما أن تتفوق عليھا رفيقاتھا، لذلك اKناث من بعضھن في مجال الدراسة فا/نثى �

.تحاول أن تستفيد منھا و تناقشھا في معلوماتھا و تسألھا عن كل شاردة  غابت عن ذھنھا  



بينما � تتوفر للذكور نفس فرص ا�لتقاء في المنازل من أجل الدراسة و التعلم، ضف إلى أن 
.مالذكور أقل اھتماما بتفوق زم7ئھم و رفقائھم عليھ  

المحسوبة بين نتائج المبحوثين  حسب متغير الجنس حول مناقشة التلميذ   ²و تعبر قيمة كا
على أن ھناك فروقا دالة 2.23لدروسه و ع7قتھا بارتفاع مستوى تحصيله الدراسي و البالغة

و ما يزيد ھذه الد�لة مصداقية ھو الفرق .إحصائيا بين استجابات المبحوثين  لصالح اKناث 
).53(النتائج المدرسية لكل من الجنسين و الموضح من خ7ل الجدول رقم بين   

من خ7ل تحليل استجابات المبحوثين نحو مناقشة التلميذ لدروسه مع جماعة رفاقه و رفع 
مستواه الدراسي يمكن القول أن   ھناك ع7قة بين مناقشة التلميذ لدروسه مع رفاقه و ارتفاع 

اKناث أكثر مي7 للقيام بھذه المناقشات من أدى إلى تفوقھن مستوى تحصيله الدراسي، و 
. دراسيا على الذكور  

 III -  9- تعاون التلميذ مع جماعة رفاقه في حل واجباته المدرسية و عAقته بتحسن 
 مستواه الدراسي:

من الفوائد العلمية التي تعود على التلميذ جراء انتمائه لجماعة رفاق ھي إعطاؤه فرصة      
تعاون معھا في حل واجباته المدرسية التي يشكل التعاون في حلھا جوا تعليميا مفيدا له، لل

حيث يستفيد من خبرات رفاقه و معلوماتھم، إذ يتفاعل التلميذ ايجابيا مع ھذه الفرصة من 
اقشتھا، ما يفتح أمامه بابا من أجل فھم دروسه ومنخ7ل اعتماده على تبادل ا/فكار مع رفاقه 

تطبيقاته بشكل أفضل، وتيقنا منھا /ھمية ھذه النقطة في الحياة المدرسية للتلميذ و حل 
تساءلت ھذه الدراسة في الع7قة الكامنة بين تعاون التلميذ و رفاقه في حل واجباته المدرسية 

).53(توصلت إلى ما يتبين من خ7ل الجدول رقم  وقدو تحسن مستواه الدراسي   
تقدر بـ " دائما " ة القائلين حيث يبين الجدول أن نسب 18.06 " ، بينما تقدر نسبة القائلين % 

بـ " أحيانا  65.80 و تقدر بـ " أبدا " و بدرجة أقل جاءت نسبة القائلين %   16.12 و تعبر %  
قيمة المتوسط الحسابي عن تشتت بين آراء المبحوثين و دليل ذلك ھو قيمة ا�نحراف 
0.11المعياري و البالغة  المساوية  ²قيمة كا و تعبر  73.64 عن د�لة إحصائية على وجود  
.ع7قة بين قيام التلميذ لحل واجباته المدرسية مع رفاقه و تحسن مستواه الدراسي  

تفوق نسب المعبرين بالبدائل ا/خرى، وذلك " أحيانا " فقد جاءت نسبة القائلين  ومنه
راسة و �عتماد معظمھم على الدروس لصعوبة التقاء الت7ميذ مع بعضھم بعد انتھاء وقت الد

الخصوصية في فتح  تمارينھم و واجباتھم، و رغم ذلك فإن لتعاون الرفاق في حل الواجبات 
المدرسية فائدة كبيرة تعود عليھم خاصة إذا كان ھذا التعاون يتميز بالجدية، و لما تم التساؤل 

ين كما ھو موضح في الجدول عن أي الجنسين يميل للتعاون مع رفاقه في حل المدرسية تب
).63(رقم   

جدول رقم (63) يبين الفروق بين استجابات المبحوثين نحو تعاون التلميذ مع جماعة رفاقه في حل 
 واجباته المدرسية و عAقته بتحسن مستواه الدراسي:
 

²كا  مج  
 ت

1= أبدا س م  2=أحيانا س   3= دائما س   البدائل 

ت×س %  ت×س % ت  ت×س % ت   ت 

 ذكور 7 21 15.55 25 50 55.55 13 13 28.88 1.86 45 7.72

110 
2.08 10.90 12 12 70 154 77 19.09 63 21 

 إناث



 مج ت 28 مج ت 102 مج ت 25 مج ت 155

19.09اKناث ھن ا/كثر مي7 لذلك، وذلك ما تبينه نسبة  منھن، بينما " دائما " و القائ7ت %  
15.55عبر ما تمثله نسبة  حول ھذه الفكرة، فاKناث يستطعن " دائما " ن الذكور بـم%  

زيارة بعضھن للقيام بالمراجعة و حل التمارين أكثر من الذكور الذين يصعب عليھم أكثر من 
اKناث ا�ستفادة من الزيارات المنزلية لحل التمارين، كما يعود ذلك إلى تخوف اKناث من 

.، بينما يستطيع الذكور تحمل ھذا العقابعقاب ا/ستاذ إذا لم يقمن بحل التمارين  
حول ھذه الفكرة و  سالمحسوبة �ستجابات المبحوثين حسب متغير الجن  ²و تعبر قيمة كا

