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 : مقدمة

ملا هلا  ،تعترب املرافقة األسرية لألبناء من املواضيع احلساسة والدقيقة يف العلوم االجتماعية     

اجلانب التحصيلي لألبناء املتمدرسني من حمددات نفسية واجتماعية واقتصادية تتحكم يف 

الرئيسي  يعود لوظيفة جند أن الدور لبيداغوجي العملية الرتبوية يف جانبها اهذه وللتدقيق يف 

الرئيسية و سرة هي املؤسسة االسرة أوًال مث املدرسة ، حيث توصلت النتائج السابقة على أن األ

ومن مث تساعد املدرسة على تكملة اوظائف األخرى  االجتماعيةعمليات التنشئة فّعالة يف ال

  .وال سيما التعليمية منها وعادة ما تظهر نتائجها يف مستويات التحصيل الدراسي لألبناء 

رمبا هذا ضعف التحصيل الدراسي،  العملية الرتبوية  الرتبوية اليت ال تكاد ختلوا من ولعل     

ألمهات واملعلمني على حدٍّ سواء، ويعترب ضعف تحديات اليت تواجه اآلباء واراجع اىل ال

، بأكملهالتحصيل الدراسي موضوعًا مؤرقاً، ملا له من تبعاٍت كثرية، تتعلق مبستقبل جيل 

والتحدي األكرب، هو إجياد احللول املناسبة، ملعاجلة ضعف التحصيل، ومعرفة األسباب 

ويشرتك يف مشكلة ضعف التحصيل احلقيقية، اليت جتعل من التحصيل الدراسي  أمرًا صعباً، 

واملدرسة وكل األطراف  األسرةوحده، بل مشكلة  التلميذأطراف كثرية، وهي ليست مشكلة 

وال ميكن حل هذه املشكلة، بدون تضافر مجيع اجلهود، وحماولة ، املسامهة يف العملية الرتبوية

أساليب تربوية وضع النقاط على احلروف، وإجياد حل جذرّي لضعف التحصيل الدراسي، ب

مهنية راقية، دون معاجلة املشكلة مبشكلٍة أخرى، كالعقاب النفسي والبدين، الذي ميارسه بعض 

 األهايل واملعلمني، على الطالب الضعيف يف التحصيل الدراسي

الرتبوية  بالوظائفاملتعلقة  اجلوانب بعض ،على هذه الدراسة  موضوع اشتمل فقد ومنه    

توجهها ألبنائها اليت  - التعليمية –وبالتحديد املرافقة املادية واملعنوية والتحصيلية   لألسرة

  .املتمدرسني يف مرحلة التعليم املتوسط 

ولتسهيل العملية أكثر فإن متطلبات البحث العلمي تستوجب وضع خطة ممنهجة ، تساعد      

  .من الوصول اىل األهداف املنتظرة  انهمتك. جتسيدا علمياً، و دقيقاً  اعلى جتسيد أفكاره ةالباحث

فصول ، كانت ملمة يف طيا�ا التسلسل املنطقي لألفكار، مخسة هذا وقد رصدت املذكرة  

وحماولة يف ذلك الكشف على مؤشرات الدراسة ، حيث جاء يف الفصل األول اإلطار التصوري 

األسباب وأمهية الدراسة  القائمة ، مع ذكر اإلشكاليةملوضوع البحث، مستويف يف ذلك طرح 
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وأهم الدراسات . جمموعة من املفاهيم اليت تعرب على متغريات الدراسة أيضاحمددًا يف  ذلك 

مفهوم األسرة ووظائفها مث التطرق اىل الفصل الثاين واملتضمن يف طياته السابقة هلذا املوضوع ،

  . الدراسي ونتائجه املتعددةمفهوم التحصيل ، كم مت رصد الفصل الثالث الرتبوية والتعليمية 

وألن من ميزات البحوث العلمية ، تلك البيانات املستخلصة من اإلجراءات امليدانية ، فكان 

خمصص لإلجراءات املنهجية ، بداً مبجاالت الدراسة ، مدققاً يف ذلك على اختيار الفصل الرابع 

  اإلحصائيةنوع العينة بعد حتديد جمتمع الدراسة  ، مع ذكر أدوات مجع البيانات واألساليب 

يف ذلك الغرض،وألن طبيعة املوضوع تستقصي اراء التالميذ حول وظائف اسرهم يف  املستعملة

كمنهج وأسلوب احصائي املنهج الكيفي التحليلي   ،فإنه استوجب توظيف  جانبها التحصيلي

تأثري هذه الوظائف االسرية وفق اسلوب حتليلي استغلت فيه الباحة يستطيع الكشف على 

البيانات ،  من رصد االنتهاءوبعد .  النسب املؤية كدليل احصائي لتحليل البيانات املستخلصة

النتائج منها، ومن هنا فإنه مت  ويستخلصلبيانات ويفسر ليعرض ا امسفقد جاء الفصل اخل

 .الوصول اىل وضع اخلامتة و يف األخري قائمة املراجع 
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 اشكالية الدراسة: والً أ

 حتسني حنو التوجه.االسرة و ا�تمع اهتمامات أوىل من أن يرى.اليوم االجتماعي الواقع     

 الشخصية تكوين يف االساسي الركن انيعترب  يناالخري  هذا كون.التعليم و الرتبية مستوى

 القيمة هذه تراعي ان سرةاأل على لزاماً  كان الذ.للفرد التكويين و املعريف احملصل اومه.االنسانية

 .التعليمية العملية يف الرتبوية جمهودا�ا استثمار حتاول وان. ابنائها حياة يف العلمية

 مؤسسات همأ من سرةألا نّ أ على .االجتماعية بالتنشئة املتعلقة االجتماعية البحوث تؤكد     

 نظراً .االنسان اليها يلجا اليت الطبيعية احلاجات وىلأ من االسرة عتربتُ  كما .االجتماعية التنشئة

 الضروريني احلماية و االمن توفري كذلك و البشري اجلنس  مواصلة يف ودورها البيولوجية لوظيفتها

 من هلا وظيفية مؤسسةك و اجتماعي نسقك سرةاأل مهيةأل نظراً  و . االنسان حلياة األوىل للمراحل

 أفرادها جند إذ التبين او الدم ابطةر  بينها تنشأ ما عادة فإ�ا األفراد تنشئة يف املتعددة األدوار

 اجتماعية ادوارا يؤدون كما. مستمر تفاعل عرب بينهم فيما يتواصلون و مستقل منزل يف يعيشون

 اهم من التعليم و بيةالرت  يف الوالدان يلعبه الذي االسري الدور ميثل اذ .منهم واحد بكل خاصة

 للمرافقةو .بناءاأل تكوين يف الرئيسية اادواره احد االسرية املرافقة تعترب اذ. ألبناء التكوينية حمطات

 الوجدانية و املعرفية اجلوانب خمتلف و.البيولوجي النمو عملية يف اسةحسّ  و متعددة ثارآ االسرية

 احتكاكا اكثر و دفئاً  كثرأ االجتماعية العالقات كانت كلما قوىأ يكون هنا فاالستعداد ،

 عند التقوميي الدور وجود حالة ويف. تزداد الثقة و عززّ تُ  و تنمو هنا فاملعارف .العائلي باجلو

 اليت واإلرشادات  هاتيللتوج نظرا. دراسياً  حتصيال يزداد و حتفيز يزداد هنا لطفلا جند  الوالدين

 يف السلوكي التعزيز نأ على ، رتبويةال النفس دراسات تؤكده ما وهذا.االسرة قبل من له قدمت

 التعليمية فالعملية. املعلمني و املربيني طرف  من واملادي املعنوي التحفيز يوافق. التعليمية العملية

 وهذا. املتعلم عند صيليةالتح النتائج يف تتجسد ثارمهاا و.االسلوبني هذين تطبيق حالة يف تتواجد

 بالتعزيز عالقة من ماله استعمال و التعليمية العملية يف املعنية االطراف تدخل يستوجب ما
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 يف االبن متابعة و سريةاأل املرافقة عملية خالل من ، سراأل يف نلتمسه الذي و. الدراسي والتحفيز

  ...البيولوجية و االجتماعية و النفسية النواحي مجيع

 فهم على ووعيه قدرته خالل من. الدراسية الختباراتا يف الطفل نتائج مالمح تتضح     

 خالل من  االعلى للتدرج تؤهله نتائج على حصوله و التعليمية املؤسسة يف املدروسة املواضيع

  العكس جند وقد.الرمسية التعليم مناهج و تتوافق قد اليت و. االسرية احلياة يف املكتسبة املعارف

 ما عادة و التعليمية العملية يف االسرية املتابعة و املرافقة خيص افيم سرياأل االمهال يطغى  عندما

 الروح تتالشى عندما خاصة و لألبناء الدراسي التحصيل اخنفاض اىل التسيب هذا يؤدي

 يلخص رئيسي تساؤل اختيار فيمكن ، الطرح هذا خالل ومن ، التلميذ نفسية لدى التعليمية

 الدراسي التحصيل في األسرية المرافقة تأثير ما : يلي مبا عنه املعرب و البحث موضوع إشكالية

 تتيح اليت الفرعية األسئلة من جمموعة بدوره يندرج  والذي  ؟ المتوسط التعليم بمرحلة للتلميذ

   : يف واملتمثلة الدراسة اتمتغري  على التعرف فرصة لنا

  ؟ تأثير متابعة الدروس المنزلية لألسرة على التحصيل  الدراسي لألبناء ما .1

  ؟ ما تأثير المرافقة المادية  لألسرة على التحصيل الدراسي لألبناء .2

  ؟ بناءالمرافقة المعنوية لألسرة على التحصيل الدراسي لأل ما  تأثير .3
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  إختار موضوع الدراسة وأهمية أسباب: ثانياً  

لكل موضوع حبث ، قيمة جوهرية ،حتفز الباحث على تلبية حاجاته املعرفية  :ـــ االسباب  1  

، والتطلع ملستجدات ميدان العلوم اإلجتماعية ،من أجل االملام بكل املعطيات اليت متكنه من 

  .اجناز حبث علمي منظم ، كما تتيح له فرصة مواصلة تكوينه األكادميي 

إن حماولة رسم اخلطوط العريضة للموضوع احلايل تعترب من املبادئ املوضوعية اليت يتبناها     

الباحث من خالل تكوينه األكادميي  ، واليت يريد من خالهلا اجناز حبث علمي منظم ، 

ة ، وعالقتها وحماولة الكشف على الغموض املوجود يف مفاهيم ومصطلحات الرتبي

، كذلك رفع الستار االجتماعيومدى تطبيقها يف الواقع ة والبيداغوجية رتبويباملستجدات ال

ومعرفة اجلوانب . املرافقة االسرية الصحيحة ومدى تأثريها على التحصيل الدراسي على واقع 

املادية واملعنوية اليت تتحكم حقيقًة يف التحصيل الدراسي واكتشاف اساليب أخرى  ميكننا 

  .تقبال استثمارها مساستكشافها و 

  أهمية الدراسةـــ  2

املتزايد بتحقيق اجلودة  االهتمامتتضح  امهية هذه الدراسة من أمهية هذا املوضوع ، حيث      

يعترب موضوع املرافقة األسرية من املواضيح املتعددة والتميز يف عملييت التعلم والتعليم ، كما 

ية هذه الدراسة أيظًا فيما ختتصر أمه ، كذلكطبقًا للمداخل النظرية اليت تتبىن هذا املوضوع

  :يلي

معرفة اآلثار احلقيقية لوظائف املرافقة االسرية من خالل تطبيق منهجية البحوث العلمية  -

  .ميدانياً 

الوقوف على اهم اآلثار اجلانبية اليت تتحكم يف عملية التحصيل الدراسي يف املرحلة  -

  . املتوسطة 
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وهذا بتبليغ نتائج الدراسة احلالية إىل اجلهات  املختصة  املسامهة يف اثراء ا�ال الرتبوي  -

،و تقدمي التوصيات اليت من املنتظر االنتفاع منها من خالل اثراء ا�ال النظري ضمن 

  .البحوث السوسيوتربوية وحتقيق الرقي اإلجتماعي 

  أهداف الدراسة : ثالثاً 

الدراسات الوصول إليها ، حيث األهداف هي الغايات النهائية ، اليت تسعى خمتلف  -

 :تكشف هذه الدراسة جمموعة من األهداف املسطرة كما يلي 

 .التعرف على آثار املراجعة املنزلية يف التحصيل الدراسي لألبناء  -

  .لولدية لألبناء وحتصيلهم الدراسي ار املرافقة آثاالتعرف على   -

  .يةفوائد املرافقه املادية والنفسية والتحفيز التعرف على  -

 .التعرف على دور األسرة التحفيزي وعالقته بالتحصيل الدراسي  -

  .املرافقة احملصور يف الرتبية والعناية البيولوجية فقط  مفهومتصحيح  -

  تحديد المفاهيم :رابعاً 

  :المرافقة  – 1

  .و تعين اقتسام اخلرب مع االخر..و اصل الكلمة .مشى .اي صاحب .مرافقة.يرافق.رافق : لغة

  : اصطالحا

املرافقة جمموعة من العبارات تلتقي مث تتفرغ انطالقا من هذا املصطلح او تستبدل به حسب 

  .اخل...يقود.يكون.يشرف.يراقب.يصغي.يرشد.يتبع.االماكن و حقول االستعمال يوجه

و التفريق يكون حسب احلقول املستعملة منها و عالقة املرافقة باعتبارها عالقة قائمة بني    

و قرب اكرب من املرافق و صور ترتبط .شخصني او اكثر و افعال كثرية تنتسب للمرافقني 
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احلارس فكل هذه املصطلحات تدل . املرشد. ببعضها البعض فاملعلم الناصح املعاجل الدليل

  .استعمال املرافقة واسع و متنوععلى ان جمال 

  ) .23،ص  2010. نعيمة ( 

واملرافقة  هنا تعين مجيع األساليب  املادية واملعنوية اليت تقدمها األسرة  لألبناء من أجل  

  .توعيتهم وتوجيهيهم وحتفيزهم على حتسني مستواهم التعليمي 

  : سرةألا - 2

  هي اهل الزوج و عشريته  : لغة

  : اصطالحا

و تظل .و اليت تنشا بني زوجني و يتفرغ عنها االوالد .هي اجلماعة املعتربة نواة ا�تمع      

و بالقرابة .ذات الصلة باصول الزوجني من اجداد و جدات و باحلواش من اخوة و اخوات

  .  و االعمام و العمات و االخوال و اخلاالت و اوالدهم.القريبة من االحفاد 

يتالف من شخصني بالغني من جنسني .ي للنظام االجتماعي نظام فرع....عرفها بريجس

و طفل او اكثر يتعهدانه بالرتبيةو االشراف و هي تاخذ اشكاال متعددة حسب .خمتلفني 

  .حجمها و وضعها االجتماعي و االقتصادي و الثقايف

اسي اليت يتفرغ عنها االوالد و يتمثل الدور االس.هي اجلماعة اليت تنشا بني الزوجني     

  ) .16محمد بشير ،د ت ،ص (  .لالسرة يف مرافقة الطفل تربويا و تعليميا

 تربطهم صلة االبوة واألمومة أما مفهومها حسب الدراسة احلالية هي مجيع األفراد الذين    

 .يتمتعون بالقوامة املادية واملعنوية املوجهة لرتبية االبناء  يسكنون حتت سقف واحد
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ا تلك العالقات اليت تربط بني الوالدين و على أ�ّ " عرفت فقد  األسريةفالمرافقة ومنه     

لبعض املشكالت اليت قد ال  ةاملشرتكاحللول  إلجياداملربني لدعم التعاون بني البيت و املدرسة 

  .مواجهتها مبفرده و اليت تساهم يف جناح العملية التعليمية ادمهالحيتسىن 

مقدار ما يدركه الفرد و ما حيصل  بأنهتعرف املرافقة االسرية مبفهوم املساندة االجتماعية  "    

و معلومات و نصح و ارشاد وقت احلاجة من االسرة و املعلمني و االقران  تاقرتاحاعليه من 

و مدى شعور الفرد بانه حمبوب و حمل رعاية و تقدير منهم و اشباعه حلاجاته من خالل 

  )09، ص  التويجيري(  . التفاعل

أما مفهومها حسب الدراسة احلالية هي كل أشكال العناية والرتبية البيولوجية والنفسية اليت     

متنحها األسرة لألبناء حىت يتسىن هلم تكوين شخصيتهم واالندماج يف مجيع االوساط 

  .االجتماعية مبا فيها التعليمية

  : التحصيل الدراسي  -4

ونقول حصل الشى حصوال أي ثبت و رسخ و احلاصل .حتصيال.حيصل.من فعل حصل  : لغة

  .هو ما بقي و ثبت

هو مستوى حمدد من الكفاءة او االجناز او االداء يف العمل املدرسي و االكادميي  : اصطالحا

  .و طبق من قبل املدرسني بواسطة اختبارات مقننة.

حيصل عليها التلميذ من خالل بان التحصيل الدراسي هو معرفة اليت ..عرفه روبني الفون

  .برنامج مدرسي قصد تكيفه مع الوسط و العمل الدراسي

النتيجة اليت حيصل عليها التلميذ عن طريق بعض االختبارات اليت جتري اثناء العام "       

"  .الدراسي بعد تدريب و تدريس و على اساس النتيجة او املقدار الذي يتحصل عليه التلميذ

  ) 9،ص2000نجاري ، رزقي ،( 
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ومنه التحصيل الدراسي هو القدرة على اجتياز مجيع اساليب التقومي املعروفة لدى الرتبويني     

اجتياز مجيع اختبارات أو املعدالت اليت يتحصل عليها التلميذ بعد   باإلجازاتوعادة ما تُقيم 

والفاصل بني النجاح .حقة أو الرسوب واليت قد تؤهله للدراسة يف املرحلة الالالتقومي الرمسية 

  .فما فوق كدليل على التحصيل الدراسي  10والرسوب هنا هو معدل 

  

  

 :المشابهة والسابقة الدراسات:  خامساً 

ُعرض يف هذا البحث ثالث دراسات مشا�ة، للموضوع ،الذي حنن بصدد معاجلته، حيث    

 . والسابقة من أمهية كبرية يف أي حبث علميجاء هذا العرض مبا تكتسبه الدراسات  املشا�ة 

كاشفة على مسائل   أضواءولذلك فإن حماولة استثمار جهود السابقني من شأ�ا أن تلقي      

 االستفادةعدة غامضة، ما كان للباحث التفطن هلا لو مل يتعامل مع هذه الدراسات اليت جيب 

منها، حىت يستطيع أن جيري أحباثه وله معرفة وخربة مبا سبق به، وليتمكن وهو جيري أحباثه 

 .ويقوم بدراسته من أن يقارن فيثبت أو يعارض ما اجته إليه من سبقه من الباحثني

منا ألمهية الدراسات النظرية املشا�ة يف البحوث االجتماعية، وحبثنا على وجه  وإدراكا      

وذلك بتزويدنا باملعايري واملقاييس واملفهومات اإلجرائية واالصطالحية، اليت اخلصوص ،

وهكذا فحاولنا بقدر املستطاع توظيفها يف هذا املوضوع ، بناءًا على الرتتيب . حنتاجها

 :التصاعدي لتاريخ إصدار هذه الدراسات و سيتم استعراضها كما يلي 
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  : األولى الدراسة

  .لالبناء الدراسي التحصيل على لالسرة االجتماعية الظروف دور... اسة.الدر عنوان-

  نوال زغية...الباحثة-

  .االجتماع علم يف علوم دكتوراه لنيل اطروحة....العلمية الدرجة-

  .اوذراع امحد....االشراف

  2008.......املنح تاريخ

 : الدراسة فروض

 الظروف كانت كلما. ساسيةا فرضية فطرحت الشرطية الفروض على على حبثها يف اعتمدت. 

