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 يقذيت 
 

 

 أ

 : مقدمة  
عداد  لقد دأبت المجتمعات البشرية عمى استخداـ تقنيات كأساليب في التربية كا 
النشء تتفاكت في بساطتيا كدرجة تعقيدىا لجعؿ الفرد عمى كعي بمتغيرات الحياة 

كسابيـ األدكار  كبالنماذج السمككية السائدة في بيئتو االجتماعية التي ىـ أعضاء فييا كا 
. كاالتجاىات المتكقعة منيـ 

كما أف مستقبؿ األمة يتحدد بشكؿ كبير بالظركؼ التربكية التي يتعرض ليا أفراد 
ف التاسع عشر كالعشريف بكعي الدكؿ المتقدمة بيذه الحقيقة االجيؿ الجديد ،كليذا اتسـ القرف

،كضركرة دراسة كفيـ العكامؿ التي تؤثر في إعداد اأّلجياؿ الناشئة كتكجيو شخصياتيـ بما 
. يحقؽ أىداؼ المجتمع

فالطفؿ يتفاعؿ أكال مع األسرة الذم تعد المؤسسة األكلى في إطار كاجباتيا التربكية 
نية أال كىي المدرسة كمؤسسة اجتماعية اككامتداد لؤلسرة أنشأ المجتمع مؤسسة اجتماعية ث

نبو كالتربية االجتماعية حث اإلسبلـ عمى اأخرم تيدؼ إلى تنمية المتعمـ مف جميع جك
تنميتيا لممتعمميف كالذم تقـك بيا األسرة كالمدرسة كمف منطمؽ ذلؾ أدرؾ المجتمع الجزائرم 
ألىمية التربية األسرية كالمدرسية التي تعمؿ عمى تنشئة المتعمـ مف خبلؿ أساليب تتعامؿ 
بيا سكاء كانت األسرة أك المدرسة كذلؾ في ظؿ اإلصبلحات التربكية الذم ظير جميا منذ 
السبعينات لممنظكمة التربكية كفي ظؿ اإلصبلحات التربكية الذم ظير جميا منذ السبعينات 
لممنظكمة التربكية كفي ظؿ المقاربة بالكفاءات الذم ظيرت في اآلكنة األخيرة  كذلؾ مف 

خبلؿ متطمبات العصر كالثكرة التكنكلكجية التي أحدثت تغيرات في المجتمع الجزائرم عمى 
المستكل المعرفي كاألخبلقي كالثقافي التي تسكد في مجتمعاتنا ،كما يتطمبو المتعمـ لتحقيؽ 
كفاءتو التعميمية ضركرة التعاكف بيف األسرة كالمدرسة كالذم ىي في الغالب تيدؼ لتحقؽ 

. التكامؿ بيف ىذيف المؤسستيف لتعميـ الطفؿ في المرحمة االبتدائية 
كعمى أية حاؿ ، جاءت ىاتو الدراسة بغية الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف األسرة 

حيث تعمؽ .كاحتكت بذلؾ أربعة فصكؿ .كالمدرسة في تحقيؽ كفاءة المتعمـ االبتدائي 
أسباب اختيار المكضكع كأىداؼ الدراسة ك أىمية في ىذه الفصؿ طرح ناحاكؿالفصل األول 

،كشمؿ بذلؾ طرح مكضكع الدراسة كالذم أندرج الدراسة كبعده تطرقنا إلي إشكالية الدراسة 
ثـ انتقمنا إلي تحديد مفاىيـ الدراسة البيانات ،كفرضيات الدارسةضمنو التساؤالت الفرعية 



 يقذيت 
 

 

 ب

،أما النظريات المفسرة لمدراسة كقد تضمف الحديث عف النظرية الكظيفية اتالنظرمإليكصكال 
 ،كنظرية الدكر االجتماعي كنظرية التفاعمي الرمزية كتنكلنا  المنيج المستخدـ في الدراسة
كأدكات جمع البيانات كصكال إلي عرض الدراسات السابقة المتشابية حتى نرجع الدراسة 

 . إلى أصكليا النظرية كمرتكزا تو كبعد ذلؾ قمنا بتعقيبيا
فتناكلنا فيو أىمية االتصاؿ بيف مؤسسات التنشئة االجتماعية ني ،االفصل الثما أ

الذم تضمف مفيـك األسرة كأىمية ككظائفيا كمفيـك التربية األسرية كتطرقنا في ىذا الفصؿ 
كذلؾ إلي مفيـك المدرسة كخصائصيا ككظائفيا ككاجبيا التربكم ،كتطرقنا في المبحث 

السادس إلي مبررات التعاكف بيف األسرة كالمدرسة كفي المبحث السابع إلي أىمية التعاكف 
بيف األسرة كالمدرسة ،كما في المبحث الثامف اشرنا إلي أشكؿ التعاكف بيف األسرة كالمدرسة 

. كالمبحث التاسع تطرقنا إلي كسائؿ االتصاؿ بيف المدرسة كاألسرة 
كالذم تضمف تسع مباحث ،حيث احتكل المبحث الفصل الثالث في حيف تناكلنا في 

 التحصيؿ الدراسي أنكعني احتكل عمى ااألكؿ تعريؼ التحصيؿ الدراسي كالمبحث الث
 المبحث الربع احتكل عمى أىداؼ الدراسيإماكالمبحث الثالث احتكل عمى شركط التحصيؿ 

 المبحث الخامس فاحتكل عمى خصائص التحصيؿ الدراسي إماكأىمية التحصيؿ الدراسي 
. كالمبحث السابع كاألخير احتكل عمى قياس  التحصيؿ الدراسي 

 المنيجية لمدراسة كمف حيث العينة باإلجراءاتالفصل األخير ،في حيف تعمؽ 
نات مف حيث عرضيا عمى شكؿ جداكؿ كتحميؿ كتفسير االمختارة ،كفي األخير تحميؿ البي

. النتائج



 

 

 ج
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 أىداؼ الدراسة : انياث-
 أىمية الدراسة :اثالث- 
 اإلشكالية :ارابع-
 لفرضياتا : اخامس-
 تحديد المفاىيـ :اسادس-
 المقاربة النظرية :اسابع-
 منيج المستخدـ اؿ : اثامف-

 أدكات جمع البيانات :تاسعا
 الدراسات السابقة :عاشرا
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:  تمييد
 لمدراسة بأىمية بالغة ،لذا سنحاكؿ في ىذه الفصؿ كالمنيجييكتسي اإلطار النظرم 

أسباب اختيار المكضكع كأىداؼ الدراسة ك أىمية الدراسة كبعده تطرقنا إلي إشكالية طرح 
الدراسة كفرضيات الدراسة ثـ انتقمنا إلي تحديد مفاىيـ الدراسة كتطرقنا أيضا إلي المقاربة 
النظرية ثـ المنيج المستخدـ كأدكات جمع البيانات كصكال الي عرض الدراسات السابقة 

. كتعقيبو  
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 أسباباختيار الموضوع:أكال
 : أسباب ذاتية(1
التطرؽ ليذه الدراسة يساعدنا في حياتنا المينية المستقبمية كذلؾ مف خبلؿ معرفة أىـ -

.  األساليب التربكية االجتماعية التي تساىـ في تنمية المتعمميف
 : أسباب موضوعية( 2
انخفاض التحصيؿ العممي  األكاديمي لمتبلميذ كالذم يؤثر بشكؿ سمبي عمى النظاـ -

التربكم بأكممو 
متطمبات المتعمـ في تحقيؽ إمكانياتو كقدراتو التي تؤىمو لرفع مستكاه التعميمي كالقدرة ىي - 

 تكظيفيا في حياتو االجتماعية
أىداف الدراسة  :ثأنيا

ألم دراسة عممية أىداؼ تصبك مف خبلليا لمكصكؿ عمى نتائج تفيد المعرفة ،حيث 
يفيـ عادة عمى أنو السبب الذم مف أجمو قاـ الباحث بإعداد ىذه الدراسة كالبحث العممي 

كىك الذم يسعى إلى تحقيؽ أىداؼ عامة غير شخصية ذات قيمة كداللة عممية تفيد المعرفة 
كما ذكرنا ،فمثبل اليدؼ األساسي مف القياـ بأم بحث تربكم ىك زيادة المعارؼ باألمكر 

التربكية كالكقكؼ عمييا كالمساعدة عمى تحسيف كتطكير التربكية ،كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ 
الممكنة كالمناسبة لمصعكبات التي يكاجييا التمميذ ،كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ الممكنة 

كالمناسبة لمصعكبات كالمشاكؿ التي يكاجييا التمميذ ، كمنو يمكف حصر أىداؼ ىذه الدراسة 
: في اآلتي

التعرؼ عمى طبيعة االتصاؿ بيف المدرسة كاألسرة كمدل تمبيتو الىتمامات كاحتياجات -
األكلياء كالمدرسيف كالنظاـ التربكم ككؿ ،كمف فعالية  أدكار األسرة كالمدرسة كطرفيف ىاميف 

. في أنجاح العممية التربكية كتحديد مستقبؿ التبلميذ  المتمدرسيف 
الكقكؼ عمى كفاءة األكلياء في عممية االتصاؿ الجاد مف حيث التزاميـ باالتصاؿ ك - 

المراقبة المستمرة كالفعالة ألبنائيـ إضافة إلى الكقكؼ عمى نظرة ككفاءة األساتذة في إجراء 
. عممية االتصاؿ، كآثر ذلؾ في التحصيؿ الدراسي

اإلدارة، )معرفة مدل مكضكعية االتجاىات السمبية لدل أكلياء التبلميذ نحك المدرسة - 
. ، كالعكس المدرسة نحك األكلياءأف  كجدت(..الرقابة، المدرسيف 
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التعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ عبلقة بيف مستكل جكدة االتصاؿ كالتحصيؿ الدراسي -
. لمتمميذ
ىمية الدراسة   أ:ثالثا

 التعمـ كالنجاح المدرسي المدرسة كمساراتف معرفة طبيعة االتصاؿ بيف األسرة ك إ
لؤلبناء بطريقة عممية كمكضكعية يكتسب أىمية كبيرة ك الكقكؼ عمى حقيقة ىذه العبلقة 
داخؿ مجتمعنا يعتبر تحديدا لمسمبيات كاإليجابيات التي تحكـ ىذه العبلقة كمف ثـ إعطاء 

. الحمكؿ كالنصائح
فمعرفة نظرة األكلياء لممعرفة كالمعاش الدراسي ألبنائيـ ،كمعرفة طمكحاتيـ المدرسية 

التي يرجكنيا ألطفاليـ ،باإلضافة إلى األىمية التي ينظركف بيا إلى النجاح المدرسي 
نعكاسات ذلؾ عمى دافعية التحصيؿ لدييـ كالمشكبلت التي يصادفيا أبنائيـ في األبنائيـ ،ك

،كما (األكلياء كالمدرسة )الدراسة، كؿ ىذا يجعمنا نحدد الخمؿ الذم يكجد بيف الطرفيف 
نستطيع تحديد المسؤكلية في حالة اضطراب ىذه العبلقة ،ىذا ما تسعى إليو ىذه الدراسة 

،كمف ىنا تكمف أىميتيا ألف النتائج التي نتكصؿ إلييا تكجو كؿ المعنييف مف معمميف كأكلياء 
كمؤسسات تربكية ك إلى كؿ المجتمع بصفة عامة كمنو يمكف إيجاد الحمكؿ لجعؿ العبلقة 
بيف المدرسة كاألسرة عبلقة تعاكف كتفاىـ مف أجؿ صالح الطفؿ كمستقبمو ،ليذا يعتبر ىذا 
البحث دافعا حقيقيا الىتماـ األكلياء بأبنائيـ كمتابعة تحصيميـ الدراسي كالسؤاؿ عنيـ في 

. المدرسة بصفة دائمة 
نب اكأخيرا تأتي أىمية ىذه الدراسة فيما قد يمكف االستفادة مف نتائجو في بعض الجك

التطبيقية كالتي قد تستفيد منيا األسرة،كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى دكر األسرة في النجاح 
 .المدرسي لدل األطفاؿ باإلضافة إلى التكصيات قد تثرم عممية التنشئة االجتماعية األسرية

. إشكالية الدراسة :ربعا
يعتبر التعميـ العامؿ المحرؾ كالمنشط لحركة التغيير المطمكبة في أم مجتمع مف 

المجتمعات فالتعميـ ضركرة الزمة بالنسبة لممجتمعات إذا ما أرادت المحاؽ بركب الحضارة 
 ، كما أف التعميـ لـ يعد ىدفو محك األمية كما كأف في الماضي، بؿ أصبح نكعا اإلنسانية

،لئلفادة منو في تحقيؽ أىداؼ التغيير التي يرنك إلييا لئلنسافمف االستثمار االجتماعي 
. المجتمع
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حيث يشيد العالـ األف ثكرة ىائمة في التكنكلكجيا كالمعمكمات كالتقديـ العممي، بحيث أصبح 
التنافس بيف القكل في العالـ يرتكز عمى القكة االقتصادية كالقدرات العممية كالتكنكلكجية 

مكناتيا كلمكاكبة ىذه المنافسة كالتفكؽ فييا فنحف بحاجة إلى مدارس جديدة تتميز بأنيا  كا 
مدرسة ببل أسكار تككف متصمة عضكيا بالمجتمع كبما حكليا مف مؤسسات كمرتبطة بحياة 

فاألسرة .األفراد كمتصمة بقكاعد األنتاج، أم مدرسة متطكرة في أىدافيا كمحتكاىا كأساليبيا
ىي التي تربي األبناء كتمدىـ بقكاعد التنشئة الصحيحة كتحافظ عمييـ مف األخطار 

كالتحيات كتييئ  ليـ البيئة الصالحة كاألجكاء المناسبة التي تساعدىـ عمى النمك كالتكيؼ 
كاالستقرار كىي تؤدم كذلؾ دكرىا الميـ في حث األبناء عمى الدراسة كاالجتياد كالتحصيؿ 

. العممي 
كالمدرسة ىي المؤسسة التربكية المسؤكلة عف تربية األبناء كتقكيميـ كتمرير المعرفة 
األساسية إلييـ كتزكيدىـ بالعمـك كالمعارؼ كالخبرات التي تعتبر مف مقكمات الحياة 

المعاصرة ، إضافة إلى دكرىا المرمكؽ في بناء شخصية الفرد كتفجير طاقاتو التفكيرية 
كاإلبداعية كتييئتو لممشاركة في أنشطة التعميـ المختمفة التي تحتاجيا المجتمعات المتحضرة 

. حاجة ماسة 
كعبلقة  األسرة بالمدرسة  ال يجب  أف تبقى عبلقة سطحية تتجمى أساسا في أف 

أم التربية )األسرة ىي التي تزكد المدرسة بالمادة  األكلية أم التمميذ كبالتالي عممية االنتاج 
كميا عمى عاتؽ المدرسة ،بؿ يجب أف تككف عبلقة شاممة تتبني عمى أنيما  (كلتعميـ 
ف كىذا السبيؿ ال يتـ إال عف اف في عمميات االنتاج كالتكزيع كالرأسماؿ كبالتي شريؾاشريؾ

طريؽ تعاكف األسرة كالمدرسة سكية ، كعميو فأف التفاعؿ بيف األسرة كالمدرسة ضركرة ممحة 
. تتطمبيا مصمحة األطفاؿ كدكر كؿ منيما يكمؿ اآلخر 

كلقد أصبح الربط بيف المدرسة كاألسرة  أحد أىداؼ التربية االجتماعية  فالمدرسة 
تعتمد عمى البيئة المحيطة بيا في نشر رسالتيا التربكية كاالجتماعية ،كتقـك بتنسيؽ كتنظيـ 

عبلقتيا مع المجتمع الخارجي ساء مع األسرة أك غيرىا مف المؤسسات ،بغرض تبادؿ 
. الخبرات كالخدمات كتدعيـ دكرىا ، لتكممة مياـ التعميـ بمقتضى ذلؾ 

أف تفحص عممية التحصيؿ الدراسي بنظرة تحميمية ، كما يرتبط بيا مف عكامؿ عديدة 
تؤثر فييا بحيث تشكؿ األىمية القصكل ، ذلؾ أف معرفة ىذه العكامؿ كآثارىا عمى التحصيؿ 
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الدراسي يمكف معرفة ما يعكؽ تمؾ العممية ، كدراسة األساليب المناسبة لتفادم المعكقات 
كالكصكؿ بالتحصيؿ الدراسي إلى أقصى حد ممكف كلما كأف مف الطبيعي أف أم إصبلح 

نجازاتو كنكاحي قصكره ، كأف يجب عميو أف إتربكم يجب أف يبدأ بمحاكلة رصد الكقع ب
يكاكب التطكر في التربية تطكر مماثبل في رفع األداء الدراسي لمكصكؿ إلى مستكل عاؿ مف 

كيؼ يؤثر االتصاؿ بيف األسرة : التحصيؿ العممي لمطبلب كمنو نطرح التساؤؿ التالي 
كالمدرسة عمى التحصيؿ الدراسي ؟ 

: التساؤالت الجزئية 
ىؿ التكاصؿ بيف أكلياء التبلميذ كالمدرسة لو عبلقة بالتحصيؿ الدراسي ؟ -(1
ىؿ متابعة األسرة لمتمميذ تساىـ في زيادة تحصيمو الدراسي ؟ -(2
ندماج األكلياء في المحيط المدرسي يساىـ في التحصيؿ الدراسي لمتمميذ؟ اىؿ -(3

: فرضيات البحث : خامسا
. التكاصؿ بيف األكلياء كالمدرسة لو عبلقة بالتحصيؿ الدراسي-(1
. متابعة األسرة لتمميذ تساىـ في زيادة تحصيمو الدراسي -(2
.  ندماج أكلياء في المحيط الدراسي يساىـ في التحصيؿ الدراسي ا(- 3

: تحديد المفاىيم:سادسا
 :تعريف المدرسة 

المدرسة ىي أحد ىيئات التنشئة االجتماعية السياسية المتخصصة كيقصد بالمدرسة ىنا 
 1.المعاىد العممية عمى اختبلؼ مستكياتيا كمراحميا

تعتبر المدرسة المؤسسة التربكية التي يقضي فييا األطفاؿ معظـ :تعريف المدرسة أجزئيا
. أكقاتيـ كىي التي تزكدىـ بالخبرات المتنكعة ،كتييؤىـ لمدراسة كالعمؿ 

 :تعريف التحصيل الدراسي -
التحصيؿ الدراسي ىك أنجاز تعميمي أك تحصيؿ دراسي لممادة ،كيعني بمكغ مستكل معيف 

ف في المدرسة أك الجامعة ،كيحدد ذلؾ اختبارات مقننة أك امف الكفاية في الدراسة سكاء أؾ
 2.تقارير المعمميف أك االثنيف معا
                                                           

،ص 2001،الطبعة األكلى دار المناىج لمنشر كالتكزيع ،األردف ،مبادئ التنشئة االجتماعية السياسية: رعد حافظ الزبيرم1
173 

. 48،ص 1972،،مصر ،القاىرة،مصر مكتبة النجمك مصرية المدرسة والمجتمع: أحمد كماؿ ،كعدلي سميماف2
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. ىك اكتساب كىك الحصكؿ عمى المعارؼ كالميارات: تعريف إجرائيا
  :تعريف األسرة -

نكني مف رجؿ ااألسرة ىي جماعة اك الكحدة األكلية التي تككنت بمكجب عقد شرعي كؽ
كلمرآة ، ىذه العبلقة تتكج بالبناء كىي تقـك بعدة ادكار ككظائؼ بيكلكجية تربكية كاقتصادية 

كلقد اصطمح عمماء االجتماع عمى تسميتيا باألسرة الزكجية كىي اصغر كحدة قرابية في .
المجتمع تتألؼ مف الزكج كالزكجة كأكالدىـ غير المتزكجيف يسكنكف معا في مسكف كاحد 

نية عالمية إذ ثبت انسانكنية ، كىي ظاىرة اكتقـك بيف إفرادىا التزامات متبادلة اقتصادية كؽ
 1.كجكدىا في كؿ مراحؿ التطكر البشرم ،كتعتبر النمط المميز لؤلسرة في المجتمع المعاصر

ىي كحدة بيكلكجية تقـك عمى زكاج شخصيف ،كيترتب عمى ذلؾ :تعريف األسرة أجريئا
.   كىنا تتحكؿ األسرة إلى كحدة اجتماعية .الزكج أنتاج أطفاؿ 

 ( المفسرة لمدراسة اتالنظري ) المقاربة النظرية:سابعا
: النظرية الوظيفية -1

استحكذت ىذا النظرية عمى اىتمامات الباحثيف في التركيز عمى مناقشة كتحميؿ 
المخرجات التعميمية المتمثمة في مؤشرات مف أىميا، مستكل تحصيؿ الطبلب  أألكاديمي 
كالفترة الزمنية البلزمة لمتعميـ كمستكل الطمكح كطبيعة اإلعداد لممستكيات العميا في ألدراسة 
باإلضافة إلى دراسة مؤشرات اكتساب التقنيات كالميارات االجتماعية البلزمة لتعمـ الطالب 

عف مستكل التعميـ كاكتسابيـ لمظاىر السبلمة السمكؾ المرغكب فيو اجتماعيا ، كاتضح جميا 
أف ىناؾ تكامؿ بيف الدكر الكظيفي لمنظـ األسرية كالنظـ المدرسية في عممية التأثير عمى 

مستكل تحصيؿ الطبلب كطبيعة مخرجات المدرسية فقد أصبح ينظر اليـك لممدرسة كمؤسسة 
اجتماعية تستطيع أف تؤثر في تشكيؿ النماذج السمككية كالمعرفية المرغكب فييا كاجتماعيا 

عادة أنتاجو إلى قكة فاعمة تستطيع أف تطكر  بؿ تتجاكز ككنيا أداة لحفظ الكاقع االجتماعي كا 
الكاقع االجتماعي بما تنقمو مف خبرات كميارات معرفية لطبلبيا  

كمف ىذا نرل أف جميع الدراسات التي طبقت عبر الثقافات المختمفة لتحديد أم 
العكامؿ المدرسية كاألسرية أكثر فاعمية تأثيرا عمى مخرجات التعميـ كالرفع مستكاىا كيدؼ 

                                                           
،دار (دراسة ميدانية في عمم االجتماع الحضري)األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية : عبد القادر ,القيصر 1

 .16ت، ص.النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،اإلسكندرية ،مصر ، د
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منشكد في كؿ ألمجتمعات، كما ال ننسى أىمية كدكر األسرة كنظاـ اجتماعي يمعب دكرا 
فاعبل في عممية تفعيؿ العمؿ التربكم داخؿ المدرسة كخارجيا عف طريؽ المتابعة المنزلية 
لمطالب كالزيارات المتكررة لممدرسة كالمشاركة في مجالس اآلباء كالنشاطات البلمنيجية 

كالعمؿ عمى ربط أىداؼ المدرسة كبرامجيا باحتياجات األسر كالمجتمع المحمي كالمجتمع 
 1العاـ
نظرية الدور االجتماعي  - 2

ترل ىذه النظرية أف الطفؿ يكتسب مكانتو كيتعمـ دكره مف خبلؿ عممية التفاعؿ 
: االجتماعي كيتعمـ دكره بكاسطة مايمي

التعمـ المباشر مف خبلؿ المبلحظة كيتعمـ الطفؿ األساسيات في الحياة فمثبل يتعمـ  - أ
 .الطفؿ الذكر ارتداء مبلبسو الخاصة بو كأف ال يرتدم مبلبس أخكاتو

مكاقؼ الحياة التي يتعرض ليا الطفؿ فيتعمـ أدكاره االجتماعية فأف قاـ بسمكؾ حسف  - ب
ذا سمؾ سمككا سيئا فيكاجو بالذـ كالمعارضة مما يدفعو إلى تعديؿ  لقي المدح كالتأييد، كا 

. 2سمككو
نظرية التعمم االجتماعي  - 3

لتقميد إذ تشترؾ ىذه اكتنسب ىذه النظرية إلى ركتر، كتعد امتدادا لمتعمـ بالنمذجة ك 
النظريات في التركيز عمى أىمية التفاعؿ االجتماعي بيف الفرد كمجتمعة، حيث أف المجتمع 

.  يعمؿ عمى تعزيز أك عقاب السمككيات الصادرة عف الفرد
تعد األسرة مف أىـ المؤسسات التي يتـ التفاعؿ فييا بيف الطفؿ كاآلخريف ، كتمييا ألمدرسة 

إذ يتعمـ الطفؿ مف خبلؿ ىذه المؤسسات التربكية أشكاؿ السمكؾ المقبكلة اجتماعيا 
.  كالسمككيات المرفكضة

السياؽ : كقد ركزت ىذه النظرية عمى العنصريف أساسييف في عممية التعمـ ك ىما
أالجتماعي، نتائج السمكؾ الذم يتـ في ذلؾ السياؽ كيشير ركتر ككركمكؿ في ىذه النظرية 

 1إلى نكعيف مف السمكؾ المتعمـ ىما 
                                                           

-205،ص 2008، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية ، عمم االجتماع التربية : عبد اهلل بف عايض سالـ الثبيتي1
2016 .