على أن ھناك فروقا دالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين  لصالح اKناث ، و 7.72البالغة 
. ھذه الفروق  بين مستوى نتائج اKناث و الذكور عن مصداقية  قيؤكد الفر  

من خ7ل تحليل استجابات المبحوثين نحو تعاون التلميذ مع جماعة رفاقه في حل واجباته 
القول أن ھناك ع7قة بين تعاون التلميذ مع  نالمدرسية و ع7قته بتحسن مستواه الدراسي يمك

تعاونا ھن أكثر  ثجماعة رفاقه في حل واجباته المدرسية و تحسن مستواه الدراسي ، و اKنا
مع جماعات رفاقھن مما يعطيھن فرصة أكبر للحصول على مستويات دراسية أعلى من 

.الذكور  
 
 ٍ◌VI   :  - خAصة الفصل 

انتماء التلميذ إلى جماعة رفاق و عAقته بتحصيله " انطلقت الدراسة في بحث  موضوع  
:تي للدراسة و المصاغة بـالشكل ا! الفرضية ا$جرائية الثالثةمن "  الدراسي  

 
 

):     64(و ذلك ما يوضحه الجدول رقم  % 100توصلت  إلى تحقيقھا بنسبة  وقد  
 جدول رقم (64) يبين نسبة تحقق الفرضية ا$جرائية الثالثة:
 

²كا دالة  رقم العبارة  نص العبارة 

 نعم &
Gساتذة مما يؤدي إلى تخلف نتائجي تشجعني جماعة رفاقي على عدم احترام ا 184.13 دالة 

.المدرسية  
32 

يشجعني رفاقي على الغياب عن الدراسة مما يؤدي إلى تدھور نتائجي  100.12 دالة 
.المدرسية  

30 

أحلم مع جماعة رفاقي بشغل مناصب علمية مرموقة مما يؤدي بنا إلى ا&جتھاد  150.70 دالة 
.و التحصيل  

28 

.ي كثيرا مما يؤدي إلى ابتعادي عن ا&جتھادألھو و رفاق 47.47 دالة   31 
تشجعني جماعة رفاقي على ا&جتھاد و النجاح و ذلك عامل من عوامل مثابرتي  23.64 دالة 

.و اجتھادي في دراستي  
 

29 

أتنافس علميا مع جماعة رفاقي ما يدفعني للعمل على تحسين مستواي  13.40 دالة 
.الدراسي  

27 

. ى الدراسي العالي لجماعة رفاقي سبب في اجتھادي و مثابرتيالمستو 7.21 دالة   26 
 1 دالة 

.19  
رفع مستوى تحصيلي  ىأناقش دروسي مع جماعة رفاقي وذلك يساعدني عل

.الدراسي  
24 

أتعاون مع جماعة رفاقي في حل الواجبات المدرسية وذلك عامل من عوامل  73.64 دالة 
. تحسن مستواي الدراسي  

25 

توجد عAقة بين انتماء التلميذ إلى جماعة رفاق و تحصيله الدراسي"  



 مج ت  10 0
0 100  % 

 
% 100الثالثة بنسبة لفرضية اKجرائية كما توصلت الدراسة إلى تحقيق الفرضيات الجزئية 

):65(و و ذلك ما يوضحه الجدول رقم    
    جدول رقم (65) يبين نسبة تحقق الفرضيات الجزئية لفرضية ا$جرائية الثالثة: 
 

المحسوبة ²كا دالة و تحقق الفرضية طيالمتغير الوسي  رقم  
 نعم & العبارة

 32 الجنس 20.02 دالة و تحقق الفرضية  
 30 الجنس 17.83 دالة و تحقق الفرضية 
 28 الجنس 0.45 دالة و تحقق الفرضية 
 31 الجنس 18.21 دالة و تحقق الفرضية 
 29 الجنس 1.36 دالة و تحقق الفرضية 
 27 الجنس 6.02 دالة و تحقق الفرضية 
حقق الفرضيةدالة و ت   26 الجنس 9.11 
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:إذ يمكن ترتيب نتائج الفصل الثالث بالشكل التالي    

:توجد ع7قة ارتباطية بين -  
تذته و  تدني مستوى نتائجه بين تأثر التلميذ بتشجيع جماعة رفاقه على  عدم احترام أسا -1

الدراسية و الذكور ھم أكثر تأثرا بتشجيع جماعات رفاقھم مما يؤدي إلى تخلف نتائجھم 
.المدرسية مقارنة مع اKناث   

يبن تشجيع جماعة الرفاق للتلميذ على الغياب و ترك الدراسة  واستعداده  و تقبله  لھذا  -2
و ھذا ا�ستعداد و التقبل أقوى عند .المدرسية التشجيع و التأثر السلبي لمستوى نتائجه 

.الذكور منه عند اKناث ما يمكن مايؤثر سلبا على نتائجھم المدرسية  
بين اشتراك التلميذ و جماعة رفاقه في الحلم بمناصب علمية و اھتمامه  با�جتھاد و بذل  -3

.ماعات رفاقھن و ا�ناث أكثر تأثرا با/ح7م مع ج.مجھود أكبر لتحقيق ھذه ا/ح7م  
بين تشجيع جماعة رفاق التلميذ له على اللھو و ابتعاده على الدراسة و تأثر نتائجه  -4

،و الذكور أكثر مي7 للقيام بھذه السلوكات مما يؤدي إلى تخلف نتائجھم  االمدرسية سلب
.المدرسية مقارنة مع اKناث   