  .صحيح العكس و لالبناء.الدراسي التحصيل يف دور هلا كان مالئمة لالسرة االجتماعية

  

  

  :الفرعية الفروض

 لالبناء الدراسي التحصيل يف اجيابا يؤثر وعي وجود مع معرفيا االبوين اعداد ان.  

 لالبناء جيد حتصيل اىل تؤدي لالسرة املادية احلالة ان.  

 الدراسي التحصيل على اجيايب اثر ذو االسري االستقرار يعد.  

 لالبناء الدراسي التحصيل يف دورا االسرية الرتبية اسلوب يشكل.  
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 : الدراسة اهداف

 .الدراسي التحصيل و لالسرة االجتماعية الظروف بني املوجودة العالقة عن الكشف 

  .لالبناء

 -عن النظر بغض االبناء اجتاه االسرة دور بتحسني تسمح مالئمة صيغة عن البحث 

  .الدراسي التحصيل لتالئم ظروفها لتكييف االسرة بدعوة هذا و االجتماعية ظروفها

 املختلفة ا�تمع مسؤوليات  حتمل من يتمكن و العقد من خال بشري مورد على احلصول حماولة

  .الراهنة املرحلة حتديات و

  : ةالدراس هميةأ

 أي تستطيع اليت السبل و الصيغ احسن اىل ضئيل بقدر لو و الوصول يف الدراسة امهية متثلت.

 نتائج حتقيق و االمان بر اىل �م للوصول االبناء تنشئة يف هامة كقواعد واعتبارها اتباعها اسرة

 املرحلة التحديات و املسؤليات حتمل على قادر بشري مورد على احلصول و مرضية دراسية

  .الراهنة

 املوضوع طبيعة مع يتالئم الذي و التحليلي الوصفي املنهج الدراسة هذه اتبعت...الدراسة منهج

 بني االرتباط عالقة كشف �دف-الدراسي التحصيل على اثرها و االسرية املرافقة-.املدروس

  .البحث صلة هلا اليت املتغريات و الدراسة موضوع الظاهرة

 عينت اما.االستمارة و.املقابلة. البسيطة املالحظة. فكانت البحث يف املستخدمة االدوات اما-

 .تلميذ 320 فكانت البحث
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  : ةالدراس نتائج

 و الدراسي التحصيل ارتفاع الال يؤدي وعي وجود مع للوالدين التعليمي املستوى ارتفع كلما-

  .عليه اجيابيا يؤثر

 ضروريات توفر ال�ا حسنة املادية حالتها اليت االسر يف يرتفع و يتحسن الدراسي التحصيل ان-

  .الدراسة متطلبات و احلياة

 املرن النمط فاتباع.هلم الدراسي التحصيل يف دور له االبناء لرتبية االسرة يف املتتبع االسلوب ان-

 الضرب على املعتمد املتشدد النمط اتباع العكس و الدراسي التحصيل يف اجيابية نتائج اىل يؤدي

  .الدراسي حتصيله تراجع بالتايل و الدراسة من خلوفا اىل بالتلميذ يؤدي الرتهيب و

  : الثانية الدراسة

  .الدراسي التحصيل على تاثريها و االسرية املتابعة امناط و حمددات     :   الدراسة عنوان

  .وجنن مسرية...الباحثة

  .االجتماع علم يف املاجستري شهادة لنيل مقدمة رسالة...العلمية الدرجة

   زمام الدين نور...اشراف

  2012....المنح تاريخ

 و االبناء لتمدرس االسرية املتابعة امناط حتديد يف الدراسة مشكلة تتلخص   :الدراسة مشكلة

 .االبتدائي التعليم مرحلة يف الدراسي حتصيلهم على ذلك تاثري مامدى
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  :الدراسة هدافأ

  يلي ما حتديد اىل الدراسة �دف

 لالبناء االسرية املتابعة يف تؤثر اليت الرئسية  العوامل كشف .  

 للوالدين التعليمي و االقتصادي مستوى على الرتكيز.  

 لالبناء الدراسي حتصيل على تاثريها مامدى و االسرية املتابعة منط على الرتكيز.  

  : الدراسة هميةأ

 النجاح معادلة يف طرف اهم بوصفها. االبناء و االباء بني العالقة تناولت.  

 و اقتصادية عوامل من به يرتبط ما و للتلميذ الثقايف و االجتماعي الوسط امهية تناولت 

  .االبناء حتصيل يف االساسية العوامل من يعد املعاملة منط و.للوالدين تعليمية

 يقدمها اليت املتابعة يف املتحكمة العوامل كذالك و االساليب و الطبيعة على الضوء لقاءإ 

  .الدراسي حتصيلهم مستوى من الرفع قصد املتمدرسني البناءهم الولياءا

  : ادواته و الدراسة منهج

 يدرس الذي و. املوضوع طبيعة و يتوافق باعتباره. التحليلي الوصفي املنهج الدراسة هذه تتبع

 دون الدراسة اسئلة عن جتيب معلومات على منها الوصول ميكن حاليا موجودة ظاهرة او حدث

  .الباحث من دخلت

 .االستمارة  .املقابلة    .املالحظة اداة على الدراسة هذه اعتمدت كما
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  : الدراسة نتائج

 العلمية الثقافة من يستفيدون املبحوثة عينتا اغلبية ان النتائج تبني... االوىل الفرضية نتائج .1

 تقدمي يف الدراسي الصف يف املشاركة و املراجعة على االبناء تساعد االسرة تقدمها اليت

  .الدروس

 احلالة بارتفاع يرتفع البناء الدراسي التحصيل ان النتائج تبني....الثانية الفرضية نتائج .2

 توفري يف تساهم ا�ا كما. االبناء متطلبات توفري من ميكننا ذلك الن. لالسرة املادية

  اخلصوصية الدروس

 حيث. البناء الدراسي التحصيل على يةاالسر  املتابعة منط يؤثر.....الثالثة الفرضية نتائج .3

 بعني االخذ مع. صحيح العكس و الدراسي التحصيل على اجيايب اثر له املرن النمط ان

  .لالبناء اخلاصة القدرات و الفردية الفروق االعتبار

  

  : الثالثةالدراسة

  : الدراسة عنوان

  .دور ثقافة العائلة يف االنفاق على تعليم االبناء

  باالكحل حياة:  الباحثة

  .مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف علم االجتماع الرتبوي : الدرجة العلمية

  جناوي عبد العزيز : االشراف 

  2016/2017 : تاريخ المنح
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هل ميكن القول ان املسىت التعليمي للوالدين له داللة اجتماعية على جناح :  ساؤل الرئيسيالت

 .االبناء

  :  فرضياتال

  التعليمي لالولياء له داللة اجتماعية على جناح االبناءاملستوى.  

 املمارسات الثقافية لالولياء له مؤشر على مردود املستوى التعليمي لالبناء.  

 الدروس اخلصوصية مدلول قوي على ثقافة العائلة.  

   : الدراسة هدافأ

  التلميذ لدى بعض معرفة العالقة بني املمارسات الثقافية للعائلة و عالقتها بالنفقة على

  .اولياء التالميذ

 الكشف عن العالقة بني ثقافة العائلة و نفقة التعليم من خالل الدروس اخلصوصية.  

 الدروس اخلصوصية كتعليم موازي للتعليم الرمسي.  

  استخدمت الباحثة املنهج الكمي : منهج الدراسة

 استخدمت الباحثة اداة االستمارة : االدوات المستخدمة 

  :المستخلصة النتائج 

ان املمارسات الثقافية لالولياء مبا فيهم الفئة االجتماعية اليت ينتمي اليها االبناء هلا  .1

  .تاثري عاى جناح العديد من التالميذ دراسيا

  .املمارسة الثقافية لالولياء له مؤثر على مردود املستوى التعليمي .2

اء حيث انه دافع يتمثل يف رغبة سامهت الدروس اخلصوصية بشكل كبري يف جناح االبن .3

  . التلميذ لتفوق و املنافسة



  : األول الفصل  صادرمقائمة 

  

دراسة حول الخدمة .دينامكية العالقات االسرية .) د ت ( اقبال محمد بشير و اخرون .1

  .مصر.االسكندرية .المكتب الجامعي الحديث.االجتماعية و رعاية االسرة و الطفولة

دور المهنيات في تفعيل المشاركة االسرية في العملية ) د ت (   .التويجري منيرة بنت حمد .2

رسالة ماجستير غير .التعليمية للتلميذ ات ذوات تخلف عقلي لمعاهد التربية الفكرية 

  .منشورة جامعة الرياض

رسالة .واقع المساندة النفسية التربوية لمعيدي شهادة البكالوريا )  2010(    .صياد نعيمة .3

  .جامعة قسنطينة.ماجستير

همية استعمال الوسائل التعليمية و عالقتها بالتحصيل الدراسي  أ) 2000( .نجاري و رزقي .4

دراسة لدى عينة من تالميذ من تالميذ السنة االولى الثانوي شعبة .في مادة العلوم الطبيعية

  . جامعة السانية و هران.مذكرة ليسانس .العلوم الطبيعية
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  :مفهوم األسرة  -  1

يعرفها أمحد زكي بدوي األسرة يف معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية على أ�ا           

الوحدة اإلجتماعية األوىل اليت �دف إىل احملافظة على النوع اإلنساين وتقوم على املقتضيات 

 ) 33،ص 1999القصير ،(  اليت يرتضيها العقل اجلمعي و القواعد اليت تقرها ا�تمعات املختلفة

األسرة عبارة عن مجاعة من األفراد يرتبطون معا برابط " وجاء يف معجم علم اإلجتماعأن 

الزواج و الزوجة وبني األم و األب و بني األم واالب و األبناء ويتكون منها مجيعا وحدة 

التفاعل  مسرح" إجتماعية تتميز خبصائص معينة األسرة عند عامد عبد السالم زهران هي 

مسرح التفاعل الذي يتم فيه النمو والتعلم وهي العامل " الذي يتم فيه النمو والتعلم وهي 

 ) .253،ص1984زهران (  .الصغري للطفل الذي به تتكون ميزاته عن الناس واالشياء واملواقف

  

  : وظائف األسرة/ 2

لألسرة وظائف كثرية بإعتبارها منبع للتكوين اإلجتماعي للفرد ولعل هذه الوظائف هي      

اليت حتدد سلوك الفرد منذ والدته ويف سن الرشد وبذلك فهذه الوظائف إذ وجدت بشكل 

جيد فهي تولد شخص متوازن من الناحية النفسية واإلجتماعية وإذا غابت أو نقصت أو كان 

الوظيفة : بالتايل تولد خلال نفسيا و إجتماعيا ومن بني هذه الوظائف فيها نوع من اخللل فهي

  : البيولوجية

االسرة هي املسؤولة عن إجناب هذا النوع وما يتصل به من مسؤولية إجناب األطفال     

ورعايتهم جسميا وصحيا ويف املاضي كانت احلياة بسيطة ونفقات املعيشة حمدودة و كانت 

أي عدد من األطفال ومع تعقيد اخلياة و إرتفاع مستوى املعيشة كان  االسرة تقوم باإلجناب

لزاما على االباء التفكري يف التقليل من عدد األبناء حىت يتسىن هلم رعايتهم وتربيتهم الرتبية اليت 
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جتعلهم مواطنني صاحلني و يتصل باإلجناب مسؤلية األسرة على رعاية االطفال و �ذيب 

يتهم الصحية وتساعد الناحية املادية لألسرة على توفري حاجيا�ا من قدرا�م اجلسمية ورعا

مسكن صحي وتوفري الغذاء الصحي والعالج الضروري ألبناءها كما تلعب الناحية املادية دورا  

كبري يف حياة الطفل وهو مزال جنينا فتوفري الغذاء املناسب والرعاية الطبية لألم �يأ هلا الفرصة 

البدن سليم العقل وجبانب ذلك األسرة تعلم الطفل املشي اجلري  إلجناب طفل صحيح

 )39-29،ص ص  2008، لتوتزكية ابراهيم ، ش(  .زكية إبراهيم كامل إبراهيم سلتون(الكالم

تتمثل الوظيفة النفسية يف إشباع احلاجات النفسية من أمن وإطمئنان وثقة :  الوظيفة النفسية-

متاسك العالقات اليت تلعب دورا بارزا يف منو ذات الطفل و  وهذا من خالل الوحدة األسرية و

الفرد بصفة عامة واألمهية اخلاصة لألسرة كوحدة نفسية ميكن أن تتصورها عند تقييم كل الزوج 

والزوجة واألبناء من خالل تغريات متوازية يف كل من الوالدين تنشأ عالقة عديدة وتولد أسرة 

فيها أكثر فعالية وجناح يف جو يهيئ توفري إشباعات أخرى   حقيقية وتصبح العالقة النفسية

وعلى العكس فإن إستخدام السيئ للعالقات النفسية . كااحلاجةإلنتماء واحلاجة لإلعرتاف

املتبادلة وغياب اإلشباعات النفسية يؤدي إيل خلخلة اجلو األسري مما خيل النضج النفسي 

عن األسرة حيث ينبغي على الوسط األسري  للطفل والذي ال حيدث إال لتحقيق اإلستقالل

ان يكون على درجة كبرية من اإلستقرار هذا ما تراه مريام فوتوز يف حديثها عن األسرة واليت 

تؤدي منها واجبات حيوية ألبنائها فهي تعطيهم مأوى مريح وغذاء سليم دون أن يعرضهم 

ان األسرة املضطربة و أن  ) موبري (هذا الغطاء إىل اخلطر أو جيلب هلم أي قلق يف حني يرى 

كانت تتبع يف نفسها اإلضطرابات فمع ذلك هي غري من حرما�م منها فضرر الطفل لعدم 

 ) .24،ص1981حسن ،( .إنتمائه ألسرة مضطربة
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تقوم األسرة بتعليم الفرد لغة اجلماعة اليت تنتمي إليها وعادا�ا :  الوظيفية اإلجتماعية -

وتقاليدها و وأدا�ا وتعمل على تدريبه على كيفية التعامل مع األخريني الشيئ الذي يسمح له 

مبمارسة حياة إجتماعية و أداء دور إجتماعي يتفق مع قيم جمتمعه و يتناسب مع البيئة اليت 

نح له املكانة اإلجتماعية اليت تنقل من األسرة بصفة ألية إىل األفراد من تعيش فيها وبالتايل مت

أعضائها فاألسرة متارس وظيفة اإلدماج يف ا�تمع حبيث تقوم بوضع األفراد يف مراكزهم 

املختلفة اليت اليت حتكم تفاعلهم مع األخريني كنا تقوم بالضبط اإلجتماعي الذي يكون مبثابة 

وحيدده خمتلف سلوكا�م وتفاعال�م وذلك بإقامة قواعد وقوانني إجتماعية الدليل الذي يوجه 

حسن (( .تظهر على شكل نظام إجتماعي مرجعي ال ميكن ألحد جتاوزه أو يناقضه

  ) .155،ص1981،

تعترب األسرة وحدة إقتصادية حيث يقوم أفرادها بقضاء كل مستلزما�م :  الوظيفة اإلقتصادية

فيتعني لكل فرد عمل إقتصادي أو وظيفة إقتصادية يؤديها فتجد األب  احلياتية و إحتياجتهم

يعمل بكل طاقة لتوفري إحتياجات األسرة واإلتفاق على واجبات احلياة األسرية واألم قد 

تشاركه العمل اخلارجي لتدعيم احلياة املعيشية فضال عن قيامها بتدبري شؤون املنزل وتنشئة 

حظ من الثقافة والعلم لشغل الوظائف األساسية وهذا يساعد على األوالد وينال األوالد أكرب 

  .رفع شأن أسرهم و اإلرتقاء مستواهم اإلجتماعيةواإلقتصادية

أيضا من أهم الوظائف اإلقتصادية اليت ميتاز �ا األسرة يف كل ا�تمعات هي توريث املمتلكات 

يف حالة عدم وجود ورثة شرعيني هلم اخلاصة لإلبناء فاإلنسان يرث األبوين و أجداده و أشقائه 

    )155،ص    2003الضبع ،(  ومن مث فإنسان عن طريق األسرة يرث أبويه ويورث ابنائه

ويلعب الوضع اإلقتصادي املادي ألسرة دورا كبريا يف بلورة وظيفتها االقتصادية يف مقابل 

وظيفتها يف التنشئهاالجتماعيه للطفل وذلك يف مستويات عديده على مستوى النمو اجلسدي 

والذكاء والنجاح املدرسي اوضاع التكيف االجتماعي فالوضع االقتصادي لالسرة يرتبط مباشرة 
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لتعليم والرتبية فاالسرة اليت تستطيع ان تضمن البنائها حاجا�م املادية بشكل جيد حباجات ا

من غذاء والعاب ورحالت علمية و إمتالكاالجهزه التعليمية احلاسب و الفيديو و الكتب 

وعلى العكس من . والقصص يستطيع ان يضمن من حيث املبدا الشروط املوضوعية سليمة 

ستطيع ان تضمن االفراد هذه احلاجات االساسيه لن تستطيع ان ذلك فان االسره اليت ال ت

تقدم للطفل امكانيات وفر على حتصيل علمي او معريف مكافئ وبالتايل فان النقص و العوازل 

املاديه سيؤدي اىل شعور االطفال باحلرمان الدنيا وييت واحيانا اىل السرقه واحلقد على ا�تمع و 