،ص 2008دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، عمم االجتماع التربية المعاصر بين النظرية والتطبيق، : نعيـ حبيب جعنيني2
247 
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كيقصد بو السمكؾ الذم يصدر عف المتعمـ كالذم يقترب مف : السموك التقاربي .1
 .أشكاؿ السمكؾ المقبكؿ اجتماعيا، كيعد ىذا السمكؾ ناجحا مف منظكر اجتماعي

يقصد بو السمكؾ الذم يصدر عف المتعمـ كالذم يبتعد : (التجنبي)السموك التباعدي .2
فيو عف معايير، كأشكاؿ السمكؾ المقبكؿ اجتماعيا، كيعد ىذا السمكؾ فاشبل عف منظكر 

 . اجتماعي تطبيقات صفية التجاىات التعمـ االجتماعي
فعند التطرؽ لبلتصاؿ عمى أنو عممية تفاعؿ بيف فرديف أك : االتجاه التفاعمي الرمزي

ف حكؿ مكضكع أك مشكمة معينة كيتـ نقؿ األفكار كالمعمكمات بينيما مف اجماعة ،يمتقي
خبلؿ رمكز معينة كيتـ نقؿ األفكار كالمعمكمات بينيما مف خبلؿ  رمكز معينة بيدؼ 

الكصكؿ إلى اتفاؽ أك تقارب كجيات النظر عمى ما يجب القياـ بو ،ننطمؽ مف فكرة ىربرت 
ال يتكاجد  إال في  التفاعبلت االجتماعية كعف طريقيا كأف عممية " األنا"ميد الذم كضح أف 

كجية "التفكير في حد ذاتيا ذات طبيعة تفاعمية ألف مصدرىا ىك التبني التدريجي لبلتجاه 
 لحدكث عممية فيناؾ فعؿ اجتماعي فقط يستدعي مشاركة اثنيف أك أكثر" نظر اآلخر نحكنا 

نطبلقا مف المكقؼ الذم تحدث االتبادؿ ،فالفعؿ االجتماعي ينجز مف قبؿ فاعؿ اجتماعي  
فيو ردكد األفعاؿ المستقبمية مف تصرفات اآلخريف كما يتكقع  إثارتو في فيـ اآلخريف 

فاإلشارة المؤداة مف قبؿ المرسؿ تفيـ مف إشارة المستقبؿ ،كدليؿ عمى المعنى القائـ مف ىذه 
نما البناء المشترؾ االعممية االتصالية ،ففي تحميبلت ميد ألتحضر مفاىيـ التفاعؿ فحسب ك

 . لممعنى كمفاىيـ النسؽ كخاصة التغذية الرجعية المتكقعة
المنيج المستخدم : ثامنا

إذا عممنا أف اإلطار المنيجي يشكؿ مستكل محكرم ألم بحث اجتماعي ،ك ىذا ال يقتصر 
عمى   العمـك  االجتماعية  بؿ يتعدل ذلؾ إلى  باقى  العمـك األخرل ،كألف  طبيعة  

المكضكع كطريقة تناكلو ىي التي تفترض إتباع منيجا معينا إلعطاء إجابات كلك ظرفية أك 
تقريبية عمى التساؤالت المطركحة ،كىذا ما يمكف استخبلصو مف تعريفات المنيج التالية 

: عمى سبيؿ المثاؿ 

                                                                                                                                                                                       
 65-  64 ص، ص2008دار المعتز لمنشر كالتكزيع، عماف ،عمم النفس المدرسي، :  امؿ البكرم، نادية عجكز1
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مناىج البحث ىي مجمكعة منظمة مف المبادئ العامة كالطرؽ الفعمية التي يستعيف بيا -
 1.الباحث في حؿ مشكبلت بحثو مستيدفا بذلؾ الكشؼ عف جكىر الحقيقة 

المنيج عبارة عف مجمكعة العمميات كالخطكات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيؽ بحثو -
،كذلؾ يككف ضمف مناىج خاصة بكؿ بحث كباحث كلكف كذلؾ يجب أف يككف ضمف ما 

كىكذا فميس العمؿ  أف نتأمؿ ما لـ يتأممو أحد بعد ، بؿ أف نتأمؿ كما لـ "قالو  شكبنياكر 
 2"يتأمؿ أحد بعد فيما يكجد أماـ أعيف الناس جميعا

المنيج ىك مجمكعة  مف القكاعد التي يتـ كضعيا قصد الكصكؿ إلى الحقيقة في العمـ أك -
الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة  مف أجؿ اكتشاؼ الحقيقة أك ىك فف التنظيـ 

لسمسمة مف األفكار أك اإلجراءات  مف أجؿ الكشؼ عف الحقيقة التي نجيميا أك مف أجؿ 
 3البرىنة  عمييا لآلخريف الذيف اليعرفكنيا

المنيج يخدـ المعرفة العممية فيك الذم يجمعيا كيحمميا "ف محمد أف اكيؤكد الدكتكر إحس
. 4كيصبيا أك يصكغيا في إطار نظرم معركؼ 

كنظرا لطبيعة ىذه الدراسة التي تستيدؼ الكشؼ عف فعالية االتصاؿ بيف األسرة كالمدرسة 
كعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي لمتبلميذ ، كألف الباحث اليككف حرا في اختيار المنيج ،بؿ 

مكضكع الدراسة ىك الذم يفرض عميو االختيار ،حتى نصؼ اإلجراءات التي يستخدميا في 
 :بحثو بأنيا منيجية ،كمف ىذا المنطمؽ اقتضت دراستنا إتباع المنياج التالية 

 :منيج البحث االستطالعي (1
ني ىي الطريقة  الحديثة التي يستعمميا العالـ فيجمع معمكماتو اأف طريقة المسح الميد

نية التي تساعده عمى بناء فرضياتو كتككيف نظرياتو كتكضيح حقائقو كصياغة اناتو الميداكبي
قكأنينو االجتماعية الشمكلية ،كىي الطريقة المستعممة في أغمب كأشير البحكث االجتماعية 

 5التي  تتميز بالطابع العممي كالمكضكعية المتناىية في الطرح كالتحميؿ كاالستنتاج 
                                                           

، اإلسكندرية ،مصر ،المكتب الجامعي الحديث 8طميادين عمم االجتماع ومناىج البحث العممي ،حسيف أحمد رشكاف ،1
 .121ص,2004،
 .09،ص 1993،سكريا ، مطبعة طربيف ،1طمناىج العموم االجتماعية ،مادليف غراكبتز ،2
الجزائر ،ديكاف المطبكعات الجامعية مناىج البحث العممي وطرق اعداد البحوث ،عماربكحكش ،محمكد الذنبيات  ،3
 .99،ص1999،
 .11،ص2005، عماف ،دار كائؿ  لمنشر ،01طمناىج البحث االجتماعي ،إحساف محمد الحسف ،4
 .61احساف محمد الحسف ،المرجع السابؽ ،ص5
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أف منيج البحث االستطبلعي ىك المنيج المناسب ليذا النكع مف الدراسات ،كذلؾ ألف 
القائـ  بو  ييتـ عمميا بطبيعة كتغير اتجاه الظكاىر االجتماعية ، كالجماعات كالتصرفات 

. نات انتيجة لدراسة بي
كحيث  أنو يتـ لمجكء إليو عادة لدراسة ظكاىر مكجكدة في الكقت الراىف ، كيطبؽ غالبا 

ف ، يستطيع الباحث أف يأخذ منيا بالتقريب كؿ ما يريد اعمى مجمكعات  كبيرة مف السؾ
ف بمد ما ، كلصعكبة االتصاؿ بيـ كميـ ، فأنو يتـ عادة عف طريؽ االكشؼ عنو ،مثؿ سؾ

 1.نتقاء جزء مف مجمكع  ىؤالء األفرادا
كما يعرفو عبد الحميد لطفي مف حيث أنو طريقة منظمة الكتشاؼ حقائؽ جديدة أك التحقؽ 

. 2مف صحة حقائؽ قديمة ، كآثارىا كالعبلقات التي  تتصؿ بيا كالقكأنيف التي تحكميا 
كحيث أننا لجأف إلى ىذا  المنيج كاستعممنا فيو فركضا كمبدئية عف مكضكع الدراسة ،كذلؾ 

. لمبحث عنيا كلمعرفة صحتيا أك إلغائيا 
 :المنيج الوصفي  (2

طريقة مف طرؽ التحميؿ كالتفسير بشكؿ عممي لمكصكؿ إلى :يعرؼ ىذا المنيج بأنو 
أغراض محددة لكضعية اجتماعية معينة أك ىك طريقة لكصؼ الظاىرة المدركسة كتصكيرىا 
خضاعيا لمدراسة   كميا عف طريؽ جمع معمكمات مقننة عف المشكمة كتصنيفيا كتحميميا كا 

 3.الدقيقة 
ما أف الدراسة تتناكؿ أثر االتصاؿ بيف األسرة كالمدرسة عمي التحصيؿ الدراسي أم ب

التعبير عف ىذا العبلقة المكجكدة بيف ىذيف المتغيريف ،ليذا فقد اتبع المنيج الكصفي 
التحميمي كمنيج  أساسي كمناسب ،حيث أف مف بيف أىداؼ المنيج الكصفي جمع معمكمات 
حقيقية كمفصمة عف ظاىرة معينة ، تحديد المشكبلت المكجكدة أك تكضيح بعض المظاىر ، 

 4مشكمة محددة ،إيجاد العبلقة بيف الظكاىر تحديد مايفعمو األفراد في مكاجية 
كىدؼ الكصؼ في ىذا المنيج ىك بناء صكرة تمثمية لمكاقع بأدؽ صكرة ممكنة إذ 
يشكؿ مرحمة كسيطة ىامة مابيف المبلحظة كالتفسير لمتغير التحصيؿ الدراسي عف طريؽ 

                                                           
 .106مكريس انجرس  ،المرجع السابؽ  ،ص1
 .324،ص1981،بيركت ،لبناف ،دار النيضة العربية ،7طعمم االجتماع ،عبد الحميد لطفي ،2
 . 80،ص1985 اإلسكندرية،مصر ،البحث العمالي الخطوات المنيجية العداد  البحوث  االجتماعية ،محمد شفيؽ ،3
 .150،ص2003عنابة ،دار العمكـ لمنشر كالتكازيع ،منيجية البحث العممي ،صبلح الديف شركخ ،4
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تفسيرىا كتحميميا كالمقارنة بينيا ،الكتشاؼ العبلقة بيف المتغيريف كالكصكؿ إلى النتائج التي 
 1.تخدـ اإلشكاؿ لمطركح حكؿ مكضكع الدراسة ،مستعينيف بمرحمتي البحث الكصفي 

كفييما سيتـ استطبلع مجاؿ محدد لمبحث ،كتحديد : مرحمة االستكشاؼ كالصياغة-1
 .المفاىيـ كاألكلكيات ، أك جمع المعمكمات إلجراء بحث عف مكاقؼ الحياة 

كفيو تحدد الخصائص المختمفة كتجمع المعمكمات :مرحمة التشخيص كالكصؼ المتعمؽ -2
بكصؼ دقيؽ لجميع جكأنب المكضكع المبحكث ،كبما يسمح بالتشخيص الدقيؽ لدكافع 

 .المكضكع 
كعميو فاستخدامنا لممنيج الكصفي جاء مف أجؿ كصؼ كتشخيص ظاىرة البحث  

بيدؼ لفت النظر إلى أبعاد ىذه المشكمة كالعكاقب المترتبة عمييا ،بمعنى كصؼ أساليب 
االتصاؿ كأشكالو بيف األسرة كالمدرسة كتحميؿ العبلقات التفاعمية الناشئة مف ىذا االتصاؿ 

. كىؿ حققت اليدؼ منو ،كتحديدا عمى تحصيؿ األبناء الدراسي
إضافة إلى ىذا المنيجيف فقد شممت ىذه لمدراسة منيجا آخرا ،نظرا لطبيعة الدراسة 

،كألنو يجب عمى الباحث استعماؿ أكثر مف طريقة منيجية لمحصكؿ عمى المعمكمات 
كالحقائؽ المطمكبة في البحث العممي ،كاستعماؿ أكثر مف طريقة منيجية لمحصكؿ عمى 

المعمكمات كالحقائؽ المطمكبة في البحث العممي ،كاستعماؿ أكثر مف طريقة منيجية 
لمحصكؿ عمى المعمكمات كالحقائؽ المطمكبة في البحث العممي ،كاستعماؿ أكثر مف طريقة 
منيجية لمحصكؿ عمى المعمكمات كالحقائؽ المطمكبة في البحث العممي ،كاستعماؿ طريقة 
كاحدة ال يمكف  أف تساعد الباحث عمى دراسة  مكضكعو دراسة  كاممة كمفصمة تزكده 

:  ،لذلؾ أستعمؿ منيج آخر أال كىك2بجميع الحقائؽ كالبيأنات المطمكبة 
 (: اإلحصائي)المنيج الكمي (2

نات باالستمارة ، كتفريغيا في االمنيج الكمي يظير مف خبلؿ جمع المعطيات كالبي
جداكؿ إحصائية تساعدنا عمى التفسير كالتحميؿ أكثر كتضمف بذلؾ جزءا كلك يسيرا مف 

. الفصؿ المنيجي كالقطيعة اإلبستيمكلكجية بيف األنا كالمكضكع 

                                                           
 .153المرجع نفسو ،ص1
 .59مرجع سابؽ ،ص مناىج البحث االجتماعي ،إحساف محمد الحسف ،2
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ييدؼ إلى قياس الظاىرة مكضكع الدراسة كقد تككف ىذه : "..أما مكريس أنجرس فيعرفو 
أك عددية باستعماؿ الحساب ،ككذلؾ " أكثر أك أقؿ مف "الدراسة مف الطراز الترتيبي مثؿ 

حينما يتـ استعماؿ المؤشرات،النسب ، المتكسطات ، أك األدكات التي يكفرىا اإلحصاء 
 1...بصفة عامة 

فاليدؼ مف استعمالو يكمف في كصؼ أفراد العنة كالظاىرة المتغيرة ، كتحديد ترددىا 
كأىميتيا مف خبلؿ جمع المبلحظات حكليا ،لمتعبير عنيا كترجمتيا إلى أرقاـ سكاء كانت 

نات فقد صنفت ىذه البياكمية أك كيفية خصكصا أننا استعممنا االستمارة كأداة أساسية لجمع 
نات كفرعت كبكبت في جداكؿ بسيطة كمركبة ،ثـ حممت كفرغت حسب المعطيات االبي

. اإلحصائية المحصؿ عمييا 
نات اأدوات جمع البي : تاسعا

نات التي اتعتبر المبلحظة مف الكسائؿ األساسية التي يتـ مف خبلليا جمع البي:المالحظة 
نية ،كالمبلحظة يعتمدىا الباحث لرصد ايتطمبيا البحث العممي في مختمؼ العمـك االنس

المشاكؿ أك الظكاىر دكف أف يتدخؿ بالتأثير عمييا ،لذا فأف تمقائية أك عفكية  تسجيؿ 
الظاىرة مف خبلؿ المشاىدة أك المبلحظة  تعتبر عف مكضكعية نسبية الدقة قياسا بالكسائؿ 

 2األخرل
كىي أداة مف أدكات البحث العممي ،يتـ جمع المعمكمات بكاسطتيا مما يمكف الباحث 

 المقصكد كالمكجو نحك االنتباهمف اإلجابة عف أسئمة البحث كاختبار فركضو فيي تعني 
سمكؾ فردم  أك جماعي  بقصد متابعة كرصد تغيراتو لتمكيف الباحث بذلؾ مف كصؼ 

 إلى ظاىرة أك حادثة معينة االنتباهالسمكؾ فقط ،أك كصفو كتحميمو أك كصفو كتقكيمو عمى أف
 3نينيااأك شيء ما ييدؼ لمكشؼ عف أسبابيا كقك

فالمبلحظة ىي كسيمة يستخدميا االنسأف العادم في إكسابو لخبراتو كمعمكماتو حيث 
نجمع خبراتنا مف خبلؿ ما نشاىده   أك نسمع عنو ،كلكف الباحث حيف يبلحظ فأنو يتبع 
منيجا معينا يجعؿ مف مبلحظاتو أساسا لمعرفة كاعية أك فيـ دقيؽ لظاىرة معينة كيمكف 

                                                           
 .60مكريس أنجرس  ،المرجع السابؽ ،ص1
 .92،ص2008دار أثراء لمنشر كالتكزبع ،عماف ،منيجبة البحث العممي ،: خضير كاظـ حمكد ،مكسي سبلمة المكزم 2
اكتكبر 7ات كاألساليب ،منشكرات جامعة البحث في العموم االجتماعية ،واألساسيات والنقني: عمى معمر عبد المؤمف 3
 .227،ص2008ليبيا ،،
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تصنيؼ المبلحظة أيضا ألي مبلحظة مفصكدة حيف يقـك الباحث باالتصاؿ اليادؼ بمكقؼ 
معيف أك أشخاص معينيف لتسجيؿ مكاقؼ معينة ،كمبلحظة غير مقصكدة حيف يبلحظ عف 

 1.طريؽ الصدفة كجكد سمكؾ ما
كما ال تقتصر المبلحظة عمى  اإلدراؾ المباشر لمظاىرة كالكصؼ المباشر لمحكادث 
،كأنما تتطمب المبلحظة النظر إلى الحقائؽ االجتماعية عمى أنيا المكضكعات منعزلة عنا 

أك خارجة عف ذاتنا كمنفصمة ىف شعكرنا الفردم حتى نستطيع التكصؿ إلى نتائج اقرب إلى 
 2.حقائؽ األمكر

كاستخدمتنا المبلحظة غير المقصكدة مف خبلؿ كجكد سمك كات  لدل التبلميذ كالذم 
تظير في مكقفيـ تجاه معمميف كأكلياءىـ كبيف التبلميذ فيما بينيـ مف خبلؿ   المراجعة كحؿ 
الكاجبات المنزلية بينيـ كما يستخدمو  بعض األكلياء تعزيز األبناء مف خبلؿ مكافئتيـ ليـ 
كما فعمتو المعممة تجاه تبلميذىا مف حيث تقديـ شيادات بالنسبة لممتفكقيف كالرغبة الشديدة 

. بالنسبة لؤلبناء في الذىاب إلى الرحمة المدرسية 
 :االستمارة -1

يرتكز التحقيؽ باالستمارة إلى طرح سمسمة مف األسئمة عمى مجمكعة مف المستجكبيف 
تككف في الغالب ممثمة لمجمكع المستجكبيف كتتصؿ ىذه األسمة بأكضاع المستجكبيف 

المجنمعبة   كالمينية كالعائمية ك بآرائيـ كمكاقفيـ كتكقعاتيـ كمعرفتيـ ككعييـ بالنسبة لحدث 
،كاالستمارة ىي أداة تتضمف مجمكعة مف األسئمة 3ما ،أ ك مشكمة أك أم نقطة تيـ الباحث 

اك الجمؿ الخبرية تتطمب  اإلجابة عنيا بطريقة يحددىا حسب اغراض البحث 
ف مف األسئمة احدىما يطمؽ عميو اسـ األسئمة المفتكحة غير المقيدة كاألخر اكىناؾ نكع

ف جديد فيي تعطي اأسئمة محددة أك مقيدة كاألسئمة المفتكحة ليا فائدتيا في كؿ ميد
أما األسئمة المقيدة المحددة .لممبحكث فرصة أفضؿ لمتعبير عف آرائو كمكقفو بعمؽ ككضكح 

نعـ أك مكافؽ أك العرؼ ،كقد :حد المتغيرات المحددة مثؿ أفيي التي يطمب فييا االستجابة ب

                                                           
،دار الفكر لمنشر كالنكزيع 4طالبحث العممي مفيومو أدوانو أساليبو ، ذكقاف عبيدات ،عبدالرحماف عدس كآخركف ،1
،1992 
 . 75،ص2003دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،البحث العممي االجتماعي ،: عمى عبد الرزاؽ جمبي كآخركف 2
 .225،ص2008المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،البحث العممي في العموم االجتماعية،: عبد اهلل ابراىيـ 3
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ـ واستخد1تندرج في  كؿ سؤاؿ مف النفي المطمؽ ألي النفي المعتدؿ ألي التأييد المطمؽ 
 :ة المقيدة كالمفتكحة حسبلالباحث األسئ

متطمبات المكضكع تطرقنا إلى تقديـ االستمارة ألي بعض أكلياء األمكر كتمت اإلجابة عمى 
  ففي ر،سؤاؿ  ككزعت االستمارة عمى شكؿ محاك52األسئمة كاحتكت األسئمة عمى 

نات الشخصية  امعمومات خاصة بالبي:المحور األول 
نات خاصة باتصال األسرة بالمدرسة  ابي:ني االمحور الث

نات  خاصة بالتحصيل الدراسي ابي:المحور الثالث 
ندماج األولياء في المحيط المدرسي  انات خاصة بابي:المحور الربع 

نات خاصة بمتابعة األولياء في المحيط المدرسي   ابي:المحور الخامس
 :األساليب اإلحصائية .1

: مف بيف األساليب اإلحصائية المبلئمة لمثؿ ىذه الدراسة ىما أسمكبيف  إحصائييف 
، كلقد تـ المجكء أليو مف أجؿ x100 مجمكع التكرارات/ كىي التكرارات :النسبة المئوية 

.  المقارنة بيف متغيرات الدارسة 
 2بحيث تصبح يسيرة بدال مف تحميؿ المعطيات معتمدا عمى التكزيعات التكرارية فقط

حيث يعتبر مف أبسط مقاييس النزعة المركزية ك أسيميا حسابا كأكثرىا :المتوسط الحسابي 
دقة كتداك ال كيمكف تعرفو عمى أساس أنو القيمة التي لك أعطيت لكؿ مفردة مف المفردات 
القيـ لكأف مجمكع القيـ األصمية كما يعرؼ المتكسط الحسابي أيضا عمى أساس أنو القيمة 

 3الناتجة مف مجمكع قيـ المفردات كميا مقسكما عمى عدد مفردات
مجموع القيم =س...........3س+2س+1س=عددىا/مجموع القيم =س

. ف/س   - ∑ س ...........3س+2س+1س=عددىا/
كلعؿ مف بيف أسباب اختيار ىذا المقياس ىك أنو يقيس لنا مدل تقارب المتغيريف اك تقارب 

. نتائج   المتغيريف في الظاىرة المدركسة
                                                           

مركز النشر الجامعي ،بيت الحكمة ،قرطاج مناىج البحث وأدواتو في العموم االجتماعية ، خمبس طعـ اهلل ،1
 93،ص2004،
 184،ص1996النشر لمجامعات ،بدكف طبعة ،القاىرة ،مصر ،مناىج ابحث  في أعالم الطفل ،دار: محمد أسماعيؿ 2
دار المعرفة الجامعية ،بدكف طبعة ،القاىرة الطرق األحصائية في العموم االجتماعية ،: فقي عبد العزيز أبك راضي 3

 139،140، ص ص ،1997،مصر ،
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الدراسات السابقة  : عاشرا
ىنالؾ الكثير مف الدارسات التي تناكلت مكضكع الدراسة ،كلكنيا تختمؼ في 
مضمكنيا عما جاءت بو ىذه الدراسة ،كفيما يمي مجمكعة مف تمؾ الدراسات العربية 

.   كاألجنبية
: الدراسات العربية : أوال

بعنوأن واقع التعاون المدرسة واألسرة والمجتمع المحمى 1995دراسة السادة 
كىدفت ىذه الدراسة إلي دراستو كاقع كأساليب االتصاؿ كالتعاكف بيف المدرسة :بالبحرين 

كاألسرة كالمجتمع ،كمعرفة إذ كأف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابة كؿ مف 
مديرم المدرسة كالمشرفيف كالمعمميف بالنسبة ألسئمة الدراسة كقد استخدـ الباحث المنيج 

( 40)ة   لمدراسة ،كاشتممت الدراسة عمى نحك انة  أداالكصفي التحميمي ،كما استخدـ االستب
معمما،كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا أف معظـ (120)مشرفا، ك (40)مدير ك

األسباب التي تدعك المدرسة لبلتصاؿ باألسرة ىي أسباب محمة أك طارئة ك أف اليـك المفتكح 
ىك األسمكب األكثر ممارسة لتحقيؽ التكاصؿ بيف المدرسة كجميع المؤسسات ،ككشفت 
الدارسة عف أنخفاض أداء معظـ المدارس في مقارنيا مع المجتمع نتيجة لضعؼ قنكات 

.  1التكصؿ
 :بعنون الدراسة المجتمعية وتعميم المستقبل 2006دراسة الخطيب  -1

ييدؼ ىذا البحث إلى تطكير نمكذج لتفعيؿ العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمى 
في منطقة ابكظبي التعميمية ،كذلؾ باالعتماد عمى عدد مف التجارب الدكلية الناجحة المتعمقة 
بتفعيؿ العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع ،كيأتي ىذا البحث في سياؽ جيكد كزرة التربية كالتعميـ 

نسجاما مع المبادرة اكالشباب مف أجؿ تطكير التعميـ في دكلة األمارات العربية المتحدة ك
الكزارة التربية كالتعميـ الشباب مف أجؿ تطكير التعميـ في  

 كقد اعتمدت منيجية 2020ف رؤية التعميـ انسجاما مع مبادرة الكزراء بعنكادكلة ك
 مدارس أخذت بطريقة عشكائية شممت مديرم المدارس 10الدراسة عمى استطبلع آراء عينة 

                                                           
 رسالة ماستر ، كمية أساليب التربية    االجتماعية   بين األسرة والمدرسة وكفاءة المتعمم االبتدائي، زىرة عثماف ،1