قه و اھتمامه بدروسه و مثابرته، بين التشجيع الذي يتلقاه التلميذ من طرف جماعة رفا -5
.واKناث أكثر تلقيا لھذا التشجيع، وبالتالي ھن أكثر اجتھادا و تحصي7 من الذكور  

 ثبين تنافس التلميذ و جماعة رفاقه في مجال الدراسة و تحسن مستواه الدراسي ، و اKنا -6
صول على ھن أكثر  حبا للمنافسة مع جماعات رفاقھن مما يعطيھن فرصة أكبر للح

.مستويات دراسية أعلى من الذكور  



بين المستوى العالي لجماعة الرفاق واجتھاد التلميذ و ارتفاع مستوى تحصيله الدراسي، و  -7
. اKناث أكثر تأثرا بالمستوى العالي لجماعة رفاقھا من أدى إلى تفوقھن دراسيا على الذكور  

مستوى تحصيله الدراسي، و اKناث أكثر  بين مناقشة التلميذ لدروسه مع رفاقه و ارتفاع -8
.مي7 للقيام بھذه المناقشات من أدى إلى تفوقھن دراسيا على الذكور  

بين تعاون التلميذ مع جماعة رفاقه في حل واجباته المدرسية و تحسن مستواه الدراسي ،  -9
 ھن أكثر تعاونا مع جماعات رفاقھن مما يعطيھن فرصة أكبر للحصول على ثو اKنا

.مستويات دراسية أعلى من الذكور  
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I  - تفسير نتائج الفرضية اGولى :
طبقة "حث في موضوع ا�نتماء ا�جتماعي للتلميذ إلى توصلت الدراسة من خ7ل الب       

و ذلك بعد تحديد ھذه الطبقة من خ7ل " اجتماعية اقتصادية  و مستوى تحصيله الدراسي
إلى نتيجة ھي أن ھناك فرق واضح المعالم  بين استفادة التلميذ الذي ينتمي "  متغير الدخل 

طبقة منعدمة الدخل  و ذلك في توفر  إلى طبقة ذات دخل ثابت و غيره الذي  ينتمي إلى
:ا ومنھمتطلبات دراسته    

.كتب مدرسية  مقررة و مدعمة   -                         
.مصاريف الدروس الخصوصية   -                    
.المصاريف الخاصة بالبحوث   -                

.العناية الصحية اللباس ال7ئق  رتوفي -             
.التغذية الصحية و الجيدة رتوفي  -                
.مصاريف الرح7ت الترفيھية رتوفي  -                   

.وسيلة نقل -                         
كما و يختلف التلميذان المنتميان إلى طبقتين مختلفتين في نسبة اضطرارھما  للعمل أثناء -

. فترة الدراسة  

ستوى التحصيل الدراسي عند أبناء كل من الطبقتين ، و حيث يؤدي ھذا الفرق إلى اخت7ف م
و ذلك انط7قا من اخت7ف القدرات ا�قتصادية لكل . تفوق أبناء الطبقة ذات  الدخل الثابت

كما و تختلف ھذه القدرات  حتى داخل الطبقة ذات  الدخل الثابت حسب نوع مھنة . طبقة
  .عمل ا/م  وھو هالوالد في ا/سرة و وجود دخل مساند لدخل

و يمكن إرجاع ھذه النتيجة إلى التأثير السلبي للفقر على حياة ا/شخاص و قھره Hمالھم و  
/نه يأتي بنتائج غير محمودة في انعكاساته على الشخصية فالسعي و اللھاث  وراء .رغباتھم   



طيع توفير ما و �ست 179لقمة العيش يجعل ا/سرة �تعطي اھتماما كافيا لتعليم و تربية أبنائھا 
حارب اKس7م  و وضع ا كل الشروط ال7زمة و  وقديطلبونه من أدوات و غذاء و لباس ، 

 ةشدته و التقليل من  آثاره و ألزم ا/غنياء  و المكتفين ماديا بمساعد ىالمفيدة للقضاء عل
تعام7ً لم يتعامل مع مشكلة الفقر  اKس7مالفقراء على توفير متطلبات الحياة البشرية ،  ف

معترك الصراع ا�جتماعي مسلحاً بضوابطه الشرعية الدقيقة في  ھامشياً ، بل دخل في
من الطعام  ا/ساسيةفراد حاجات ا/ إشباع أصالةـ  أو�فشرع ـ  . تضييق الفوارق الطبقية
وامضى ما أقره ا�رتكاز العق7ئي فيما يتعلق بالخدمات الصحية ،  . واللباس والسكن

كالنقل ونحوه ا/خرى /ساسيةاوالخدمات  ا/غنياء أموالللفقراء حقاً في  أن كما قرر .    ،
ونحوھا ، وبذلك تعامل  ففرض ضرائب على الثروة الحيوانية والزراعية والمعدنية والنقدية

إذ يعتبر التكافل ا�قتصادي أحد   .180أسبابھا إزالةبھدف  الفقرمع صميم مشكلة  اKس7م
يھا السياسة ا�قتصادية في اKس7م الذي يرفض الفوارق الكبيرة بين ا/صول التي تقوم عل

حكم النبي   وقدطبقات المجتمع ، τ على مجتمع فيه الفوارق بعدم اKيمان فقال     ∴ ماآمن  
يعلم  وھوبي من بات شبعان و جاره جوعان  ϑ ذكره الھيثمي في مجمع الزوائد (   

و في  ةمشاكله و آثاره السلبية على كل ا/صعد ، و ما يعاني ا/فراد من الفقر و181)8/167
ا التعليم إ� �بتعادھم عن العمل بشرع القرآن و ا�لتزام بقواعده و أحكامه ومنھكل المجا�ت 