ع عن عندما تدفع بعض العوامل اطفاهلا او االعتماد على يلعب هذا العامل دوره موضو 

مساعد�م وهذا من شانه ان يكرس لدى االطفال مزيدا من االحساس باحلرمان والضعف 

  ) 94،ص2008ن ،بهتو ( .الفرص الرتبويه املاحنة لغريهم

الثقايف إذ تقوم األسرة بعملية النسق اإلجتماعية إدماج الطفل يف اإلطار : الوظيفة الثقافية

العام للمجتمع وذلك عن طريق إدخال الرتاث الثقايف يف تكوينه وتوريثه له توريثا عمدا فعن 

طريق األسرة يكتسب الطفل لغته وعادته وعقيدته ويتعرف عن طريق التفكري السائد يف جمتمعه 

نفسه  فينشأ منذ طفولته يف جو مليئ �ذه األفكار واملعتقدات والقيم واألساليب فتتغلغل يف

وتصبح من مكونات شخصيته فال يستطيع التخلص منها وغين عن الذكر ماهلذا الرصيد الوافر 

بأساليب السلوك والعادات والقيم اإلجتماعية من أثر يف حياة الطفل حاليا ومستقبال ويف 

قدرته على التوافق املطلوب إذ ينتقل الطفل من مرحلة إىل مرحلة أخرى يف حياته وينتقل من 

إىل دور من مركز ألخر حامال معه هذا الرصيد ليهتدي به يف مقابلة املواقف اجلديدة اليت  دور

 ) 329،ص2003همشري ،( .تواجهه يف سياق تفاعله مع األخريني يف جمتمعه الذي يعيش فيه
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  :دور األسرة التربوي والتعليمي/ 3

من املعلوم أن األسرة شكل احلقل األول واألساسي الذي من خالله يلقن األباء األبناء العديد  

من القيم والتعليمات باإلشراف على تعليم أطفاهلم ومتابعتهم يف مذاكرة الواجبات املنزلية فعلى 

الدها بل أن الرغم من نشوء املؤسسات التعليمية يف العامل إال أن األسرة تبقى املعلم األول ألو 

تقدم أو تأخر األطفال يف التحصيل له عالقة وطيدة بالوقت الذي يقضونه مع أطفاهلم فكلما 

منحوا وقتا أطول ألبنائهم يف مساعد�م يف التمدرس والتعلم كلما أتت النتائج إجيابية بإعتبار 

اجه يف اإلطار األسرة أهم و أقوى اجلماعات األولية وأكثرها اثرا يف بناء شخصية الفرد وإدم

الثقايف للمجتمع الذي يعيش فيه إذ عن طريق االولياء تتحدد أمناط السلوك عند االبناء ومنها 

يكتسب األبناء أساليب التفكري والعادات واإلجتاهات والقيم وميكنهم اإلشراف املستمر من 

ل والتتبع املستمر جانب األباء على األبناء وتزويدهم باخلربات الالزمة للحياة و ميكنهم اإلتصا

بني األبناء واالباء يكتسب األبناء النماذج السلوكية ويتشربون العادات اإلجتماعية ويتأثرون 

وتكيفمم  باخلربات اليت ميرون �ا يف االسرة بالبيئة احمليطة وينعكس ذلك كله يف إستجابتهم

دية من العوامل الرئيسية يف وتعد اإلجتاهات الوال. ملواقف احلياة املختلفة خاصة التعليمية منها

التنشئة االجتماعية إذ يتوقف عليها منط التفاعل بني االباء واألبناء ذلك التفاعل الذي ينعكس 

ناصر ( .تأثريه يف سلوك االبناء طوال حيا�م فاإلجتاهات الوالدية يدركه األبناء منها

  )11،ص2000،

يل لالبناء يسعدهم خبربات كثريه وتعدهم فهي تؤثر اىل حد كبري يف التوافق الدفاعي واالنفعا

االستجابه بطريقه اجيابيه او سلبيه للمواقف املختلفه ومما ال شك فيه ان النخاع املعرفه والعلم 

يستحوذ على ابناء واالمهات ا�ا ان هذا املستوى املعريف ال يتوقف عن التكوين العقلي 

 ).12،ص2000ناصر ،( .االجتاهات وتتبع واملوافقه
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  :اساليب المرافقة األسرية/4

لقد أصبح من املعروف أن ألسلوب التنشئة الذي تتبعه األسرة تأثريا كبريا على نواحي النمو  

لدى الطفل عقليا ونفسيا و إجتماعيا و إن األساليب السوية املتبعة يف التنشئة كالتقبل و 

ص إجيابية لدى الطفل التسامح والود والعطف وعدم القسوة والدميقراطية تربط �ا خصائ

ويرتعرع يف ظلها الشعور باألمن النفسي والثقة بالنفس والقدرة على التوافق مع الذات من جهة 

ومع العالقات اإلجتماعية من جهة أخرى يف حني أن أمناط التنشئة السليمة و األساليب اليت 

مهال واحلماية الزائدة تعتمد على الضغط النفسي والشدة والضبط و التسلط واللوم والقسوة واإل

ترتبط مع اخلصائص السلبية للطفل ومع سوء التوافق النفسي و تكوين مفهوم الذات والضمري 

لديه يؤدي هذه األساليب إىل إضطراب االبناء و إخنفاض يف مستوى شعورهم باألمان والثقة 

افقة األسرية وقد بات من املعروف أن أساليب املو . بالنفس و إضطراب عالقا�م اإلجتماعية

  :ختتلف من جمتمع ألخر ومن أسرة ألخرى ومن األساليب املتبعة نذكر 

لتنمية إعتماد االبناء على أنفسهم و املشاركة يف حل  : اآلثابة المعنوية و المادية  1- 4

مشكال�م و إختاذ قرارات تصريف شؤون حيا�م وتعزيز إتباعهم ألسس ثقافة جمتمعهم و 

وجيه أبنائهم و تلقينهم املعايري اإلجتماعية بلطف ولني ليتمكنوا من إتقان يتدرج األباء يف ت

 .ثقافة جمتمعهم و يشتطعيون أداء أدوراهم بشكل إجيايب و يرتبط هذا االسلوب

  ) 32القحطاني ،د س ،ص(  

النصح واإلرشاد لتوجيه األبناء بتوضيح اساليب السلوك اخلاطئ واإلرشاد إىل الصواب والذي 

شأنه أن يعزز الضبط الذايت للسلوك وبالتايل يتمنكون من تعديل سلوكهم غري السوي من 

  :لتوافق مع السلوك املقبول ومن إجيابيات هذا األسلوب

  . تشجيع األبناء على املبادأة-
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  . إكتساب املهارات و اخلربات واملعايري األخالقية اليت يقرها ا�تمع-

حيث ) 33القحطاني ،د س ،ص (تشجيع األبناء على اإلجناز و إمتداح األفعال املقبول  -

خيضع الطفل لكثري من القيود و الرعاية الزائدة واخلوف عليه وتوقع تعرضه لألخطاء من أي 

  : نشاط قد يقوم به ومن نتائج ذلك 

  .عدم اإلعتماد على الذات -

  . اخلوف من األماكن واملواقف اجلديدة -

وهو ضرورة مراعاة مبدأ املساواة والعدل يف املعاملة ويتجلى ذلك يف منح احلب واحلنان والعطاء 

  : واإلهتمام وفرض القيود والتسامح ومن نتائجه 

  . الغرية بني األبناء والكراهية و اإلحساس بالدونيوية -

  .اإلحساس بالظلم وحب اإلنتقام -

غريه يف قضاء حاجاته و إشباعها ومن نتائج هذا حيث يرتىب الطفل على اإلعتماد على  

  : األسلوب

  .عدم اإلعتماد على النفس -

  )104-101،ص ص 2009العيسوي ،(   عجز عن مواجهة مواقف احلياة فيماال -

وهو اإلذعان ملطالب الطفل مهما كانت شاذة أو غريبة وإصراره على تلبيتها دون  :الدالل-

  : مراعاة للظروف الواقعية واإلمكانيات املتوفرة ومن نتائج هذا األسلوب

  .عدم حتمل الطفل للمسؤولية واإلعتماد دائما على غريه -1

  .عدم حتمل مواقف الفشل واإلحباط يف حياته خارج األسرة -2
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  . نزعات اإلنسانية وحب التملك منو-3

هو معاملة الطفل بالشدة والصراحة وإنزال العقاب فيه بصورة مستمرة وصده و�ره   :التنمر

  : كلما أراد التعبري عن نفسه ومن نتائج ذلك

  . إنطواء الطفل وإنزوائهوإنسحابه من معرتك احلياة اإلجتماعية -1

  . شعور الطفل بالنقص وعدم الثقة يف النفس -2

  . بة تكوين شخصية مستقيمة نتيجة قمع التعبري عن النفس صعو  -3

  : حيث يعاقب الطفل مرة يف موقف ويثاب مرة اخرى يف املوقف نفسه مثال ومن نتائجه 

  . صعوبة يف معرفة اخلطأ من الصواب -1

  .الرتدد الدائم وعدم احلسم يف األمور -2

  .الكف عن التعبري الصريح من األراء واملشاعر -3

حيث يبالغ األباء واالمهات يف إعجا�م بالطفل ومدحه واملباهاة به ومن نتائج  :الزائد

  . )34القحطاني ،دس ،ص (   :هذا األسلوب

  . شعور الطفل بالثقة الزائدة بالنفس -

 .كثرة مطالب الطفل  -
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  :اسلوب الثواب والعقاب  2ـ4

النشئ وداللته ينشد إىل مافطر اهللا عليه هو من أكثر األساليب شيوعا بني املربني يف تربية      

اإلنسان من الرغبة يف اللذة والنعيم والرفاهية والرهبة من األمل والشقاء والثواب والرتغيب وعد 

بصحبة حتبب و إغراء مبصلحة أو منفعة أجلة مؤكدة ترتب أما العقاب أو الرتهيب فوعيد 

فالعفاب يؤدي دورا هاما إذ " رغوب فيه و�ديد بعقوبة مؤكدة ترتب على القيام بسلوك غري م

أمسى إستخدامه وليس كل خطأ يقع فإنه لن يصبح له تأثري فيه بعد ذلك ويشري العلماء إىل 

جدوى العقوبات النفسية واإلمهال والتوبيخ بالنسبة للعقاب البدين ويف املقابل ينادي املربون 

وما " ح املديح والشكر أثر يفوق اهلدايابإستخدام التشجيع املادي يف بداية األمر إىل أن يصب

ميكن قوله أن الوسيلة ا�دية واألكثر تأثري هي أسلوب الثواب ألن العقاب قد يؤدي بالطفل 

إىل الكف عن العمل السيئ لكن لن يؤدي إال منه للغري املطلوب ومن مث سيعاود الطفل ما 

ه على البالدة والوقاحة فأسلوب منعه من إثبات ذاته وإغضاب األخريني فضال على أنه يعود

  )249،ص1980،كسناوي ال( .التواب عموما أفضل من أسلوب العقاب واإلعتدال هو امليزان

  

تشرتك العديد من اهليئات  : والمدرسه عل االتصال بين االسرهفاألدوات التي تُ  _ 5       

واملدرسه وقف سدا منيعا اىل كل ما  والوثائق الرمسيه والغري رمسيه يف توطيد العالقه بني االسره

االجتماعيه الضرورية ليس بالنسبة املؤسس فقط وإمنا بالنسبة  قد يعيق أو يعرقل هذه الشركه

 هي مجعية من مجعيات الثقافيه: أولياء التالميذ : للمجتمع ككل ولعل من أهم هذه القنوات 

والرياضيه اليت جيب ان تكون معتمده من طرف  قانون اجلمعيات الثقافيهو .  املنظمه  والرياضيه

يتعلق باجلمعيات املتكونه كما  12.04. 1990املؤرخ يف  90وزاره الداخليه طبقا للقانون 

 يدل امسها من اولياء التالميذ الذين يزاولون بناءهم دراستهم بصفه منتظمه يف املؤسسه

مجعيه اولياء التالميذ كما هو مبني يف  .وطنيه ال التابعه لوصاية وزاره الرتبيه والتكوينيه التعليميه
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قانو�ا االساسي وحمدد خاصه يف جمال املساعدهاملاديهواملعنويهوالرتبيه اخرى مثل ا�ال 

البيداغوجي او االداري ميكن ان تعقد اجلمعيات اجتماعا�ا باملدرسه خارج اوقات الدراسه 

 778من القرار الوزاري  16و  15د املادتني مدير املدرسه وعالقه مدير اولياء التالميذ تؤك

اخلاص تربويه عن اجتماعات مجعيه اولياء التالميذ املعتمده رمسيا يف املؤسسه يكون اال مبوافقه 

  .املدير عليها العمل و جيب عليها ان حتافظ على التجهيزات

 كثري من لذلك فان للجمعيه دورا يف عامل يف ربط الصله بني االسرهواملدرسه وتساهم يف

والرتفيهيه كما تساهم يف مشاكل املدرسه  االحيان يف مساعده املدرسه يف امليادين االجتماعيه

و متدرس التالميذ و سلوكهم دفرت املراسله هو وثيقه خاصه بالتلميذ وتعد بطاقه التعريف ال 

ميذ جزء من و يسجل فيها التال باستظهارهاالرتبويه إال   يسمح هلم بالدخول اىل حرم املؤسسه

القانون الداخلي للمدرسه اخلاص به اضافه اىل انه مهزه وصل بني االستاذ وويل التلميذ ملا فيه 

  : من النتائج و غيابات التالميذ

لتناول موضوعا�م التالميذ واولياء االمور وحيضرها االولياء بشكل عام و من املوضوعات اليت 

  : رشاد النفسي والرتبوي واالجتماعييتم تناوهلا املناهج مشكالت الطلبه اال

البحث يف املشكالت اليت يواجهها التالميذ ولزياده التعاون بني املدرسه والبيت من اجل حتقيق 

النمو املتكامل للتالميذ مصدر املعلومات عن التلميذ البيت هو املكان الذي فيه الطفل وينتقل 

ا مباضيه فإن املعلومات اليت ميكن ان حيتاج منه بعد ذلك اىل املدرسه ونظرا لكون حاضره متعلق

مقال عدنان (  .اليها املدرسه عن تلميذه ال ميكن احلصول عليها اال من عند االولياء

  ) 2، فقرة 2008،

وهناك وسائل أخرى تفعل إتصال األسرة باملدرسة الطفل يقضي يف املدرسة وقتا قصريا      

ي وجب أن تكون الصلة بني املنزل واملدرسة قوية مقارنة بالوقت الذي يقضيه باملنزل والذ
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حيث يتعاونا يف تربية الطفل على احسن وجه و حىت ال يتعرض الرتبية فيها فيهدم إحدامها ما 

بىن اآلخر ومن هذا نستطيع أن نعرف مقدار اخلطأ الذي يقع فيه بعض اآلباء الذين يهملون 

درسة لوحدها من غري تعاون البيت معها ال تربية أبنائهم متكلني يف ذلك على املدرسة فامل

    :تستطيع أن تريب الطفل بل ال يكون من جمهودها أي فائدة إذ مل تعتمد على الوسائل التالية

  . دعوة أولياء التالميذ ومشاهدة املعارض واحلفالت اليت تقيمها املدرسة  -

م يف املواد املختلفة وسلوكهم إرسال التقارير الشهرية ألولياء التالميذ مبينة لدرجة تقدمه -

  . وحاال�م الصحية وعالقا�م بالتالميذ وعن نشاطهم اإلجتماعي 

  . إعطاء األباء عن طريق احملاضرات بعض مبادئ احلديثة  -

على الوالدين مراقبة الطفل واإلشراف عليه بالبيت و حثه على الواجبات املنزلية ومراجعة  -

  . دروسه 

  .ب للتلميذ يف املنزل�يئة اجلو املناس -

جيب أن يتحقق للطفل يف املدرسة قسط من احلرية اليت يضبطها ويوجهها األرشادواإلنتماء  -

  . املسؤولية االجتماعية واإلحساس �ا 

    .جتنب كل ما حييط من شأن املدرسة أمام الطفل فال جيوز مطلقا ان تنتقد املدرسة أمامه -

  . )69،ص2012حسن بريخ ،( 

هناك وسائل أخرى للمحافظة على اإلتصاالت اليت ينبغي على العالقات يف حالة صاحلة    

للعمل فألباء يقدرون املالحظات الودية اليت توقفهم على بعض نواحي حتصيل أبنائهم كما أن 

 ).هذا ما نفعله و الطريقة اليت تفعله هلا(الواجب املنزيل هو يف الواقع رسالة إىل األباء تقول هلم

  ) .70،ص2012حسن بريخ ،(
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  : أهداف التعاون بين األسرة والمدرسة .6

إذ ما أقيمت جسور التفاهم والتفاعل اإلجيايب بني املدرسة و البيت فإن عدة أهداف سوف 

  ) .122،ص2009كفافي ،(   :تتحقق لصاحل املتمدرس منها

للتعامل مع التلميذ التكامل بني املدرسة والبيت والعمل على رسم سياسة تربوية موحدة  -

  .حبيث ال يكون هناك تعارض أو تضارب بني ما يقوم به االولياء و املدرسة

  .رفع مستوى االداء وحتسني مردود العملية التعليمية -

  . تبادل الرأي واملشورة يف بعض األمور الرتبوية التعليمية واليت تنعكس على حتصيل املتمدرس -

  . ولياءمستوى الوعي الرتبوي لدى اال -

  . وقاية التلميذ من اإلحنراف عن طريق اإلتصال  -

  . اإلهتمام يعاجل املتأخرين دراسيا مبشاركة اولياء األمور -

  . إعالم أولياء األمور اول بأول والتعاون معهم حلل مشكال�م -

س ان قضية الشراكة بني اولياء االمور واملدرسة البد أن تكون قوية وتسري يف مسار واحد ولي

 .يف مسارين متضادين وذلك من أجل التصدي ملا قد يواجه التالميذ يف حيا�م املستقبلية

 ) .3-2، فقرة 2011علي الحمداني ،(
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  :لالسرةة سر فالنظريات الم -7

 النظريات اليت تناولت االسره وهي        

من اكثر النظريات انتشارا من اشهر روادها تالكوت فان ماينز  : الوظيفيه البنائيه - 1

وروبرت ماده اصوهلا من االحتاد الوظيفي يف علم النفس وخاصه النظريه و من 

كما تبدو يف اعمال من فلوس ورايت    )146، ص  1999،سناء (     ،الوضعيهاالنثروبولوجيه

علم االجتماع سيارات اليت تريب ورد  كليف براون والسيارات الوظيفيهالقدميه واحملدث يف