-بسكرة– كاالجتماعية ،قسـ العمكـ االجتماعية ،تخصص عمـ اجتماع التربية ، جامعة محمد خيضر اإلنسانيةالعمكـ 
 17. ،ص2012-2013،
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كالمعمميف كأكلياء األمكر، ثـ جمع بيأنات الدراسة مف خبلؿ استبأنة خاصة، كتناكؿ أحد 
مجاالت االستبأنة لمتكاصؿ بيف المدرسة كالمجتمع المحمي، أشارت نتائج الدراسة إلى ىناؾ 
كعي كاىتماـ كاضح قبؿ اإلدارات المدرسية ك المعمميف كأكلياء األمكر األكلياء األمكر في 

منطقة أبك ظبي  التعميمية بأىمية التكاصؿ كالتفاعؿ بيف المدرسة كالمجتمع المحمي، كيتمثؿ 
ىذا االىتماـ بدرجة المكافقة الكبيرة عمى ضركرة قياـ المدرسة بالممارسات المتضمنة في 

. 1جميع مجاالت كفقرات استبأنة البحث
 : ثأنيا الدراسة األجنبية

لمتأكيد عمى أىمية التوصل بين المدرسة والمجتمع 1995دراسة ماركس وآخرين -1
 :وعالقتو بالمستوى ألتحصيمي لمطمبة

حيث طبقة ىذه الدراسة عمى تسع مجمكعة مف الطمبة ،سبع مجمكعات ضابطة 
كمجمكعتيف تجريبيتيف ،ككانت المجمكعات الضابطة تدرس عف طريؽ المحاضرة في القاعة 

الدراسية بينما كانت المجمكعتأف التجريبيتأف تتعممأف مف خبلؿ التكاصؿ مع مؤسسات 
المجتمع لممحيط المشاركة في الخدمات المتنكعة التي تقدميا مراكز لممجتمع مثؿ تحسيف 

كمف أىـ النتائج .كضع المشرديف كالمبلجئ باإلضافة إلي العناية بمرافؽ البيئة كتطكيرىا 
التي تكصؿ إلييا الباحثكف أف الطبلب الذيف تعممكا عف طريؽ التدريس التقميدم كذلؾ مف 
حيث نتائج استبأنة االتجاىات التغير الذم تـ عمى سمكؾ طبلب المجمكعتيف التجريبيتيف 
حيث أكتسب الطبلب قيما إيجابية ،كأصبح لدييـ الكعي بكاقع كمشكبلت مجتمعيـ كتمكنكا 

 2.مف تطبيؽ المبادئ التي تعممكىا في مكاقؼ جديدة 
دراسة حالة لواقع التوصل بين مدرسة (demseg، 2002و walker)وأجرى الباحثأن 

 :متروبولتأن ناشقبل البريطأنية 
مف خبلؿ  التعرؼ إلى كجيات نظر المعمميف كأكلياء األمكر لتحديد الفكائد الناتجة عف 

تعزيز التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة ،كالتعرؼ عمى المعكقات التي تضعؼ ىذا التكاصؿ ، 
ثـ إعداد تصكر مقترح لمتعرؼ عمى المعكقات ككذلؾ إعداد خطة إستراتيجية عممية لتفعيؿ 

التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة ،ككانت نتائج الدراسة حكؿ فكائد التكاصؿ كالتالي 
تحسيف أنجاز الطبلب األكاديمي -
تعديؿ سمككيات الطبلب -

                                                           
 17مرجع السابق ،ص، زىرة عثماف ،1
 19 مرجع سابؽ ،ص ، زىرة عثماف 2
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تحقيؽ الشعكر بالرضي لدل أكلياء األمكر كتكطيد عبلقتيـ بالمدرسة كصنؼ الباحثأف -
 :المعكقات التي تضعؼ التكصؿ  بيف مدرسة ميتركبكلتأف ناشغيؿ كأسر الطمبة إلي قسميف

: معوقات تتعمق باألسرة وىي -1
تدني المستكل التعميمي ألكلياء األمكر -
تدني الكضع االقتصادم  -
. التجاىات السمبية لدل أكلياء األمكر نحك المدرسة نتيجة خبرات سابقة -
 :معوقات تتعمق بالمدرسة -2
القيكد التي يفرضيا النظاـ اإلدارم لممدرسة في أنفتاحيا عمى المجتمع المحيط نتيجة -

المركزية اإلدارية  
تدني معرفة كخيرة إدارة المدرسة كالمعمميف باستراتيجيات تفعيؿ التكاصؿ بيف المدرسة -

. كاألسرة 
كقد أكدت الدراسة عمى أىمية التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة كمدخؿ لتفعيؿ العبلقة 

 1.كالتعاكف بينيما 
 :تعقيب الدراسات السابقة 

لقد تنكعت الدراسات السابقة مف حيث المناىج  حيث استخدـ السادة في دراستيا التي كانت 
بعنكأف كقع التعاكف المدرسة كاألسرة كالمجتمع المحمى المنيج الكصفي التحميمي، أما 

الخطيب الذم كانت دراستيا بعنكأف الدراسة المجتمعية كتعميـ المستقبؿ استخدـ المنيج 
البحث االستطبلعي ،أما دراسة ماركس كآخركف التي كانت بعنكاف أىمية التكصؿ بيف 

المدرسة كالمجتمع كعبلقتو بالمستكل التحصيمي لمطمبة المنيج الكصفي ،أما في دراستنا  
استخدمنا عدة منيج كىي الكصفي التحميؿ كمنيج البحث االستطبلعي كمنيج الكمي 

 .اإلحصائي
كلقد تنكعت الدراسات مف حيث  المكاف  فدراسة السادة كانت في البحريف كدراسة الخطيب 
ما دراسة كلكر كديمساج  كانت في بريطأنية  كانت في ابكظبي كدراسة ماركس في أنجمترا كا 
،أما دراستنا فقد كانت في زاكية كنتة،كقد تنكعت الدراسات أيضا مف حيث الكضع الزمني 

كاما الدارسة الثالثة 2006كالدرسة الثأنية كانت سنة 1995فالدارسة  األكؿ كانت سنة 
 2002 كالدارسة الرابعة فكانت سنة 1995فكانت سنة 

                                                           
 18ص،مرجع السابؽ ،زىرة عثماف 1
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 :خالصة الفصل
أسباب اختيار المكضكع كأىداؼ الدراسة ك أىمية الدراسة كبعده في ىذه الفصؿ طرح ناحاكؿ

تطرقنا إلي إشكالية الدراسة كفرضيات الدراسة ثـ أنتقمنا إلي تحديد مفاىيـ الدراسة كتطرقنا 
أيضا إلي المقاربة النظرية ثـ المنيج المستخدـ كأدكات جمع البيأنات كصكال الي عرض 

. الدراسات السابقة كتعقيبو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

أىمية االتصال بين مؤسسات التنشئة : الفصل الثأني 
  ( والمدرسة األسرة )االجتماعية

 تمييد
تعريؼ األسرة كخصائصيا  : المبحث األكؿ -
أىمية األسرة ككظائفيا  :المبحث الثأني -
مفيـك التربية األسرية  : المبحث الثالث -
تعريؼ المدرسة كخصائصيا :المبحث الرابع -
كظائؼ المدرسة ككاجبيا التربكم : المبحث الخامس -
مبررات التعاكف بيف األسرة كالمدرسة : المبحث السادس-
أىمية التعاكف بيف األسرة كالمدرسة : المبحث السابع-
أشكاؿ التعاكف بيف األسرة كالمدرسة : المبحث الثامف-
 كسائؿ االتصاؿ بيف المدرسة كاألسرة: المبحث التاسع-

 .خبلصة
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 :تمييد 
أف التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة  ضركرة ممحة تقع معظـ مسؤكليتيا عمى المؤسسة نفسيا 
،بحكـ مركزىا كعمميا ،كيتكقؼ نجاح المؤسسة أك فشميا عمى مدل الصمة التي تقيميا مع 
المجتمع المحيط ، لذا فتكثيؽ الصمة بيف المدرسة كاألسرة أمر ميـ إلشعار األسرة الىتماـ 
المؤسسة التعميمية بالتمميذ كىذا يؤدم بدكره كذلؾ إلى تبمكر الشعكر لدل اإلباء فيدفعيـ 

. لمتعاكف في أنجاح ىذه العممية 
 : تعريف األسرة وخصائصيا: المبحث األول -
 : مفيوم األسرة-1
 :لغة  (1

عشيرتو ك رىطو األدنكف ألنو يتقكل بيـ ،ك األسرة عشيرة : أسرة الرجؿ :يعرفيا ابف منظكر
 1الرجؿ ك أىؿ بيتو

: ك أسرة الرجؿ : كاألسرة ىي الدرع الحصيف ،عشيرة الرجؿ كأىؿ بيتو ، ك أسرة الرجؿ 
 2عشيرتو ك رىطو األدنكف

. ك منو في المغة تعني األىؿ ك العشيرة
 :اصطالحا (2

األسرة ىي مجمكعة مف األشخاص يرتبطكف معا بركابط الزكاج أك الدـ أك التبني، ك 
يعيشكف تحت سقؼ كاحد، ك يتفاعمكف معا، ك يتقاسمكف الحياة االجتماعية كؿ مع األخر ك 

الزكج ك الزكجة، االبف األـ ك البنت دكر اجتماعيا خاصا بو، ك ليـ ثقافتيـ :لكؿ أفرادىا
 3الخاصة بيـ 

 4.أنيا الجماعة اإلنسأنية التنظيمية المكمفة بكاجب االستقرار ك تطكر المجتمع
   

 

                                                           
 144ـ،ص1991بط،دار لساف العرب بيركت ،لبناف،,1ج,،لسان العرب،أبف منظكر1
 13دار مكتبة الحياة ،القاىرة،ب س،ص.3جتاج العروس من جوىر القاموس،الزبيدم محمد مرتضي ،2
 .بدكف  سنة,63بدكف ط،مكتبة الرائد العممية ،عماف،األردف ،صعمم االجتماع التربوي،أبراىيـ عبد اهلل ناصر،3
 43ـ،ص1966دار القكمية لمطباعة ك النشر ،القاىرة،مصر،,بدكف ط عمم االجتماع العائمة،مصطفى الخشاب ،4
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 1953الذم صدر سنة " األسرة "نو افي كتابيما عنك" لكؾ"ك " برجس ىج"كيعرفيا 
بأف األسرة ىي مجمكعة األشخاص ارتبطكا بركابط الزكاج ،الدـ االصطفاء أك ""يعرفأنيا 

التبني مككنيف حياة معيشية مستقمة ك متفاعمة ك يتقاسمكف كؿ مع ، األخر ككؿ أفراد 
 1"".األسرة
: خصائص األسرة2-
األسرة ىي أكؿ خمية يتككف منيا البناء االجتماعي ، كىي أكثر الظكاىر االجتماعية -أ

. أنتشارا كعمكمية ، فبل نجد مجتمعا يخمك مف النظاـ األسرم 
األسرة ليست عمبل فرديا أك إداريا ، كلكنيا مف عمؿ المجتمع كثمرة مف ثمرات الحياة -ب

. االجتماعية 
تعتبر األسرة اإلطار العاـ الذم يحدد تصرفات أفرادىا فيي التي تشكؿ حياتيـ كتضفي -ث

،ففي داخؿ جماعة األسرة ينمي الطفؿ اتجاىاتو األساسية نحك 2عمييـ خصائصيا كطبيعتيا 
. البشر كالتي عمى أساسيا كجدت األنظمة االجتماعية األخرل 

األسرة بكصفيا نظاما اجتماعيا تؤثر فيما عداىا مف النظـ كتتأثر بيا، فإذا كأف النظاـ -ث
األسرم في مجتمع ما منحبل كفاسدا فأف ذلؾ ينعكس عمى كضع المجتمع السياسي كأنتاجو 
االقتصادم كمعاييره األخبلقية ،كبالمثؿ إذا كأف النظاـ السياسي كاالقتصادم لممجتمع فاسدا 

.  فأنو يؤثر في مستكل معيشة األسرة كفي خمقيا كتمسكيا 
تعتبر األسرة كحدة اقتصادية ، ك تبدكا ىذه الطبيعة كاضحة إذا رجعنا إلى تاريخ األسرة -ج

 3.فقد كانت قائمة في العصكر القديمة بكؿ مستمزمات الحياة ك احتياجاتيا
تعتبر األسرة  كحد لمتفاعؿ المتبادؿ بيف األشخاص ك يقـك أعضائيا بأداء العديد مف -ح

األدكار كأدكار الزكج، ك الزكجة ، األب ، األـ ، االبف كاالبنة ،األخ ك األخت ك ىي أدكار 
. حددىا المجتمع 

                                                           
دار التعميـ الجامعي لمطباعة ك النشر ك , ،د ط،التفكك األسري األسباب والمشكالت وطرق عالجيا،إبراىيـ جابر السيد 1

 21ـ،ص2014التكزيع،
الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية النظرية االجتماعية ودارسة األسرة ،سامية مصطفى الخشاب ،2

 13،،ص2008،القاىرة،مصر،1،ط
 14،ص2008سامية مصطفى الخشاب 3
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تنسجـ األسرة كتمتـز بالمعايير الحضارية لممجتمع الذم تعيش فيو فيي تعتبر جزء مف -خ
. بناء المجتمع ك إحدل معطيات المجتمع 

تمقى األسرة مسؤكليات مستمرة عمى أعضائيا أكثر مف إم جماعة أخرل فنجد أف -د
. المسؤكليات األسرية قد تمتد طكاؿ العمر

تتسـ األسرة بدقة التنظيـ االجتماعية التي تكمفيا بيا التشريعات القأنكنية ك يأتي في -ذ
مقدمة ذالؾ عقد الزكاج الذم يجرم تحديده بشكؿ يختمؼ عف سائر العقكد حيث ال يممؾ فيو 

 1.الطرفأف حرية كضع جميع الشركط أك تغييرىا نتيجة ما يتفقأف عميو
 أىمية األسرةووظائفيا:المبحث الثأني-

:   أىمية األسرة1-
أف األسرة في كؿ الحقب األنسأنية المصدر الرئيسي لمتكلد ك االستمرار في كيأف األمـ 
كتقدميا كتطكرىا كبقاء المجتمعات كنتيجة لذلؾ فيي محاطة باالحتراـ كالتقدير مف كؿ 

. األديأف السماكية كىي مصكنة في كؿ الدستير كالقكأنيف الكضعية 
كتمتاز األسرة بأنيا مؤسسة تقـك بتعيف األدكار بيف أفرادىا تمقائينا، فاألب مثبل لو مف 
الحقكؽ كالمكأنة االجتماعية ما ليس لباقي أفراد األسرة كعميو مف الكاجبات غير التي 

. يضطمع بيا بقية أفراد األسرة
ك كذلؾ .كدكر األـ بالغ األىمية فيي رفيقة عمر الزكج كشريكتو في معظـ مسؤكلياتو 

ا، فيـ دافقات العاطفة في األسرة كتجربيا األكلى   األكالد فميـ أدكارىـ الميمة أيضن
.   كمستقبميا المنشكد

.  2ك عميو فاألسرة ليست مفيكمان مجردان بؿ ىي نسيج كؿ تمؾ العبلقات كالركابط األنسأنية
: وظائف األسرة  2-
كالكظيفة البيكلكجية مف أىـ كظائؼ األسرة كىي عبارة عف تنظيـ :الوظيفة البيولوجية : أوال

السمكؾ الجنسي كاألنجاب كيبلحظ أنيا ظاىرة فسيكلكجية تخضع لمجمكعة مف الضكابط 

                                                           
مذكرة ماجستير في عمـ النفس االجتماعي مساىمة األسرة في ظيور السمات اإلبداعية لدى الطفل ،غضباف مريـ ،1

 133،ص2006،معيد عمـ النفس كعمكـ التربية ،جامعة قسنطينة ،
 ، دار صفاء  لمنشر كالتكزيع ،عماف  ،األردف العنف األسري:الدكتكر منى يكنس بحرل ،نازؾ عبد الحميـ قطيشات 2

 . 16،ص 1،2011،ط
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الثقافية تجعؿ العبلقات الجنسية إجبارية لبعض األشخاص كمسمكحا بيا لمبعض األخر 
. كممنكعة لمباقيف 

:  الوظيفة االقتصادية:ثأنياً 
نيات كالخبرات فيعمؿ الجميع عمى زيادة ا أسياماألب كالبالغيف في األسرة حسب اإلمؾ-1

. مصادر الدخؿ 
. يجب أف تعمؿ األـ أم عمؿ منتج كليس ضركريا أف يككف ذلؾ خارج المنزؿ -2
. تأميف مستقبؿ األسرة بمحاكلة إيجاد فائض اقتصادم لذلؾ -3

: الكظيفة النفسية :ثالثا
مف المعركؼ أف األطفاؿ في األسرة يتأثركف بالجك النفسي السائد في األسرة ،كبالعبلقات 
القائمة مف األب كاألـ كىـ يكتسبكف اتجاىاتيـ النفسية بتقميد اإلباء كاألىؿ كبتكرار الخبرات 

. األكلى كتعميميا حيث يسيطر الجك الذم يحيا في إطاره الطفؿ عمييـ 
فالشخصية السكية ىي التي نشأت في جك تشبع فيو الثقة كالكفاء كالحب كالتألؼ  كاألسرة 

. التي تحتـر فردية الشخص
كانت األسرة أيضان مسئكلة عف حماية أعضائيا ، فؤلب ال يمنح :وظيفة الحماية :ربعنا 

ا   الحماية االقتصادية كالنفسية ككذلؾ  ألسرتو الحماية الجسمأنية فقط كأنما يمنحيـ أيضن
 1.يفعؿ األبناء ألبائيـ  عندما يتقدـ بيـ السف 

الوظيفة الدينية  :خامسان 
كانت الكظيفة الترفييية محصكرة أيضا في  األسرة أك بيف عدة :الوظائف الترفييية :سادساً 

أسر كليس في مراكز خارجية مثؿ المدرسة ،أك المجتمع المحمى ،أك كسائؿ الترفيو المختمفة  
كنتيجة لفقدأف األسرة ليذه الكظائؼ فأف أجبرف يرل أنيا أصبحت مفككة كالدليؿ عمى ذلؾ 

كقد تعرضت آراء اجبرف لكثير مف النقد حيث .  ىك زيادة عدد األسر المنيارة بسب الطبلؽ
يرل بعض عمماء االجتماع أنو مف الخطأ التأكيد عمى المحتكل التقميدم كالشكؿ المعيف 
لمكظائؼ بدال مف النظر إلييا باعتبارىا كظائؼ تقمص أداؤىا بالنسبة لؤلسرة كليس ىناؾ 
شؾ في أف األسرة فقدت بالفعؿ بعض كظائفيا التقميدية ،إال أف ىذا الفقدأف ينطكم عمى 

. تغير في الشكؿ كالمضمكف

                                                           
 .57،ص2005داركائؿ لمنشر كالتكزيع ،األردف،عماف ،،1التربية والتنشئة االجتماعية ،طعبد اهلل زىي الرشداف ،1
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كمثاؿ ذلؾ أف األسرة في المجتمعات الصناعية المتقدمة لـ تعد كحدة اقتصادية منتجة في 
 1.المحؿ األكؿ ،كلكنيا أصبحت كحدة اقتصادية مستيمكة 

مفيوم التربية األسرية : المبحث الثالث -
تمثؿ األسرة البيئة التربكية األكلي التي ينشأ فييا الفرد فيي تشكؿ شخصيتو تشكيبلن فرديان 
كاجتماعيان ففييا يكتسب الفرد أساليب كميارات التعامؿ مع اآلخريف في أثناء سعيو إلشباع 
حاجاتو كتحقيؽ مصالحو ،كيرل بعض المختصيف في التربية كعمـ النفس أنو أنماط السمكؾ 

التي يكتسبيا الفرد مف عضكيتو في جماعة األسرة تمتد معو في سمككو مع جماعات 
. المدرسة كجماعات العمؿ في المجتمع 

كتتأثر عممية التنشئة االجتماعية لمفرد في األسرة بمجمكعة مف العكامؿ أىميا النظاـ 
مجمكعة األكضاع الثقافية .الثقافي كاالجتماعي لؤلسرة كيقصد بالنظاـ الثقافي لؤلسرة 

كالتعميمية كاالقتصادية كالدينية كالفكرية كالتركيجية ،كنكعية العبلقات السائدة بيف أفراد األسرة 
كظركؼ العامة ،فبل شؾ أف األسرة التي تشيع في إرجائيا عبلقات الكد كالتفاىـ كالمحبة 
كالمساكاة كالثقافة الفكرية كاالحتراـ المتبادؿ ،باإلضافة إلي تكفير جميع متطمبات النمك 

 2السكم لمطفؿ سيككف ليا دكرىا في تنشئة شخصية طفؿ 
كالتربية األسرية ىي التي تقـك عمى زيادة درجة كعى الفرد مف مختمؼ األعمار بكؿ 
الظركؼ المختمفة المترابطة بحياة األسرة مف الجكأنب االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية 

.   3كالسياسية كالنفسية ،بيدؼ تحقيؽ السعادة كاالستقرار لؤلسرة كالمجتمع
  

                                                           
 ،دار الفكر ناشركف كمكزعكف،عماف ،األردف 1طاألسرة وتربية الطفل ،ناصر أحمد الخكلدة كرسمي عبد الممؾ رستـ ،1

 24،ص
  15،،ص2009دار المنيج لمنشر كالتكزيع،عماف،األردف  ،األسرة وتربية الطفل ،بدون ط،أيمف سميماف مزاىرة،2
األكلى،دارالجامعة الجديدة موسوعة التربية األسرية األسرة والتنشئة االجتماعية ،الجزاءعبد الفتاح عمى غزاؿ ،3

 .9،ص2013لمنشر،اإلسكندرية،مصر،
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: تعريف المدرسة وخصائصيا:المبحث الرابع -
: تعريف المدرسة -1

تعتبر المدرسة مف الييئات الرسمية التي أسسيا المجتمع لتكلي كظيفة تنشئة األبناء 
كتزكيدىـ بميارات كقيـ معينة ،كالمدرسة منذ أف كجدت باشرت كال تزاؿ تباشر القياـ برسالة 

: التنشئة االجتماعية ، كثمة تعار يؼ كثيرة  لممدرسة نذكر منيا مايمي 
المدرسة ىي المؤسسة التي أنشاىا المجتمع لتربية كتعميـ الصغار ،نيابة عف الكبار الذيف 

 1.شغمتيـ الحياة ،إضافة إلى تعقد كتراكـ التراث الثقافي
 بأنيا مؤسسة أنشاىا المجتمع مف أجؿ القياـ بإعداد النشء الجديد " النجيمي"كما يعرفيا

دماج  لممشاركة في عمؿ النشاطات األنسأنية التي تسكد حياة الجماعة ،ليا كظيفة تكييؼ كا 
 2.األفراد داخميا ،أم أنيا تعبر عف أفكار كفمسفة كأىداؼ المجتمع الذم أنشأىا لخدمتو

أف المدرسة كما يطمؽ عمييا السكسكلكجيف  بأنيا مؤسسة شكمية رمزية معقدة،تشتمؿ عمى 
سمكؾ مجمكعة كبيرة مف الفاعميف ،كتنطكم عمى منظكمة مف العبلقات بيف مجمكعات 
تترابط فيما بينيا بكساطة شبكة مف العبلقات التي  تؤدم فعبل تربكيا عبر التكاصؿ بيف 

 3. كالمتعمميففمجمكعات المعممي
 ما داـ لممدرسة كظائؼ تقـك بيا ،فأف ىناؾ خصائص كمميزات :خصائص المدرسة -2

: تتميز كتنفرد بيا عف غيرىا مف المؤسسات االجتماعية كىي 
فيي لـ تعد مكأنا لمتعميـ فقط حيث لـ تعد تكتفي  بنقؿ :المدرسة بيئة تربوية موسعة -أ

المعمكمات إلى األفراد كحشك عقكليـ بالمعارؼ بقدر ما تيتـ بتربية الفرد مف جميع مككناتو 
،كىكذا تحاكؿ  المدرسة أف تككف  بيئة تربكية ينشأ فيو الفرد (العقؿ ،الجسـ ،النفس كالركح )

متزف الشخصية ،مضبكط العكاطؼ عارفا ما عميو كمالو مف حقكؽ ككاجبات قادرا  عمى 
خدمة نفسو كمجتمعو ،كما تعمؿ  المدرسة كذلؾ عمى تكسيع أفؽ التبلميذ كمداركيـ كتصؿ 

. حاضرىـ بماضييـ ،كتقدـ إلييـ في كقت قصير ما بمغتو البشرية عبر اآللؼ السنيف

                                                           
 .72،ص2004دار العمكـ لمنشر كالتكزيع ،عنابة ،الجزئر،عمم االجتماع التربوي،بدون ط،صبلح الديف شركخ ،1
 .55،ص2010دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر،إدارة المدارس االبتدائية الجزائرية،بدون ط ،رفيقة حركش ،2
المؤسسة عمم االجتماع المدرسي بنيوية الظاىرة المدرسية ووظيفتيا االجتماعية ،عمى اسعدكطفة ،عمى جاسـ الشياب ،3

 .21،ص2004الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،
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فيي تبسط لمتبلميذ المكاد المعرفية كالميارات المدرسية : المدرسة بيئة تربوية مبسطة-ب
المتشابكة كتسيؿ عمييـ تحصيميا كتتبع بذلؾ تصنيؼ المكاد كتدريجيا مف السيؿ إلى 

الصعب ،كمف  المعمـك إلى المجيكؿ ، كمف المحسكس إلى المعمـك كأما الميارات فتشتؽ 
فييا مف البسيط الذم تصمو كتعمؿ عمى غرسيا في الناشئة ليتمثمكىا  