. 
فقد طالب اKس7م كل قادر على العمل أن يعمل لما يحقق له الخير و لمجتمعه  فا�س7م 

الدولة و الحاكمين فيھا العمل على تنمية و أو جب على  182يحارب البطالة بكل أنواعھا 
ا�قتصاد و التنسيق بين جوانب الثروة في المجتمع بحيث � تترك ا/موال تتكدس و تتركز 

أو في يد مجموعة من ا/فراد دون سواھم و ذلك  183في ميدان اقتصادي واحد دون سواه 
.منھم  محاربة لما ينتج من ذلك من فوارق ظالمة و مجحفة في حق الفقراء  

 
 
 

II  -تفسير نتائج الفرضية الثانية:  
انتماء التلميذ إلى أسرة ذات مستوى "توصلت الدراسة من خ7ل البحث في موضوع      

إلى نتيجة ھي أن ھناك فرق مؤثر بين "  تعليمي و ثقافي و ع7قته بمستوى تحصيله الدراسي
توى دراسي ثانوي أو جامعي  و و جود انتماء الت7ميذ  إلى أسر يتمتع ا/ب أو ا/م فيھا بمس

إخوة في المستوى الجامعي و انتماء  البعض اHخر من الت7ميذ  إلى أسر يتميز المستوى 
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التعليمي لLم أو ا/ب فيھا بالبساطة و � يتعدى المستوى المتوسط  إضافة إلى عدم وجود 
.توى نتائجھم المدرسية مس فإخوة في المستوى الجامعي ، ھذا الفرق الذي يظھر في اخت7  

و يعود ھذا الفرق أساسا إلى تباين القدرات التعليمية الثقافية و اللغوية المتوفرة في منازل 
الت7ميذ إضافة إلى اخت7ف  طريقة المعاملة التي يتلقوھا من طرف أو ليائھم نحو مواضيع 

:دراستھم  و التي منھا  
. للدراسة  موء ال7زتوفير ا/سرة الھد-                         
.استعمال التلميذ للكمبيوتر في دراسته -                   

.استفادة التلميذ من المكتبة المنزلية  -                         
.تنمية ا/سرة الرغبة الدائمة في النجاح في نفس ابنھا التلميذ    -                    

.أبنھا التلميذ على ا�جتھاد في طلب العلمحث ا/سرة  -                         
.ذ من اللغات ا/جنبيةتمكن والدي التلمي -                   

.حث ا/سرة ابنھا التلميذ على المراجعة المنزلية   -                       
.مشاورة ا/سرة ابنھا التلميذ  في أمور الدراسة   -                   

. تشجيع ا/سرة إبنھا التلميذ على الوصول إلى مستويات عليا-                      
.مكافأة ا/سرة ابنھا التلميذ  حين حصوله على نتائج مرضية -                

.اط7ع ا/سرة على دفتر المراسلة /بنھا التلميذ -                      
.اتصال أسرة التلميذ بمدرسته  -                

نجاح إخوة التلميذ و ع7قته بعمله على النجاح أيضا من خ7ل تحسين مستوى -              
.تحصيله الدراسي  

و يفسر ھذا الفرق بقلة حيلة  اHباء أصحاب المستوى التعليمي المتوسط و ا�بتدائي و ا/مي 
 أمام  مايحتاج أبناؤھم المتتلمذين من اھتمام خاص يتطلب معرفة بمرحلة النمو التي يمرون

بھا و إدراكا بما يحتاجون من اھتمام بشؤون دراستھم ، و ذلك نظرا لمستوى تعليمھم البسيط 
و بالمقابل قدرة اHباء أصحاب التعليم الجامعي و الثانوي على إلمام أحسن بخصائص . 

مرحلة النمو التي يمر بھا ا/بناء و مايكتنفھا من تغيرات و احتياجات و ما تتطلبه دراستھم 
و ھذا وجه من أوجه الفرق الكامن بين المتعلم و الغير متعلم أو . مام  و مراقبة من اھت

و هللا . ضعيف التعليم  Υ يفرق بينھما بقوله   ) : Υ  � قل ھل يستوي الذين يعلمون والذين
و معرفة منه بخطورة الجھل و ضعف التعليم دعى اKس7م لطلب   184)9: الزمر ( )يعلمون

إذ قال رسول  العلم و حث على طلبه ρ ∴ سلك طريقًا يلتمس فيه علًما ، سھل هللا له به  ومن
ϑطريقا إلى الجنّة و المتمسك  هو كما أن للعلم فوائد عظيمة تعود على  طالب 185)رواه مسلم ( 

و العامل به /نه ييسر عليه فھم ا/شياء و يبصرھا على حقيقتھا ،و الدليل على أھمية السعي 
ل رسو في طلب العلم يقول ρ ∴ إ� من صدقة : ابن آدم انقطع عمله إ� من ث7ث   تإذا ما

صالح يدعو له�جارية ، أو علم ينتفع به ،أو علم يُنتفع به ، أو ولد ϑ  ومن. 186)رواه مسلم ( 
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القدرات التعليمية و الثقافية للمستويات التعليمية المختلفة Hباء  نھنا جاء الفرق واضحا بي
اضح في نتائجھم المدرسية /نھم يتلقونا اھتماما مختلفا من طرف الت7ميذ متبوعا باخت7ف و

.راته العلمية و الثقافيةوقدحسب مستوى تعليمه  آبائھم كلٌ   
و النسبة �ستفادة الت7ميذ الذين لديھم إخوة في المستوى الجامعي أحسن من الت7ميذ الذين 