بشكل واضح يف دراسهاالنساقاالجتماعيه عندي لكم كروزر النسق االجتماعي هو حمور 

اهتمامها و القضايا االساسيه للبناء الوظيفي يف دراسته سريوا يف املسلمات االتيه كل جمتمع 

خرى لذلك فان اي تغيري ينظر اليه على انه كل اي نسق واحد كل جزء من الناس االنساق اال

يف احد اجزاء الناس قد يؤدي بالضروره اىل تغري يف االجزاء االخرى النسخ يف حاله من التوازن 

 اليت تتعلق بدراسهاالسره ميكن عرض العروض اليت استخدمها ماكنتاير، الديناميك املستمر

  .)  374،ص  1998، الوحيشي(

  .جيب إشباع بعض املتطلبات الوظيفية يبقى ا�تمع ويستمر على مستوى معني 

  .هناك أنساق فرعية تؤدي هذه املتطلبات - 

  .تؤدي األسرة يف كل ا�تمعات إحدى هذه الوظائف على الفرد - 

  . األسرة كنسق إجتماعي هلا متطلبات وظيفية متشا�ة لليت يف األنساقاإلجتماعية األكرب -

  . عن اجلماعات الصغرية األخرى األسرة كجماعة صغرية هلا خصائص متيزها -

  .اإلجتماعية مبا فيها األسرة يؤدي وظائف ختدم الفرد وكذلك ا�تمع إن اإلنساق -

  ،)  374،ص  1998، الوحيشي(
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كما ميكننا إسقاط مفهومي البناء والوظيفة على االسرة حبيث يشري البناء اإلجتماعي لألسرة 

جتماعية والعالقات املتبادلة بني االفراد أما الوظيفة فهي إىل الطريقة اليت تتكلم �ا الوحدات اإل

نرى أن راد كليف براون يربط  - . الدور الذي يلعبه البناء الفرعي يف البناء اإلجتماعي الشامل 

إذ أردنا إستخدام مفهوم الوظيفة هنا فسيكون على أساس " بني مفهوم البناء والوظيفة قائال 

مر نتيجة لوظائف بناءه فالبناء حيتفظ ببقائه عن طريق إستمرار أن حياة الكائن العضوي تست

   )263،ص 2000صبحي محمد ،(  ".قيامه بوظائفه 

ن املتمعن يف تعريفات الوظيفني جيد هناك تباين يف حتديد الوظائف اليت تقوم �ا األسرة إ      

أن عاملية االسرة النواة ترجع إىل أ�ا تقوم بوظائف رئيسية هي التنشئة " مريدوك " ويرى 

فريى أن األسرة " وليم اجدون" االجتماعية التعاون اإلقتصادي اإلجناب العالقات اجلنية بينما 

قليديا تقوم بوظائف أساسية للمجتمع تناسلية و أقتصادية وتربوية وترفيهية ودينية ونفسية و ت

أن وظائف األسرة التقليدية تقلصت إىل إثنني التنشئة " " بارسوتروبيلز" إجتماعية يرى 

اإلجتماعية األولية ألطفال اإلستقرار ألشخاص البالغني وللحفاظ على نقاء ا�تمع وتوازنه 

  : على األسرة للقيام بوظائفها املختلفة وقد أوجد بارسوتر املتطلبات الوظيفية يف وجب 

  : يعين تأقلم األسرة و الوسط اإلجتماعي والطبيعي الذي يعيش فيه : التكيف

اإلجتماعية مبا فيها االسرة تسعى  يعين الغرض الذي تسعى األسرة للوصول إليه مجيع اإلنساق

" كانت فردية أو مجعية بإستخدام الوسائل الالزمة لنحقيق ويرى   للوصول إىل األهداف سواء

  .ان حتقيق اهلدف يكون يف مسؤلية احلكومة" سل فومل

يشري التكامل آىل العالقة بني األجزاء داخل النسق أي يرتبط بالنسق داخليا ويربز : الدولة  

أثري املتبادل بينهم وبني ذلك يف املشاركة األسرة يف اإلنتخاباتاإلجتماعية و الدينية والت

 ) . 158،ص1999 ، سناء( .للمجتمع
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أي أن األسرة اصغر وحدة إجتماعية للمحافظة على نسق القيم  :المحافظة على بقاء النمط

  و إمتصاص توتر األفراد

من احملاور األساسية اليت تعتمد عليها النظرية اإلجتماعية يف حتليل  :التفاعلية الزمرية  - 2

كاإلنطالقة لفهم الوحدات الكربى أي دراسة ،انساقها حبيث تبدأ مبستوى الوحدات الصغرى

أفعال األفراد وسلوكهم كمدخل لفهم النسق اإلجتماعي ومن أشهر رواده جورج هربت ميد 

 : رهنجكوفمان وهي تبحث يف مسألتنب هامتني بالنسبة لألسرة ومها وأ وهربت بلومر

ووفقا هلذا املدخل فاألسرة هي وحدة من الشخصيات : " التنشئة االجتماعية ومنو الشخصية

املتفاعلة يف بيئة رمزية خاصة هي األسرة وبيئته رمزية عامة هي ا�تمع أيضا يدرس امناط التوقع 

بين بني الزوجني و إختاذ األدوار و تأديتها وتوقع ودراسة املشاكل االسرية و اإلعتماد والتوافق امل

أي إن هذا املدخل " ووظيفة العالقات األسرية يف إستغالل أوقات الفراغ و تكيف املسنني 

سناء (   ،النظري يركز على العالقات الشخصية بني الزوجني والعالقات بني الوالدين واالبناء

  ) . 407،ص1999،

  : كما أ�ا تقوم على الفروض اآلتية    

  جيب دراسة اإلستبيان وفق مستواه اخلاص كدراسة السلوك بني البشر فإنه يتم مفارقته

   .إنسان وفق جمال إنساين متوافق معه وليس جمال

  الكائن االنساين يكونال انسائيًا عتد املولد لكن ا�تمع وامليط االجتماعي مها اللذان

 ..ن السلوك االجتماعي أو الالإجتماعي حيددان أي منط م

الكائن االجتماعي املهيئ اجتماعيا يستطيع االتصال رمزياً واملشاركة باملعاين والتفاعل واالنفعال 

  ) 153،ص1999،سناء ( 
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  :التحصيل الدراسيـــ 1

حدوث عمليات التعلم اليت نرغبها بشرط أن تكون هذه النتائج من أثار ..هو "  :مفهومه  

)  237،ص  2002وجيه ابراهيم محمود ،( " ،برنامج خاص من برامج التعليم والتدريب

الدراسي أو اإلجناز الذي حيققه الطالب بعد قراءته املقرر "تعريف أيب زيد سعيد الشويقي أما 

عدة مقرارات دراسية ويقدر بالدرجات اليت حيصل عليها الطالب على اإلختبارات التحصيلية 

  .اليت تعكس ما تعلمه الطالب من مفاهيم و حقائق يف مقرر دراسي أو عدة مقرارات

  : العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي - 2 

  :يذ المتعلقة بالتلم) الشخصية (العوامل الداخلية  1-  2

أن األطفال الذين يعانون من " لقد ذكر ميتش : العوامل الصحية والجسمية   1-1- 2 

مشكالت صحية يف الغالب حمرومون مت األلعاب وظروف النشاطات اإلجتماعية العادية 

وهذا أكثر بطئا يف عملهم املدرسي و يفضلون اإلنكماش كوسيلة للخالص من املواقف 

أي أن املشاكل الصحية غالبا ما تؤدي إىل  )  116ص، 2003،الشويقي أبو زيد ( الصعبة

وتأخر الطفل . عدم اإلنتباه و الرتكيز والشرود أثناء الدرس مما يؤثر سلبا يف التحصيل الدراسي

  .عن جمموعته الطبيعية ففي دراسة أمرها عماد الدين

مصاحبة التأخر  التلميذ املتأخر دراسيا يعاين غالبا من مشكالت تكون" كان قد وجد أن 

وقد   )15،ص2001غزال،( الدراسي وقد تكون له ومن بني هذه املشكالت الصحة العامة

غالبا ما :" يكون العامل هو عدم إشباع احلاجات األساسية ففي هذا الشأن يقول ماسلو 

يكون السبب الذي مينع األطفال الفقراء من إحراز ماهو منتظر منهم من تقدم تربوي ومينع  

الدول الفقرية من إحراز نفس التقدم الذي حترزه الدول الغنية غالبا ما يكون السبب كذلك 
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هذا راجعا إىل عدم إشباع احلاجات الفيزولوجية األساسية يقول دون بروز أو ظهور مايفوقها 

 ،مستوى احلاجات اليت تقف وراء التحفيز الرتبوي واإلكتشاف العلمي لدى األشخاص

 )363ص  2004بودخیلي  ( 

هناك امراضا يعاين منها التالميذ تؤدي إىل الغيابات املتكررة ومتنعه من متابعة دروسه  و  

كالتأتأة،اللجلجة (زيادة على ذلك إضطرابات النطق ...) كالربو والقلب والسكري، الصرع (

اما  ) 366ص، 2004بودخيلي ،( ،هذه مجلة األمراض تؤثر والشك على بنية الطفل...) ،

أو إعاقات عضلية ...املشكالت اجلسمية فيمكن تصنيفها إىل مشكالت عصبية كالشلل

بالرغم من ذلك كله يكون الطالب ...عظمية كبرت األطراف أو إلتهاب املفاصل الروماتيزي 

سويا من الناحية العقلية وقد تؤثر اإلعاقات احلركية على مستوى تعلم وحتصيل الطالب و 

يف املواقف املدرسية إذ مل يتوفر له التسهيالت و الرعاية الرتبوية املناسبة و قد تكيفه اإلجتماعي 

تواجه الطلبة املعاقني مركب صعوبة يف اإلنضباط الصفي و التكيف مع متطلبات التعلم 

  )106ص  2002العمایرة ( .الصفي

هو اإلرتباط هناك إرتباطا قوي بني الذكاء والتحصيل الدراسي و  :العوامل العقلية  2-  2-1

و أيا ماكان فإن مفهوم الذكاء يتصل إتصاال وثيقا " الذي يشري إليه عامر عاقل عندما يقول 

بالقدرة على التعلم وكل دوائر الذكاء من متاهات أو علب معقلية أو دوائر لفظية تزور التعلم 

 ص2004 يليبودخ(  ، أثناء حصوله وهكذا يكون معيار الذكاء السرعة يف التعلم والدقة فيه

والنتائج املتوصل إليها تدل على ذوي الذكاء املنخفض ويكون إجنازهم يف املدرسة أقل    )532

من غريهم غري أن القدرات العقلية جيب أن تستعمل كأحد الوسائل اليت ميكن أن تساعد على 

التحصيلي التنبؤ بالنجاح املدرسي ألنه يوجد من ميتلك قدرة عالية من الذكاء لكن مستواه 

أن اإلجناز " منخفض ألنه كما قيل سابقا ان التحصيل ال يرجع لعامل واحد فقط ويذكر بلوم 



التحصيل الدراسي                                                         :الثالثالفصل   

 

38 
 

جيب أن ينظر إليه على أنه نتاج تفاعالت عدة بني املتعلم واحمليط التعليمي ال على أنه نتاج 

  )335ص 2004بودخیلي (   ".إختالفات فردية حمددة كالذكاء 

تتضمن السمات و العواطف واإلجتاهاتواإلهتمامات  :اإلنفعاليةالعوامل النفسية و  3- 2-1

وهي تؤثر على القدرة التحصيلية التلميذ ففي حبث أجراه كل من نادية عبد السالم وسليمان 

عن العالقة بني التحصيل الدراسي وبعض مسات الشخصية أثبتت نتائج ) 1979(اخلضري 

بني التحصيل الدراسي يف بعض أن مثة عالقة معينة توجد بعض مسات الشخصية و " الدراسة 

املواد الدراسية و أن هذه العالقة ختتلف يف إجتاهها من مسة ألخرى ومن مادة دراسية ألخرى 

وبالتايل التحصيل املدرسي يتأثر بالسمات واإلنفعالية و ما التوافق الشخصي التلميذ كما أن 

   ".خربات النجاح و الفشل بدورها تؤثر يف هذه االسمات 

  )14ص  2001غزال (                                                                          

إن للقلق عالقة قوية و أكيدة بالتحصيل املدرسي فقد ان هناك إرتباطا بني ضعف     

التحصيل و القلق وقد ظهر جليا من خالل األحباث فوجد فيلو وكالرد مثال إستطاعا الوصول 

لق مييل إىل التزايد يف أوساط املنخفضي التحصيل و إىل هذه النتيجة توصل أيضا أن الق" إىل 

وهناك من يرى التحصيل    ،" )340ص  غزال( ايزانكوكوكسون وكذا ابليوط وغريه

الدراسي مرتبطا بالقلق وهي النتيجة اليت أكد�ا كثري من الدراسات مثل دراسة أمنية كاظم 

 2004سایحي (  ".أنه يزداد التحصيل الدراسي بزيادة القلق " حيث توصلت إىل ) 1973(

   )70ص
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  : العوامل الخارجية و البيئية   2- 2 

إن التالميذ قبل جميئهم للمدرسة كان يعيش يف أسرته واليت هلا بالغ  :العوامل األسرية  - 1  

األثر يف جناحه أو فشله يف حياته وذلك مبا توفره له من تنشئة إجتماعية تبعا لظروفها فالتالميذ 

خيتلفون فيما بينهم بإختالف أسرهم وغالبا ما يعود ذلك إىل الوضعية اإلقتصاديةواإلجتماعية 

رة فإذا كانت هذه النواحي تؤثر على شخصية التلميذ يف صغره فإ�ا تؤثر يف والثقافية لألس

 . حتصيله الدراسي أيضا 

  :العوامل اإلقتصادية 1-1

يؤثر الوضع اإلقتصادي يف التحصيل الدراسي للطفل والسيما األوساط املتواضعة احملرومة      

ازهم أقل من إجناز أقرا�م املنتمني خاصة فاألطفال املنحدرون من أسر فقرية غالبا ما يكون إجن

إىل أسر ميسورة وأبناء العمال اليدوين على وجه اخلصوص كانت نتائجهم املدرسية أضعف من 

  )369، ص  2004بودخيلي (   .نتائج أقرا�م ممن يشتغل أباؤهم يف وظائف غري يدوية

مثال الناتج عن  إن الدخل احملدود أو إنعدامه سيؤدي إىل مشاكل صحية كالضعف اجلسمي

اصحا�ا ) 1936(سوء التغذية وقد قادت إحدى الدراسات احلكومية إىل أجريت يف بريطانيا

أن هناك أدلة قوية على أن الظروف اإلجتماعية واألسرية السيئة ميكن أن : " إىل النتيجة التالية 

على التحصيل تعيق النمو اجلسمي واإلنفعايل و الذهين كما ميكن أن تؤثر وبطريقة سلبية 

   ")  378،377،ص 2004بودخيلي  (الدراسي وعلى السلوك الشخصي

وقد جلأت اجلزائر إىل حل مشكلة الفقر عن طريق إقامة املطاعم املدرسية لتخفيف العبء   

 .على األباء وكان هلا األثر اإلجيايب يف إنقاص نسبة الغيابات
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هام يف تقدم األبناء وتفوقهم فقد الحظ بايل أن ثقافة الوالدين أمر : المستوى الثقافي  1-2

أن النتائج املدرسية التلميذ يف أخر السنة األوىل من املدرسة اإلبتدائية حتمل ) " 1976(

بصمات اخلصائص الثقافية العائلية أن مدة ونوعية دروس الولد سوف تتبع جبانب كبري منها 

يذ من إهتمام والديه لتحصيل يف حيث يستفيد التلم) 1999كالرت " (أصوله اإلجتماعية 

إستذكار دروسه وحيثانه على القيام بواجباته وحيرصان على إدماجه يف النشاطات املفيدة وقت 

الفراغ يف حني أن األطفال األخريني قد جيدو مساعدة من والديهم يف أداء الواجبات املدرسية 

ام ودوس أبو وقد يشتغلون غالبا يف أوقات فراغهم نشاطات حرة حيث بشر سه

: أن من املتغريات املؤثرة يف التلميذ يف التحصيل و التعليم ما يلي " إىل ) 1979(عطية

املستوى التعليمي لألسرة والسكن املالئم داخل األسرة واملشكالت األسرية ومساعدة الوالدين 

  )15ص 2001غزال ؛ (  ".ألبنائهم يف أداء الواجبات املدرسية

ي للوالدين جليا يف حل الواجبات املنزلية خصوصا فهناك تالميذ ال يظهر املستوى التعليم

حيلون الواجب و أن سئلو تكون اإلجابة مثال لقد ذهبت مع أمي إىل مكان ما، لقد أرسلتين 

أمي إىل مكان ما ، مل أفهم؟ مل أجد من يساعدين بينما قد جند عند بعض التالميذ األخريني  

  . ذا بدوره سيؤدي إىل زيادة التحصيل كتبا خارجية ووسائل متنوعة وه

إن اجلو األسري الذي تسوده العالقات اإلنسانية اإلجيابية  :المستوى اإلجتماعي  1-3

يكون فيه حتصيل التلميذ أكثر من اجلو املليئ باملشكالت الزوجية كالطالق الشجار الدائم 

ميي كما جاء يف دراسة أجر�ا وترك االم ألبنها يؤثر تأثريا واضحا على حتصيل الطالب األكاد

فاألم اليت ترتك بيتها لفرتة طويلة بسبب شجار أو الطالق ) " 1966(فرياد يكمان أندرسون

أو لفرتة قصرية لزيارة أحد أقار�ا تاركة طفلها وحده مع أخوته أو يف رعاية أخريني مع أنه يف 

لوحدة و الشرود وينصب جل امان لكنه بأمس احلاجة إليها يؤدي إىل أن يشعر هذا الطفل با
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ص  2001مدانات ( ".  إهتمامه وتفكريه على عودة امه للبيت غري عابئ مبا تقوله املعلمة أو تشرحه 

26(  

كما جند أن األباء يشاركون أبنائهم يف إجنازا�م الرتبوية سواءا باإلجياب أو السلب وبذل 

أي إن األباء التالميذ املتفوقني يتميزون بتقديرهم " خمتلف األحباث الذي أمر به يف هذا ا�ال 

طيني و العايل لسمات اإلستقاللية و الكفاءة و اإلجناز بصفة عامة كما يتميزون بكو�م دميقرا

      )379ص 2004بودخيلي (... مستنعني التفاعل اإلجيايب املبين على األخذ و الرد مع أبنائهم 