. سمككا يعيشكنو ،كيقكمكف بو
فيي تحاكؿ أف تصفى ما يعمؽ بالتمميذ مف الفساد :المدرسة بيئة   تربوية تنقوية -ت

. كتخمؽ لو جكا مشبعا بالفضيمة كالتقكل كاالستقامة 
فيي تسعى إلى تكحيد ميكؿ كاتجاىات التبلميذ كصيرىا :المدرسة بيئة تربوية صاىرة -ث

في بكتقة كاحدة ،حسب فمسفة المجتمع بما يخمؽ كاقعا اجتماعيا مناسبا لمحراؾ االجتماعي 
،القائـ عمى التعايش كالتفاىـ كاحتراـ اآلخر، كتفسح ليـ مجاؿ التكاصؿ كالتشابو الثقافي فيما 

 1.بينيـ 
وظائف المدرسة وواجبيا التربوي : المبحث الخامس -
 :وظائف المدرسة -1

لممدرسة كمؤسسة اجتماعية بجأنب األسرة ، عدة أدكار ليا كزنيا التاريخي ألنيا تبلمس 
مختمؼ جكأنب األنسأف كذلؾ ألنستيو كجعمو ذلؾ الكائف الذم يعرؼ ذاتو أكال ثـ يكشؼ 
ذا ما نظرنا  إلى ىذه الكظائؼ نجدىا متعددة كمتشعبة نظرا لتعدد أغراض  األخر ثأنيا ،كا 
كأىداؼ الكائف البشرم فمنيا ما ىك  تربكم كتعميمي ثـ إدارم ، اجتماعي كأمني ، تككيني 

يديكلكجي ، إرشادم كتكجييي ،ثقافي إشعاعي ،تكاصمي اقتصادم  . كا 
كتتجمى كذلؾ ميمة المدرسة كاألسرة في التأثير عمى سمكؾ األفراد ثأثيرا  منظما يرسمو 

ليما المجمتع ،كالمدرسة مف  حيث ىي كذلؾ تنصب كظيفتيا الرئيسية عمى سمكؾ الناشئة 
،فيي مؤسسة اجتماعية أنشأىا المجتمع لئلشراؼ عمى عممية التنشئة االجتماعية كلذلؾ فأف 
أم تصكر ليذه المؤسسة يجب أف يراجع داخؿ إطار ىذا التصكر االجتماعي كالشؾ أف ىذا 
التصكر األساسي يممي دراسة عبلقة المتعمـ بغيره مف المتعمميف كعبلقة المتعمـ بالمدرسيف 

كعبلقة المتعمـ باإلدارة التربكية كبالتنظيـ العاـ في المدرسة مف حيث أنيا اإلطار االجتماعي 
التي ليا عبلقة بما تحتكيو مف عناصر بشرية كما يكجد خارجيا مف تنظيمات اجتماعية 

                                                           
 174،ص2000،عماف،األردف ،5دار عمار لمنشر كالتكزيع ،طأسس التربية ،إبراىيـ ناصر،1
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أخرل بما فييا األسرة ،كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المدرسة ىي المؤسسة التي بفضميا 
يكتشؼ الفرد ذاتو كمجتمعو كمف خبلليا كعبرىا يجب الخركج إليو كيقاس مدل تحقيقيا 

لكظيفتيا بمدل التغيير الذم تنجح في تحقيقو في سمكؾ أبناءىا كمف ثـ كأف ضركريا أف 
ينظر إلييا نظرة شمكلية كنظرتنا نحك المجتمع برمتو كأف تككف في مقدمة كؿ سياسة 

إصبلحية لممجتمع كأف ينظر إلييا كمرجعية لكؿ تغيير أك تغير قد تعرفو باقي القطاعات 
كالجكأنب األخرل لحياة الفرد ،كقد صار لزاما عمى المدرسة أف تساير العصر الذم تعيش 
فيو كتعدؿ كظيفتيا كتكسع مجاليا ،فعمييا أف تؤثر في المجتمع بتعميـ أفراده كالنيكض بيـ 

 1.لتخرج أفرادا عامميف متفيميف مشاكؿ كطنيـ
كقد أختمؼ في ضبط كظائؼ المدرسة كتصنيؼ تمؾ الكظائؼ لممدرسة المعاصرة كظائؼ 

كثيرة جدا كعمى نحك يصعب حصره عمى مستكل العالـ ،كيمكف تقسيـ كظائفيا بالنسبة 
نقؿ تراث األجياؿ السابقة إلى الناشئة ،التبسيط ،التطيير ،تنسيؽ التفاعؿ )لممجتمع 

،ككظائؼ بالنسبة لؤلطفاؿ (االجتماعي كالتكحيد بيف مختمؼ عناصر البيئة االجتماعية
تحقيؽ النمك الجسدم ،النمك العقمي ،النمك االجتماعي ،النمك النفسي ،النمك الركحي )

: ،كىنا يمكف اإلشارة إلى ابرز كظائؼ المدرسة عمي الشكؿ التالي 2(كالخمقي 
I.  في إطار ىذه الكظيفة تقـك المدرسة بتعميـ األطفاؿ :الوظيفة التعميمية  التكوينية

القراءة كالكتابة كالحساب مع إكسابيـ كتمقينيـ المعارؼ الدينية كالتاريخية كاألدبية كالعممية 
كالمغكية ،عبر برامج كمقررات محددة حسب مختمؼ المكاد المخصصة لكؿ مستكل كبشكؿ 
تدريجي ابتداء مف التعميـ األكلي إلى التعميـ العالي مركرا باألساسي كاإلعدادم كالثأنكم كما 
كساب التبلميذ ميارات تكاصمية إستراتيجية  تسعى المدرسة خبلؿ كؿ مرحمة تعميمية تحقيؽ كا 
كمنيجية ،كقيـ ترتبط بالعقيدة كباليكية الحضارية كحقكؽ األنسأف ،كتيدؼ المدرسة بشكؿ 
عاـ خبلؿ ىذه الكظيفة تعميـ كتككيف الفرد بشكؿ يجعمو مندمجا في الحياة العامة كمتفتحا 

عمى اآلخر ،كما تحتؿ الكظيفة التعميمية المركز األكؿ في اىتمامات المربيف كالقائميف عمى 
 :المدرسة، كالتي  يمكف حصرىا في 

 (المنيج العممي )إكساب التبلميذ األسمكب العممي في التفكير كالبحث كالدراسة -

                                                           
 44،ص2004، داراإلسراء لمنشر كالتكزيع ،األردف ،عماف، ،1طالطفولة المبكرة ،أحمد خميؿ الفرعاف ،1
 79-76،ص ص،2004 ،دار العمكـ لمنشر كالتكزيع ،،الجزئر ،عمم االجتماع التربويصبلح الديف شركخ ،2
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. تزكيد التبلميذ بالمعارؼ الصحيحة كالعممية -
. تعميـ التبلميذ القراءة كالكتابة كالتعبير كالحساب كتتيح ليـ فرصة تعمـ ذلؾ كمو -

ففي النقطة األكلى مثبل المدرسة اليـك تشكؿ بيئة صالحة الستشارة فضكؿ الطفؿ كتحريض 
مداده بالغايات كالكسائؿ كالطرائؽ التي يستطيع بكاسطتيا أف  ميكلو كالكشؼ عف قدراتو كا 
يرضي فضكلو كأف يحقؽ رغباتو كأف يستغؿ مكاىبو كأف يحقؽ أىدافو، كمف خبلؿ ذلؾ 

جميعو نستطيع الكصكؿ إلى طفؿ متعمـ ،كعمى ىذا فقد أصبح التبلميذ في المدرسة الحديثة 
ىك الشخص األىـ تدكر حكلو كؿ الفعاليات كتتناسؽ كؿ التنظيمات فكؿ البيئة المدرسية 
لخدمتو كتمكينو مف االختبار كالتعمـ عف طريؽ الخبرة فبل يعطى معمكمات جامدة كأنما 

يعطى الفرص لكي يتعمـ عف طريؽ اتصالو بالمجتمع كالبيئة كتعاممو معيما كليس المعمـ إال 
 1كاسطة تقرب مابيف الطفؿ كالحياة 

لكف المتتبع لممدرسة يبلحظ أنيا تجد صعكبة كبيرة في أداء كظيفتيا التعميمية كالتربكية 
نظرا لعدـ تكفر الشركط الضركرية لئلعداد كالتككيف العممي كالمنيجي ،كلعدـ تكفر شركط 
األندماج في الحياة االجتماعية ،فالمدرسة اليـك كجدت نفسيا في حرج الزدياد تطكر سبؿ 

الحصكؿ عمى شتى الفنكف المعرفية األخرل كمنافستيا الشديدة ليا كألف تطكر كسائؿ 
االتصاؿ كاإلعبلـ كظيكر الككمبيكتر كشبكة األنترنيت بمختمؼ برامجيا كأنظمتيا ،كأنتشار 

التعميـ المبرمج كالتعميـ عف بعد كالقنكات التعميمية ،كبذلؾ لـ تعد المدرسة تحتؿ نفس المكأنة 
التي كانت تحتميا مف حيث السمطة كاالحتكار المعرفي (بجأنب المؤسسة الدينية )السابقة 

،ىذا ما زعزع مكأنة المدرسة كجعؿ قيمتيا في تدىكر مستمر ،كىذا لو أثر بميغ عمى 
المتعمميف كبالتالي عمى المجتمع كمستقبمو ، إال أف قميؿ مف المجتمعات أدركت ىذا التغير 
الذم كقع عمى القنكات المعرفية كعمى المدارس ،تمكنت مف مسايرة المنافسة التي تكاجييا 

المدرسة فتربط كؿ جديد بالمدرسة مما جعؿ ىذه األخيرة لـ تحس يكما ما بزعز عة  
كظيفتيا التعميمية كالتككينية ،فتقدـ البحث العممي كتكفير التراكـ العممي الجيد يمؾ 

المجتمعات مف تحديد مبلمح كحاجات كرغبات كاىتمامات كميكال ت أطفاليا،كبالتالي أنسجاـ 
. كؿ سياسة تعميمية مع ظركؼ الكاقع الذم يتطكر بسرعة 

                                                           
 88،ص1983،دارالعمـ لممبلييف،بيركت،5 ،ط معمم التربيةفاخر عاقؿ،1
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II.  بجأنب الكظيفية  التعميمية كالتككينية فأف لممدرسة كظيفة أساسية :الوظيفة التربوية
كشاممة استمدتيا مف األسرة تتجمى في تربية األطفاؿ تربية تجعميـ يحترمكف مجتمعاتيـ 
كيندمجكف مع مختمؼ المؤسسات االجتماعية األخرل مع أف المدرسة كبفضؿ الفمسفة 

التربكية التي تنتيجيا كمؤسسة عمكمية لـ تعد مكأف تعميـ بؿ أصبحت بيئة تربكية ال تكتفي 
بنقؿ المعمكمات إلى الذىف كحشك العقؿ بالمعارؼ بقدر ما صارت تيتـ بتربية العقؿ كالجسد 

كالعاطفة ،كبفضميا يكتسبكف قيما أنسأنية تتأقمـ مع متطمبات المجتمع ،يمكف لممجتمع 
التطكر كالسير نحك ما ىك أفضؿ ،كىكذا تحاكؿ المدرسة الحديثة جاىدة أف تككف بيئة 

تربكية ينشأ فييا الطفؿ ليككف صحيح الجسـ صحيح العقؿ مضبكط العاطفة متزف الشخصية 
عارفا بما لو كما عميو مف حقكؽ ككاجبات قادرا عمى أداء عممو فيتقنو كخدمة نفسو ككطنو 

، أك العكس كىك اإلصابة بالرككد 1عف طريؽ ىذا العمؿ ،عارفا حؽ كطنو كحؽ أنسأنيتو
 .كالتخبط في مشاكؿ جمة

فصبلح المجتمع ينطمؽ مف صبلح المدرسة ككؿ خطأ يرتكب داخؿ جدرأف ىذا 
الحقؿ سيككف لو اثر بميغ عمى مستقبؿ المجتمع برمتيا ،فعبلقة المدرسة بالمجتمع عبلقة 

األـ بابنيا ،عبلقة السائؽ بسيارتو كعبلقة القائد بجماعتو ،فالمدرسة ىي مقكد التطكر كالتقدـ 
كمفتاح التغيير ،عبر المدرسة يمكف كذلؾ أف نصنع مجتمعا عنيفا أك مجتمعا مسالما كما 

نريد ،كالكاقع أف التربية ميمة جدية ،بؿ أنيا أكثر الميمات جدية في الحياة ألنيا تعد 
األساس لكؿ جد فييا ،كالتمميذ يجب أف يحس بالجد في جك المدرسة العاـ كيجب أف يشعر 
بأف الجد سياسة مقررة كمبدأ أساسي تقـك عميو الحياة المدرسية ،كليس ىناؾ أم تناؼ بيف 

،كبالجد نميد السبيؿ لمجتمع جاد عف طريؽ أبنائنا الذيف ننشئيـ 2الجد كبيف المرح كالسعادة
. في ىذا الجك

أنني أعتقد أف المدرسة معيد اجتماعي أكال كقبؿ "كيقكؿ جكف ديكم في ىذه الكظيفة 
كؿ شئ ،كلما كانت التربية عممية اجتماعية فالمدرسة تمثؿ الحياة االجتماعية التي تتركز 

                                                           
 .87،مرجع سابؽ ،صمعالم التربيةفاخرعاقؿ ،1
 80،المطبعة النمكذجية،مصر،بدكف سنة،ص2 ،طاتجاىات في التربية الحديثةمحمد فؤاد جبلؿ ،2
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فييا جميع العكامؿ كالجيكد كتتعاكف عمى تربية الطفؿ كتمكينو مف االشتراؾ فيما كرثو مف 
 1"الجنس البشرم ،كعمى جعمو قادرا عمى استخداـ قكاه كمكاىبو لخدمة المجتمع 

أف المدرسة ىي الحؿ الكحيد كالباب األكؿ الذم يمكف مف خبللو أف نبني فردا ثـ أسرة 
كبالتالي مجتمعا كامبل ،فداخؿ المدرسة نجد كؿ األطفاؿ ينحدركف مف كؿ األسر كسفراء 
ليا،كىـ الذيف سيصبحكف رجاؿ الغد ،فإذا قمنا بتربيتيـ بشكؿ جيد كعمى تربية مستقبمية 
ألنيـ خمقكا لزمف غير زمأننا ،نضمف مجتمعا منسجما كمتقدما ،عكس ما نجده داخؿ 

المدرسة اليـك ،التي تتخبط في أزمات متتالية كمستمرة كبالتالي تحصد خسائر جسمية ال 
يمكف تفادييا فيي خسارة تربكية  ترسخت  في شخصية الفرد الذم ال يعرؼ النظاـ بؿ ال 
يحبو ،كيفضؿ الفكضى أحيأنا عف احتراـ القكأنيف ،الفرد الذم ال يميز بيف الكاجب كالحؽ 

،الفرد الذم يفضؿ أف يتمتع بجنسية أجنبية عكض جنسيتو األصمية أنيا حقائؽ مرة ككاقعية 
ال يمكف تجاىميا ،فكؿ فرد كطئت قدمو المدرسة تجده يحس بمرارة الكاقع كبأزمة التعميـ 

بالخصكص ،ىذا نتيجة ألنفصاؿ المدرسة عف المجتمع فيمف أف نقكؿ أف المدرسة أصبحت 
. تخدـ أىداؼ غير أىداؼ المجتمع

: وجب المدرسة التربوي-2
أف التربية المدرسية عبارة عف برامج لمؤسسات متخصصة تحكميا لكائح كتضبطيا 

شركط كيتفرغ ليا تبلميذ كمعممكف لتحقيؽ أىداؼ محددة كتنتيي بشيادة مدرسية كذلؾ 
يتطمب شركط لبللتحاؽ كاالستمرار مف حيث السف كالمدة كالدرجة كالشيادة كالقبكؿ كالتسجيؿ 
كالحضكر كاألنتظاـ كالنجاح كالترفيع كمثؿ ىذا الضبط كالتنظيـ لو مبررات ،فيي تحكـ لكي 
تتحكـ كتضبط لكي تطبع كتقيد لكي تكجو كتمنع لكي تمنح ،كتحـر لكي تجزؿ ككمما امتثؿ 
الفرد كخضع كاستجاب كأنتظـ تكقع شيادة أعمى درجة أفضؿ ،يتمتع اجتماعيا بدرجة أعمى 

مف االستقرار االجتماعي كالرضا النفسي كيحقؽ منيا مرتبة أعمى مف الحراؾ الميني كالتدرج 
. 2الكظيفي 

                                                           
،ترجمة عبد العزيز عبد الحميد كمحمد حسيف المخزنجي ،مكتبة النيضة 1 ،جالتربية في العصر الحديثجكف ديكم ،1

 20المصرية ،مصر ،بدكف سنة،ص
،دارالحامد ،عماف 2طأصول التربية الفمسفية واالجتماعية والنفسية،كائؿ عبد الرحماف التؿ ،أحمد محمد شعراكم ،2
 .103،ص2007،



  (االسشة والوذسست )الفصل الثبًي  أهويت  االتصبل بي الوؤسسبث التٌشئت الختوبعيت 
 

 

34 

أنكانت ميمة تكجيو التربية في المستقبؿ تقع عمى التربية المدرسية بصكرة كبيرة فالتربية 
المدرسية مطالبة اليـك بأف تحدث نكعا مف التكيؼ بيف احتياجات نمك الطفؿ كبيف الميارات 
كالمعارؼ الحديثة أم أف ىناؾ دعكة لسد الفجكة بيف المعرفة النظرية كبيف القدرة عمى العمؿ 

كالتطبيؽ كمف الضركرم إتاحة الفرصة بيف التبلميذ إلدراؾ طبيعة التكنكلكجيا الحديثة 
لتييئتيـ الستخداـ الكفاءات التكنكلكجية المكتسبة لحؿ مشكبلت الحياة اليكمية كاألنطبلؽ في 
سكؽ العمؿ كتطكير األداء الحرفي كالتعميـ مطالب بتنمية قدرة الفرد عمى تشخيص كتحديد 
المشكمة التي تكاجيو كاالستخداـ األمثؿ لممعارؼ كالميارات التي يكتسبيا لحؿ المشكمة التي 
تكاجيو كعمى تنمية القدرة عمى العمؿ مع اآلخريف أم ببساطة ينبغي عمى التعميـ أف يصد 

كىذا يعني أف يحدث تفاعؿ . كيقيـ تعممو كيحقؽ حركية عقمية 1الفرد بأف يتعمـ كيؼ يتعمـ 
حي بيف بيئة المتعمـ الداخمية بما تتضمنو مف معمكمات كخبرات كميكؿ كاتجاىات ،كبيئة 

 2التعمـ الخارجية بأبعادىا المختمفة داخؿ المدرسة كخارجيا
عمى مبدأ التغيير المدركس لمتمميذ مف "جكف ديكم"ك"فريدريؾ ىربارت "كيؤكد كؿ مف

خبلؿ التربية ،أم التغيير مف خبلؿ التربية المنظمة مدرسيا ،مع أىمية مساىمة التمميذ في 
التي راعت "ماريا منتسكرم "نمكه كمبادرتو الفردية كمشاركاتو العممية النشطة في التعميـ ك 

تربيتا الفركؽ الفردية لمتبلميذ مؤكدة في الكقت نفسو عمى حرية اختيارىـ لمكاضيع كخبرات 
 3تعمميـ ،المتكفرة ليـ عادة في شكؿ مناىج مدكسة كبيئات مدرسية منظمة بعناية فائؽ جدا

مبررات التعاون بين األسرة والمدرسة : المبحث السادس
- أ  األسرة أكثرتسامحا مع األطفاؿ مف المدرسة ،كلذلؾ لك أىممت متابعة دـك أبنائيا أن

في المدرسة لكثرة تغيبيـ عف المدرسة كأنتيي بيـ األمر ألي التسرب منيا ،كفي ىذا زيادة 
 .في الفاقد التعميمي يقمؿ مف قيمة االستثمار فيو 

أف األطفاؿ يأتكف إلى المدرسة مف أسر متباينة في أكضاعيا كظركفيا ،كلك تجاىمت  - ب
المدرسة ىذه الظركؼ ،كتعاممت مع األطفاؿ ككأنيـ متييئيف لمتعميـ المدرسي بنفس المستكل 

 استراتجياتيا المشتركة ال تقكد إلى نتائج نافعة لدم الجميع أن،لك كجدت  
                                                           

 2018 ،مكتبة التربية الحديثة ،المنصكرة ،مصر ،بدكف سنة ،صدراسات في تربية الطفلميادة محمد فكزم الباسؿ ،1
 .50،ص1999،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيركت ،لبناف ،2 ، ط،أصول التربيةأحمد القنيش 2
 ،إستراتيجية متكاممة معاصرة لمتعميـ كالتدريس ،دار التربية التربية المدرسية الذاتيةمحمد زياد حمداف ،3

 .18،ص2003الحديثة،الفيحاء،
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ميما حكلت المدرسة تفريد التعميـ كميما حاكلت مراعاة  الفركؽ الفردية بيف األطفاؿ - ت
،فأف العدد الكبير مف األطفاؿ المجتمعيف في الصؼ الكاحد يحكؿ دكف أعطاء فرصة كافية 

مف العناية الخاصة بالطفؿ الكاحد ،مما يجعؿ التعاكف مع البيت يغطي ىذه االحتياجات 
 .الخاصة 

ىناؾ مخاكؼ كبيرة مف تناقض المطالب األسرية كالمدرسية ألف تصكرات أحدل - ث
المؤسستيف عف األخرل قد ألتككف صحيحة ،كالتعاكف بيف ىاتيف المؤسستيف يحقؽ حد ادني 

مف الفيـ المتبادؿ كعدـ التناقض ،الذم كثير ما يؤدم  إلى نكع مف الصراع النفسي عند 
 المتعمـ 

أف التعاكف بيف األسرة كالمدرسة يجعؿ خطة العمؿ التربكم مشتركة بينيما عمى ضكء 
. اعتماد أىداؼ مشتركة تكجو عمميات التربية في كمتا المؤسستيف

يفيـ بعض اإلباء مف االلتحاؽ األبناء بالمدارس أف كؿ كقت الطفؿ يجب أف يخصص 
لمدراسة ،  كلذلؾ فأنيـ يعرقمكف نمك أبنائيـ أنفعاليا كبدنيا كنفسيا كاجتماعيا بزيادة التشديد 
عمى استغبلؿ كؿ كقت الدراسة ،كفي الجأنب المقابؿ يخطئ بعض المدرسيف في حجـ 

يمقكا بيا عمى عاتؽ التمميذ بحيث ال يجد فرصة لنشاطات أخرل غير التي الكجبات البيتية   
. الدراسة 

كىكذا يككف التعاكف بيف المؤسستيف ما يعطي فرصة لتكضيح المكاقؼ بشكؿ أفضؿ خدمة 
. لمنمك السميـ لممتعمـ 

ليست المدرسة دائما ىي المؤسسة األكثر تطكرا ،كما أف األسرة أحيأنا ال يرتفع مستكاىا 
كلذلؾ يككف في التعاكف بينيما ما يسمح .الى األىداؼ التي تضعيا المدارس نصب أعينيا 

 1.بالتبلحؽ بيف ثقافتي المؤسستيف 
أف ىناؾ أنخفاض في الكعي التربكم لدل بعض أكلياء األمكر كلذا فيـ ال يستشعركف  .ج

بأىمية كخطكرة الدكر الذم تؤديو المدرسة با إلضافة إلى أف بعضيـ ال يجيد القراءة   كال 
الكتابة كيعتقدكف أف الحضكر إلى المدرسة يتطمب نكعا مف الثقافة كالكفاءة العممية حتى 

 2يتمكف مف النقاش مع المسؤكليف  فييا

                                                           
 72،25،ص ص ،2006،دار الفكر تاشركف كمكزعكف،عماف ،2طمدخل الى التربية ،سامي سمطي عريفج،1
 168،ص،2009بدكف ط ،دارالفكر ناشركف كمكزعكف ،عماف ،في أجتماعيات التربية المعاصرة ،عمى السيد الشخيبي ،2
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. أىمية التعاون بين األسرة والمدرسة:المبحث السابع 
التفاعؿ بيف المدرسة كالبيت ضركرة ممحة تتطمبيا مصمحة األطفاؿ ذلؾ أف المدرسة 
كالبيت ىما المسئكألف الرئيسيأف في تربية الطفؿ ،كأف دكر كؿ منيما يكمؿ دكر األخر كمف 

: العكامؿ التي تتحكـ في أىمية ىذا التفاعؿ  مايمى 
أف أعداد التبلميذ في الصفكؼ كبيرة ،كىذا يقمؿ مف نصيب الطفؿ في الحصة  .1

 .الدراسية ،فمف ىنا البد مف ربط المدرسة بالبيت ليتعاكف مف أجؿ الطفؿ 
مف أجؿ  تثبيت الميارات التعميمية التي يتعمميا األطفاؿ في المدرسة فأف البد مف  .2

 المتابعة كاالىتماـ في البيت 
تؤثر المشكبلت األسرية كثيرا عمى تحصيؿ التبلميذ الدراسي ،كمف ىنا البد مف  .3

التعاكف بيف األسرة كالمدرسة ،مف أجؿ مصمحة األطفاؿ ،كيجب أف يقـك ىذا التعاكف عمى 
 :األسس التربكية التالية 