ن إخوة الت7ميذ لزاد معرفي و ليس لديھم ذلك الفرق أيضا يعود إلى امت7ك النوع ا/ول م
ولعل العديد من الدراسات السوسيولوجية .ثقافي مفيد و عدم امت7ك النوع الثاني من اKخوة له

الغربية تذھب كذلك Kرجاع الفوارق في النتائج المدرسية للت7ميذ في بعض محطاتھا إلى 
لي7ت تتسم بالمبالغة في بعض اخت7ف المستويات التعليمية /سرة التلميذ و ان كانت ھذه التح

.ا/حيان   

III  - تفسير نتائج الفرضية الثالثة :
توصلت الدراسة من خ7ل البحث في موضوع ا�نتماء ا�جتماعي للتلميذ إلى إحدى  

التي يلتقي  بھا في محيطه المدرسي إلى نتيجة "جماعة الرفاق "الجماعات اKنسانية و ھي 
بي على سلوك التلميذ من خ7ل تشجيعھا له على احترام  ھي أن لھذه الجماعة تأثير إجا

أساتذته و كل القائمين على إدارة  شؤون العملية التعليمية داخل المدرسة ،  كما تؤثر على 
سلوكه تجاه نفسه من خ7ل اھتمامه بالقيام بكل ماعليه من واجبات مدرسية من مراجعة و 

ا  ، و كل ذلك  حينما تكون ھذه  الجماعة من  بحث و حل تمارين و ذلك بالتعاون مع أفرادھ
الرفاق حسنة الخلق و أول اھتماماتھا ھي الدراسة و العلم بعيدا من و ا/خ7ق السيئة مثل 

و الغياب المتكرر عن الدراسة ، و ينقلب ذلك  عليه  وعدم احتـــرام ا/ساتذة المشاغبة و اللھ
. شواره التعليميبارتفاع مستوى تحصيله الدراسي و نجاحه في م  

و إذا انعكست صفاتھا إلى كونھا الجماعة من  الرفاق سيئة الخلق و أول اھتماماتھا         
 وھي  البعد الدراسة و العلم وإتباع ا/خ7ق السيئة مثل عدم احترام ا/ساتذة المشاغبة و اللھ

لوكه اتجاه نفسه و تأثيراتھا سلبا على أخ7ق التلميذ و س لو الغياب المتكرر ، انعكست ك
اتجاه غيره من أساتذة و إداريين إلى غير ذلك من ا/طراف المكونة للعملية التعليمية ما ينجر 

� شك أن و            عليه تدني مستوى تحصيله الدراسي و فشله في مشواره التعليمي 
فإذا  البشرية  نفسية متأصلة في النفس /نھا حاجةا�جتماعية الرفقة تقع في قاعدة الحاجات 

صلحت الرفقة صلح اKنسان وإذا حدث العكس فسد اKنسان، ولذلك كان التوجيه النبوي في 
مثل الجليس الصالح والسوء، [ :والس7ماختيار ا/صدقاء والرفقاء في قوله عليه الص7ة 

جد إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن ت :المسك الكير، فحامل ونافخ كحامل المسك
متفق ](رق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثةــيح إما أن :الكير ونافخ بة،ـــمنه ريحا طي

تعرض اKمام أبوحامد الغزالي إلى تأثير جماعة الرفاق على سلوك التلميذ و  وقد ، 187)عليه
مخالطة من  ومنو يمنع من لغو الك7م و فحشه ومن اللعن و السب " يقول  وھوالمتعلم 

انه شيء من ذلك فإنه يسري � محالة من قرناء السوء و أصل تأديب الصبيان يجري على لس
لذلك جاء دور الوالدين مھم في مساعدة أبنائھم على اختيار . 188"الحفظ من قرناء السوء 

. أحسن رفاق لھم و انتقائھم على أساس التربية و ا/خ7ق الحسنة   
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و يقول رسول هللا   ρأيضا و سلم : ∴ خليله فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين ϑ .
/ن الفرد يتأثر بشخصية رفاقه و بأخ7قھم و أفكارھم كما يتأثرون به  189]أخرجه الترمذي[

معھا في  و� يتحد  نھجھا وطريقتھا ي7زم جماعة رفاق و � يوافقھا في قلما نجد مراھقًا إذ 

صلى  و يقول. أفكاره ومسالكه وأخ7قه ρ'∴ فما تعارف منھا ائتلف   ا/رواح جنود مجندة
ϑوما تناكر منھا اختلف .190]أخرجه اKمام مسلم في صحيحه. [  

تعرض اKمام أبا حامد الغزالي إلى تأثير جماعة الرفاق على سلوك التلميذ و المتعلم  وقد 
مخالطة من يجري على  ومنو يمنع من لغو الك7م و فحشه ومن اللعن و السب " يقول  وھو

فإنه يسري � محالة من قرناء السوء و أصل تأديب الصبيان الحفظ من  لسانه شيء من ذلك
و ذلك لما لجماعة الرفاق السيئة الخلق من خطر كبير على التأثير السلبي . 191"قرناء السوء 

.على أخ7ق التلميذ و سلوكه   
و تلتقي ھذه الرؤية مع كل مرجعية سوسيولوجية تصدت إلى قضية الع7قة بين الرفاق 

ھا قضية تفاعل تأثر و تأثير بين ا/فراد ، فجميعھا أكدت أھمية الرابطة في كسب الفرد بوصف
إذ تنظر التفاعلية . طابعه ا�جتماعي و لم تختلف في التيقن من تأثير الجماعة على الفرد 