  .الدراسي  وهذا يدل على أمهية اخلصائص األبوية بالنسبة التحصيل

تعترب ثاين مؤسسة بعد األسرة حيث يتلقى فيها التلميذ أساليب : العوامل المدرسية) 2

تواصل مع األسرة يف منو شخصيته من خالل ما يكتسبه من معارف التنشئة االجتماعية و 

أخل وبالتايل يسهم يف حتقيق النجاح ففي دراسة إسلريي ....ومهارات وقدرات و إهتمامات

" وهويل عن العالقة بني املناخ املدرسي وبني أساليب التعامل مع التالميذ وقد وجد الباحثان 

نت أكثر إنسانية من املدارس ذات املناخ املغلوق يف تعاملها أن املدارس ذات املناخ املفتوح كا

أن هناك عالقة موجبة " ويف نفس الشأن وجد فيلدفييل      )17،ص2001غزال ،(  ،"مع التالميذ 

بني املناخ املدرسي ذو النزعة االنسانية وبني حتصيل التالميذ وأن هناك إرتباطا سالب بني تأخر 

: وفيما يلي مكونات املناخ        )"17ص 2001غزال،(حتصيل وبني الرتكيز على التحصيل الدراسي 

الدور الذي تلعبه الظروف ) 1983(ناقش برايزر وتايلور : الظروف املادية للمدرسة) 1.2.2

إن " الذي قال ) 1967(املادية للمدرسة يف التأثري على السلوك فهما يدعمان رأي كوزول

  ،"البيئة الرثة املهملة للمدرسة قد تأيت عواقب وخيمة بشأن تعلم التالميذ وسلوكهم

     )86،ص 2005وأورورك، كوالروسو(                                                                 
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كما نالحظ يف بعض مدارسنا غياب بعض التجهيزات املهمة كالسبورة اجليدة والتهويل      

،إخل وهذا كله يندرج ضمن الظروف املادية ...الكافية والتدفئة والساحات الصاحلة للعب

  .) للمدرسة

جيب أن حيتوي املنهاج على خطة تربوية حمكمة البناء مراعيا يف ذلك إىل ما  :المناهج 

توصلت إليه األحباث النفسية الرتبوية ولعل أشهرها أحباث بياجيه املتعلقة مبراحل النمو املعريف 

وكيف يكون التفكري التلميذ يف كل مرحلة وينبغي أن تكون املوضوعات مراعية ملستوى النمو 

  .ردية للتالميذوالفروق الف

جيب أن يتكيف املنهاج ليكون قادرا على تلبية حاجات الطفل " نتيجة إلحدى دراساته أنه 

وقدراته وميوله ال ان جيرب الطفل على التكيف حسب املنهاج ألن اللباس خيط يالئم الفرد 

كما ينبغي للمنهاج ان حيدد جمموعة من   ).33ص 2001مدانات (وليس ليتالئم مع اللباس 

طرق التدريس النشطة اليت تعمل على تفعيل دور التلميذ و إحرتام قدراته فهناك كتاب عديدون 

وضحوا التعاون املوجود بني (خاصة ) 1981(وكربواس) 1977(تابل) 1973(ناتاسون

املمارسات املدرسة الراهنة والطرق اليت ينتهجها علم نفس الطفل واألحباث النفسية الرتبوية اليت 

ضرورة إرساء الطرق الرتبوية يف املدرسة اإلبتدائية على املالحظة واإلختبار اللذان أفضت إىل 

  )32، ص1999كاعالر ( .يقوم �ما التلميذ

إن معظم األوقات اليت يقضيها التلميذ يف املدرسة تكون مع معلمه لذلك فاملعلم له  :المعلم 

جيب أن تتوفر فيه جمموعة من أثر بالغ األمهية يف منو شخصية التلميذ ويف تعلمه لذلك 

خصائص شخصية تتصل مبجال القدرات العقلية و -: اخلصائص والكفاءات التدرسية وهي 

إىل ) 1965(عزيز منا) 1960(اإلستعدادات املعرفية توصلت دراسات كل من كابل ودافيد

م املادة الذكاء الذهن املتيقظ اخليال الواسع إتساع األفق التمكن من فه( اخلصائص التالية 

     )109ص 2000األزرق ( ..)املعرفة بالعلوم الرتبوية النفعية 
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واليت منها احلب و العطف احلنان  :خصائص تتعلق بالمجال الوجداني والعاطفي للمعلم

  ... املشاركة الوجدانية 

العدل إحرتام التالميذ فهم  :خصائص تتعلق بالمجال اإلجتماعي والعالقات إنسانية

   مشكال�م

" إن للزمالء تأثري شأنه شأن املكونات األخرى والذي ال جيب أن نغفل عليه  :الزمالء 

فيمكن أن يكون للمجموعة اليت توجد التلميذ ضمنها تأثري قوي على أرأئه و سلوكه حيال 

احلس وتعبريه عن الغضب ومعايريه األخالقية وشعوره باألمان األنفعايل كما تلعب جمموعة 

هما يف تشكيل اآلراء و أمناط السلوك اليت تؤثر على األداء املدرسي أو تؤدي إىل الزمالء دورا م

  )   57ص  2005كوالروسو و أروروك (  .التهرب من التعليم

   :مراحل التحصيل الدراسيـــ  3 

يقوم التحصيل الدراسي على جمموعة من املراحل اليت تعترب مبثابة أسس وقواعد عامة         

املربون أثناء أدائهم الرتبوي من أجل الزيادة يف التحصيل الدراسي ومن بني هذه يسري عليها 

   : املراحل

أكدت النظريات اإلرتباطية والسلوكية على أمهية مبادئ ودور املواد يف التعليم  :الجزاء  -1

وهو يتخذ شكلني إما الثواب أو العقاب هذا يعين الثواب الناتج عن النجاح يعمل على توكيد 

هذه النقاط فالتلميذيقبل على التعليم إذا ما إرتبط ذلك باخلربات السارة احملببة و إكتساب 

تقدير األستاذة وتشجيعه وهذا يؤدي به إىل التحصيل اجليد والعكس صحيح وهلذا مطلوب 

 من الوالدين إستغالل كل املنايبات احملددة لتعزيز األبناء تلك املناسبات اليت يظهر فيها األبناء

إقباهلم على التعلم و املبادرة يف اإلسهام يف األنشطة أو العمل إلكمال الواجبات واملهمات 
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املطلوبة منهم وزيادة تعاملهم مع زمالئهم وتفضيل البقاء يف املؤسسة التعليمية و�ذا إيزدياد 

  . التعلم ويتحسن النشاط ويتحقق التحصيل الدراسي املرغوب 

الروتني والتكرار واإلستكانة للكسل الفكري وإبرار املوروث إن  :الحداثة والتجديد  -2

والتشبث بالقدمي وغريها من والسلوكات تقضي على روح اإلستكشاف واإلبداع لدى التالميذ 

مما يؤدي إىل تدين مستواهم التحصيلي وهلذا فاملطلوب من املريب إخضاع تالميذه بإستمرار 

ملهارات التقنية واحملاوالت اجلادة الواعية اليت تساعده للمسائل واألنشطة واخلربات اجلديدة وا

  .   على حتقيق التحصيل الدراسي اجليد

  ) . 212،ص 2010برو ، (                                                                       

يفرتض أن يوفر داخل حجرة الدراسة كل الظروف املالئمة و أن تكون املواد  :الواقعية 

واألنشطة و اخلربات الدراسية اليت تقدم للتالميذ مرتبطة حبيا�م ولذا فإن األخذ �ذا املبدأ من 

أجل تسهيل عملية التعلم والوصول للتالميذ إىل التحصيل اجليد وهذا يتطلب حتديد مراعاة 

البيئية املادية و الرتبوية ملساعدة على تشجيع امكانات وفرص ظهور السلوك خمتلف الظروف 

زيادة واقعية التحصيل لدى التالميذ إذ أن هذه الظروف ومنها العمل على سيادة جو التعاون 

واحلب وتقدمي التعزيزات اآلتية يف حلظة إظهارهم إلستجابات صحيحة وتوفري وسائل و أدوات 

 2010برو ، (  .مبثابة أدلة و مثريات إلظهار و حتقيق التحصيل املرغوب فيهإيضاح مناسبة تعترب 

  ) . 213،ص
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   :شروط و مبادئ التحصيل الدراسي -  4

إن عملية التعليم و التعلم تستلزم ترتيبا و تنظيما و ختطيطا وتتطلب �يئة مجيع الشروط        

القوانني توصل إليها علماء النفس و الرتبية جتعل املواتية حلدوث عملية التعليم هذه الشروط أو 

  .) 347ص .1974. عيسوي( من التعليم إعادة هلا فيه وهذه الشروط هي

  . فلحدوث التعليم البد من التكرارواملمارسة حىت يتم التعلم و اإلفادة: قانون التكرار  

أن يكون هناك دافع حنو بذل اجلهد و الطاقة لتعلم املواقف اجلديدة أو حل  :الداخلية  -

  . املشكالت 

أن عملية التعلم جيب أن تتم على فرتات زمنية تتخللها الراحة من وقت  :توزيع التمرين  -

  . ألخر

 اي أخذ الفكرة العامة من املوضوع بعد ذلك حتليله إىل جزيئاته ومكوناته: الطريقة الكلية 

  :وهناك من حيدد هذه الشروط ب 

والذي له أثر يف دفع الطلبة حنو الدراسة أو اإلمتناع عنه فإذا أدرك التلميذ  ):العقاب (الجزاء  

  ) 95،ص 2005.غنية (  .أنه سيجازى جزاء فإن حتصيله الدراسي سوف يكون حسن و العكس

  سواء كانت نفسية أو إجتماعية  عيتوقف على ما يثريه املوقف التعليمي من هذه الدواف :الدافع

إن التكرار أو حفظ املادة العلمية من قبل الطالب يساعد يف إتقان التعليم و  :التكرار -

  . حتسنه ومن هذا ما أشار إليه لطفي يف سيكولوجيا الطفولة و املراهقة 

هم أن يكون للطالب فكرة عامة و شاملة للموضوع مث اإلنتقال إىل ف :الطريقة الكلية -

  . األجزاء 
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فهي طريقة يتعلم الطالب احلقائق الصحيحة للموقف التعليمي مما : اإلرشاد والتوجيه  -

  .يساعد على إكتشاف األساليب اخلاطئة و تداركها فيما بعد

والذي يعتمد على التعميم و التجريد التفكري التطبيق التميز التحليل املقارنة : التعلم اجليد -

  . العقلية وغريها من العمليات

أي أن يكون حمتوى الربنامج الدراسي واقعي مرتبطا باحلياة اإلجتماعية للطالب : الواقعية -

  )145،ص1974لطفي ،(  .حىت يتسىن له تطبيق تلك املعلومات النظرية واقعيا

  

  :همية التحصيل الدراسي أ -  5

شكلت الدراسات التحصيلية و ما ينبثق عنها من تقديرات أساسا مهما للكثري من  

اإلجراءات والقرارات اهلامة اليت ترتبط بوضع الفرد وتؤثر فيه،فأهلية الفرد لإلستمرار بالدراسة 

والقبول يف برنامج معني أو احلصول على بعثة دراسية أو وظيفة معينة تتقرر باملستوى األكادميي 

ي حيققه متمثال يف الدرجات والتقدير الذي حيصل عليه وتؤدي الدرجات وظائف عليها الذ

ترتبط حباجات الطلبة وأولياء األمور واملدربني و اصحاب العمل فهي تلعب دور مهم يف 

  .تكوين التلميذ صورة عن ذاته و ستبقى من أفضل عوامل التنبؤ الالحق

ر على شخصية الفرد وتبدو أمهية التحصيل الدراسي بأمهية التحصيل الدراسي وفوائده تظه"  

من خالل إرتفاعه تصاعديا كونه يعد الفرد للتنبؤ ومكانة وظيفية جيدة يف معظم احلاالت 

فالكليات العلمية تعد لطلبتها ملهن مازالت حتتل قمة اهليكل املهين وهي حبكم تارخيها وطبيعة 

  العمل فيها واملزايا اليت متنحها 

نوفل (  "اليت تعطيها للعامل فيها جتعل الطلبة أكثر إصرار و إقباال على اإللتحاق �ا  واملكانة

فالتسمية ال تتحقق إال عن طريق اإلستثمار األمثل يف جمال التعليم  .  ) 41ص ، 2001،
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أصبح النشاط التدرييب والدراسي بكل مكنوناته أحد احملركات الرئيسية للتنمية يف فجر " بالتايل 

  .رن احلادي والعشرينالق

توجيهم من باحثني اخرين يف التقدم العلمي والتكنولوجي ويف اإلزدهار العام املعارف       

ميكن القول أن أي جمتمع يسعى لنمو و التطور البد ألبنائه من مواصلة التحصيل الدراسي 

 ) 29ص، 2001نوفل ،( لكي يكونو قادرين على اإلستيعاب عناصر هذا النمو و التطور 

كما تكمن أمهية التحصيل الدراسي يف أنه يتم تقرير التلميذ إلنتقاله من مرحلة ألخرى وكذلك 

حتديد نوع قدرته و إمكاناته كما أن وصول الطالب إىل مستوى حتصيلي مناسب يف دراسته 

ي للمواد املختلفة يبث الثقة يف نفسه ويدعم فكرته مع ذاته ويبعد عنه القلق والتوتر مما يقو 

صحته النفسية اما فشل الطالب يف التحصيل الدراسي املناسب ملواد دراسته فإنه يؤدي به إىل 

   ".فقد الثقة يف نفسه و اإلحساس باإلحباط و النقص إىل التوتر

  ) . 173،ص  2001بدور ،(                                                                                    

  

  

  

 



  لفصل الثالثمصادر اقائمة 

  .طرابلس دار الكتب الوطنية  1علم النفس الرتبوي للمعلمني ط ) 2000( األزرق عبد الرمحان صاحل .1

على مستوى الطموح وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى طلبة التعلیم الفني رسالة  )2001(  علي  بدور غیثاء .2

  . ماجستر غیر منشورة كلیة التربیة جامعة دمشق

للطباعة والنشر أثر التوجیه المدرسي على التحصیل في مرحلة الثانویة دار األمل  )2010(    :و محمد بر  .3

  د ب. والتوجیه

" البنية العامليةللذكات املتعددة دراسة لصدق نظرية  مقال يف )  2003( التسويقي أبو زيد سعيد .4

جملة عامل اجلامعة  نة من طالب بإستخدام أساليب التعلم والتخصص والتحصيل الدراسي لعي" جاردنر

  .11الرتبية العدد 

تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة كتاب لكل املعلمني )   2005(  روسو روالندكوال و أورورك كولني ، .5

القاهرة مركز األهرام للرتمجة و  2ترمجة أمحد الشامي و أمين كامل وعادل مراكش وسليم عبد العزيز ط

 .النشر

فاعلية برنامج إرشادي خلفض مستوى قلق اإلمتحان لدى تالميذ السنة ) 2004(: ساحيي سليمة  .6

 .ورقلة .كلية االداب والعلوم االنسانية ،غ م ،جامعة قاصدي مرباح .ماجستري  الثانية ثانوي رسالة

 -اسبا�ا -املشكالت الصفية السلوكية ، التعليمية األكادميية مظاهرها  ) 2002( العمايرة حممد حسن .7

  .عمان دار امليسرة  1عالجها ط 

  دار النهضة العربیة القاهرة 2القیاس والتجریب في علم النفس والتربیة ط)1974( عبد الرحمان محمد  يو عیس .8

القاهرة  1ات السلوكية طاملستجد ياإلكلينيكدراسات علم النفس )  2001(غزال عبد الفتاح،  .9

  .مؤسسة طيبة ومؤسسة حورين

نطق التحفيز املختلفة وعالقتها بالتحصيل املدرسي اجلزائر ديوان )  2004(    بودخيلي موالي حممد  

  . املطبوعات اجلامعية

الطفل ومشكالته القرائية يف الصفوف اإلبتدائية األوىل أسبا�ا وطرق )  2001(مدانات اوجيين 

  .عمان  3طعالجها 

،التغیرات التنظیمیة واثرها على التحصیل الدراسي في الجامعة ـ رسالة ماجستیر ، كلیة )  2005( غنیة فني  .10

  .العلوم االجتماعیة واالنسانیة ، قسم علم االجتماع ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة 



ويدات بريوت ع 2شاهني فؤاد ط : تعريب ،علم النفس املدرسي ) 1999(  ت غيهو كاغالر  .11

  للنشر والطباعة

  .دار المعارف المصریة ، مصر  2،سیكولوجیة الطفل والمراهقة ،ط) 1974(لطفي بركات  .12

مرجع عالقة التحصیل التعلیمي بالنجاح اإلجتماعي رسالة دكتوراه غیر منشورة ) ب س (  نوفل إبراهیم نوفل  .13

  كلیة التربیة قسم التربیة الخاصة دمشق سوریة  

، عالقة التحصیل التعلیمي ـ بالنجاح االجتماعي ، رسالة دكتوراه غ م كلیة التربیة ، ) 2001( نوفل  نوفل براهیم .14

  .قسم التربیة الخاصة ،دمشق 

النفس التعليمي القاهرة مركز )  2002(   وجيه إبراهيم ، حممد عبد احلليم وصاحل، أمحد علم 

 .اإلسكندرية للكتاب 
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  :تمهيد

اإلجراءات املنهجية يف البحث العلمي ، تزيد من مصداقية نتائج  من املعلوم أن اختاذ      

امليدانية (الدراسة ، حيث تقود الباحث حنو رسم معامل البحث العلمي من الناحية اإلجرائية 

 والزمنية،كذلك يتعرف الباحث يف البداية على جماله الدراسي والذي حيدد فيه املعامل املكانية )

والبشرية اليت استغلها يف دراسته مث خيتار نوع املنهج املالئم والذي من خالله يتعرف على 

خصائص العينة ،حيث هاته األخرية البد أن ختتار بطريقة دقيقة وسليمة وفق أساليب 

أمام جمموعة من املعطيات اإلجرائية واليت  هئية علمية ومن مث جيد الباحث نفسات إحصاوإجراء

ستوظف طبقًا لعمليات حسابية تعكس جمريات البحث امليداين يف شكل بيانات كمية ميكن 

  .  تفريغها وحتليلها 

رتكز يعترب اإلطار املنهجي للدراسة من أهم اجلوانب التطبيقية يف البحث ، لذلك ت      

يح وكذلك يف كيفية هذا يف كيفية اختيار املنهج الصحاهتمامات الباحث على هذا اجلانب ، و 