كتبرز أىمية التعاكف بيف األسرة كالمدرسة :التعاون من أجل تحقيق األىداف التربوية - أ
عف طريؽ تنسيؽ الكسائؿ التربكية في ضكء التفاىـ ،كاالتفاؽ ،كالتحديد الكاضح لؤلىداؼ 

 .التربكية في إطارىا الشامؿ 
أف كؿ مف األسرة كالمدرسة الستطيع :التعاون من أجل تحقيق النمو المتكامل  - ب

بمفردىا أف تحقؽ التربية الشاممة لجكأنب النمك المختمفة ،كبما أف النمك عممية مستمرة لذلؾ 
ينبغي تعاكنيما معا في إتاحة فرص النمك كتنكعيا ،بحيث تتفؽ كقدرات الطفؿ كاستعداداتو 

لذلؾ يجب أف تتعاكف كؿ منيما مع األخرل في تنسيؽ .التي تحددىا مرحمة نمكه المختمفة 
 .جكأنب النمك المختمفة كاستكماليا

كثير ما يككف الطفؿ ضحية الصراع الناشئ :التعاون من أجل القضاء عمى الصراع - ت
عف التعارض كجيات النظر كالحكـ عمى ألدكر التعميمية بيف األسرة كالمدرسة ،لذلؾ يسعى 
أف يككف ىناؾ تناسقا في األمكر بينيما ،كتجنب الحيرة كالصراع التي يعشيا الطفؿ كتؤثر 

 .في تشكيؿ شخصية كتعرضو إلمراض نفسية كعضكية
يقصد بالفاقد التعميمي عدـ تحقيؽ عائد تربكم :التعاون من أجل تقميل الفاقد التعميمي - ث

يتكافأ مع الجية كاالتفاؽ الخاص ببرنامج تربكم معيف في فترة زمنية معينة ،كقد يككف   
كينشأ الفاقد التعميمي نتيجة المشاكؿ أسرية أك . الفاقد في كـ التعميـ أك تكعو المطمكب
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اجتماعية أك اقتصادية أك مدرسية ،أك غيرىا ،لذلؾ يصبح التعاكف بيف األسرة كالمدرسة 
 ضركريا لتبلقي الفاقد

مف المعركؼ أننا نعيش في عصر يتسـ :التعاون من أجل التكيف مع التغير الثقافي - ج
بالتغير الكبير مف حيث السرعة كالكـ كالكيؼ ،كـ أف التربية ىي الكسيمة الفعالة اإلحداث 
التكافؽ مع التغير الثقافي ،لتككيف النظرة العقمية المتجددة لتقبؿ التغير كمعايشتو كتكجييو 

 .لصالح المجتمع
ىنا فأننا نجد أف التعاكف بيف األسرة كالمدرسة يككف ضركريا لتقريب كجيات النظر ومن 

 العصر       1،كتحديد اتجاه مكحد ك تحقاؽ مكاقؼ متشابية تجاه التغير الثقافي في ىذا
. أشكال التعاون بين األسرة والمدرسة :المبحث الثامن 

تتركز مظاىر التعاكف بيف األسرة كالمدرسة في المقاءات بيف اآلباء كالمدرسيف مف خبلؿ 
المجاالت التالية مجالس اآلباء كتبادؿ الزيارات بيف اآلباء كالمدرسيف يتعرؼ اآلباء مف 
خبللو الى مختمؼ أنشطة أبنائيـ في المدرسة كتتبادؿ فيو كؿ مف األسرة كالمدرسة الثقة 

: كالمعمكمات كاآلراء كنذكر منيا مايمي
تعمؿ المدرسة عمى تكطيد العبلقة بيف اآلباء حيث تدعكىـ لزيارتيـ :زيارة الصفوف .1

كزيارة صفكؼ األبناء ،فيذا يعطي لمطفؿ حيكية كنشاط أماـ كلده كيشعر باألىمية ككذلؾ 
يتمكف اإلباء  مف األطبلع عمى تنظيـ المدرسة كطريقة تعامؿ المدرس مع التبلميذ 

اىتمت المدرسة القديمة بحشك التبلميذ بالمعمكمات بينما المدرسة الحديثة :جماعة النشاط.2
ينمك التمميذ الكامؿ عف طريؽ األنشطة ،مثؿ نكادم العمـك كالفنكف كنكادم المغات ،كغيرىا 
كىذه النشاطات ليا أىمية كبيرة في نمك التبلميذ كنمك االتجاىات السميمة لدييـ ،كيشارؾ 

. فييا اآلباء بشكؿ مباشر كغير مباشر كالييئة التدريسية كاألدارية
تعقد الندكات لتناكؿ المكضكعات التي تيـ التبلميذ أك أكلياء األمكر،كمنيا :الندوات.3

المناىج كمشكبلت التبلميذ ،اإلرشاد النفسي كاالجتماعي مكضكعات أدبية أك ساسية ،ككؿ 
. ىذا بيدؼ تكعية الناس كزيادة التفاعؿ بيف األسرة كالمدرسة 

                                                           
،ص ص 1990،دارا لفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ، 2طالطفل واألسرة والمجتمع ،عصاـ نمركعزبز سمارة ،1
،108،110 
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 كىي نشاطات تربكية يخطط ليا الطبلب مع معمميـ لتحقبؽ  :المشروعات والمشاغل.4
ىدؼ منشكد كيكسب الطبلب مف خبلليا ايجابية با إلضافة إلى الخبرات الفنية بالميارات  

تتككف ىذه المجالس لمبحث عف المشكبلت التي يكاجييا :مجالس اآلباء والمدرسين .6
التبلميذ كلزيادة التعاكف بيف األسرة كالمدرسة مف أجؿ تحقيؽ النمك المتكامؿ لمتبلميذ ،حيث 

يقدـ اآلباء كالمدرسيف مف خبلؿ مقترحاتيـ كمساعدتيـ مف اجؿ تنمية المدرسة كتقديـ 
 1.الخدمات ليا

. وسائل االتصال بين المدرسة واألسرة:المبحث التاسع 
تشترؾ العديد مف الييآت كالكثائؽ الرسمية كغير الرسمية في تكطيد العبلقة بيف 
األسرة كالمدرسة كتقؼ مبدأ منيعا أماـ كؿ ماقد يعيؽ أك يعرقؿ ىذه الشركة االجتماعية 
الضركرية ليس بالنسبة لممؤسستيف فقط كأنما بالنسبة لممجتمع ككؿ كلعؿ مف أىـ ىذه 

: الكسائؿ 
تعتبر كاسطة بيف "كىك كثيقة خاصة بالتمميذ حيث جاء في مقدمتيا :دفتر المراسمة -1

المؤسسة المدرسية كأسرة التمميذ ككسيمة اتصاؿ بيف اإلدارة كاألساتذة مف جية كاألكلياء مف 
جية أخرل ،ىدفيا تمكيف أسرة التمميذ كأكليائو مف أداء الدكر التكميمي المطمكب منيـ مف 
خبلؿ متابعة عممية تمدرس أبنائيـ كاالطبلع عمى نشاطيـ داخؿ المؤسسة كالتغيبات  ك 
السمككيات التي تسجؿ عمييـ ككذلؾ معاينة النتائج المدرسية التي يحصمكف عمييا  مف 

خبلؿ الفركض كالكجبات المقررة عمييـ ،كبصفة عامة مشاركة األسرة ك األكلياء المدرسية 
كالتكامؿ بينيما بما يكفر الظركؼ المناسبة كالشركط المبلئمة لتحقيؽ النتائج المنتظرة في 

صالح التبلميذ ،كبناء عمية فأنو يطالب مف أكلياء التبلميذ المدكاكمة عمى تفقدىا كاالمضاء 
 2"عمييا

كتعد بطاقة تعريؼ لمتمميذ يسمح لو بالدخكؿ الى حـر المؤسسة التربكية 
باستظيارىا،كفييا أحكاـ خاصة بالتمميذ كأحكاـ خاصة بالعبلقات بيف األكلياء كالمؤسسة مف 

قرار )نظاـ الجماعة التربكية المطبؽ في المؤسسات المدرسية كالمتعمقة بالتبلميذ كاألكلياء 
يقـك األكلياء :94،حيث جاء في نص المادة  (26/16/1991المؤرخ في 778كزارم رقـ 

                                                           
-107،ص ص ،2000بدكف ط،دارصفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطفل واألسرة والمجتمع ،حناف عبد الحميد العناني ،1

109 
 .نقبل عف مقدمة الدفتر المدرسي2
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في أطار التكامؿ بيف األسرة كالمدرسة بمتابعة تمدراس  أبنائيـ كالمكاظبة  عميو ،في المادة 
تنظيـ المؤسسة لقاءات دكرية بيف األكلياء كالمعمميف كاألساتذة ىدفيا أقامة حكار مباشر :96

بيف األسرة ،كتمتـز األطراؼ المذككرة بالمشاركة فييا بما يخدـ مصمحة التبلميذ كيرفع 
المردكد المدرسي ،كيسجؿ لمتبلميذ فييا جزء مف النظاـ الداخمي لممدرسة الخاصة بو 

كجزء لممراقبة المستمرة،كتكصيات مصالح حفظ الصحة . ،كجدكؿ االختبارات الفصمية
. المدرسية كالغيابات كمبلحظات اتصاؿ اإلدارة كاألكلياء 

بالرغـ مف األىمية البالغة ليذه الكثيقة كالقناة االتصالية فأننا نبلحظ إىماؿ كبير يطاؿ ىذه 
القناة كبالتالي غياب اتصاؿ فعاؿ بيف األسرة كالمدرسة كمنو ضعؼ التحصيؿ الدراسي 

لمتمميذ 
الطفؿ يقضي في المدرسة كقتا قصيرا مقارنة بالكقت الذم :زيارة األولياء لممدرسة .2

يقضيو في المنزؿ ،كلذا كجب أف تككف الصمة بيف المنزؿ كالمدرسة قكية حني يتعاكف  في 
تربية الطفؿ عمى أحسف كجو ،كحتى ال تتعارض   التربية فييا فييدـ أحدىـ ما بني 

األخر،فالمدرسة كحدىا مف غير تعاكف البيت معيا ال تستطيع  أف تربي الطفؿ كتشير كؿ 
البحكث الي األثر السيئ الذم ينجـ عف اتخاذ اآلباء لمكقؼ المعارضة أك عدـ المباالة،كما 

. أنيا تشير ألى اآلثار البناءة لمتأييد الكاعى مف قبؿ األباء
كتسمح زيارة األكلياء لممدرسة في تشكيؿ نكع مف المقاببلت الفردية كالتي ىي في 

العادة لمبحث في األمكر الخاصة كليست العامة ،كا التفكؽ الدراسي  كأنخفاض التحصيؿ  
 1.كاليركب مف المدرسة 

تحدد أدارة المؤسسة التعميمية يـك يستقبؿ فيو األستاذ :أيام استقبال األساتذة لألولياء .4
أكلياء التبلميذ كيككف خارج أكقات عممو ،كفي ىذا اليـك كالساعة المحددة كالمسجمة في دفترة 
المرسمة الخاص بالتبلميذ يمكف لمكلي أذاما أرد االتصاؿ بالمدرسة كتكضيح بدلي بو لو أك 

العكس  
تقـك أدارة المؤسسة التعميمية بمنع التبلميذ في حالة غيابيـ مف الدخكؿ :مراسالت الغياب.5

أال بمبرر يبرركف بو غيابيـ كيككف ذلؾ بإحضار الكلي أك شيادة  طبية تثبت عجزىـ عف 
المجئ في اليـك المتغيب 

                                                           
 27المرجع السابق ،صأيرفنج ستاكت كجريس النجدكف،1
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تحتفظ الرقابة العامة في المؤسسة التعميمية بأكراؽ إجابات : أورق إجابة التالميذ.6
التبلميذ في أرشيؼ المدرسة لمدة ثبلث سنكات ألم    احتجاج مف طرؼ التبلميذ كأكليو 
،كما أف االحتفاظ بأكراؽ إجابات التبلميذ تعد طريقة جيدة نكثؽ بيا مجيكد التبلميذ ،كىنا 

الذم سبؽ ذكره مف قبؿ 26/10/1991بتاريخ 778مف القرار الكزارم رقـ 61تنص المادة 
يجب ألف تككف الفركض كاالختبارات لمتبلميذ لبلطبلع عمى العبلمات الممنكحة كتقديـ "

. مبلحظاتيـ
ترسؿ إلى أكلياء التبلميذ عف طريؽ البريد العادم نياية كؿ فصؿ :كشوف النقاط .7

دارسي لتطع األكلياء عمى نتائج أبنائيـ في مختمؼ المكاد الدراسية كمبلحظات مدرسييـ 
حكؿ نشاطيـ كسمككيـ ،كما يحدد في كشؼ الثبلثي األخير مصير التمميذ الدراسي باالرتقاء 

مف مستكل ألخر أك   الرسكب أك التكجيو لمحياة العممية تمؤل ىذه الكشكؼ مف طرؼ 
المدرسيف اعتمادا عمى نتائج التبلميذ في االختبارات كالفركض كتقييـ العمؿ المنجز داخؿ 
الصؼ أك خارجو كتكقع مف طرؼ المدير بعد االطبلع عمييا كمكافقة مجمس األقساـ الذم 

تقـك المؤسسة بتبميغ "778مف القرار66يعقد نياية االمتحأنات الفصمية ،كتنص المادة 
التبلميذ كأكليائيـ النتائج المدرسية بصفة دكرية منتظمة حسب الطرؼ كبكاسطة الكثائؽ التي 

تحددىا التعميمات الرسمية  
ىي جمعية مف الجمعيات الثقافية كالرياضية كالمنظمة بقأنكف :جمعية أولياء التالميذ .8

الجمعيات الثقافية كالرياضية كالتي يجب أف تككف معتمدة مف طرؼ كزارة الداخمية طبقا 
. يتعمؽ بالجمعيات 04/19/1990مؤرخ في 90/31لمقأنكف 

فأف لجمعية أكلياء التبلميذ دكر فعاال في مساىمتيا في ربط الصمة بيف األسرة كالمدرسة 
،كتساىـ في كثير مف األحيأف في مساعدة المدرسة في المياديف االجتماعية كالترفييية ،كما 

 1تساىـ في حؿ بعض مشاكؿ المدرسة كخاصة ما يتعمؽ بمتابعة تمدراس التبلميذ
 
 
 
 

                                                           
-205،ص ص،2006بدكف ط ،عنابة ،الجزائر ،دار العمكـ لمنشرك التكزيع ،عمم األدارة المدرسية ،محمد بف عمكدة ،1
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 :الفصل خالصة 
مف خبلؿ ما تطرقنا لو في ىذا الفصؿ تبيف لنا أف لمكسط ألسرم عبلقة بالنجاح المدرسي 

شكاؿ االتصاؿ بيف األسرة كالمدرسة ،األمر  ،مف حيث مبررات التعاكف كأىمية التعاكف كا 
الذم يجعمنا ندرؾ األىمية البالغة لمختمؼ ىذه األبعاد التي تطبع المبلمح األساسية لؤلسرة 
فينعكس ذلؾ عمى أداء المدرسة لمياميا التربكية التثقيفية كعميو فأف الطفؿ يككف تحصيمو 

مرتفعا كمما كأف محاطا باالىتماـ كالرعاية مف طرؼ األكلياء ككذلؾ كمما كأف التعاكف 
كاتصاؿ بيف األسرة كالمدرسة يككف كذلؾ التحصيؿ ألدرسي مرتفع 
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: تمييد 
 في التعميـ كالعمؿ المدرسي أكاألداءالكفاءة أكيعتبرالتحصيؿ الدراسي مستكل مف األنجاز

 المتعمـ خبلؿ العممية التعميمية التي يشترؾ فييا مجمكعةمف الطبلب إليوالجامعي يصؿ أك
 عف طريؽ استخداـ االختبارات أككالمعمـ كتجرم تقدير بكاسطة المدرسيف بصكرة شفكية 
 ميمة معينة ييـ أك الطالب لعمؿ ألداءالمختمفة المخصصة لذالؾ كقد يككف التحصيؿ ناتجا 

فييا الناحية الكمية كالكيفية 
تعريف التحصيل الدراسي :األولالمبحث

: لغة
جاء في لسأف العرب حصؿ الحاصؿ مف كؿ شيء مابقى كثبت كذىب ما سكاه يككف في 

 يحصؿ حصكال كالتحصيؿ تمييزما يحصؿ تحصؿ الشيء كنحكىا حصؿ األعماؿالحساب ك
 تجمع كثبت الشيء

كما جاء في معجـ الرائد حصؿ يحصؿ  حصكال كمحصكال بمعنى حدث ككقع كثبت كذىب 
 العمـ حصؿ عميو أكما سكاه ككجب كناؿ حصؿ يحصؿ حصبل نالو حصؿ تحصيؿ الشيء 

كنالو 
:  اصطالحا 

 اتخذكا كجيات نظر متعددة إذاالعمماء كالباحثيف لـ يستقركا بعد عمى معنى كاحد كاضح لو 
 بمثابة عممية اكتساب لممعمكمات كالمعارؼ المدرسية بطريقة منظمة بأنومنيا مايؤكد 

كيستدؿ عميو في ضكء استجابات التبلميذ كالطمبة عمى ماتتضمنو االختبارات المدرسية 
 أكجو كجو مف بأنو كمنيا ما يؤكد االختياريةاألخرل الكاقؼ أككاالختبارات التحصيمية 

 كاألنجاز المحقؽ كمنيا ما يؤكد عمى العمؿ المدرسي األداء الكفاءة في إماألنجاز الدراسي 
المقصكد كالمكجو فقط كمنيا مايدمج مايحصمو الفرد مف معمكمات كخبرات بطريقة غير 

مقصكدة كغير مكجية كيعتبر ذالؾ تحصيبل كبالرغـ مف ىذا االختبلؼ في كجيات النظر 
 كأنو مف الضركرم  قياسو األبعاد عممية التحصيؿ الدراسي متعدد أف الكؿ يتفؽ عمى إالأف

 1.الطالب كفؽ االختبارات التحصيمية المقننةأك لمتمميذ األكاديميلتقييـ المستكل 
                                                           

، كالطباعة لمنشر كالتكزيع األمؿ عمى  التحصيؿ الدراسي في المرحمة الثانكية، دار ألدرسيبرك محمد،  أثر  التكجيو  - 1
. 28-27، ص (ط.د)
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أنو استيعاب التبلميذ لمدركس كاجتيادىـ في المكاد الدراسية :كيعرفو محمد مصطفى  زيدأف 
 1كيستدؿ عميو مف خبلؿ درجات االمتحأنات التي يتحصؿ عمييا التبلميذ

ككذالؾ يعرؼ التحصيؿ الدراسي عمى أنو احد الجكأنب اليامة في النشاط العقمي الذم يقـك 
 ارتباطا بالنكاتج المرغكبة أكثربو الطالب كالذم يظير فيو اثر التفكؽ الدراسي فالتحصيؿ ىك

 2.لمتعميـ
 التحصيل الدراسي أنواع:المبحث الثأني

يمكف تمييز نكعيف مف التحصيؿ الدراسي ىما التحصيؿ : التحصيؿ الدراسيأنكاع-2-1
 بتأخرالدراسي الجيد كالذم يكافقو النجاح المدرسي كالتحصيؿ الدراسي كالذم يعرؼ 

. الدراسي
كيقصد بو النجاح المدرسي كالذم ىك عبارةعف بمكغ التمميذ :التحصيؿ الدراسي الجيد-2-2

 يعكس كاقع المدرسة ألنومستكل معيف مف التحصيؿ كالذم تسعى المدرسةمف اجؿ تحقيقو 
. كدكر النظاـ التربكم في تجسيد العممية التربكية في المحيط التربكم

 احد المكاد أك دكف مستكل في احد االختيارات أداءىك :التحصيؿ الدراسي الضعيؼ-2-3
 الدراسي الذم يقصد بو التخمؼ الدراسي الذم يحصؿ في تحصيؿ الفرد التأخرىكأكالدراسية 

ذاالمتعمـ كيعتبر التمميذ   ظير ضعفا ممحكظ في تحصيمو الدراسي بالنسبة لممستكل متأخرا 
الدراسي مشكمة تربكية نفسية التأخرالمنتظرمف التبلميذ العادييف في مثؿ مجالو الدراسي ك

 المدرسية فدرسكا بعادىا اإلدارة المربيف كعمماء النفس كأنظاركاجتماعية كاقتصادية لفتت 
 أكنقص أك كطرؽ عبلجيا كيحددىا حامد عبد السبلمزىرأنأنو في حالة ضعؼ كأسبابيا

درجة أكأنفعالية بحيث تنخفض نسبة أكجسمية أك نتيجة لعكامؿ عقمية ألتحصيمياكتماؿ النمك 
 3نسبة الذكاء عف المستكل العاليأك

شروط التحصيل الدراسي :المبحث الثالث
:  ذاتية تتمثؿ فيكأخرلىناؾ  شركط مكضكعية 

: الشركط المكضكعية الخارجية كتشمؿ-3-1
                                                           

. 401، كائؿ لمنشر كالتكزيع ، عماف ، ص تدني  مستوى  التحصيل واالنجاز :عمر عبد  الرحيـ نصر اهلل- 1
،  الكراؽ  لمنشر كالتكزيع، عماف،  ص 2004، 1، طعوامل  التحصيل الدراسي في المرحمة  الجامعية:مصمح الصالح-2

26 .
. 11ـ، ص 22002، ب ط، عالـ  الكتب  عيف شمس، القاىرة التوجيو  واالشارد النفسي:حامد عبد  السبلـ زىراف- 3
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 أسرعمف سيؿ حفظ الكممات ذات المعأني في كقت -
 يثبت فاألكؿالتكرارالمكزع لعدد مرات الحفظ خير مف التكرار المركز في زمف متصؿ -

 أطكؿالمعمكمات لمدة 
 تساعد عمى سرعة الحفظ فأنيا القراءة إثناء اتخذ الفرد نغمة معينةإذا-
 متعددة إلىأجزاءغيرىا فيجب تقسيميا أككانت المادة المراد حفظيا كبيرة كقصيدة شعرية إذا-

 منطقي أساسعمى 
 حتى يعرؼ األخرلمحفظو يقـك بعممية تسميع ذاتي بمف الحيف كأفيجب عمى الفرد -

 التي لـ يحفظيا األجزاء
: الشركط الذاتية الداخمية كتشمؿ-3-2
 مرت بخبرتو بأف عدد المرات البلزمة أككانت مكضكعات الحفظ ذات صمة بالشخص إذا-

لحفظيا تككف اقؿ مف غيرىا  
كأف سميما متخذا  ىيئة المتطمع المنصب مسبقا عمى إذاكذالؾ الكضع الجسمأني لمفرد -

 في الحفظ أسرعنفسو طابع األنتباه كاالستعداد لتمقي المعمكمات فأنو يككف 
 كبير في سرعة الحفظ مثبل شخص قمؽ كمكتب تأثير حالة الفرد الجسمية كالنفسية أف-

  زمف طكيؿ لحفظ مكضكع ما إلىيحتاج 
 1 اثر الذكاء الشخصي لمفرد في سرعة التحصيؿ كقكة التعميـأنكار اليمكف أيضا-
 

  

                                                           
-168ق، ص 1416-1996، بيركت لبناف، 1،  دار الكتب العممية ، ط عمم النفس:كامؿ  محمد محمد عكيضة - 1

169 .
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 التحصيل الدراسي أىداف وأىمية:المبحث الرابع
 الحصكؿ عمى األكإللىييدؼ التحصيؿ الدراسي في المقاـ : التحصيل الدراسيأىداف

المعارؼ كالمعمكمات كاالتجاىات كالميكؿ كالميارات التي تبيف مدل استيعاب التبلميذ لـ يتـ 
:  عديدة يمكف تحديدىا فيما يميأىدافوتعممو في المكاد الدراسية المقررة كعمى العمـك فأف

الكقكؼ عمى المكتسبات القبمية مف اجؿ تشخيص كمعرفة مكاطف القكة كالضعؼ لمتمميذ -
الكشؼ عف المستكيات التعميمية المختمفة مف اجؿ تصنيؼ التبلميذ تبعا لمستكياتيـ تمؾ  -

بغية مساعدة كؿ كاحد منيـ عمى التكيؼ مع كسطو المدرسي كمحاكلة ارتقاء مستكاه 
التعميمي 

قياس ماتعممو التمميذ مف اجؿ اتخاذ اكبر قدر ممكف مف القرارات المناسبة التي تعكد -
عمييـ بالفائدة 

 كالخبرات التعميمية المقررة حسب المعطيات المتجمعة مف اجؿ استغبلؿ األنشطةتكييؼ -
القدرات المختمفة لمتبلميذ 

--عدـ مكاصمة تمقي خبرات تعميمية أكتحديد مدل فاعمية كصبلحية كؿ تمميذ لمكاصمة  -
 تحسيف كتطكير العمميةالتعميمية باإلضافةإلى

فالتحصيؿ الدراسي يسعى لتحقيؽ غاية كبرل كىي تحديد صكر االداءات الفعمية الحقيقية -
 1لمتبلميذ كالتي مف خبلليا يتـ مستقبميـ الدراسي كالميني

 كبيرة في العممية التعميمية التربكية أىميةيعد التحصيؿ الدراسي ذك: التحصيل الدراسيأىمية
 المتعممكف إلييا مخرجات التعميـ الذم يسعى أىـككنو مف 

 كالمربيف باعتباره اإلباءكيعتبر التحصيؿ الدراسي مف المجاالت اليامة التي حظيت باىتماـ 
 تزكيد الفرد بالعمـك كالمعارؼ التي تنمي مداركو كتفسح إلى التربكية التي تسعى األىداؼاحد 