الرمزية مث7 للمدرسة على أنھا مجتمعا داخليا تتفاعل فيه مجموع من سلوكيات و أدوار 
الت7ميذ أو المدرسين و اKدارة المدرسية، مما يفتح المجال لتأثر سلوك المكونين  ا/فراد مثل

   .192والتي تتمثل في التحصيل الدراسي للت7ميذ.التأثير على إنتاجيتھم  ومنهلھا 
 

 
 
 

 خاتمــــة 
********* 

ي التأثير على تأتي أھمية ا�نتماء ا�جتماعي بالغة /نه يتدخل في عديد من ا/حيان ف          
سلوك الفرد وشخصيته ويتحكم في اتجاه آرائه ونوعية أفكاره ،�ن الفرد وبطبيعته المرنة 
والقابلة للتأثر يقف عاجزا أمام كل ما يوفره له انتماءه من معطيات اجتماعية ثقافية 

.واقتصادية  
ثل تلك المعطيات ھنا كان من الطبيعي أن يتأثر  التلميذ بكونه قبل كل شيء فردا إنسانيا بم

والتي يصادف بعضا منھا جراء انتمائه إلى أسرة معينة والتي يقابلھا ذلك الكم من المستويات 
الثقافية والتعليمية  وكذلك طبيعة آراء أفراد أسرته تجاه مواضيع الحياة عامة والعلم 

قد تكون  كما وله فرصة أخرى للتأثر بكم آخر من المعطيات المادية والتي. والدراسة خاصة
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جيدة فتساھم في مساعدته على الصعود إرتقاءا إلى ما يصبوا إليه من نجاح وتفوق وقد تكون 
.ضعيفة فتساھم في خلق وتكوين عدد من المنزلقات المثبطة له والمدعمة لفشله   

و ينتمي ھذا التلميذ إلى جماعات  إنسانية أخرى  يسعى من خ7لھا إلى البحث  عن إيجاد 
ه ومستمع يحس ويشعر بكل ما بمر به فتكون ھذه الجماعة أحسن عامل مدعم متفھم جيد ل

و تكون أخطر عامل مدعم . على تشجيعه للعمل بجد و اجتھاد أكثر أن تميزت بحبھا للعلم 
على تشجيعه ل7بتعاد عن كل مامن شأنه أم يكون مفيدا له في مجال دراسته ـ بل تشجعه على 

.جة وخيمة  على نتائجه ودراستهالمضي نحو كل فعل سيء ذو نتي  
ا�نتماء ا�جتماعي : "وھذه ھي النتيجة التي توصلت لھا الدراسة الحالية و الموسومة بـ

و ھي بذلك تتفق و العديد من نتائج الدراسات الغربية و " للتلميذ و ع7قته بتحصيله الدراسي 
.العربية على حد سواء  

التوصيات والمقترحات التي من شأنھا أن تفيد  ضبعالطالبة بوفي ختام ھذه الدراسة تتقدم  -
 .  و الباحثين في علوم ا�جتماع و التربية  المھتمين بالعملية التعليمية

إلى  بالبحوث العلمية ا�جتماعية التربوية  دعوة الباحثين والمھتمين والجھات ذات الع7قة -1
ت7ميذ ذ المرحلة ا�بتدائية أو شريحة أخرى من الت7ميذ كت7مي لىإجراء دراسة مماثلة ع

الدراسة مقارنة بين الت7ميذ في المدينة و في ا/رياف  ت، و حبذا إذا كان  المرحلة المتوسطة
مماثلة نتيجة ا�خت7ف الجذري في خصائص  تلما يمكن اكتشافه من دراسا وذلك.

على مثل ھذه العينات ة لعدم تمكن الطالبةمن تطبيق ھذه الدراس .اقتصاديا و ثقافيا  نالمنطقتي
. 

لLسرة  وا�قتصادية ا�جتماعيةبما أن الدراسة كانت مقتصرة على بعض العوامل :  2 
لم  ىنه من المفيد جدا أيضا التطرق إلى جوانب أخروع7قتھا بالتحصيل الدراسي للت7ميذ فإ

ل و معدل يكن لھا نصيب في الدراسة الحالية نصيب من البحث  كحجم ا/سرة و حجم المنز
و ذلك لLھمية البالغة لمثل ھذه العوامل  أيضا في التأثير على مستوى إقبال  ا�زدحام فيه ،

.التلميذ على الدراسة و ا�جتھاد أو إدباره عليھا  

دور بتدعيم  كل ما شأنه أن ينشر الوعي ب ضرورة ا�ھتمام الواعي و الحقيقي و الدائم  -3
رفع المستوى ل تطبيق كل اKجراءات ورة التأكيد علىالتعليم وأھميته في الحياة وضر

 و خاصة ا/ميين منھم و ضعاف التعليم  التعليمي للوالدين ، ونشر الوعي الثقافي بين اHباء
يوفقون في تبني ا/ساليب السوية في تنشئة أبنائھم مما يجعلھم  مساعدتھم على جلأمن 

.   التكيف مع مايواجھونه من  خ7ل مراحل تعليمھم  
م الذي تسوده الع7قات 7زالجو ا/سري البضرورة ا�ھتمام بتوفير  ا/سرة  توعية  -4

 على حسنومساعدتھم  أبناھممتابعة  من أجلا/سرية المنسجمة بين الوالدين وأبنائھم ، 
.بشكل أفضلدروسه  استيعابيتمكن التلميذ من حتى المذاكرة   

 اHباء و ا/مھات ، و توجيھھم إلى ضرورة نشر ثقافة زيارة المدرسة في أوساط  -5
التي تعقد في المؤسسات التعليمية ، لما تعطيھم ھذه الزيارات من  حضور مجالس اHباء 