اختيار جمتمع وعينة الدراسة وكذلك حدود الدراسة ومدى توظيف األساليب اإلحصائية 

بطريقة مناسبة ، لكي حيصل الباحث يف األخري على معلومات ميكن حتليلها وتفسريها 

  .   منها واستخالص النتائج

  :مجاالت الدراسة :أوالً 

يعترب حتديد جماالت الدراسة من اخلطوات  املهمة يف الدراسات والبحوث العلمية بصفة      

عامة ،والدراسات االجتماعية بصفة خاصة ، وتعد ركيزة أساسية فيها حيث متكن كل من 

الباحث والقارئ من حتديد املكان والزمان ، وعليه فإن هذه ا�االت وكما سبقت اإلشارة إليه 

 : ثالث جماالت وهي تنقسم إىل
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  :ـــ المجال المكاني للدراسة  1

  : أجريت الدراسة على يلي    

 -الدوسن  –مغزي قاسم : متوسطة  

، حيدها جنوبا  الدوسن أمام ثانوية أمحد طالب وجبانبجنوب مقر بلدية  توسطةتقع امل    

، كما حيدها شرقا النادي الثقايف  ،  متوسطة بن عودة العمريبينما جند يف الغرب  ابتدائية 

حجرة  14على  توسطة ، حتتوي امل 2م1120غرية حوايل صعلى مساحة املؤسسة ترتبع 

سكنات وظيفية ، بينما 6مكاتب إدارية وملعب صغري و 6و�ا أيظًا  ومكتبة ربين دراسة و خم

وعامًال ،و من املتمدرسني موظفا 14الطاقة البشرية فتظم من االداريني والعمال املهنيني حوايل 

 04أقسام أوىل متوسط و 04فوجًا مقسمني بني  16أي  تلميذ وتلميذة   657حوايل 

ومن األساتذة حوايل أقسام رابعة متوسط  05أقسام ثالثة متوسط و 03أقسام ثانية متوسط و 

  . ستاذً أ 31

  :ـــ المجال الزمني  2

 2019ماي  20إىل غاية  2018استغرق ا�ال الزمين للبحث من بداية  شهر أكتوبر     

 :وسيتم حتديده أكثر حسب جدول أعمال الباحث كمايلي 

مت مجع كل مايتعلق بأدبيات موضوع الدراسة :  2018من أكتوبر ،إىل غاية نوفمرب  -   

لدراسة واإلملام بكل املعلومات اليت واإلملام بكل الدراسات املشا�ة للتعرف على مؤشرات ا

 . تندرج ضمن أدبيات البحث 

موضوع الدراسة  وإعدادمت ترتيب  : 2018إلى غاية ديسمبر  2018من نوفمبر  -   

ومتغريات الدراسة بناءاً  على خطة أولية للموضوع الدراسة واملعلومات   اإلشكاليةوضبط 

 .األدبية املتوفرة 
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ر املنهجي للدراسة من مت حصر اإلطا :  2019إلى غاية فيفري  2019من جانفي  -   

للتعرف على جمتمع وعينة الدراسة  االستطالعيةومباشرة تنفيذها بدًا بالزيارة  حيث اخلطة 

 .واإلملام بكل املعطيات اليت توظف ضمن أدوات مجع املعلومات 

ترتيب أدوات مجع البيانات يف هذه املرحلة مت  2019الى غاية أفريل  2019ــــ  من مارس 

  . وتنظيمها يف صور�ا النهائية

اخلروج للميدان يف هذه املرحلة مت  :ماي  20الى غاية   2019من أواخر أفريل  -   

املنهجية على عينة الدراسة ومجع البيانات  اإلجراءاتومباشرة العمل التطبيقي وهذا بتطبيق 

املتحصل عليها ، مث تفريغها ومعاجلتها احصائيًا من أجل حتليلها وتفسريها ، واستخالص 

املذكرة يف صور�ا النهائية  وإعدادمجع كل األعمال وترتيبها وتنظيمها منهجيًا .النتائج منها 

  .األذن لطباعتها وهذا بعدما عرضت على األستاذة املشرفة ،مث أخذ 

  :مجتمع وعينة  الدراسة : 3

املوضوع،والذي يسهل بدوره على  لطبيعة تبعاً  الدراسة جمتمع بتحديد الباحث يقوم     

تقليص كل أفراد ا�تمع اىل وحدة صغرية حتافظ على خصائص جمتمع املبحوثني وتعطي صورة 

  جمتمع الدراسة " كمايعرفهلم يف حالة اختيار العينة املمثلة له 

صفة أوصفات ،ومجيع هذه املفردات خاضعة للدراسة أو البحث  بأنه مجيع املفردات اليت هلا"  

  )  148:  2008دالل القاضي ، (    ."..من قبل الباحث 

  

 البحث،�دف مشكلة تناولتهم الذين العناصر أود األفرا مجيع جمتمع الدراسة هو إذن      

تالميذ   مجيعدراسته  يف الباحث اختار ،لذلكجمتمع الدراسة  واقعية،جتسد نتائج إىل الوصول
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 اإلجراءات تطبيق خالله من ، كنموذج يرادببلدية الدوسنالرابعة متوسط مبتوسطة مغزي قاسم 

 .تلميذ وتلميذة  187،واملقدر عددهم  االجتماعية يف العلوم املعروفة البحثية

 

ومن هذا ا�تمع أجابت جمموعة  تتميز بنفس اخلصائص ، واليت اعرتت عينة الدراسة  "     

 سواء العلمية والدراسات البحوث جمال يف الشائعة األمور من العينة ،حيث أن استخدام

 على دراسة  مفضال يكون جتريب الدراسة قد اختيار عينة لذلك. منها أو الطبيعية االجتماعية

  .املبذول  واجلهد واملال للوقت توفري من ذلك يف ملا األصلي نظراً  ا�تمع كامل

  

ذلك أل�ا ا�موعة اجلزئية اليت يقوم الباحث بتطبيق دراسته عليها وهي تكون ممثلة     

خلصائص جمتمع الدراسة الكلي ، إذن هذه العينة تتوفر فيها خصائص ا�تمع بنفس النسب 

  ) 319 : 2004سالطنية بلقاسم ،.(".الواردة يف ا�تمع 

ومن خالل التعرف على مفهوم العينة عموما ، فهناك طرائق وأساليب يستعملها الباحث      

يف اختيار العينة ، واليت ختتلف من باحث ألخر ـــــــ وهذا طبًعا ـــــــ حسب خصوصيات املوضوع 

مام الباحث التفكري يف كيفية  ، و إمكانية وجود  حجم جمتمع الدراسة، لذا يكون من اهت

الطريقة إختيار العينة ، ولقد أفاد الدراسة احلالية استخدام  تقنية السحب العشوائي وفق 

وهي نوع من أنواع العينات اليت ترتكز على تقسيم ا�تمع "   )الحصصية ( الطبقية التناسبية 

فالطبقية هنا ...أو تعليمية  األصلي للبحث إىل شرائح وفئات و طبقات ، مهنية أو إجتماعية

تعين الشرحية ، أو الشرائح ، اليت ينقسم إليها  أفراد ا�تمع ، والتناسبية تعين أن العدد املختار 

عامر ..."( من كل شرحية ينبغي أن يتناسب حجمها  الفعلي مع متثيلها داخل ا�تمع  األصلي 

 .)  262: 2008قنديلجي ،
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 العينات أخذ البحوث، إلجراء حمددة معايري الباحثون فيها ميتلك اليت احلاالت يفو      

 أن الباحث علي للغاية املريح من يصبح لذلك الفرعية، ا�موعات باختيار يسمح احلصصية

 لتشكيل التصفية عامل تكون أن ميكن اخلصائص أو السمات. املرجوة النتائج على حيصل

 .الفرعية ا�موعة

 العينات أخذ تقنية باستخدام فرعيتني جمموعتني بني مقارن حتليل مالحظة وميكن        

 مسات) مشرتكة عناصر اية ميتلكان ال( فرعيتني جمموعتني فيها حتمل حاالت وهناك. احلصصية

 مفيدة يكون أن ميكن العينات أخذ يف األسلوب هذا احلاالت، هذه مثل يف. جداً  مرتابطة

  .للغاية

بة مقبولة يف وهي نس ) % 16( بنسبة  لذلك مت حتديد احلجم  الكلي لعينة الدراسة    

مجيع تالميذ الرابعة متوسط  ، واليت متثل حجم ا�تمع الكلي املتمثل يف  وصفيةالدراسات ال

 .تلميذ وتلميذة 1  87 ـــواملقدرين ب

  :النسب املؤية كما يلي  بأسلوباعتمدنا على حتليل النتائج : سلوب التحليل أ

:  يتمثل احلجم الكلي للعينة وفق الطريقة األتية 
نسبة	العينة×جمتمع	الدراسة

���
  حجم العينة

=
���×��

���
   . تلميذ  30

وفق  تلميذ وتلميذة30هو  ةالكلي املأخوذ من املؤسسوبذلك يكون حجم عينة الدراسة     

، تستلزم توفر شروط البحث اليت ترى أن العينة البد أن حتمل خصائص  خصائص معينة 

مستوى التحصيل الدراسي وامكانية مقارنته مع فئة ثانية تشرتك يف باقي اخلصائص االخرى 

  .اليت حنن بصدد دراستها 
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األوىل لفئة  –حصتني  –ومن خالل اختيار عينة البحث البد أن نقسم العينة اىل فئتني  

والثانية ، فئة التالميذ الذين ) ناجحون ( 10ذ املتحصلني على معدالت أكرب من التالمي

، ويعترب هذا التقسيم من مؤشرات تباين ) الراسبون(  10حتصلوا على معدالت أقل من 

مستوى التحصيل الدراسي الذي حنن بصدد دراسته الحقًا ، موازاة لباقي اخلصائص االخرى 

  :حيث أدرجنا يف االخري التقسيم التايل .بياناليت جائت �ا حماور االست

مناصفة مع فئة التالميذ  10من   >اقرتحنا أن تكون فئة التالميذ املتحصلني على معدالت 

   10من  <املتحصلني على 

متثل )  %50(تلميذ ، فإن   30هو ) %100(إذا كان حجم العينة الكلي ميثل نسبة     

تلميذ حتصلوا  15أيضا متثل  )   %50(و     10من تلميذ حتصلوا على معدالت أكرب 15

  . 10على معدالت أقل من 

  

  ـــ خصائص نتائج عينة الدراسة  1

  : بالتحصيل  الدراسي ونوع الجنسالخصائص المتعلقة 

  المجموع  اناث  ذكور  الفئات                      الجنس

  %  العدد %  العدد

  15  60  9  40  6  10المتحصلون على أكبر من 

  15  20  3  80  12  10المتحصلون على أصغر من 

  30  40  12  60  18    المجموع

  الجنس و السن: يوضح توزيع المبحوثين حسب:  01جدول رقم
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من خالل اجلدول يتضح لنا أّن نسبة الذكور بالنسبة لفئة التالميذ املتحصلني على املعدل     

، وهذا الفارق يعود دائما لرغبة البنات يف % 60يف حني جند نسبة االناث  %40تقدر ب

يف حني جند ما . حسب ما جاء يف هذه الدراسةالدراسة والتميز اكثر من اجلنس الذكري 

من التالميذ الذكور الذين مل يتحصلوا على املعدل ، أي أن اجلنس الذكري  %  80نسبته 

  عادة ال يرغب يف الدراسة 

  :منهج الدراسة : ثانياً 

لكي يصل الباحث إىل احلقيقة جيب أن يتبع منهجًا ، أو جمموعة من املناهج اليت تتالئم    

بأنه طريقة البحث اليت يعتمد عليها يف مجيع " كما يعرف المنهج وخصوصيات البحث ،

والبحث الواحد ال حيتوي .املعلومات والبيانات املكتبية أو احللقية وتصنيفها وحتليلها وتنظريها 

على منهج حمدد بل يعتمد على عدة مناهج تعني الباحث يف مجع املعلومات املطلوبة 

  )  11 : 2005إحسان محمد الحسن ، ."(

يف التحصيل  آثار املرافقة األسريةأن طبيعة هذا البحث ، تستلزم معرفة  ومن املالحظ  

بتشخيص املشكلة املطروحة ووصفها ت بدأ  ة، فإن الباحثلتحليل هذه اآلثار  ،و الدراسي

ميدانيًا  من أجل اإلحاطة بكل املعلومات والبيانات الالزمة اليت تستدعي عملييت التبويب 

ومن بني املناهج املستعملة يف هذا  ،اإلحصائية املناسبة لذلك يبسالألمث تطبيق ا.والقياس 

  : البحث مايلي 

  :المنهج الوصفي ـــ  1

امليدان علق بالبحث ، من أجل معرفة واقع وألن طبيعة املوضوع تستلزم وصف كل ما يت       

يف  املراقة األسريةما آثار :  مبا يتماشى مع  اشكالية البحث واليت تتلخص يف  التساؤل التايل 
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من املمكن استخدام املنهج الوصفي الذي  فإنه؟   التحصيل الدراسي لتالميذ الرابعة متوسط

ع املعلومات الالزمة من سباب من خالل مجيف كشف الظاهرة ومعرفة األ ةسيعني الباحث

  .امليدان

لبحثية اليت يقوم هو جمموعة اإلجراءات ا ":بأنه  للمنهج الوصفيومن التعاريف الشائعة     

�ا الباحث بشكل متكامل لوصف الظاهرة املبحوثة معتمدًا عل مجع احلقائق والبيانات 

داللتها والوصول اىل نتائج أو  الستخالصدقيقا  اً ومعاجلتها وحتليلها حتليًال كافيوتصنيفها ، 

  .  تعميمات عن الظاهرة أو موضوع حمل البحث

  

 دود اإلجراءات املنهجية املتبعة الوصف إىل التفسري يف ح،وقد تتعدى البحوث الوصفية        

وقدرة الباحث على التفسري العلمي املنظم  لوصف ظاهرة حمددة وتصويرها تصويرًا كميًا من 

خالل مجع البيانات واملعلومات املقننة  عن الظاهرة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة 

  )  138:،ص 2010محسن علي عطية ،( ." دقيقة  ال

بشكل علمي منظم  االجتماعيةعلى أنه أسلوب أوطريقة لدراسة الظواهر "أيضاويعرف         

  ."من أجل الوصول إىل أغراض حمددة لوضعية معينة اجتماعية أو مشكلة ، أو سكان معينني 

يعترب طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها   المنهج الوصفيويذهب تعريف آخر إىل أن 

كميًا ، عن طريق محع معلومات ، مقننة عن املشكلة وتصنيفها ، وحتليلها ، وإخضاعها 

  .للدراسة الدقيقة 

  ).168: 2004بلقاسم سالطنية ،حسان الجيالني ،( 
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  :أدوات جمع البيانات : ثالثاً 

تعترب أدوات مجع البيانات الوسيلة األساسية للحصول على املعلومات واحلقائق ، ومبا أن     

طبيعة املوضوع والدراسة هي اليت تفرض نوع املنهج املستخدم ، فإّ�ا تفرض أيضاً األدوات اليت 

،   2004سالطنية بلقاسم ،.(."حمل البحث  الظاهرةمن خالهلا ، ُجتمع البيانات واملعلومات عن 

277 ( 

 :يف مجع البيانات امليدانية ما يلي  استعملتومن بني األدوات اليت 

فراد واجلماعات عن كتب دون  أن ويقوم فيها الباحث مبالحظة سلوك األ :ــــ المالحظة  1

من النظر  شرتك يف أي نشاط تقوم به اجلماعة موضع املالحظة ، فهي ال تتضمن اكثري

واالستماع ومتابعة موقف اجتماعي معني دون املشاركة الفعلية فيه وحياول الباحث  املالحظ 

قدر جهده أال يظهر يف املوقف ، وان يسجل  ما يراه وما يسمعه وما يالحظه  دون علم 

 ) 273،   2004سالطنية بلقاسم ،.(هؤالء الناس 

ستخداما يف البحوث االجتماعية ملا هلا أمهية يف تعترب املالحظة من األدوات األكثر ا       

نقل املعلومات مباشرة من موقع احلدث واليت قد تثري البحث من خالل نقل البيانات اليت 

  .رآها، وشاهدها، أو شارك فيها الباحث مناسبة للمشكلة القائمة 

يف  تعندما بدأ من خالل مجع املعلومات على أداة املالحظة وهذا ةالباحث تلقد اعتمد      

اليت ميكن ادراجها ضمن و معلومات التالميذ و  الحظت ملفات ، أين االستطالعيةالزيارة 

 ايف بناء استمار� ةالباحث استغلتهااليت فهم وضعية التالميذ و شرات املتغري املعد من اجل مؤ 

 .امليدانية
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  :االستبيان  - 2

 حيقق بشكل البعض فبعضها ترتبط واليت املتنوعة األسئلة من جمموعة االستبيان"    

 االستبيان ويرسل.حبثه يطرحها اليت املشكلة خالل من الباحث إليه يسعى الذي اهلدف

 الباحث اختارها اليت املؤسسات أو األفراد من جمموعة إىل أخرى طريقة بأي أو بالربيد

 عليها حيتوي اليت األسئلة عدد ويكون . للباحث إعاد�ا مث تعبئتها يتم لكي لبحثه

قاسم ( .عددها عن النظر بصرف البحث هدف لتحقيق ووافية كافية االستبيان

 . )01،فقرة 2011،

  

  :المعالجة واألساليب اإلحصائية  :رابعاً 

على بعض الطرق  االعتمادلتوثيق موضوع الدراسة من الناحية التطبيقية ، فقد مت        

 .االحصائية لتحويل البيانات الكمية اىل بيانات عددية ميكن حتليلها واستخالص النتائج منها 

  :يلي  ما ةالباحث تومن بني االساليب اإلحصائية استعمل

 :المئوية ــــ النسبة

 الثالثيةالقاعدة  اليت تعتمد على اإلحصائية الطرق إحدى هي املئوية النسبة استخدام    

 .املبحوثني  على تكرارات تدل واليت العددية املعطيات لتحليل وذلك املئوية للنسبة

 وتعطيراسة  الد مبوضوع وارتباطها الشخصية البيانات حتليل يف استخدامها مت وقد           

 .)  139: 1998فتيحة عبد العزيز أبو راضي ، ( :                       التالية بالصياغة

    X 100التكرار                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =املئوية   النسبة

  التكرارات جمموع                   
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بالنسب املؤية كانت من خالل تطبيق االستبيان  واليت تقابل تكرارات  ةالباحث استعانةإن     

املبحوثني ،حيث يصعب على القارئ تفسريها وحتليلها يف شكلها األويل ،لذلك كان استعمال 