 النظاـ إلييا التي يسعى األىداؼ تمؾ أف لتنمك نمكا صحيحا كالكاقع لشخصيتوالمجاؿ 
 2 ما ىك ابعد مف ذالؾ كىك غرس القيـ االيجابية كتربية الشعكبإلىالتعميمي 

خصائص التحصيل الدراسي  :لخامسالمبحث ا
                                                           

دراسة ميدانية نظرية لمطمبة الجامعييف ،اثرالتوجيو المدرسي عمى التحصيل الدراسي في المرحمة الثانوية:بركمحمد- 1
 215,216ص،2010األمؿ،دار ،المشتغميف بالتربية كالتعميـ 

شيادة مكممة  لنيؿ ،التوجيو بالرغبة وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ سنة اولى ثانوي:رابح مدقف كنعيمة لعكر- 2
 26,27ص,2013,2014،كرقمة ،دراسة ميدانية بثانكية المصالحة ،درجة الماجستير
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: يتميزالتحصيؿ الدراسي ببعض السمات كالخصائص تتمثؿ فيما يمي 
مجمكعة مكاد لكؿ كاحدة معارؼ خاصة بيا أكأنو محتكل منياج مادة معينة -
 عف االمتحأنات الفصمية الدراسية الكتابية اإلجاباتيظير التحصيؿ الدراسي عادة عبر -

. كالشفيية
 التبلميذ العادييف داخؿ الصؼ أغمبيةالتحصيؿ الدراسي يعتني بالتحصيؿ الدراسي لدل -

. كالييتـ بالميزات الخاصة 
 كمعايير جماعية أساليب جماعي يقـك عمى تكظيؼ امتحأنات كأسمكبالتحصيؿ الدراسي -

 1.اصدرااألحكاـمكحدة في 
العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي :السادسالمبحث

 الفركؽ الفردية مف الناحية العقمية تمعب دكرا كبيرا في أفترل الباحثة :العامؿ العقمي-7-1
 تكقفت ىذه  إذامستكل المردكد الدراسي حيث يتكقؼ نجاح التمميذ عمى قدراتو العقمية خاصة

.  كرغباتو في المادة التي يدرسياميكال تواالستعدادات مع 
كيمثؿ التعرؼ عمى مختمؼ العادات الدراسية الجيدة لدل التبلميذ طريقة غير كافية لتفسير 

 األخرقدراتيـ التعميمية ،فقد يجتيد بعضيـ دكف مردكد تحصيمي جيد،كقد يتكاسؿ البعض 
 متغير الذكاء يساىـ أف الحصكؿ عمى نتائج دراسية عالية ىذا ما يسمح بالقكؿ إمكأنيةمع 

.  عمى المردكد الدراسيالتأثيربصكرة فعمية كاضحة في 
 محمد مصطفى زيدأف كجكد عبلقة كطيدة بيف أجراىا بعض الدراسات مثؿ التي أكدتفقد 

يتناقص في درجة الذكاء أك مستكل التحصيؿ الدراسي إلىأفالمتغيريف ،حيث تكصؿ 
 دكافع بعض إشباعيؤدم مجمكع األحباطات كعدـ :العامؿ النفسي األنفعالي-7-2

 حاالت مف االكتئاب كالحزف كالعزلة داخؿ القسـ مما يؤثر ذالؾ عمى قدرة إلىالمراىقيف 
.  كالتركيزاألنتباه

 كمجمؿ األنفعاالت كاألنطكاء حكؿ الذات كالقمؽ المزاجيةلذالؾ تحفز بعض السمات 
عمى العكس أك فيو سمبا التأثير مستكل التحصيؿ الدراسي كاضطراباتكالتكتر كالخكؼ عمى 

.  زيادة في درجة التحصيؿإلىيؤدم تكفر التكازف النفسي كغيره مف األنفعاالت المتزنة 
                                                           

 أثر التعميـ التحضيرم عمى التحصيؿ  الدراسي في مادة الرياضيات ، رسالة ماجستير  غير منشكرة، ،أحمد مزيكد- 1
. 184، ص 2009، 2008جامعة بكزريعة ، 
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،الخكؼ كنقص الثقة في اإلحباط عكامؿ الحرمأف،الغيرة ،أفكقد بيف رفيؽ صفكة مختار 
 عمى التحصيؿ الدراسي باعتباره عكامؿ التأثير تشكؿ عائقا ميما في الكآبةالذات ،األنطكاء ك

. اإلطبلؽمشجعة عمى 
 ىناؾ مف أف زكريا الشربيني لبعض الحاالت الخاصة بيذه المكاقؼ حيف كجد أشاركما 

 إلى منبكذ مما يؤدم بو ذالؾ بأنو لذاتو االجتماعية فيشعر إرضاءالتبلميذ مف اليجد 
.  بنفسو تدريجياتفتوفقدأف

ضربات الصحية الجسمية عامبل ميما أنإالتتصكر الباحثة :العامؿ الصحي كالجسمي-7-3
 الدراسي تبعا لما ينجـ عف ذالؾ مف قابمية لمتعب كعدـ القدرة عمى بذؿ إحداثالتأخيرفي 

. الجيد المطمكب 
 الصحة الجسمية في تركيز كأنتباه التمميذ كمثابرتو عمى الدراسة ،كتؤدم أىميةتتجمى 
.  عف اىتماماتو الدراسية كضعؼ قدراتوإلىاإلشغاؿلمرض المزمف  ا بمرض ما خاصةإصابتو
 ألجيزة الكظيفية االضطرابات المزمنة كاإلصابةباإلمراض عبد الرحمأف محمد النجارأفأكد

 عمى نشاطات التأثير الغدد كغيرىا مف المشاكؿ الصحية مف شأنيا إفرازاتالجسـ كعدـ اتزأف
. الفرد كعرقمة العمؿ المدرسي لمتمميذ المصاب

يساىـ العامؿ االجتماعي بقسط كبير في تحديد مستكل التحصيؿ :العامؿ االجتماعي-7-4
 ىذا العامؿ تكمف في طبيعة الجك العائمي إطار خاصية تدخؿ في أىـالدراسي كلعؿ 

  النفسي لؤلمف المريح يعد مصدر فالجك المنزليكالتكافؽ النفسي االجتماعي في المدرسة ،
 إثناء االبف ذاتو كراحة بالو ،مما يساعده عمى التركيز كاألنتباه التمميذكالمادم كفيو يجيد 

  العبلقة بيف التمميذ كالمدرس مف تؤثر نكعيةمذاكرتو الخاصة في المنزؿ كداخؿ القسـ ،كما 
.  في التحصيؿ الدراسيأخرلجية كبيف زمبلئو مف جية 

 بقدر كبير في تكجيو مختمؼ نشاطاتو نحك ذاتوتسميـ اتجاىات الفرد :العامؿ الذاتي -7-5
.  تحصيؿ دراسي جيدإلى حيث تؤدم فكرة التمميذ االيجابية  عف ذاتو سمككا توك
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 مظاىر ىذه الصكرة االيجابية عف الذات ،الثقة بالنفس كبالكفاءات الذاتية التي تدفع أىـ
 الصفات النفسية التي تعزز أىـ الراقي كالجيد دكف الشعكر بالخكؼ كىي تعتبر مف إلىاألداء

 1 تحقيؽ مردكد مرتفعإلى النفسي كيؤدم تكفرىا عند التمميذ كاإلحساسباألمفتحقيؽ الذات 
يحفز تنكع كسائؿ كطرؽ التعميـ التمميذ عمى المثابرة كاالستيعاب :العامؿ المدرسي-7-5

 حاجاتو كعمى تحسيف العبلقة بينو كبيف المعمـ كزيادة  التفاىـ بيف االثنيف إشباعكيعمؿ عمى 
.  دافعية التمميذ لمتركيز كاألنتباه كالتعميـ كاالجتيادإثارة يرفع مف  درجة كىذا،

تعتبر ىذه الدافعية عف درجة القكة الداخمية التي تضغط عمى التمميذ لتحقيؽ طمكحاتو 
. الدراسية
 ألنجاز النجاح كالتفكؽ ،كتحركيا ممكات الفرد الذاتية لتعمؿ الرغبة القكية تمؾ أيضاكىي 
 تدىكر مستكل إلى جيدىا لبمكغ اليدؼ كيؤدم األنخفاض في شدة ىذه الرغبة بأقصى

 . 2التحصيؿ الدراسي
مف اجؿ ذالؾ تؤثر عدة عكامؿ عمى الدافعية حتى تسمح برفع اك خفض المردكد الدراسي 

. لمتمميذ
 عناصر التفكؽ حيث يحفزاالستمرارفي بذؿ الجيد كالعـز عمى أىـالتي تعد مف :المثابرة

 كبالتالي تحقيؽ النجاح األداء الحصكؿ عمى مستكل عاؿ مف إلىتحمؿ المصاعب 
مكأنيةكيعبر عف طاقة اكتساب المعرفة كسعة تقبميا :االستعداد  درجة إلى الكصكؿ أكا 

الكفاية كقكة التعمـ 
كيككف باالستجابة لمظكاىر التعميمية ،فيصبح أندفاعو الداخمي قكيا لرفع مستكل :الحماس

. تحصيمو الدراسي
 

قياس التحصيل الدراسي :السابعالمبحث  
                                                           

  عمى التحصيلوأثرهالمعاش النفسي لدى المراىقات المصابات بداء السكري المرتبط باالنسولين :زلكؼ منيرة- 1
 68ص،2011،الجزائر،ط,د،دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،لدراسيا
 لمطمبة الجامعييف ميدانية دارسة نظريو،المرحمة الثانويةأثر التوجيو المدرسي عمى التحصيل الدراسي في :بركمحمد 2

 217,218ص2010 كالتكزيع ،لمطباعة كالنشر ،دار األمؿ بالتربية كالتعميـالمشتغميف 
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 العممية العممية الفنية التي تيتـ بأنياتعرؼ التربية :قياس التحصيل الدراسي-7-1
بشخصية الفرد ككؿ مف خبلؿ التفاعبلت كالتبادالت بيف مككناتيا الكثيرة ىدفيا الكصكؿ 

 عممية بناء كتحرر ،الغرض أيضابأنيابالفرد ليكيؼ نفسو مع نفسو كمع مجتمعو ،كما تعرؼ 
 كفي سمككيـ سكاء كأف سمككا معرفيا يرتبط بالمكاد اإلفراد تغييرات مرغكبة في إحداثمنيا 

 تستيدؼ تربية إيأنيا حركيا أك نفسيا أك سمككا كجدأنيا أك بالمدرسة يستعممكنياالدراسية التي 
 يكاجو كيحؿ المشكبلت العديدة المتزايدة التي سكؼ يكاجييا ،كأف أفالفرد الذم يستطيع 

 قياس مدل حدكث إلىيكيؼ نفسو مع نفسو كمع مجتمعو بنفسو ،كعمى ىذا تمجا المدرسة 
التغييرات في محتكيات التحصيؿ مف المعارؼ كالخبرات كالميارات المتعممة مف خبلؿ 

 قياس نكاتج التعمـ المدرسي كميا كالقدرة عمى أساساإلىاالختبارات التحصيمية التي ترمي 
التعمـ عمى مكاقؼ اثأرالفيـ كاالستيعاب كاألنتفاع بالمعمكمات في حؿ المشكبلت كتطبيؽ 

 التعمـ مف تغيير في أحدثو ما باإلضافةإلىالحياة ،بجأنب قياس كمية المعمكمات كتذكرىا ،
 كقدراتو عمى النقد كالبناء األمكر تفكير التمميذ كاتجاىاتو النفسية كطريقتو في معالجة أسمكب

تقأفكالتمحيص   ما أكتسبو مف ميارات كخبرات مفيدة كذالؾ كمو مف أجؿ التحقؽ مف كا 
. حدكث كفاية ىذا التعمـ مف عدمو 

 فيما يتصؿ بما لدييـ مف اإلفرادكتتمثؿ عممية قياس التحصيؿ في دراسة الفركؽ بيف 
معرفة كميارات كاتجاىات كقدرات عمى التحصيؿ ، كما شابو ذلؾ كعندما نكاجو بمشكمة 

، إعطاءه نفرؽ بيف ما ىك قادر عمى عممو نتيجة أفقدرات الفر ، فأنو مف الكاجب عمينا 
التدريب المبلئـ في مجاؿ معيف ، فككف احد الطمبة متفكقا في مرحمة تحضيرم طب ، مثبل 

 أف سيصبح طبيبا ناجحا في المستقبؿ كلكننا ال تقدر بأنو، فأف ذلؾ قد يدفعنا لنتكقع لو 
 يتـ لو التدريب المطمكب أف الزائدة الدكدية قبؿ استئصاؿ عممية جراحية ال إلييإجراءنطمب 

 الحقيقي الذم يمكنو ـ ىذا الفرؽ الذم نممسو بيف قدرة الفرد عمى التعمـ كالتعؿأفعمى ذلؾ ،
 بعيف أخذىا الميمة التي يجب األمكر يحصؿ عميو نتيجة التدريس المناسب يعتبر مف أف

 . عممية تقكيـ مف ىذا النكع بأماالعتبار عند محاكلة القياـ 
 تساعدنا في التنبؤ بما سيككف أف الفحكص المصممة لقياس التحصيؿ التي يككف ىدفيا أف

عندما نككف في الجامعة ىي مف نكع فحكص القدرات .عميو مستكل تحصيمنا مستقببل 
الفحكص التي تعطى في نياية الفصكؿ الدراسية في حالة المكاضيع المدرسية المختمفة إما،
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 تيتـ بمقدار ماتعممو الفرد فعبل ، كعمى كؿ حاؿ فأف ألنيافيي مف نكع فحكص التحصيؿ ،
 التحصيؿ أفكبل مف ىذيف النكعيف مف الفحكص يقع ضمف فحكص القدرات،كمعمـك 

 بنفسو ،كذالؾ نظرا الختبلؼ األستاذالدراسي يقاس بالمدرسة باختبارات تحصيمية يعدىا 
 1األىداؼ

 
 
 
 
 

  

                                                           
 284ق،ص1426/2005،عماف،2،دار الفكر ،ناشركف كمكزعكف،طعمم النفس العام: يكسؼ قطامي،عبد الرحمانعدس1
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: خالصة الفصل
 التحصيؿ الدراسي يعتبر معيارايكمف في ضكء أفما يمكف استخبلصو في نياية الفصؿ 

تحديد مستكل الطمكح التعميمي لمتمميذ كمصدر تقديره كاحترامو مف طرؼ المحيطيف بو كىك 
 ببعض المتغيرات يتأثرأنو إال عمى قدرات التمميذ كميامو كخبراتو األكلىيتعمد في الدرجة 

منيا تنشئة الكالديف كالرفاؽ كالبيئة كيقاس بالدرجات التي يتحصؿ عمييا التمميذ في 
. االمتحأنات

 



 

 

 ذذ

  



 

 

 ضض
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 .ةاإلجراءات المنيجية لمدراس:أكال
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ال تقؿ مرحمة تحميؿ البيأنات الميدأنية كتفسيرىا أىمية عف بقية مراحؿ البحث : تمييد
االجتماعي األخرل ،حيث يحاكلنا أثنائيا ربط الحقائؽ المتكصؿ ألييا باإلطار النظرم 

كتحديد مدل مطا بقتيا لمكاقع االجتماعي ،أك مخالفتيا لو كذلؾ بتحديد اإلجراءات المنيجية 
لمدراسة ك بتحميؿ البيأنات كتفسيرىا لئلجابة عمى التساؤالت التي أثيرت في الدراسة كالتي 
تدكر حكؿ التكاصؿ بيف أكلياء التبلميذ كالمدرسة كالمتابعة األسرية لمتمميذ كأندماج األكلياء 
في المحيط المدرسي كعبلقتيـ بالتحصيؿ ألدرسي لمتمميذ،كتطرقنا في األخير إلي االستنتاج 

 العاـ لدرسو كالتكصيات كاالقتراحات
 :الدراسة االستطالعية -1

قبؿ بدئنا في العمؿ الميدأني قمنا باستجكاب عينة عشكائية مف أكلياء التبلميذ حكؿ آرائيـ 
كأنطباعيـ فيما يخص مكضكع اتصاؿ األسرة بالمدرسة كأثره عمى التحصيؿ الدراسي ،ككأف 

 .فراد 09سؤالنا المكجو لعينة مككنة مككنة

 ىؿ تعتبر أنمبلتصاؿ بيف األسرة كالمدرسة أثر عمى التحصيؿ الدراسي ؟-
 :ككانتاإلجابة كاآلتي 

أجكبكاا بنعـ أم لبلتصاؿ بيف األسرة كالمدرسة  أثر عمى التحصيؿ الدراسي 06 
أجكبكاا ببل أم أف أغمبية المبحكثيف أجكبكابإمكأنية كدكر االتصاؿ في التحصيؿ 03،ك

 .الدراسي 

كبناءا عمى ىذه النتائج األكلية قررنا البدء في الدراسة الفعمية الميدأنية بثأنكية عبيدم محمد 
 .بزاكيةكنتو كاختيار العينة لمتقصي في مدل مصداقية فركضنا

 :تحديد مجتمع البحث -2
بحثنا يتمحكر أساسا حكؿ إشكالية االتصاؿ بيف األسرة كالمدرسة كأثره عمى التحصيؿ 

الدراسي كلمعرفة قكة العبلقة المكجكدة بيف ىذيف المتغيريف كشدة الترابط بينيما استمـز األمر 
دراسة ميدأنية أجريناىا عمى مجمكعة مف األكلياء كالذيف ىـ جزء مف مجتمع البحث أكلياء 

 .تبلميذ ثانكية عبيدم محمد بزاكية كنتو 
 :عينة البحث .2-1

تمميذ مف الذيف يدرسكف في أقساـ السنة الثالثة ثأنكم أختيرات بطريقة 60عينة شممت أكلياء
 عشكئية
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 :ثأنوية الشييد عبيدي محمد :مكأنالبحث -3 1-1

سميت بيذا االسـ نسبة إلى الشييد عبيدم محمد بف أحميدة ك أمباركة عبيدم المكلكد 
 .ـ1957ك تكفي في سنة .ـ بالقصبة بمدية تيميمكف1928بتاريخ 

 تقع ىذه الثأنكية ببمدية ك دائرة زاكية كنتو يحدىا متكسطة ك سكنات شرقان ك الطريؽ 
 ك الدرؾ الكطني غربان ك الدائرة ك محاالت تجارية جنكبان ك فرع مؤسسة 06الكطني رقـ

 .األشغاؿ العمكمية شماالن 
تبمغ مساحتيا . ـ1996 لقد أنشأت ىذه الثأنكية طبقان لقرار كزارم تـ افتتاحيا في سبتمبر 

 .  غير مبنية01 مبنية ك02 ىكتار منيا 03اإلجمالية 
 حجر 06 مخبر ك إدارة تتككف مف 02 مخبر،02 حجرة دراسية ك 22تتككف الثأنكية مف 

 .باإلضافة إلى مكتبة ، قاعة لمعركض، قاعة اإلعبلـ اآللي،قاعة رياضة، مطعـ ك مراقد
مدير، مستشاريف تربكييف،الناظر، :  يشرؼ عمى تأطير الثأنكية طاقـ إدارم متككف مف

 . مشرؼ تربكم، مقتصد، مساعديف تربكييف،مستشار التكجيو ك اإلرشاد ك عماؿ مينييف
 تمميذ ك 471، يشرفكف عمى تدريس  أستاذ و أستاذة39  أما الطاقـ تربكم مككف مف 

أدب ك فمسفة،عمـك تجريبية، عمـك تكنكلكجية،تسيير :  شعب ك ىي06مكزعيف عمى تمميذة 
. ك اقتصاد، رياضيات ك لغات أجنبية

:  مقسميف عمى ثبلثة مستكيات عمى النحك التالي
 . تمميذ ك تمميذة157 أفكاج يقدر عددىـ 05: السنة األكلى ثأنكم
 . تمميذ ك تمميذة163 أفكاج يقدر عددىـ 07: السنة الثأنية ثأنكم
 . تمميذ ك تمميذة151 أفكاج يقدر عددىـ 06: السنة الثالثة ثأنكم

 :زمن البحث -4
امتدت فترة بحثنا مدة شيريف حيث كأف االتصاؿ األكؿ بثأنكية عبيدم محمد في شيرمارس 

حيث تمقينا المكافقة مف مدير المؤسسة الذم لـ يبخؿ عمينا بالمعمكمات حكؿ التبلميذ كي 
كعمى 2018-2017نشكؿ عينة بحثنا ،كما قدمت لنا النتائج التقكيمية لمثبلثي األكؿ لممكسـ 

ىذا األساس تبنينا العمؿ الميدأني الذم كأف مع أكلياء التبلميذ ،كبعدىا جمع االستمارات 
 .لينتيي العمؿ الميدأني مع بداية شيرافريؿ 



 

 

 ببب

 
 
 
 
 :ثانيا

 تحهٍم  ويناقشت اننتائج
 .البيأنات الشخصية:المحور االول 
 بيأنات خاصة باتصال األسرة بالمدرسة :المحور الثأني 
 .بيأنات خاصة بالتحصيل الدراسي:المحور الثالث 
 .أندماج األولياء في المحيط المدرسي:المحور الربع 

 .خاص بمتابعة األولياء في المحيط المدرسي:المحور الخامس 
 :االستنتاج العام 

 :التوصيات 

 :االقتراحات -2
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 .البيأنات الشخصية:المحور االول 
 يبين من ىو ولي االمر لمتمميذ :1الجدول رقم

 

النسبة المئكية  التكرار ولياالمر
  % 83.3 50 االب

 %8.3 5 االـ
 %8.3 5 شخصاخر
 %100.0 60 المجمكع

 
 % 83.3ب  مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظأف الكلي الرئيسي لمتمميذىكاألب بنسبة تقدر

بمعنى أف الكفالة التشريعية دائما ترجع إلىاألبإال في حاالت استثنائية  كالكفاة ،في حيف أف 
 .كتمثؿ اقؿ نسبة8.3 %.نسبة األمأك شخص أخرتقدرم

كنفسر ىذا أناألب يعتبر نسبة مئكية ألف الكفالة دائما تككف لؤلب آالفي حاالت نادرة 
 .كغياب األبأك كفاتو كمنيا يتكفؿ بو إالمأك شخص أخر

 كنستنتج أناألب يعتبر كلي كؿ بيت كركيزتو األساسيةإال في حاالت نادرة
 يبين توزيعاإلفراد حسب السن:2جدول رقم

 النسبة المئكيةالتكرار  السن   

 

20-30 12 20.0% 
31-40 24 40.0% 
41-50 17 28.3% 
 %11.7 7 60اكثرمف
 %100.0 60 المجمكع

 
تمثؿ اعمي نسبة 40الى 31مف خبلؿ معطيات  الجدكؿ  يتضح لنا أف الفئة العمرية مف 

تمثؿ فئة %28.3ب 41الى50،بينما قدرت نسبة الفئة العمرية مف %40.0التي قدرت 
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 60،بينما الفئة العمرية مف%20.0 كالتي قدرت ب30الى20كسطية،كتمييا الفئة العمرية مف 
 .كتمثؿ ادني نسبة11.7فأكثر قدرت ب 

كىي فئة الشباب كىي فئة 40الى31كنفسر ىذا أف الفئة الغالبة ىي الفئة العمرية مف
 .ناضجة قادرة عمى تحمؿ المسؤكلية كقادرة عمى تسير أبنائيـ نحك الطريؽ الصحيح 

مما يدؿ عمى أف ىذه الفئة تتمتع  %40.0كنستنتج أف ىذه الفئة مثمت  نسبة كبيرة قدرت ب
 .بالقدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كتكجيو أبنائيـ نحك األفضؿ 

 يبين نوع السكن لولي األمر:3الجدول رقم
 

النسبة المئكية  التكرار نوع السكن
 %48.3 29 جيد

 %45.0 27 متكسطة

 %6.7 4 سيئة

 %100.0 60 المجمكع

 

نبلحظ مف خبلؿ معطيات  الجدكألف نسبة نكع السكف الجيد تمثؿ اعمي نسبة كالتي قدرت 
حيث أنيا تعد متكسط  %45.0،حيث تمييا نسبة نكع السكف المتكسطة قدرت ب48.3 %ب 

 .كالتي تعد ادني نسبة %6.7نسبة ،ثـ تمييا نسبة نكع السكأف السيئة كالتي قدرت ب
كنفسر أف معظـ أسر المبحكثيف ىـ مف مستكم السكف الجيد ،يكفركف المتطمبات األساسية 

لمعيش نظر ا العتبارات تتعمؽ بالدخؿ حيث أف ىذه األسر تككف قادرة عمى تمبية كؿ 
 .مستمزمات االبنالدراسية 

كىذ راجع إلي  %48.3كنستنج مف ىذاأف معظـ عينة الدارسة يمتمككف سكف جيد بنسبة 
 .  الدخؿ الذم يتقاضو كلي األمر
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 يبين مينةولي االمر:4الجدول رقم 
 

النسبة المئكية  التكرار مينةولي االمر

 

 %63.3 38 مكظؼ
 %13.3 8 متقاعد

 %23.3 14 اعمالحرة
 %100.0 60 المجمكع

نبلحظ مف خبلؿ معطيات  الجدكؿ أف نسبة مينة كلي االمر بالنسبة لممكظفيف تمثؿ اعمى 
،كتمييا نسبةمينةكلي االمر بالنسبة لبلعماؿ الحرة كالتي قدرت 63.3 %نسبة قدرت ب