. لھمللتعرف على المستوى التحصيلي  صورة واضحة على مجريات تعليم أبنائھم و  
ھا، و ذلك بين أفراد عيةا�جتمابتقوية الع7قات  ا�ھتمام أكثر  توجيه نظر ا/سرة إلى   -6

بالنقاش وتداول  م الت7ميذ ومنھكل أفرادھا  ةفراغھا ومشاركتنظيم أوقات من خ7ل 
الفرصة لجميع أفراد ا/سرة بالنقاش وإبداء الرأي  Kعطاءا/حاديث الجماعية وذلك 



. و تعليم الصغار فيھا ھذه المبادئ .القرارات  اتخاذوالمشاركة في   
 لسلطات إلى ا�ھتمام بتوفير مناصب العمل و خاصة /رباب ا/سر وضرورة سعي ا  -7

من رفع الدخل الشھري لLسرة لما له من ع7قة واضحة في تحصيل الت7ميذ دراسياً ، ذلك 
/بنائھا  وتوفير ال7زم منھا الدراسية متطلبات العصر وضرورياته توفير أجل تمكينھا من 

. نالمتتلمذي  
بين ا/سرة و أبنائھا و كسر جدار عدم الثقة المتبادلة ، و تشجيع ا/سر  تقوية الع7قات  -8

على فھم مراحل النمو التي يمر بھا ا/بناء و خاصة مرحلة المراھقة من أجل مساعدتھم على 
.تجاوزھا بأقل ا/ضرار النفسية و المدرسية   

ا/خ7ق و السيرة الطيبة تعليم ا/بناء اختيار الرفقاء على أسس صحيحة مثل التربية و   - 9 
. ،لما للرفقة الحسنة من فوائد جمة على المراھق   
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 .عن مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، الكويت ، تصدر 1993صيف 
،مارس 544،العدد  مجلة العربي،)قضية مدرسة و بيت و مجتمع (بسماء آدم ،التحصيل الدراسي  -2

 .،تصدر عن وزارة اKع7م الكويتية ،الكويت 2004

،العدد الثالث ،جوان ة المجلة الجزائرية للتربيدور ا/سرة في تربية و تثقيف صغارھا ،:علي تعوينات  -3

 .،تصدرھا وزارة التربية الوطنية ،الجزائر 1995

IV  -  الرسائل الجامعية:
دراسة مقارنة في ضوء (عAقة تقدير الذات للمراھق بشكAته و حاجاته ا&رشادية ،:أمزيان زوبيدة  -1

لي راجية ،جامعة مذكرة لنيل شھادة الماجستير تخصص إرشاد نفسي مدرسي ،إشراف بن ع)متغير الجنس
  .2006،2007باتنة ،

 
،مذكرة لنيل ) دراسة ميدانية ببلدية مليانة( التنشئة اGسرية و التحصيل الدراسي ل]بناء:طبال لطيفة  -2

شھادة الماجستير في علم ا�جتماع الثقافي ،إشراف الدكتور معتوق جمال ، قسم علم ا�جتماع ، كلية اHداب 
  .  2003،2004امعة سعد دحلب ، البليدة ، الجزائر ،و العلوم ا�جتماعية، ج

 
3- عادل زرمان: الوسط اGسري و التفوق الدراسي،رسالة مكملة لنيل شھادة الماجستير ،تخصص علم 

.2005-2004قسنطينة .اجتماع التربية، إشراف يودون عبد العزيز،جامعة منتوري  
 V - المواقع ا&لكترونية:  

 
1- htp//www.al-aaraji.com. 
2- http://hadith.al-islam.com. 
3- http://www.arabicin.net 
4- http://weld-uae.com .   
5- http://kjbcia.maktoobblog.com. 
6- http://www.alsabaah.com 
7- http://www.propheteducation.com. 
8- http://www.islamweb.net. 
9- http://tajdadi.maktoobblog.com 
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 وزارة التعليــم العالي و البحث العلمــي
*بسكـرة * جامعــة محــمد خيضــر  

علوم ا$نسانية و ا&جتماعيةكلية ا!داب و ال  
 قسم علــم ا&جتماع

 
                                                                                          

:  الموضوع :  استمارة خاصة بدراسة ميدانية موسومة بـ
 

    
        

التربيةجستير في علم ا&جتماع مذكرة مقدمة لنيل شھادة الما  
 

إعداد الطالبة:                                                                                 إشراف 
 الدكتور  :                                                           

إبراھيمي                                       دكاكن ابتسام                                          
 الطاھر
 
 مAحظة: 

عزيزي التلميذ : نرجو منك ملء الفراغات في قسم البيانات العامة ثم ا&نتقال إلى البيانات 
أمام أحد ا&ختيارات ( ) اGخرى وھي مجموعة من العبارات اقرأھا جيدا ثم ضع عAمة 

كان محتوى العبارة يناسب وضعيتك تماما ضع العAمة  اإذالثAثة التي و ضعت أمامھا، ف
أما إذا كان محتواھا يناسبك و لكن بدرجة أقل ضع العAمة أمام اختيار ) دائما(أمام اختيار 

).   أبدا(و إذا كان محتواھا & يعبر عن وضعيتك أبدا ضع العAمة أمام اختيار ) أحيانا ( 
ارة & تستعمل إ& Gغراض علمية و المعلومات المقدمة ھذه ا&ستم تبيانا: وأعلم جيدا أن 

.بر مساھمة منك في البحث العلميعتت من طرفك  
 
 