النسب  املؤية من الطرق واألساليب اإلحصائية اليت عادة ما تسهل وتوضح للقارئ مدى 

  .تطابقها مع الواقع احملسوس 

وهي عدد املرات اليت تعرب على اختيار التالميذ يف االستبيان ، حيث جاء :   (x)كرارات الت

واللذان يقابالن النسب املؤية اليت من خالهلا ) ال ( أو )  نعم(يف هذا االستبيان اختيارين ومها  

  .املبوبة يف االستبيان   تسهل عملية حتليل البيانات

  

  

  

 



  :  قائمة مصادر الفصل الخامس

 

  

منهجية البحث ، التربية والثقافة: فى 2011، 13أبريل : أمجد قاسم كتب في  )1

تاريخ   http://al3loom.com/?p=1349: الموقع االلكتروني  العلمي

   16:19    04/2019/ 18:زيارة الموقع 

،  حسان الجياللي ،منهجية العلوم اإلجتماعية)2004(  سالطنية بلقاسم )2

  .دار الهدى ، الجزائر 

عامر قنديجلي ،إيمان السامرائي ، البحث العلمي ـ الكمي والنوعي ــ دار  )3

  . 2008اليازوري ،األردن ،

، الطرق اإلحصائية  في العلوم )  1998(   عبدالعزيز أبوراضي فتيحة  )4

 . )لبنان( ،بيروت  دارالنهضة , اإلجتماعية

علم اإلجتماع والمنهج العلمي ، دراسة ) 1981(محسن علي محمد ،   )5

 . ، األسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، في طرائق البحث وأساليبه

، دار  مناهج البحث اإلجتماعي، .)2005(محمد الحسن إحسان   )6

  ، ) األردن(وائل للنشر ، عمان
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  وتفسيرها البيانات عرض : أوالً 

 :تمهيد 

إن حماولة استثمار نتائج املبحوثني  من أولويات البحث العلمي ، واليت جيب على الباحث      

مبا يتماشى وطبيعة املوضوع القائم ،كما تعد الفاصل بني معطيات الواقع ،واليت  استغالهلا

، وبني متطلبات فيما  تأثري املرافقة األسرية يف التحصيل الدراسي لألبناء تتجلى يف معرفة 

منهجية البحث العلمي من خالل حتليل وتفسري هذه املعطيات من أجل اخلروج بنتائج ميكن 

    .منها يف اجراءات الحقة  االستفادة

 ما تأثير متابعة الدروس المنزلية لألسرة على التحصيل  الدراسي لألبناء :المحور األول 

ر على األسبعض اجبديات علوم الرتبية وبيداغوجية التدريس يف الثقايف يف  املستوى نعكسي      

قد اليت  بعض وحيرم البعض من خالل املعاملة األسريةيستفاد الرمبا .للتالميذ  تحصيليمستوى ال

  .األبناء على حتصيلهم الدراسي تشجع 

اليت تلخص احملور األول   نا معرفة التباين الداخلي للعبارات املوجهة للمبحوثنيذا ما حاولوإ     

  :فمثالُ مابني الفئتني ، اللتان تشكالن عينة البحث  م تفاوت يف احلك فنقول أن هناك 

   لمنزلية ؟هل يقوم والديك بمراقبة واجباتك ا: في العبارة األولى 

أكرب نسبة تعود للتالميذ املتحصلني على اكرب   هذه العبارة أننالحظ من خالل  استفتاء     

من التالميذ أن أسرهم تراقب واجبا�م املنزلية   وهذا  %66حيث عرب مانسبته   10من 

أن نسبة التأييد   حني جند يف السبب الذي جعلهم جيتهدون ويتحسن حتصيلهم  الدراسي ،

وهذا ما يعين أ�م  % 46 ال تتجاوز   10التالميذ  املتحصلني على معدالت أقل من  عند

    وهذا ما أكدته دراسة .حمرومون من مساعدة اسرهم أثناء حماولتهم يف واجبا�م املنزلية 

حيث توصلت  نتائج الدراسة على أّن الثقافة العلمية  )  160ص 2012سميرة ونجن ،(
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تساعد األبناء على املراجعة واملشاركة يف -كنصائح ومراقبة الواجبات -  اليت تقدمها األسرة 

  . الصف الّدراسي

  

  

   يوضح تأثير متابعة الدروس المنزلية في التحصيل الدراسي:  02جدول رقم 

  

من خالل هذه العبارة  هل انت مستفيد من دروس الدعم الخارجية ؟: في العبارة الثانية 

حيث أيد  10تبني لنا أن النسبة الكبرية تعود لفئة التالميذ الذين حتصلوا على معدالت أقل من 

من التالميذ أ�م مستفيدون من دروس الدعم اخلارجية بينما جند هذه العبارة  % 80ما نسبته 

سبب  تردد ويرجع  10عند التالميذ املتحصلني على معدالت أكرب من  % 53,3ال تتجاوز 

أولياء التالميذ اىل الدروس اخلاصة اىل إحساسهم بأن أبنائهم حباجة اىل دروس خاصة لتحسني 

مبستوى  10ما يقتنع اولياء التالميذ املتحصلني على معدالت أكرب من مستواهم الدراسي ، بين

أبنائهم وبالتايل يتناقص اقباهلم على الدروس اخلاصة  ومن جهة أخرى تشري الدراسات الرتبوية 

منهجية  باختالفعلى الدروس اخلاصة هلا تأثري سليب على التحصيل الدراسي كتلك اليت تتعلق 

  10من  اصغر المتحصلين على  10المتحصلين على اكبر من   العبارت  الرقم

(x)نعم  % (xال  %  (x) نعم  %  (x)ال  %  

 53.4  8 46.6  7 32.4 5  66.6  10  م والديك بمراقبة واجباتك المنزلية ؟هل يقو  01

  20  3  80  12  46.7  7  53.3  8  هل انت مستفيد من دروس الدعم الخارجية ؟ 02

  53.4  8  46.6  7  60  9  40  6  هل تنظم لقاءات مع زمالئك للمراجعة المنزلية ؟ 03

  46.6  7  53,4  8  53.4  8  46.6  7  هل يوجد لديك كتب خارجية في المنزل  ؟ 04

هل انت مستفيد من وسائل اتصال تساعدك على  05

  زيارة مواقع تعليمية في المنزل ؟

9  60  6  40  10  66.6  5  32.4  

  40  6  60  9  53.4  8  46.6  7  هل يساعدك أفراد االسرة على مراجعة دروسك ؟ 06
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حياة  باالكحل( ، وهذا ما جاءت به دراسة   لرتبوية املسطرة الدروس واألهداف ا طرح

يف احدى نتائجها على أّن للدروس اخلصوصية مدلول قوي على      ) 127، ص   2017،

  حياة العائلة

  

عادة ما حتفز املراجعة  هل تنظم لقاءات مع زمالئك للمراجعة المنزلية ؟: العبارة الثالثة 

، لكن هذا قد خيتلف وطبيعة البيئة اليت متارس فيها مراجعة الدروس  اجلماعية على الدراسة

عند    % 60  لدراسي فإننا واجهنا ما نسبته وملعرفة تأثري املراجعة املنزلية على التحصيل ا

مل يلجأوا للمراجعة املنزلية اجلماعية ، يف حني  10التالميذ املتحصلني على معدالت أكرب من 

  10عند التالميذ املتحصلني على معدالت اقل من   % 46,6درت ب   جند نسبة التأييد ق

، ورغم هذا التفاوت يف النسب بني الفئتني مل %  40مقارنة بالفئة االوىل واليت قدرت ب 

تساهم املراجعة املنزلية يف حتسني مستوى التحصيل الدراسي وهذا ملا تفتقر العملية اىل نوع من 

  . وجي فإ�ا ال تؤيت بثمارها رغم كل ا�هودات العفويةالتنظيم والتوجيه البيداغ

  . هل يوجد لديك كتب خارجية في المنزل  ؟: العبارة الرابعة 

أ�م ال ب 10على معدالت أكرب من   من التالميذ املتحصلني  %  53.4 ما يقارب عّرب     

الكتب ، أما بالنسبة لفئة وجنده نسبة للتالميذ الذين يقتنون هذه ، الكتب اخلارجية  يقتنون

واملقدرة بـــ     فقد صادفنا أن النسبة الكبرية 10التالميذ املتحصلني على معدالت أقل من 

هي اليت تقتين هذه الكتب ، ورغم توفر هذه الكتب يف املنزل إّال أ�م مل      %  53.4

الكتب يف املنزل ال  يتحسن مستوى حتصيلهم الدراسي وهذا ما يوضح يف هذه الدراسة بأن توفر

يعين حتصيل حاصل لتحسني مستوى التحصيل الدراسي ، رمبا متوفرة كمياً لكن ال يستفيد منها 

  . التالميذ أو رمبا يتضارب مضمو�ا ومضمون أهداف الكتب املدرسية 
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نت مستفيد من وسائل اتصال تساعدك على زيارة مواقع تعليمية في أهل :العبارة الخامسة 

من خالل اجلدول املبني أعاله أن أكرب نسبة  تظهر يف فئة التالميذ الذين مل يتحصلوا  المنزل ؟

من التالميذ الذين تتوفر أسرهم على وسائل  % 66,6حيث ميتلك ما يقارب  10على معدل 

اتصال من أجهزة اعالم آيل و شبكة األنرتنات وغريها من الوسائل السمعية البصرية ، وباملقابل 

هلم نفس    %60أن ما نسبته  10الفئة اليت حتصلت على معدالت أكرب من أيضا جند 

 وسائلها ريتوف يفاالمتيازات ، وهنا يتضح أن هذه اخلدمات ال تكمن مهمتها بالدرجة األوىل 

متباعة استغالهلا من طرف األسرة وما حيتاجه التلميذ من مصادر علمية تعزز معارفه وإمنا حبسن 

    .املكتسبة 

  

  ؟ هل يساعدك أفراد االسرة على مراجعة دروسك: ارة السادسة العب

من التالميذ الذين مل يتحصلوا على معدالت فصلية هذه العبارة ، أي   % 60أيّد ما يقارب 

عند التالميذ  % 46.6أّن أسرهم جتربهم على املراجعة املنزلية ، يف حني جندها أقل بنسبة  

وهذا ما يعين أنه رغم جتاهل أسرهم ملراجعة دروس   10املتحصلني على معدالت أكرب من 

هنا ما يطرح اشكالية املعاملة الوالدية حيث املعاملة ،أبنائهم إّال أ�م حققوا عالمات مقبولة 

د تنعكس ، قاملتشددة و كل عمليات الرتهيب اليت تفرض على األبن من أجل مراجعة الدروس 

حينما  )160ص  2012سميرة ونجن ،( سلبًا على أداءه الدراسي وهذا ما أكدته دراسة 

توصلت على أن األساليب املتبعة يف معاملة األبناء مثل التشدد والرتهيب له عالقة سلبية بنتائج 

  راً اجيابية على نتائج الدراسية االبناء عكس أسلوب اللني الذي قد يعطي مثا

  .لألبناء على التحصيل الدراسي  لألسرةالمادية   لمرافقةا تأثيرما  :الثاني المحور 
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ختتلف املرافقة املادية من أسرة ألخرى ويبقى اهلدف مرتبط بالنتائج املراد الوصول إليها ،         

قد يكلف االباء انفسهم مشقة اإلنفاق لكن بدون جدوى ورمبا العكس  إذا ما أحسنوا التوجيه 

الل كل العوامل احملفزة للعملية التعليمية يف وقتها ومكا�ا املناسبني ، ولتحليل هذا احملور واستغ

 :اىل أوجه متعددة يستلزم حتليل العبارات التالية 

 

  

  تساعدك االسرة على اقتناء كل الوسائل الدراسية في وقتها المناسب ؟ هل:العبارة األولى 

نالحظ أن كال الفئتني حيضون بنوع من االهتمام املادي  حسب النتائج املبينة يف اجلدول     

سرهم وهذا يعترب عامل من عوامل الرتبية والعناية الوالدية ، حيث تتم هذه العملية من طرف أُ 

ار الوسائل التعليمة ، إذن هنا يتساوون حضّ التعليمية مجيع التالميذ على إ رب املؤسسة عندما جتُ 

توفرها  له آثاًر اجيابية على التحصيل الدراسي ما دام أن االدارة يعين  يف تلبية هذه الوسائل ، وال

لذا وجدنا كال الفئتني يتساوون يف .صبح عملية روتينية يف الوسط املدرسي ريها أجترب ذلك فتوف

 .تلبية  اقتناء هذه الوسائل 
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   .لمرافقة المادية  لألسرة على التحصيل الدراسي لألبناء اتأثير يوضح :  03جدول رقم 

من  ؟ هل لديك كل الوسائل المكتبية تساعدك على المراجعة المنزلية: العبارة الثانية 

خالل تباين النسب لكال الفئتني نالحظ أن توفر الوسائل املكتبية أو عدمها ال يتحكم بنسبة  

( حينما تقاربت نسب توفرها بني األسر ، وهذا ما إكتشفناه كبرية يف التحصيل الدراسي ،

  .لكن يبقى حسن استغالهلا هو الفاصل يف التحصيل الدراسي ) 46.7%(  و )   % 53,3

بنفس  هل تقوم بانجاز كل الواجبات المنزلية التي تتطلب مصاريف مادية ؟:ثالثة العبارة ال

األداء تقريبًا جتتهد األسر يف توفري مصاريف الدراسة لألبناء وهذا ما وضحته الدراسة حينما أيّد 

من التالميذ املتحصلني على املعدل على أ�م مستفيدون من االنفاق الوالدي   % 60ما يقارب 

عند الفئة األخرى ، ويبقى دائمًا العامل املتحكم يف التحصيل  %53،3وكذلك بنسبة 

  10من  المتحصلين على أقل  10المتحصلين على اكبر من   العبارت  الرقم

  %  ال  %  نعم  %  ال %  نعم

هل تساعدك االسرة على اقتناء كل الوسائل الدراسية في وقتها  07

  المناسب ؟

12  80 3  20 11  73.3 4  26.

7 

.53  8  46.7  7  46.7  7  53.3  8  هل لديك كل الوسائل المكتبية تساعدك على المراجعة المنزلية؟  08

3  

.46  7  53.3  8  40  6  60  9  مادية ؟هل تقوم بانجاز كل الواجبات المنزلية التي تتطلب مصاريف  09

7  

من طرف االسرة عندما ) هدايا(هل تستفيد من مكافئات مادية  10

  تتحصل على نتائج جيدة؟

5  33 .3  10  66,7  10  66.7  5  33.

3  

  20  3  80  12  60  9  40  6  ؟ئمة  في تلبية احتياجاتك الخاصة هل تتكفل االسرة بصفة دا 11

التشخيص  و العالج  ( أسرتك تهتم بك في الجانب الصحي  هل  12

  ؟

14  93.3  1  6.7  15  100  0  0  
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الدراسي هنا هو الرغبة الذاتية للتلميذ الذي تدفعه يطّل ويبحث عن املعلومة ،وبني أوامر املدرس 

  .ها فقط والذي يسعى لتلبيت

سرة عندما تتحصل من طرف األ) هدايا(مكافئات مادية هل تستفيد من : العبارة الرابعة 

من خالل قراءة نسب هذه العبارة  اتضح أن التالميذ الذين مل يتحصلوا  على نتائج جيدة؟

على معدالت فصلية ، أّ�م استفادوا من كفاءات مادية من طرف أسرهم حيث أيّد ما نسبته 

فقط من التالميذ  % 33.7رغم اخفاقهم يف الدراسة ، يف حني جند ما نسبته  % 66.7

وهنا . من  مكافئات وهدايا نظرًا لتحصيلهم الدراسي  أاستفادوااملتحصلني على معدالت أّ�م 

حاضر بالنسبة لفئة التالميذ الذين مل يتحصلوا على معدالت فصلية ، سعياً  نقول أّن دور األسر

منهم أّ�م حياولون تشجيع أبنائهم على الّدراسة ، يف حني جندها بنسبة أقل عند التالميذ الذين 

عندما  جلانب وخاصةً حتصلوا على معدالت ، وهنا نقول أن األولياء سرعان ما يهملون هذا ا

  .ائهم يف مستويات  حتصيلية مقبولة  يعلمون أّن أبن

  

بصفة دائمة  في تلبية احتياجاتك مصاريف مالية  سرة األ منحكهل ت:العبارة الخامسة 

  ؟.الخاصة 

يف البيت أو املدرسة ،  نب اليت حيتاجها األبناءااألسر تعتين جبميع اجلو مجيع من الطبيعي أّن 

هنا ، أن فئة التالميذ الذين مل يتحصلوا على معدالت ، أّن أسرهم توفر  انتباهنالكن مل لفت 

هلم مصاريف مالية إلنفاقها على احتياجات خاصة ، عكس ما عّرب عنه التالميذ الذين حتصلوا 

؟  فهنا نقول أّن سلوك مل يستفيدوا  من هذه املصاريف  % 60أّن ما نسبته . على املعدالت  

ء يف هذه املرحلة ال يعطي مثارًا  اجيابية  ، قد ينفقها األبناء يف جهات منح املصاريف لألبنا

سلبية وبالتايل تصبح عامل من العوامل اليت تستدرج االبناء اىل عامل الشغل والتفكري يف التسرب 
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حني توصلت على أن .  ) 160 ، ص2012ونجن ، مسرية(وهنا ما عربت عليه  . املدرسي 

؛ حيث أن النمط املرن له أثر اجيايب  ناءمنط املتابعة األسرية يوثر على التحصيل الدراسي لألب

على مستوى التحصيل مع االخذ هنا بعني اإلعتبار الفروق الفردية واليت يكتشف من خالهلا 

  .الويل قدرة التلميذ على حسن التصرف وإالّ كان له التصرف لوحده 

من ؟  التشخيص  و العالج  ( أسرتك �تم بك يف اجلانب الصحي  هل : بارة السادسة الع

خالل قراءة هذه العبارة اتضح أّن هذا الدور ال تكاد ختلوا منه أي أسرة فكل التالميذ أيّدوا هذه 

بات على االولياء أن يعوا جيداً أن اجلانب الصحي  العبارة ، فاهلدف من معرفة هذا اجلانب أنه

له دالالت اجيابية يف التحصيل الدراسي وال سيما التغذية الصحية وخاصتًا يف أوقات 

االختبارات لوجود بعض أثار اخلوف على املمتحنني مما جيعلهم يدخلون يف غيبوبة نتيجة سوء 

  .التغذية 

  

  سرة على التحصيل الدراسي لالبناء معنوية  لألما تأثيرالمرافقة ال :المحور الثالث 

كثري من األحيان �تم األسر باجلوانب الرتبوية املادية و�مل اجلوانب املعنوية والنفسية ألبنائهم     