كالتي تمثؿ متكسط نسبة ،كاخيرا تمييا نسبة مينة كلياالمربالنسبة لممتقاعديف  %23.3ب
 .كتمثؿ ادنى نسبة13.3 %قدرت ب

كنفسرىذا أف أغمب  أكلياء األمكر مكظفكف بمعني أنيـ قادركف عمي تمبية رغبة اطفاليـ 
كمساعدتيـ عمى التفكؽ في الدرسة مف خبلؿ تكفير كؿ مستمزمات التي تتطمبو المدرسة 

 .كمنو يساعد في زيادة التحصيؿ الدرسي لؤلبناء 
كمنو يساىـ في زيادة تحصيؿ 63.3 %كنستنجأف أغمبية األكلياء مكظفكف حيث تقدر بنسبة 

 .البف 
 يبين وضعية المينة:5الجدول رقم

 

النسبة المئكية  التكرار وضعيةالمينة
 %81.7 49 دائمة
 %18.3 11 مؤقتة

 %100.0 60 المجمكع
 

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة كضعية المينة الدائمة تمثؿ اعمى نسبة قدرت 
 . كتمثؿ اقؿ كادنى نسبة %18.3،كتمييا نسبة كضعية المينة المؤقتة قدرت ب %81.7ب

كنفسر أف اغمب ميف االكلياء ميف دائمة مما يساعد األبناء في التفكؽ في مسارىـ الدرسي 
 .ألف الجأنب المادم لو اثر ايجابية عمى البف 
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كىذ يعتبر شئ ايجابي %81.7كنستنتج أف كضعية المينة الدائمة تمثؿ نسبة كبيرة تقدر ب
 .لمستكم تحصيؿ األبف 

 يبين مكأن عمل ولي االمر:6الجدول رقم 
 

 

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف مكأف عمؿ كلي االمر داخؿ مدينة السكف يمثؿ اعمى نسبة 
،كأف مكأف عمؿ كلي االمر خارج مدينةالسكف يمثؿ اقؿ نسبة %76.7قدرت ب

بمعنى أف جؿ اكلياء امكر التبلميذ مكأف عمميـ داخؿ مدنيـ السكنيةالتي 23.3%ب.قدرت
 .يقطنكف فييا

كنفسر ىذا أف اغمب مكأف عمؿ أكلياء األمكر يقع داخؿ مدينة السكف ،كىذا ما يساعد كلي 
 .االمر في مراقبة دراسة ابنو كيككف قادر عمى التكاصؿ مع مؤسسة ابنو

ممايسعد الكلي في تكجده %76.7كنستنتج أف  مكأف العمؿ القريب مف السكف يقدر بنسبة 
 .دخؿ األسرة في كؿ االكقت كحصكصنا الضركرة الممحة 

 يبين المستوى التعميمي بالنسبة لولياالمر:7الجدول رقم

 

 

 النسبة المئكية التكرار مكأنالعمل

 %76.7 46 داخممدينةالسكف

 %23.3 14 خارجمدينةالسكف

 %100.0 60 المجمكع

 النسبة المئكيةالتكرار  التعميميىالمستو
 %11.7 7 امي

 %6.7 4 ابتدائي
 %5.0 3 متكسط
 %46.7 28 ثأنكم

 %30.0 18 جامعي
 %100.0 60 المجمكع
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نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة المستكل التعميمي الثأنكم يمثؿ اعمى نسبة قدرت ب 
كتعد متكسط 30.0%،ثـ تمييا نسبة المستكل التعميمي بالنسبة لمجامعييف قدرت ب46.7%

،ثـ تمييا نسبة %11.7نسبة ،ثـ تمييا نسبة المستكل التعميمي لبلمييف كالتي قدرت بنسبة 
،ثـ تمييا النسبة االدنى بالنسبة لممتكسط قدرت 6.7%المستكل التعميمي لبلبتدائي قدرت ب

 %5.0ب
كنفسرىذا أف اغمب المستكل التعميمي لبلكلياء مستكل ثأنكم كيمثؿ نسبة الباس بيا ألف 

 .ىذا المستكل مستكل يمكف االعتماد عميو 
كعميو يذىب اغمب %46.7كنستنتج أف المستكل التعميمي الثأنكم يمثؿ نسبة تقدر ب

الباحثيف الى  أىمية المستكل التعميمي كالثقافي لمكلديف في تسير شؤكف األسرة كخاصة فيما 
 . يخص حياة األبناء مف حيث تمدرسيـ كمراقبة سمككيـ كأعماليـ المدرسية 
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 بيأنات خاصة باتصال األسرة بالمدرسة :المحور الثأني 
 يبيف مف قاـ بتسجيؿ االبف في المدرسة:8الجدكؿ رقـ 

 

 النسبة المئكية التكرار من قام بتسجيل االبن في المدرسة
 %85.0 51 االب

 %6.7 4 االـ
 %8.3 5 شخصاخر
 %100.0 60 المجمكع

الذم يبيف مف قاـ بتسجيؿ االبف في  (08)يتضح لنا مف خبلؿ معطيات الجدكؿ رقـ 
كىي نسبة ضئيمة في حيف أغمبية 6.7%"األـ "المدرسة  حيث قدرت نسبة المجبيف ب 

 %85.0ىك الذم قاـ بتسجيؿ بنسبة " األب"المبحكثيف أجكبكاا ب 
كنفسر ىذا أف اغمب المبحكثيف قامكاببلجابة باألب حيث يعتبر ىكا لكلي الشرعي  

 .كاالساسي لؤلبف كىك الركيزة االساسية التي يعتمد عمييا اال في حاالت استثنائية
كىذا راجع %85.0كنستنتج أف نسبة مف قاـ بتسجيؿ االبف في المدرسة ىكاالب قدر بنسبة 

 الى أف االب يعتبر ىكالكفيؿ الشرعي لؤلسرة كاليمكف  االستغناء عف األب الفي حبلت نادرة 
 يبين ىل تذىب الي المدرسة لمعرفة مستوى ابنك :(09)الجدول رقم 

 

 

 

أف نسبةاإلجابة بنعـ ىي اكبر نسبة في ذىاب االب الى 9مف خبلؿ معطيات الجدكؿ رقـ 
،كتمييا نسبة اإلجابة باحيأنا قدرت 71.7%المدرسة لمعرفةمستكل ابنو قدرت ب

 %11.7كتعتبر متكسط نسبة ،كأف نسبة اإلجابة ببل ىي ادنى نسبة قدرت ب16.7%ب

 النسبة المئكية التكرار ىل تذىب الى المدرسةلمعرفة مستوى ابنك

 %71.7 43 نعـ

 %11.7 7 ال

 %16.7 10 احيأنا

 %100.0 60 المجمكع
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كنفسر ىذا أف اغمبية نسبة األباء الذيف يذىبكف الى المدرسة لمعرفة مستكل ابنائيـ اباء 
 .حرصيف عمى الرفع مف مستكل ابنائيـ كدفعيـ نحك مستك افضؿ كمستقبؿ زاىر
كىذا %71.7كنستنتج أف اغمب نسبة ذىاب االب لمعرفة مستكل ابنو بنعـ نسبة قدرت ب 

 . عمى رفع مستكل أبنائيـ  فيعني أف ىذااألباء ميتمكف كحريصي
 .يبين المسافة بين البيت والمدرسة :(10)الجدول رقم 

 النسبة المئكية التكرار ىل المسافة بين البيت والمدرسة

 %25.0 15 قريبة

 %45.0 27 متكسطة

 %30.0 18 بعيدة

 %100.0 60 المجمكع

أف اكثر نسبة لممسافة بيف البيت كالمدرسة ىي (10)نبلحظ مف خبلؿ معطيات الجدكؿ رقـ 
كىي نسبة 30.0% ثـ تميو نسبة المسافة البعيدة قدرة بنسبة %45.0نسبة متكسطة قدرت ب 

 %25.0كسطية كاصغر نسبة ىي المسافة القريبة قدرت نسبتيا ب 
كنفسر ىذا أف أغمبية المسافة بيف البيت كالمدرسة ىي مسافة متكسطة كىذ يعني أف جؿ 

 .التبلميذ يسكنكف في مسافة متكسطة بيف البيت كالمدرسة 
كىذ مايساعد التبلميذ في %45.0كنستنتج أناغمب المسافة بيف البيت كالمدرسة قدرت بنسبة 

 .الكصكؿ الي المدرسة في الكقت المحدد 
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 يبين مرفقة االبن الي المدرسة :(11)الجدول 
 

 

كتميو %58.3قدرت ب "أحيأنا"نبلحظ مف معطيات الجدكؿ أف اكبر نسبة ىي اإلجابة ب 
كىي نسبة كسطية كاصغر نسبة ىي نسبة اإلجابة %21.7قد رت ب"دائما"نسبة اإلجابة ب
 %20.0ب ابدا تقدر ب 

ألف اغمب "أحيأنا"كنفسر ىذا أف أغمب نسبة لمرفقة األبف الي المدرسة كانتاإلجابة لو ب 
 . دفعتيـ الي عدـ مرفقة أبنائيـ الي المدرسة تاألكلياء عندىـ ارتباطا

 58.3كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف اغمبية  نسة مرفقة األبف الي المدرسة قدرت بنسة 
 .كىذ راجع الى أف الكلياء اليرفقكف ابناىـ اال احيأنا "أحيأنا"كانتاإلجابة عنيا ب %

 يبين ىل تحثون ابنكم عمى الدراسة :(12)الجدول 
 

 

 

 

أف اكبر نسبة التي تحث ابنائيا عمى الدرسة  (12)نبلحظ مف خبلؿ معطيات الجدكؿ 
قدرت بنسبة "احيأنا"ثـ تمييا اإلجابة ب78.3%كانتاإلجابة عنيا ب دائما قدرت بنسبة 

 .5.0%قدرت نسبة "ابدا"كىي نسبة كسيطة ،كاصغرنسبة ىي اإلجابة ب %16.7

 النسبة المئكية التكرار ترافق ابنك الى المدرسة
 %21.7 13 دائما
 %58.3 35 احيأنا
 %20.0 12 ابدا

 %100.0 60 المجمكع

 النسبة المئكية التكرار ىل تحثون ابنكم عمى الدراسة
 %78.3 47 دائما
 %16.7 10 احيأنا
 %5.0 3 ابدا

 %100.0 60 المجمكع
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كنفسر ىذا أف اغمب االكلياء الذيف يحثكف ابنائيـ عمى الدرسة ىي نسبة كبيرة بمعني أف 
 . أبنائيـةالكلياء لدييـ اىتماـ كبير بدراس

كىذ %78.3كنستنتج مف ىذا أف النسبة التي تحث ابنائيا عمى الدرسة ىي نسبة قدرة ب
 .رجع الي االىتماـ األكلياء بمستقبؿ ابنائيـ 

 يبين من االكثر اىتمام باالبن:(13)الجدول رقم
 

 

 

،ثـ %71.7مف خبلؿ معطيات الجدكؿ أف االكثر اىتماـ باالبف ىي االـ بنسبة تقدرب 
كىي نسبة كسيطة،كتاتي ادنى نسبة لشخص اخر 23.3%يمييا االب بنسبة تقدر ب

 .5.0%تقدرب
كنفسر ىذا أف اغمبية االىتماـ باالبف تاتي مف ناحية االـ حيث تعتبر االـ ىي مصدر 

 .االىتماـ كالحنأف كالتستطيع اىماؿ ابنيا كلك لي مرة
كيعني ىذا أف  71.7%كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف االـ ىي اكثر اىتماـ بأنيا بنسبة قدرت ب

 .االـ ميما قست عمى ابنائيا ال تستطيع التفريط فييـ ألنيـ يعتبركف فمدة كبدىا
 يبين طريقة االىتمام كيف تكون:(14)الجدول رقم

  

 

النسبة المئكية  التكرار مناالكثراىتماما
 %23.3 14 االب
 %71.7 43 االـ

 %5.0 3 شخصاخر
 %100.0 60 المجمكع

 النسبة المئكيةالتكرار  يكون االىتمام عن طريق
 16.7 10 مراقبةدفترالمراسمة

 60.0 36 المراجعةمعاالبف
 23.3 14 الثأنكيةزيارة

 100.0 60 المجمكع
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مف خبلؿ معطيات الجدكؿ يبيف لنا أف اكثر طريقة لبلىتماـ بؤلبف تككف عف طريؽ 
كىي 23.0%،ثـ تمييا زيارة الثأنكية بنسبة تقدرب %60.0المراجعة مع االبف بنسبة تقدر ب

 .16.7نسبة كسيطة ،كادنى طريقة لبلىتماـ ىي مراقبة دفتر المراسمة قدرت بنسبة قدرت ب
كنفسر ىذا أف اغمبية اىتماـ االباء بابناىـ يككف عف طريؽ المراجعة مع االبف ألنيا أنسب 

 .طريقة لبلحتكاؾ مع االبف كمعرفة مستكاه
كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف طريقة االىتماـ باألبف تككف بالمراجعة مع اإلبف بنسبة قدرت ب 

 بيذا يستطيع الكلي أف يعرؼ مستكل ابنو الدرسي كيحاكؿ أف يساعده في المكاد 60.0%
 .الضعيؼ فييا كيككف عمى درية بإمكأنية ابنو الدراسية 

 يبين مساعدة البن عمى اداء وجباتو المدرسية من طرف ولي االمر: (15)الجدول رقم

 

 النسبة المئكية التكرار ىل تساعد ابنك عمى اداء واجباتو المدرسية
 %46.7 28 دائما
 %36.7 22 احيأنا
 %16.7 10 ابدا

 %100.0 60 المجمكع
نبلحظ أف أكثر نسبة في مساعدة األبف عمى أداء   (15)مف خبلؿ معطيات الجدكؿ رقـ

تقدر بنسبة "دئما"كجباتو المدرسية مف طرؼ كلي األمر كانت أجابة المبحكثيف عنيا 
 كادني نسبة كانتاإلجابة %36.7قدرت نسبتيا ب "  إحيأنا"ثـ تمييا نسبة اإلجابة ب46.7%

 .%16.7قدرت بنسبة "ابدا"عنيا ب 
كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثيف أجكبكا بدائما في مساعدة ابنائيـ عمى اداء كاجباتيـ 

 .المدرسية  كىذا يعني أنأكلياء األمكر ميتمكف بدراسة ابنائيـ 
كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف االباء يقمكف دائما بمساعدة ابنائيـ عمى اداء كاجباتيـ المدرسية 

 . مما يساعد في زيادة تحصيؿ دراسي جيد لؤلبناء%46.7قدرت بنسبة
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 يبين ىل يناقش االباء مواضيع عممية في المنزل مع ابنائيم:(16)الجدول رقم
 

نبلحظ أف اكثرنسبة تناقش مكاضع عممية في المنزؿ (16)مف خبلؿ معطيات الجدكؿ رقـ 
كىي 36.7%قدرت بنسبة "احيأنا"،ثـ تمييا نسبة اإلجابة  ب %48.3مع األبناء قدرت ب

 .15.0%قدرت بنسبة "ال"نسبةكسيطة، كادنى نسبة  كانتاإلجابة عنيا ب
كنفسر مف خبلؿ ىذا أف اغمبية  األكلياء يناقشكف مكاضيع عممية مع أبناءىـ مما يعني أنا 

 .اغمبية األكلياء مثقفكف كلدييـ ثقافة عممية عالية 
كنستنتج مف ىذا أف اغمب المبحكثيف كانت اجابتيـ بمناقشة المكاضيع العممية في المنزؿ 

 .كىذا أف جؿ ىذه األسر اسر مثقفة %48.3قدرت بنسبة 
 يبين عالقة االبن بأفراد األسرة:(17)الجدول 

 

 
 

 

 

" جيدة"نبلحظ أف عبلقة األبف بأفراد األسرة عبلقة  (17)مف خبلؿ معطيات الجدكؿ رقـ 
قدرة بنسبة "الحسنة "كىي نسبة عالية جدان ثـ تميو نسبة اإلجابة بالعبلقة %68.3قدرت بنسبة 

 النسبة المئكيةالتكرار  ىل تناقشون مواضيع عممية في المنزل  
 %48.3 29 نعـ
 %15.0 9 ال

 %36.7 22 احيأنا
 %100.0 60 المجمكع

النسبة المئكية  التكرار عالقة االبن بافراد االسرة
 %68.3 41 جيدة

 %25.0 15 حسنة

 %3.3 2 سيئة

 %3.3 2 التدرم

 %100.0 60 المجمكع
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دني نسبة كانتاإلجابة عنيا ب سيئة كالتدرم قدرت بنسبة 25.0% كىي نسبة متكسطة كا 
3.3%. 

كنفسر ىذا أف أغمبية المبحكثيف كانت اجابتيـ أف عبلقة األبف بأفرد االسرة عبلقة جيدة 
 .مما يعني أف االبف مندمج مع اسرتو كالتكجد بينيـ مشاكؿ 

كىذا %68.3كنستنتج مف ىذا أف عبلقة االبف بإفراداألسرةكانت عبلقة جيدة قدرت بنسبة 
 .يعني أف االبف اليعأني مف مشاكؿ داخؿ أسرتو 

 .يبين زيارة ولي االمر لممدرسة التي يدرس فييا ابنو:(18)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار ىل تزور المدرسة التي فييا ابنك
 %90.0 54 نعـ
 %10.0 6 ال

 %100.0 60 المجمكع
 

نبلحظ أف زيارة كلي االمر لممدرسة التي فييا ابنو ىي (18)مف خبلؿ معطيات الجدكؿ رقـ
" ال"،ثـ تمييا نسبة اإلجابة ب %90.0قدرت نسبتيا ب"نعـ"نسبة كبيرة كانتاإلجابة عنيا ب

 .10.0%كىي ادني نسبة 
كنفسر ىذا أف اغمب المبحكثيف  يزركف المدرسة التي يدرس فييا ابنائيـ مف اجؿ معرفة 

 .مستكم ابنائيـ كىذا يدؿ عمى أف الكلياء لدييـ اىتماـ كبير بدرسة ابنائيـ 
كنستنتج أف زيارة كلي االمر لممدرسة التي يدرس فييا ابنو كانت نسبة كبيرة   قدرت 

 .كىذا يعني أنأكلياء األمكر لدييـ رغبة كبيرة في تحسيف مستكم ابنائيـ الدراسي %90.0
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 .يبين ىل في العام الدراسي تتكرر زيارة ولي االمر الى المدرسة:(19)الجدول رقم 
 

 النسبة  التكرار ىل في العام الدراسي تتكررزيارتك الى المدرسة 
 %76.7 46 تتكرر

 %23.3 14 التتكرر
 %100.0 60 المجمكع

نبلحظ أنو تتكرر زيارة كلي االمر الى المدرسة بنسبة (19)مف خبلؿ معطيات الجدكؿ رقـ
كىي نسبة كبيرة ،ثـ تمييا نسبة  اإلجابة ببلتتكرر قدرت نسبتيا %76.7قدرت ب

 .كىي نسبة ادنى23.3%ب

كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثيف تتكرر زيارتيـ الى المدرسة في العاـ الدراسي بمعنى أنيـ 
 .حرصكف عمى الرفع مف مستكل ابنيـ الدراسي

كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف زيارة كلي االمر لممدرسة تتكرر في العاـ الدراسي بنسبة قدرت 
 .كىذا دليؿ عمى كعي أكلياء األمكر بالمستقبؿ الدراسي البنائيـ76.7%ب

 .يبين ىل لدى ولي االمر أنخراط في جمعية اولياءالتالميذ:(20)الجدول رقم
 

 النسبة  التكرار ىل لديك أنخراط في جمعية اولياءالتالميذ
 %28.3 17 نعـ
 %71.7 43 ال

 %100.0 60 المجمكع
 

نبلحظ أف عدـ أنخراط أكلياء األمكر في جمعية (21)مف خبلؿ معطيات الجدكؿ رقـ 
كىي "نعـ "،كادنى نسبة ىي اإلجابة ب%71.7ب"ال"اكلياء التبلميذ قدرت بنسبة اإلجابة 

 .%28.3نسبة ضئيمة جدا قدرت بنسبة
كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثيف لـ يككنكا منخرطيف في جمعية اكلياء التبلميذ بمعنى أنيـ 

 .ليس لدييـ اىتماـ بالجمعية
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كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف عدـ أنخراط أكلياء األمكر في الجمعية قدرت بنسبة كبيرة قدرت 
 .كىذا يعني أف جؿ االكلياء ليس لدييـ أنخراط فيالجمعية%28.3ب

 يبين ىل لولي االمر دور في نجاح تحسين العممية التربوية:(21)الجدول رقم 
 

 النسبة  التكرار ىل لولي االمر دور في نجاح تحسين العممية التربوية

 %91.7 55 نعـ
 %8.3 5 ال

 %100.0 60 المجمكع
 

نبلحظ أنو لكلي االمر دكر في نجاح تحسيف العممية (21)مف خبلؿ معطيات الجدكؿ رقـ 
قدرت "ال"،كادنى نسبة كانتاإلجابة عنيا ب91.7قدرت بنسبة "نعـ"التربكية كانتاإلجابة عنياب

 .8.3ب
كنفسر مف خبلؿ ىذا أف لكلي االمر دكر في نجاح تحسيف العممية التربكية  بنسبة  كبيرة 

بمعنى أف دخكؿ يد كلي االمر في تحسيف العممية التربكية لدييا اىمية كبيرة في دراسة 
 .التمميذ

كنستنتج مف ىذا أف كلي االمر دكر في نجاح تحسيف العممية التربكية بنسبة قدرت 
 .بمعنى أف جؿ أكلياء األمكر لدييـ أنخراط في الجمعية91.7ب
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يبين العالقة بين ذىاب ولي األمر إلى المدرسة لمعرفة مستوى ابنو :(22)الجدول رقم 
 .وىل لولي األمر دور في نجاح تحسين مستوى ابنو الدراسي

 

مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ إف اغمب المبحكثيف أكلياء أمكرىـ يذىبكف إلى المدرسة لمعرفة 
بمعنى أف كلي األمر يذىب %70.0بنسبة قدرت ب"نعـ "مستكل ابنيـ الدراسي أجابكا ب 

كما أف , إلى المدرسة لمعرفة مستكل ابنو كىذا يدؿ عمى أف األكلياء ميتمكف بدراسة أبنائيـ 
اغمب المبحكثيف لدييـ دكر في نجاح تحسيف مستكل أبنائيـ الدراسي بنسبة قدرت 

 .    بمعنى أف ىناؾ تكاصؿ بيف األسرة كالمدرسة %70.0ب
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 .بيأنات خاصة بالتحصيل الدراسي:المحور الثالث 
 .يبين ىل لولي االمر دراية بمعدل ابنو:(23)الجدول رقم

 

 النسبة  التكرار ىل أنت عمى دراية بمعدل ابنك
 %90.0 54 نعـ
 %10.0 6 ال

 %100.0 60 المجمكع
مف خبلؿ معطيات الجدكلنبلحظ أنو لكلي االمر دراية بمعدؿ ابنو نسبة كبيرة كانتاإلجابة 

كىي ادنى 10.0%قدرت ب"ال"،كتمييا نسبة اإلجابة ب%90.0بنسبة قدرت ب"نعـ"عنيا ب
 .نسبة

بمعنى أنو جؿ أكلياء األمكر لدييـ "نعـ"كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثيف كانت اجابتيـ ب
 .دراية بمعدؿ ابنيـ كاىتماميـ بيـ

كىذ 90.0%قدرت ب"نعـ"كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف لكلي االمر دراية بمعدؿ ابنو بنسبة 
 .يعني أف كلي االمرميتـ بمعدالت ابنو

 يبين ماىومعدل ابن ولي االمر:(24)الجدول رقم
 النسبة المئكية التكرار ماىومعدالبنك

 %18.3 11 10اقؿ مف 
 %58.3 35 12الى10مف

 %23.3 14 12اكثر مف
 %100.0 60 المجمكع

 

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظ أف معدؿ ابف كلي االمر كانت النسبة االكبر ىي نسبة 
كىي نسبة كسطية 23.3%قدرت ب12،كتمييا نسبة اكثرمف%58.3تقدر بنسبة 12الى10مف

 .18.3%قدرت نسبتيا ب10،كادنى نسبة اقؿ مف
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بمعنى أف ىذه المعدالت 12الى10كنفسر أف اغمبية المبحكثيف كانت معدالتيـ تتراكح مف 
 .مقبكلة كفي الكسط كبامكأنيـ المكاصمة عمى ىذا المنكاؿ

بمعنى أف 58.3%قدرت ب12الى10كنستنتج مف ىذا أف نسبة معدؿ ابف كلي االمر مف
 .معدؿ كلي االمر مقبكؿ كيستحؽ التقدير

 .يبين معرفة االب لنتائج االبن من خالل:(25)الجدول رقم 
 

 النسبة  التكرار معرفتك لنتائج ابنك من خالل
 %83.3 50 كشفالنقاط

 %6.7 4 دفترالمراسمة
 %10.0 6 زيارتكمممدرسة

 %100.0 60 المجمكع
 

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظ أف معرفة االب لنتائج ابنو مف خبلؿ كشؼ النقاط 
كتعتبر اكبر نسبة ،ثـ تمييا معرفة النتائج مف خبلؿ زيارة المدرسة 83.3%قدرت نسبتيا ب 

كىي نسبة كسطية ،كادنى نسبة معرفة النتائج مف خبلؿ دفتر المراسمة 10.0%قدرت بنسبة 
 .%6.7بنسبة قدرت ب