2007/2008:السنة الجامعية   
 استمــــــــــــارة الدراســـة:

 
يا&نتماء ا&جتماعي للتلميذ و عAقته بالتحصيل الدراس  

*بسكرة*بثانوية  الدكتور سعدان دراسة ميدانية   

 



*بيانات عامة:  
                   :اGنثى                 : ذكر   :        الجنس                         

  

                    :.........لديك إخوة في مستوى التعليم الجامعي 

:المستوى التعليمي للوالدين   

 أمي ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

 اGب        

 اGم      

 

                                                           

  

 
 

جتماعية التي تنتمي إليھا و تحصيلك ھل ترى أن ھناك عAقة بين الطبقة ا& *
:؟ من خAل الدراسي  

دائم أحيانا  أبدا
 ا  

أسرتي توفر لي الكتب الدراسية المقررة التي تساعدني على الدراسة و    
.ا�جتھاد  

1 

أسرتي توفر لي الكتب الدراسية الخارجية المدعمة التي تساعدني فھم    
.دروسي أكثر  

2 

دروس الخصوصية لي مما ساعدني على استيعاب توفر أسرتي ثمن ال   
.  دروسي بشكل أفضل  

3 

 4 توفر  أسرتي لي المصاريف الخاصة بإنجاز بحوثي المدرسية   

توفر لي أسرتي اللباس ال7ئق مما يساعدني على ا�جتھاد دراستي بثقة    
.أكبر  

5 

يساعدني توفر لي أسرتي العناية الصحية ال7زمة في حالة مرضي وذلك    
.على متابعة دروسي بشكـل أفضل   

6 

 7 توفر لي أسرتي التغذية الجيدة ما يساعدني على ا�جتھاد في الدراسة   

توفر لي أسرتي مصاريف رح7تي الترفيھية مما يحفزني على ا�جتھاد    
.أكثر في دراستي  

8 

 9   .تستطيع أسرتي أن توفر لي وسيلة نقل إلى مدرستي /نھا بعيدة    



أعمل أحيانا لمساعدة أسرتي في تلبية حاجاتي مما � يساعدني على    
.ا�جتھاد بشكل جيد  

10 

ھل ترى أن ھناك عAقة بين المستوى الثقافي ل]سرة و التحصيل الدراسي ؟ *
:من خAل   

 دائما أحيانا أبدا 
سة توفر لي أسرتي الھدوء الم7ئم للدراسة و الذي يساعدني على الدرا   

.و المراجعة  
11 

أستعمل الكمبيوتر المنزلي في الدراسة وھو ما  يساعد ني  على    
.الدروس  باستيعا  

12 

.أستفيد من مكتبة منزلنا في فھم دروسي أكثر     13 

تنمي أسرتي فـي الرغبة الدائمة في النجاح و يؤدي ذلك إلى اجتھادي    
 و مثابرتي قي الدراسة

14 

في طلب العلم وذلك سبب في ميلي  دعلى و ا�جتھاتحثني أسرتي    
.للدراسة أكثر  

15 

ا/جنبية دافع لي لمزيد من ا�جتھاد في  تتمكن والدي في اللغا   
.دراستھا  

16 

تنمي أسرتي فـي روح المثابرة على المراجعة المنزلية لذا أعمل على    
.تحسين مستواي الدراسي  

17 

راستي ما يجعلني أرغب أكثر في النجاح يشاورني والدي في أمور د   
.و الدراسة  

18 

تحثني أسرتي على المواصلة إلى مستويات دراسية عليا ما يساھم في    
.اجتھادي   
 

19 

.تكافئني أسرتي عند تحسن نتائجي المدرسية لذا أجتھد و أثابر       20 

ل يطلع والديي على دفتر المراسلة الخاص بي و ذلك يجعلني  أعم   
.على تحسين مستوى تحصيلي الدراسي  
 

21 

يتصل والدي بأساتذتي لمناقشة نتائجي المدرسية مما يحثني على    
.تحسين مستواي الدراسي  

22 

 حنجاح أخوتي ا/كبر سنا مني في دراستھم يدفعني للعمل على النجا   
.أيضا  

23 

و تحصيلك  ھل ترى أن ھناك عAقة بين جماعة الرفاق التي تنتمي إليھا *
 الدراسي ؟ من خAل
 دائما  أحيانا أبدا
رفع مستوى  ىأناقش دروسي مع جماعة رفاقي وذلك يساعدني عل   

.تحصيلي الدراسي  
24 

أتعاون مع جماعة رفاقي في حل الواجبات المدرسية وذلك عامل من     25 



. عوامل تحسن مستواي الدراسي  
. ي سبب في اجتھادي و مثابرتيالمستوى الدراسي العالي لجماعة رفاق     26 

أتنافس علميا مع جماعة رفاقي ما يدفعني للعمل على تحسين مستواي    
.الدراسي  

27 
 

أحلم مع جماعة رفاقي بشغل مناصب علمية مرموقة مما يؤدي بنا إلى    
.ا�جتھاد و التحصيل  

28 

عوامل  تشجعني جماعة رفاقي على ا�جتھاد و النجاح و ذلك عامل من   
.مثابرتي و اجتھادي في دراستي  
 

29 

يشجعني رفاقي على الغياب عن الدراسة مما يؤدي إلى تدھور نتائجي    
.المدرسية  

30 

.ألھو و رفاقي كثيرا مما يؤدي إلى ابتعادي عن ا�جتھاد     31 

تشجعني جماعة رفاقي على عدم احترام ا/ساتذة مما يؤدي إلى تخلف    
.يةنتائجي المدرس  

32 
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