، رمبا لغري قصد لكن نتائجها تؤثر تأثرياً سلبيا على شخصية األبناء رمبا جتعله يفقد الثقة بنفسه 

 عليمية واليت قد تنعكس على حتصيله الدراسي وملعرفة هذا اجلانبأو يتعرض ملشكالت نفس ت

  :عبارات الثانوية التالية يف ال هحاولنا تشخيص احملوري

إن من أوىل مساعي األسرة  هل تشجعك  االسرة على مواصلة الدراسة ؟: العبارة األولى 

مرتبط بثقافة الوالدين واطالعهم ولو أن هذا العامل ،اليوم هو جناح أبنائها يف احلياة الدراسية 

على أهداف التعليم يف املستقبل وهذا ما أكده التالميذ من خالل استشار�م يف هذه العبارة ، 

لباقي على عاتق األبناء وهذا ما على أّن أسرهم تشجعهم مبواصلة الدراسة ، فال رمبا يبقى ا
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الوالدين حنو مستويات  على أّن وعي. ) 469،ص 2008احمد أوذراع ، ( وضحته دراسة 

التعليم وثقافتهم يف هذا ا�ال من احلوافز املعنوية اليت يسامهون �ا يف توجيهات األبناء حنو 

  .املستقبل 

  سرة على التحصيل الدراسي لالبناء تأثيرالمرافقة المعنوية  لأليوضح : 04جدول رقم 

  

من خالل  ؟  مراجعةاالسرة نصائح فيما يخص المذاكرة والجه لك  هل توّ : العبارة الثانية 

من التالميذ املتحصلني على معدالت فصلية ،     % 86,6قراءة  هذه العبارة جند ما نسبته 

يتّلقون نصائح املراجعة واملذاكرة من طرف أسرهم كذلك الفئة اليت مل تتحصل على أّ�م  

ة ، وهذا اجلهد يأيت ملا أصبحت عمعدالت ، فإّن أوليائهم كذلك يقدمون هلم نصائح للمراج

خيص العملية الرتبوية ،فاألولياء على اختالف مستويا�م  املدرسة تتقاسم الّدور مع األولياء فيما

ة والتعليمية إّال أ�م أصبحوا يتقنون لغة األمر ـ واليت قد تعترب أداة من أدوات الضغط على الثقافي

  10المتحصلين على اكبر من   10المتحصلين على اكبر من   العبارت  الرقم

(x)نعم  %   (x)ال  %  (x) 

  نعم

%  (x)ال  %  

 6.7  1 93.3  14 13.4  2 86.6  13  الدراسة ؟ هل تشجعك  االسرة على مواصلة 13

نصائح فيما يخص جه لك  االسرة هل توّ  14

  ؟  مراجعةالمذاكرة وال

13  86.6  2  13.4  12  80  3  20  

هل ترافقك األسرة الى المؤسسة عندما  15

  يحدث لك أي مشكل  ؟

10  66 .6  5  33 .4  12  80  3  20  

هل يزورأحد أفراد أسرتك المؤسسة،خالل  16

الثقافية والرياضية التي تنظمها االنشطة 

  المؤسسة  ؟

2  13,4  13  86,6  6  40  9  60  

هتمام مميز من طرف األسرة إهل تحضى ب 17

  .أثناء تأدية االمتحانات الفصلية ؟ 

2  13.4  13  86.6  3  20  12  80  

هل افراد اسرتك  ينظمون لقاءات مع  18

  االساتذة ليطمأنوا عليك  ؟

4  26.7  11  73.3  7  46.6  8  53.4  
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التالميذ يف البيت ، فعادة ما خيتار األولياء الوقت املناسب لتقدمي مثل هذه النصائح وبالتايل 

لعدم معرفة  جيدون مثارها ، وأما الذين يستعملو�ا كوسيلة تعليمية قد خيفقون يف مساعيها نظراً 

) 160ص ،2012سميرة ونجن ،(الثقافة العلمية يف مراجعة الدروس ، وهذا ما أكدته دراسة 

اليت تقدمها األسرة  –البيداغوجية  –عندما توصلت نتائج دراستها على أن الثقافة العلمية 

  .تساعد األبناء على املراجعة واملشاركة يف الصف الدراسي 

نالحظ  ؟ هل ترافقك األسرة الى المؤسسة عندما يحدث لك أي مشكل  : العبارة الثالثة 

تعود لفئة التالميذ الذين مل يتحصلوا )  % 80( النسبة الكبرية للذين يوافقون على هذه العبارة 

على معدالت فصلية ، فهنا عملية الزيارة تأيت يف اجتاهها السليب ، فعادة التالميذ الذين لديهم 

لدراسة هم الذين يتسببون يف بعض املشكالت املدرسية ، فتأييدهم هنا مستوى ضعيف يف ا

على تردد أوليائهم للمؤسسات التعليمية ،داللة على أ�م كثريي املشكالت املدرسية وبالتايل 

    .ينعكس هذا السلوك سلبياً على حتصيلهم الدراسي 

هل يزورأحد أفراد أسرتك المؤسسة،خالل االنشطة الثقافية والرياضية التي : العبارة الرابعة 

  تنظمها المؤسسة  ؟ 

من التالميذ الذين حتصلوا على معدالت فصلية  مسألة زيارة  %  86.6نفى ما يقارب  

 األولياء للمؤسسات التعليمية  يف املناسبات الثقافية  والرياضية ، وبالرغم من نتائجها االجيابية

وهذا ما . على حتسني العالقات بني املدرسة وا�تمع إّال أّن هناك حلقة مفقودة يف هذه املسألة 

حاولنا  معرفته  إّال أننّا استنتجنا أن السبب يعود لغياب املؤسسات ملثل هذه املبادرات وليس 

  فالكل يشرتك يف غياب التحفيزات املعنوية لألبناء .. عدم تلبية الويل الدعوة 

ناء تأدية االمتحانات مميز من طرف األسرة أث باهتمامهل تحضى : لعبارة الخامسة ا

  الفصلية ؟ 
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الذين حتصلوا على  من التالميذ) % 86,6(    ما نسبته  تبّني من خالل قراءة هذه العبارة      

بالنسبة للفئة اليت مل تتحصل  الشيءنفس .. معدالت فصلية ،أ�م  ال حيضون �ذا االهتمام 

فيما يتعلق باجلوانب  يسعى األولياء اىل مراعاة احتياجات ابنائهم  أي ال. على معدالت فصلية 

تاجها األبناء وما مدى تأثريها على اجلوانب النفس تعلمية يف املستقبل ، النفسية اليت حي

والوقوف جبانبهم ،  متحاناتاالفالتالميذ عادة ما حيتاجون من يؤنسهم وخيفف عليهم ضغط 

عندما يتخلصون من  وخاصةً وبالتايل ملثل هذه الرعاية قد تعمل على حتسني حتصيلهم الدراسي 

 .متحانات الضغط النفسي أثناء اال

  

تك ويسألوهم على ساتذأمع  ظمون لقاءات نّ هل افراد اسرتك  يُـ : العبارة السادسة 

من التالميذ الذين مل يتحصلوا على )    % 46.6(أيّد ما نسبته    ؟   مستواك الدراسي

على املؤسسات الرتبوية ،ويعود هذا السبب اىل  معدالت فصلية ، على أّن أفراد أسرهم يرتددون

حماولة معرفة األسباب اليت جعلت أبنائهم  ضعيفي املستوى الدراسي ، يف حني جند اقبال 

(   فصلية فقدرت نسبة االقبال ما يقارب  االولياء ضعيف يف الفئة اليت حتصلت على معدالت 

 . ، و رمبا هذا راجع للرضى الوالدي حنو مستوى التحصيل الّدراسي لألبناء ) 26,7%
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  .عرض نتائج الدراسة ً: ثانيا 

معرفة تأثري املرافقة  حنووألن موضوع هذه الدراسة كان يهدف إىل حماولة البحث والتقصي    

فإنه مت الوصول اىل نتائج هذه الدراسة وهذا من خالل . لألبناءاألسرية يف التحصيل الدراسي 

حيث توصلت  هذه احملاور اىل ،حصر نتائج عبارات احملاور األساسية اليت جاء �ا االستبيان 

  :مؤشرات تعترب كإجابات لتساؤالت الدراسة واليت خلصت فيما يلي 

ثير متابعة الدروس المنزلية لألسرة على التحصيل  الدراسي تأما :جة التساؤل األول نتي

يف فئة التالميذ الذين مل يتحصلوا على  %58.8جاءت أعلى نسبة  واملقدرة ب  ؟   لألبناء

عند التالميذ الذين حتصلوا على معدالت  % 52.2معدالت الفصلية يف حني جند ما نسبته 

فصلية وكالمها جاء بنظرة اجيابية حنو متابعة  اسرهم لدروسهم املنزلية ،إّال أن هذه القراءة تركت 

يف طيا�ا على أّن الدور احلقيقي لألسرة ال يكتفي باجلانب الشكلي فقط ، بل بأساليب تربوية 

نب النفسية احملفزة للمراجعة املنزلية وكذلك االملام بكل وبيداغوجية تراعى فيها اجلوانب كل اجلوا

  .األليات احملفزة على املراجعة املنزلية 

  

  محاور الدراسة يوضح نتائج:  05جدول رقم 

  10المتحصلين على اكبر من   10المتحصلين على اكبر من   العبارت  محاورال

(x)نعم  %   (x)ال  %  (x) 

  نعم

%  (x)ال  %  

تأثير متابعة الدروس المنزلية لألسرة على   01

  الدراسي لألبناءالتحصيل  

47  52,2 43  47.8 53  58.8 37  41.2 

لمرافقة المادية  لألسرة على التحصيل ا تأثير  02

  .الدراسي لألبناء 

54  60  36  40  63  70  27  30  

سرة على التحصيل  تأثيرالمرافقة المعنوية لأل  03

  . الدراسي لالبناء

44  48.8  46  51.2  54  60  36  40  



رض وتحليل بيانات الدراسة ونتائجهاع                              :  الخامسالفصل   

 

76 
 

  

  لمرافقة المادية  لألسرة على التحصيل الدراسي لألبناءاتأثير ما :نتيجة التساؤل الثاني

  ؟

عند فئة  %70جاء تأييد تلبية االحتياجات املادية من طرف األسر  بنسبة كبرية ،   

التالميذ الذين مل يتحصلوا على معدالت فصلية وبنسبة أقل منها عند الفئة األخرى ، ورغم 

  .بذل هذه ا�هودات املادية  إالّ أ�ا مل تعطي مثاراً  على مستوى التحصيل الدراسي 

اعاة هلذا نقول أّن املرافقة املادية لألبناء ال تقتصر على االنفاق العشوائي فقط بل جيب مر  

ضروريات االنفاق وكذلك األهداف الرتبوية املنتظرة بعد االنفاق وعادة ما خيصصها األولياء يف 

  .اليت حتفز األبناء على زيادة التحصيل الدراسي .الوسائل التعليمية 

صيل الدراسي سرة على التح تأثيرالمرافقة المعنوية لألما: نتيجة التساؤل الثالث 

  ؟ بناءلأل

عادة ما يُهمل األولياء احلوافز املعنوية ، واليت قد ال يروّ�ا أساسية يف التحصيل الدراسي ، 

وإن وجدت بعض املماراسات اآللية كتلك اليت تتعلق بعملية الرتغيب يف الدراسة إال أّ�ا ال 

ما تنعكس بشكل اجيايب على مستوى التحصيل الدراسي  وهذا ما وّضحته  الدراسة حينما عّرب 

من التالميذ الذين مل يتحصلوا على املعدالت الفصلية أ�م ُمنحوا االهتمام  % 60نسبته 

فهنا نقول أن عمليات . املعنوي من طرف األولياء لكن مل يؤثر  يف حتسني  حتصيلهم الدراسي 

 التشجيع املعنوي حتتاج اىل ثقافة بيداغوجية  توظف فيها اجبديات علوم الرتبية من جهة وكذلك

مراعاة اجلوانب النفس اجتماعية الحتياجات األبناء حىت يستطيع استثمار مجيع  احملفزات 

  .املعنوية يف جوانبها االجيابية 
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 ما تأثير المرافقة األسرية في التحصيل الدراسي  "  نتيجة التساؤل الرئيسي للدراسة

 لألبناء ؟

رافقة األسرية ال تنحصر يف مراعاة تبني من خالل النتائج الفرعية هلذه الدراسة أّن امل    

تلبية اجلوانب اليت جائت �ا هذه الدراسة بل جيب اإلملام بكل اجلوانب النفسية 

 .اليت حيتاجها االبناء يف خمتلف مراحلهم الدراسية  والتعليمية واالجتماعية

  : الدراسة خالصة

 

اختلفت أساليبها وآليا�ا ، وأهدافها  املرافقة األسرية وإن أن  القول ميكننا سبق ملا خالصة      

إّال أّ�ا مل خترج من دائرة اإلحتياجات املادية واملعنوية واالجتماعية اليت  انطلقت منها هذه 

  .الدراسة  

ما تأثري املرافقة األسرية يف : حيث خلصت اشكالية هذه الدراسة طرح التساؤل الرئيسي التايل

بدوره انقسم اىل ثالثة تساؤالت رئيسية استوجب علينا أن  والذي؟  التحصيل الدراسي لألبناء

ثري متابعة الدروس املنزلية لألسرة على التحصيل  الدراسي تأما ما: نبحث فيها وهم كالتايل 

تأثرياملرافقة ما -  3؟   ملرافقة املادية  لألسرة على التحصيل الدراسي لألبناءاتأثري ما  -  2 لألبناء

؟ وهذا ما ترك الباحثة تبحث على نتائج الدراسة  بناءالتحصيل الدراسي لأل سرة علىاملعنوية لأل

تناولتها الدراسة احلالية ، ، مع التطرق إىل الدراسات السابقة اليت  تهاوأمهي بناءًا على أهدافها

 عض اجلوانب اإلجرائية واملنهجية قد تعزز الدراسة احلالية يف بواليت 

نهجية ، فاحملاولة كانت يف اختيار جمتمع وعينة الدراسة واليت وللحديث على اإلجراءات امل   

، بناءأ على خصائص تالميذ الرابعة متوسط مبتوسطة مغزي قاسم الدوسن  متثلت يف عينة من 

 مقرتحة من طرف الباحث ، أما اختيار منهج الدراسة فكان يف  توظيف املنهج الوصفي

وهذا من أجل   بأداة االستبيان  كذلك اإلستعانةالذي يتالئم وطبيعة املوضوع ،و  التحليلي
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ومن خالل . .  املعطيات وحتليلها احصائيًا  وتوظيف النسب املؤية كأسلوب احصائي  عرض 

  :هذه الدراسة فإن النتائج العامة خلصت فيما يلي 

  .تؤثر املرافقة األسرية على نتائج التحصيل الدراسي لألبناء  .1

  .اجيايب على مستوى التحصيل الدراسي لألبناء  تؤثر اجلوانب املادية بشكل .2

  .تؤثر اجلوانب املعنوية بشكل اجيايب على مستوى التحصيل الدراسي لألبناء   .3

  .تتحكم الظروف البيئية واالجتماعية يف التحصيل الدراسي لألبناء  .4

  .يؤثر املستوى الثقايف والتعليمي لألسر على مستويات التحصيل الدراسي  .5

  .سرية هي عملية تشخيص ومعاينة الظروف التعليمية عند األبناء املرافقة األ .6

قبل مرافقة االبناء مادياً ، جيب تدريبهم معنوياً حىت يكتمل مستوى وعيهم الذايت  .7

 وبالتايل استثماره يف اجلوانب التحصيلية

االبناء حباجة اىل توجيه ونصائح يف خمتلف احملطات التعليمية لذا ال يكتفي االولياء  .8

 توفري املاديات فقطب

تتعزز شخصية األبناء ويزداد حتصيلهم الدراسي عندما يتّيقن أنه حمل اهتمام من طرف  .9

 .أسرته وخاصًة يف املناسبات الرتبوية والثقافية 



  :الخاتمة        

، والنتائج المتحصل عليها في  بناءًا على الدراسات القائمة في المجاالت السوسيوتربوية      

هذه الدراسة  يمكن أن نقول ، أّنُ هناك الكثير من المشكالت  التي مازالت لم نجد لها حلوًال 

وكذلك اختالف طبيعة مجتمع البحث من بيئة . أبدية نظرًا لطبيعة نسبية العلوم االجتماعية  

الكشف على جانب من الجوانب ألخرى  ، و محاولة الباحثة في هذه الدراسة  جاءت من أجل 

التربوية الشائعة في الوسط األسري والتربوي في بيئة معينة إختارتها الباحثة كمحل للدراسة مثلها 

مثل باقي مجتمعات البحث المتعددة ، إالّ أن نتائجها تبقى نسبية ومحدودة بمكان وزمان مجتمع 

  .البحث الحالي

ة كانت عندما لخصت اشكالية الدراسة في التساؤل وللوصول الى محددات البحث فإن االنطالق

الرئيسي الذي تبحث فيه الباحة على تأثير المرافقة األسرية في التحصيل الدراسي لألبناء وهذا 

  طبعاً ما 

حددت مجتمع وعينة البحث والمنهج المساعد في عملية تحليل المعطيات لتصل في االخير 

صل إليه الكثير من الباحثين ، و هذا ما إلتمسناه من خالل الى نتائج مستخلصة تعد إمتداد لما تو 

عرضنا للتراث األدبي في هذه الدراسة وكذلك مختلف الدراسات التي سبقت هذا الموضوع ،وإن 

إختلفت في الموضوع ، فإنها إلتقت في جوانب عدة ، كان هدفها هو السعي وراء الحقيقة ، أو 

انت في الجانب الميداني ،أين تجسدت اإلجراءات المنهجية نتائج الواقع الميداني  والمحاولة ك

  .ونتائجها ،على اثراء هذه الدراسة 



وعليه فيمكن القول ،أن محاولة تحليل هذه الدراسة كيفيًا يعتبر محاولة استثمار المناهج     

حيث تم دمج تحليل معطيات نتائج الدراسة بواقع  القضايا ، الكيفية في صورتها البسيطة 

والواقع  التربوي خصوصًا  ، والتي تعتبر من أولويات األعمال التي يجب أن يتقيد   الجتماعيةا

بها الباحث  السوسيولوجي ، ألنها تعتبر كخطوة متواضعة لتطبيق ما تعلمه في تكوينه األكاديمي 

 .،وكبداية إلى ما سيسعى إليه في مشواره العلمي 
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