كنفسرىذاأف اغمبية المبحكثيف كانت معرفتيـ لنتائج ابنائيـ مف خبلؿ كشؼ النقاط مما يدؿ 
 .عمى أف االكلياء حرصكف عمى معرفة نتائج ابنائيـ

كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف معرفة االب لنتائج ابنو مف خبلؿ كشؼ النقاط قدرت بنسبة 
 .كىي نسبة الباس بيا بمعنى أف االب ميتـ بدراسة ابنو%83.3
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 .يبين ماذا تفعل اذا تحصل ابنك عمى نتائج سيئة:(26)الجدول رقم 
 

 

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ  نبلحظ أف ما يفعمو الكلي اذا تحصؿ ابنو عمى نتائج سيئة حيث 
،ثـ تمييا نسبة اليبالي قدرت %90.0كانت اكبر نسبة ىي مساعدة االبف قدرت ب

 .3.3كىي نسبة كسطية ،كادنى نسبة ىي نسبة %6.7ب
كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثيف يقكمكف اذا تحصؿ ابنيـ عمى نتائج سيئة يساعدكنو بمعنى 

 .أنأكلياء األمكر متفيمكف كيسعكف الي رفع مستكم ابنائيـ 
كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف االكلياء يقكمكف بمساعدة ابنائيـ اذا تحصمكا عمى نتائج سيئة 

 .كىي نسبة كبيرة كىذا راجع الى كعي االكلياء كثقفاتيـ العالية%90.0قدرت نسبتيا ب 
 .يبين ماذا يفعل الولي اذاتحصل ابنو عمى نتائج جيدة:(27)الجدول رقم 

 

 النسبة  التكرار ماذا تفعل اذا تحصل ابنك عمى نتائج جيدة

 %41.7 25 تشكره
 %53.3 32 تقدممييدية

 %5.0 3 التبالي
 %100.0 60 المجمكع

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظ أف ما يفعمو الكلي اذا تحصؿ ابنو عمى نتائج جيدة يقدـ 
كىي نسبة كبيرة،ثـ تمييا نسبة اإلجابة ب يشكره قدرت % 53.3لو ىدية بنسبة قدرت ب

 %5.0كىي نسبة كسطية ،كادنى نسبة كانتاإلجابة عنيا ب اليبالي قدرت ب41.3%بنسبة 

 النسبة  التكرار سيئةماذا تفعل اذا تحصل ابنك عمى نتائج 
 %90.0 54 تساعده
 %3.3 2 تضربو
 %6.7 4 التبالي
 %100.0 60 المجمكع
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كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثيف كانت اجابتيـ بما يفعمو االب اذا تحصؿ ابنو عمى نتائج 
جيدة يقدـ لو ىدية بمعنى أنأكلياء األمكر يحفزكف ابنائيـ مف  اجؿ الزيادة في تحصيميـ 

 .الدراسي
كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف كلي االمر يقدـ لو ىدية البنو اذا تحصؿ عمى نتائج جيدة مما 

 .يساعد في زيادة مستكاه كتحصيمو الدراسي
 .يبين ىل يدرس ابنك الدروس الخصوصية :(28)الجدول رقم 

النسبة  التكرار ىل يدرس ابنك الدروس الخصوصية
 المئكية

 %28.3 17 يدرس
 %71.7 43 اليدرس
 %100.0 60 المجمكع

 

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظ أف اكثرنسبة مف أبناء االكلياء اليدرسكف الدركس 
 .28.3%،كادنى نسبة ىي يدرس بنسبة قدرت ب%71.7الخصكصية بنسبة قدرت ب

كنفسر مف خبلؿ ىذا أف اغمبية المبحكثيف ابنائيـ اليدرسكف الدركس الخصكصية مما يدؿ 
 .عمى األبناء يقتصركف عمى المدرسة الحككمية فقط

كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف جؿ األبناء اليدرسكف الدركس الخصكصية بنسبة قدرت 
بمعنى أنيـ معتمدكف كؿ االعتماد عمى المدرسة العادية كال يدركف مامدل اىمية 71.7%ب

 .الدركس الخصكصية بالنسبة لبلبف
. 
 
 
 
 
 

 يبين ىل يعأني االبن من النقص في مادة ما:(29)الجدول رقم 
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 النسبة  التكرار ىل يعأني ابنك من النقص في مادة ما
 %68.3 41 نعـ
 %8.3 5 ال

 %23.3 14 احيأنا
 %100.0 60 المجمكع

نبلحظ مف معطيات الجدكؿ أف اكثر نسبة مف المبحكثيف أجكبكا باأف ابنائيـ يعنكف مف 
بنسبة " احيأنا"كىي اعمي نسبة  ثـ تميو اإلجابة ب%68.3النقص في مادة ما قدرت بنسبة 

 .8.3%بنسبة قدرت ب "ال"ثـ تمييا ادني نسبة كىي 23.3%قدرت 

كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثيف أجكبكابنعـ أم أف ابنائيـ يعأنكف مف النقص في مادة ما 
 كىذه المكاد اكثرىا المكاد العالمية كاالرياضيات كالفزياء كالمكد االدبية كا الفمسفة 

كنستنتج مف ىذا أف  جؿ األبناء يعأنكف مف النقص في مادة ما كىذا يعني أنيـ ليس 
 .مكفقكف في كؿ المكاد

 .يبين ىل الولي راضي عمى تحصيل ابنو:(30)الجدول رقم 
 

 النسبة  التكرار ىل أنت راضي عمى تحصيل ابنك
 %50.0 30 راضي

 %15.0 9 غيرراضي
 %35.0 21 االحيأنبعض

 %100.0 60 المجمكع
مف خبلؿ معطيات الجدكؿ  نبلحظ أف االكلياء راضيف عمى تحصيؿ ابنائيـ بنسبة قدرت 

،كادنى نسبة %35.0،ثـ تمييا نسبة اإلجابة ببعض االحيأف قدرت نسبتيا ب50.0%ب
 .ا15.0%غيرراضي  قدرت ب

كنفسر ىذا أف اغمب المبحكثيف أجكبكا بأنيـ راضيف عمى تحصيؿ ابنائيـ كذالؾ راجع الى 
كالذيف أجكبكا بأنيـ غيرراضيف ارجعك السبب الى نقص .ارتفاع مستكل ابنائيـ الدراسي
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التككيف لممعمميف القدماء كارجعيا البعض الى مشاكؿ في النطؽ كالبغض ارجعيا الى قمة 
 .فيـ ابنو

بمعنى 50.0%.كنستنتج مف ىذا االباء راضييف عمى تحصيؿ ابنائيـ الدراسي بنسبة قدرت
 .أناألبناء لدييـ مستكل تحصيؿ دراسي جيد

 .يبين ىل يحاول االولياء ايجاد حمول لتحسين تحصيل ابنائيم:(31)الجدول رقم 
 

 النسبة  التكرار ىل تحاول ايجاد حمول لتحسين تحصيل ابنك
 %80.0 48 نعـ
 %10.0 6 ال

 %10.0 6 احيأنا
 %100.0 60 المجمكع

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ  نبلحظ أف كلي االمر يحاكؿ ايجاد حمكؿ لتحسيف تحصيؿ 
كىي نسبة كبيرة ،ثـ تمييا نسبة اإلجابة %80.0بنسبة قدرت ب"نعـ"ابنو كانتاإلجابة عنيا ب

 .كىي ادنى نسبة10.0%قدرت بنسبة "احيأنا"ك"ال"ب
بمعنى أنيـ يحاكلكف ايجاد حمكؿ "نعـ"كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثيف أجكبكا بنسبة 

 .لتحسيف تحصيؿ أبناءىـ كيحاكؿ الرفع مف مستكاىـ الدراسي
كنستنتج مف خبلؿ ىذا كلي االمر يحاكؿ ايجاد حمكؿ لتحسيف تحصيؿ ابنو بنسبة قدرت 

 .كىذا ناتج عف الكعي كثقافة أكلياء األمكر كمحاكلة االىتماـ بمستقبؿ ابنائيـ%80.0ب 
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يبين ىل المدرسة لدييا اىتمام بالتالميذ النجباء عمى حساب التالميذ :(32)الجدول رقم 
 .الضعفاء

 

ىل المدرسة لدييا اىتمام بالتالميذ النجباء عمى حساب التالميذ 
 الضعفاء 

 النسبة  التكرار

 %56.7 34 نعـ
 %20.0 12 ال

 %23.3 14 احيأنا
 %100.0 60 المجمكع

 

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ  نبلحظ أف المدرسة لدييا اىتماـ بالتبلميذ النجباء عمى حساب 
كىي اكبر نسبة ،ثـ تمييا نسبة 56.7%قدرت بنسبة "نعـ"التبلميذ الضعفاء كانتاإلجابة بنسبة 

كىي نسبة كسيطة ،كادنى نسبة كانتاإلجابة عنيا ب 23.3%قدرت ب"احيأنا"اإلجابة ب
 .%20.0قدرت نسبتيا ب"ال"

كنفسر ىذاأف اغمبية المبحكثيف يركف أف المدرسة لدييا اىتماـ بالتبلميذ النجباء  عمى 
 .حساب التبلميذ الضعفاء بمعنى أنو تكجد فركؽ بيف التبلميذ في الكسط المدرسي

كنستنتج مف ىذا أف المدرسة لدييا اىتماـ بالتبلميذ النجباء عمى حساب التبلميذ الضعفاء 
مما يحفزالتبلميذ الضعفاء عمى االجتياد اكثر كبذؿ جيد اكثر 56.7%بنسبة قدرت ب 

 .لتحسيف تحصيميـ الدراسي
 .يبين ىل ىذا لو تاثير عمى معدل ابنيم الدراسي:(33)الجدول رقم 

 

 النسبة المئكية التكرار ىل ىذا لو تاثير عمى معدل ابنك الدراسي
 %70.0 42 نعـ
 %30.0 18 ال

 %100.0 60 المجمكع
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مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظ أف االىتماـ بالتبلميذ النجباء عمى حساب التبلميذ 
قدرت نسبتيا "نعـ"الضعفاء لو تاثير عمى معدؿ االبف الدراسي بنسبة اإلجابة ب

 .%30.0قدرت ب"ال"كىي نسبة كبيرة ،كادنى نسبة ىي اإلجابة ب70.0%ب
كنفسر ىذا أف  اغمبية المبحكثيف أجكبكا بأف االىتماـ بالتبلميذ النجباء عمى حساب التبلميذ 

 .الضعفاء لو تاثير عمى معدؿ االبف الدراسي 
االىتماـ بالتبلميذ النجباء عمى حساب التبلميذ الضعفاء لو " نعـ"كنستنتج مف خبلؿ ىذا أنو

بمعنى أنيـ يجدكف نقص في دراستيـ كتاثير 70.0%تاثير عمى معدؿ االبف بنسبة قدرت ب
 .عمى تحصيميـ الدراسي
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 .أندماج األولياء في المحيط المدرسي:المحور الربع 
 .يبين ىل تزود المدرسة ولي االمربمعمومات عن ابنائو المتمدرسين:(34)الجدول رقم 

 

 النسبة  التكرار ىل تزودك المدرسة بمعمومات عن ابنائك المتمدرسين

 %80.0 48 نعـ
 %20.0 12 ال

 %100.0 60 المجمكع
مف خبلؿ معطيات الجدكؿ  نبلحظ أف المدرسة تزكد االباء بمعمكمات عف ابنائيـ 

قدرت "ال"كىينسبة كبيرة جدا،ثـ تمييا نسبة اإلجابة ب%80.0قدرت ب"نعـ"المتمدرسيف بنسبة 
 .كىي ادنى نسبة20.0%ب

المدرسة تزكدىـ بمعمكمات عف ابنائيـ "نعـ"كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثيف  اكدكا ب
 .المتمدرسيف بمعنى أف ىناؾ تكاصؿ بيف أكلياء األمكركالمدرسة

كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف المدرسة تزكد االباء بمعمكمات عف ابنائيـ المتمدرسيف بنسبة 
 .كىذايعني أف بيف المدرسة ككلي االمر شراكة حقيقية80.0%قدرت ب"نعـ"اإلجابة ب

يبين ىل تطمع المدرسة ولي االمرعمى التعميمات وما يستجد منيا في :(35)الجدول رقم 
 .كل الميادين التي تيم االبن

 

ىل تطمعك المدرسة عمى التعميمات وما يتجسد بيامن 
 افكارالتي تيم ابنك

 النسبة  التكرار

 %61.7 37 نعـ
 %38.3 23 ال

 %100.0 60 المجمكع
مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظ أف المدرسة تطمع كلي االمر عمى التعميمات كما يتجسد 

كىي اكبرنسبة %61.7قدرت بنسبة  "نعـ"منيا في كؿ المياديف التي تيـ االبف كانتاإلجابة ب
 .38.3%قدرت ب"ال"،كادنى نسبة كانتاإلجابة عنيا
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المدرسة تطمعيـ عمى التعميمات كما يستجد "نعـ"كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثيف أجكبكا ب 
 .منيا في كؿ المياديف التي تيـ االبف بمعنى أف المدرسة مرتبطة ارتباطا كثيقا بأكلياء األمكر
كنستنتج مف ىذا أف المدرسة تطمع أكلياء األمكر عمى التعميمات كما يستجد منيا في كؿ 

 .المياديف التي تيـ االبف
 .يبين ىل االىتمام بأبناء االغنياء يختمف عن باقي األبناء:(36)الجدول رقم 

 النسبة  التكرار ىل االىتمام بأبناء االغنياء يختمف عن باقي األبناء
 58.3 35 نعـ
 41.7 25 ال

 100.0 60 المجمكع
 

نبلحظ أف االىتماـ بأبناء األغنياء يختمؼ عف باقي لمف خبلؿ معطيات الجدك
قدرت "ال"،ثـ تمييا نسبة اإلجابة ب%58.3كىي اكبر نسبة قدرت ب"نعـ"األبناءكانتإجابتيـ ب

 .كىي ادنينسبة %41.7ب
أف االىتماـ بأبناءاألغنياء يختمؼ عف باقي "نعـ"كنفسر ىذا أنأغمبية المبحكثيف أجربكا ب

 .األبناء بمعنى أنأبناء الفقراء ليس لدييـ اىتماـ بيـ 
كنستنتج مف ىذا أف االىتماـ بأبناءاألغنياء يختمؼ عف باقي األبناء بنسبة اإلجابة 

 .بمعنى أنأبناء الفقراء ميمشكف في الكسط الدراسي.%58.3قدرت بنسبة "نعـ"ب
 .يبين ىل تشجع المدرسة أولياء األمور لتنسيق معيا:(37)الجدول رقم

 

 النسبة  التكرار ىل تشجيع المدرسة أولياء األمورلتنسق معيا
 %81.7 49 نعـ
 %18.3 11 ال

 %100.0 60 المجمكع
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مف خبلؿ مف معطيات الجدكؿ نبلحظ أف المدرسة تشجع أكلياء األمكر لتنسيؽ معيا 
كىي نسبة كبيرة ،ثـ تمييا نسبة اإلجابة %81.7قدرت بنسبة "نعـ"كانتاإلجابة عنيا ب

 .كىي ادني نسبة"ال"ب
أف المدرسة تشجع أكلياء األمكر لتنسيؽ "نعـ"كنفسر ىذا أنأغمبية المبحكثيف أجابكا بنسبة ب

 .معيا مف اجؿ دمج المدرسة  مع األكلياءكاألكلياء مع المدرسة
جابتيـ  كنستنتج مف ىذا أف المدرسة تشجيع أكلياء األمكر لتنسيؽ معيا  ككانتأكثرا 

كىذا يعني تفاىماألكلياء مع المدرسة كأف المدرسة ميتمة بأكلياء %81.7قدرت ب"نعـ"ب
 األمكر

 .يبين ىل تشرك المدرسةأولياء األمور في التخطيطات لمقاءات:(38)الجدول رقم 
 النسبة  التكرار  في التخطيطاتالمقاءات أولياء األمورىل تشرك المدرسة

 %70.0 42 نعـ
 %30.0 18 ال

 100.0% 60 المجمكع
مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلخظ أف المدرسة تشرؾ أكلياء األمكر في التخطيط لمقاءات 

كىي اكبرنسبة ،كادنى نسبة لبلجابة 70.0%قدرت بنسبة " نعـ"كانتاإلجابة اكثرىا ب
 .%30.0قدرت ب"ال"ب

كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثييف أجكبكا بنسبة نعـ تشرؾ المدرسة أكلياء األمكر في  
 .التخطيط لمقاءات بمعنى أف ىناؾ أندماج بيف أكلياء األمكر كالمدرسة 

قدرت بنسبة "نعـ"كنستنتج مف ىذا أف المدرسة تشرؾ أكلياء األمكر في التخطيط لمقاءات ب
 .بمعنى أف ىناؾ عبلقة تداخؿ بيف االكلياء كالمدرسة%70.0

 .يبين ىل تختار المدرسة اوقات لمقاءات تناسب أولياء األمور:(39)الجدول رقم
 النسبة  التكرار ىل تختار المدرسة اوقات لمقاءات تناسب أولياء األمور

 %73.3 44 نعـ
 %26.7 16 ال

 %100.0 60 المجمكع
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مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظ أف المدرسة تختار اكقات لمقاءات تناسب أكلياء 
 كىي اكبرنسبة ،كادنى نسبة كانتاإلجابة %73.3قدرت بنسبة " نعـ"األمكركانتاإلجابةعنيا ب

 .26.7%قدرت بنسبة "ال"عنيا ب
تختار المدرسة اكقات لمقاءات "نعـ"كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثيف كانت اجابتيـ بنسبة 

 .تناسب أكلياء األمكر بمعنى أف المدرسة لدييا اىتماـ بأكلياء األمكر
قدرت "نعـ"كنستنتج مف ىذا أف المدرسة تختار اكقات تناسب أكلياء األمكر لمقاءات بسبة 

 .بمعنى تكجد مكأنة لبلكلياء داخؿ الكسطالمدرسي73.3%ب
 .يبين ىل تقدم  المدرسة االحترام الكافي لولي األمرواراءه:(40الجدول 

 

 النسبة  التكرار تقدمالمدرسةاالحترام الكافي لولياالمر واراءهىل 

 %76.7 46 نعـ
 %23.3 14 ال

 %100.0 60 المجمكع
مف خبلؿ معطيات الجدكؿ  نبلحظ أف المدرسة تقدـ االحتراـ الكافي لكلي االمر 

كىي نسبة كبيرة ،كتمييا نسبة 76.7%قدرت اإلجابة ب "نعـ"كآراءىكانتاإلجابة عنيا بنسبة 
 .كىي ادني نسبة%23.3قدرت ب"ال"اإلجابة ب 

كنفسر ىذا أنأغمبيةالمبحكثتينأجربكا بنسبة كبيرة بأف المدرسة تقدـ االحتراـ الكافي لكلي 
 .األمركآراءه بمعنى أف المدرسة لدييا اىتماـ بأكلياء األمكر

قدرت ب "نعـ"كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف المدرسة تحتـر أكلياء األمكر كأرائيـ بنسبة 
 .بمعنى أف بيف المدرسة كاألسرة عبلقة جيدة كمتكاصمة%76.7
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يبين في أثناء االجتماعات يتكمم األستاذ واإلدارة واليعطون فرصة :(41)الجدول رقم 
 .ألولياء األمور 

في اثناء االجتماعات يتكمم االستاذ واالدارة وال يعطون 
 الفرصة ألولياء األمور

 النسبة  التكرار

 %40.0 24 نعـ
 %60.0 36 ال

 %100.0 60 المجمكع
مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظ أف في اثناء االجتماعات يتكمـ االستاذ كاالدارة 

كىي اكبر نسبة قدرت ب "ال"كاليعطكف فرصة ألكلياء األمكر بنسبة قدرت اإلجابة عنيا ب 
 .40.0%قدرت ب "نعـ"،كادنى نسبة ىي اإلجابة ب60.0%

بمعنى أف في اثناء االجتماعات " ال"كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثيف أجكبكا بنسبة كبيرة ب
 .يتكمـ االستاذ كاالدارة كال يعطكف الفرصة ألكلياء األمكر

كنستنتج مف ىذا أف في اثناء االجتماعات يتكمـ االستاذ كاالدارة كاليعطكف الفرصة ألكلياء 
 .60.0%األمكر بنسبة قدرت ب 

 يبين كيف ىي عالقة المبحوثين بالمدرسة :(42)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار كيف ىي عالقتك بالمدرسة
 %28.3 17 شراكةحقيقية
 %65.0 39 تكاصممحدكد
 %6.7 4 تقاطعكتباعد

 %100.0 60 المجمكع
 

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظ أف عبلقة المبحكثيف بالمدرسة عبارة عف تكاصؿ محدكد 
كىي اكبر نسبة ،كتمييا نسبة العبلقة بيف المبحكثيف عبارة عف شراكة 65.0%بنسبة قدرت ب

كىي نسبة كسطية،كادنى نسبة ىي عبلقة التباعد كالتقاطع قدرت 28.3%حقيقية قدرت بنسبة 
 .%6.7ب
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كنفسر ىذا أف اغمبية المبحكثيف عبلقتيـ بالمدرسة ىي عبلقة تكاصؿ محدكد بمعنى أف 
 .ىناؾ عبلقة كسطية ليست منقطعة كال متكاصمة بمعنى بينيما

كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف عبلقة المبحكثيف بالمدرسة عبلقة تكاصؿ محدكد بنسبة قدرت 
 .%65.0ب

يبين ىل متابعة الطالب تحقق فوائد عديدة لممدرسة وولي األمر :(43)الجدول رقم 
 .والتمميذ

 

متابعة الطالب تحقق فوائدعديدة لممدرسة وأولياء 
 األمور

 النسبة المئكية التكرار

 %91.7 55 نعـ
 %8.3 5 ال

 %100.0 60 المجمكع
 

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ أنو نعـ  متابعة الطالب تحقؽ فكائد عديدة لممدرسة ككلي 
كىي اكبرنسبة ،كتمييا نسبة اإلجابة 91.7%قدرت ب"نعـ"األمركالتمميذ قدرت اإلجابةعنيا ب

 . كىي نسبة ضئيمة جدا%8.3قدرت ب "ال"ب 
متابعة الطالب تحقؽ فكائد عديدة " نعـ "كنفسر ىذا أنأغمبية المبحكثيف أجكبكا بنسبة 

 .لممدرسة ككلياء ألمركالتمميذ
كنستنتج مف ىذا أف متابعة الطالب تحقؽ فكائد عديدة لممدرسة ككلي األمربنسبة قدرت 

 . بمعنى مدل أىمية متابعة الطالب كالفكائد التي تظير منيا%91.7ب
يبين ىل تخف الكثير من المشكالت السموكية إذا تعاون البيت :(44)الجدول رقم 

 .والمدرسة 

 النسبة  التكرار تحقق الكثير من المشكالت السموكية اذا تعاون البيت والمدرسة
 %75.0 45 نعـ
 %25.0 15 ال

 %100.0 60 المجمكع
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مف خبلؿ معطيات الجدكؿ  نبلحظأنو تخؼ الكثير مف المشكبلت السمككية إذا تعاكف البيت 
كأدنى نسبة قدرت .كىي عمى نسبة %75.0قدرت اإلجابة ب"نعـ"كالمدرسة بنسبة

 .25.0%قدرت ب"ال"اإلجابةعنيا
تخؼ الكثير مف المشكبلت السمككية "نعـ"كنفسر ىذا أنأغمبية المبحكثيف أجكبكا بنسبة 

 .إذاتعاكف البيت كالمدرسة
كنستنتج مف ىذا أف الكثير مف المشكبلت تخؼ اذا تعاكف البيت كالمدرسة بنسبة اإلجابة 

 .%75.0قدرت ب"نعـ"ب
يبين العالقة بين متابعة الطالب تحقق فوائد عديدة لممدرسة وولي (: 45)الجدول رقم 

. االمر والتمميذ وتخف الكثير من المشكالت السموكية إذ تعاون البيت والمدرسة
 

 
مف خبلؿ الجدكؿ المركب نبلحظ أف اغمب المبحكثيف تخؼ الكثير مف المشكبلت السمككية 

بمعنى أف األسرة لدييا 73.3%قدرت بنسبة "نعـ"إذا تعاكف البيت كالمدرسة كانت اإلجابة ب
كما أف متابعة الطالب تحقؽ فكائد عديدة لممدرسة ككلي األمر ,دكر في تطكر العممية التربكية
 كىذا يعنى أف ىناؾ تداخؿ كتكاصؿ %73.3قدرت ب"نعـ"كالتمميذ كانت اإلجابة عنيا ب

. بيف المدرسة كأكلياء األمكر
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 .خاص بمتابعة األولياء في المحيط المدرسي:المحور الخامس 
 .يبين ىل توفر البنك الجو المناسب لممراجعة والدراسة داخل المنزل:(46)الجدول رقم 

ىل توفر البنك الجو المناسب لممراجعة والدراسة داخل 
 المنزل

 النسبة  التكرار

 %88.3 53 نعـ
 %11.7 7 ال

 %100.0 60 المجمكع
 

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ  نبلحظأنو نعـ يكفر األب البنو الجك المناسب لممراجعة 
كىي نسبة كبيرة ،كادني نسبة كانتاإلجابة عنيا %88.3كالدراسة داخؿ المنزؿ بنسبة قدرت ب

 .11.7%قدرت ب"ال"ب 
يكفر كلي األمر الجك المناسب البنو "نعـ"كنفسر ىذا أنأغمبية  المبحكثيف أجكبكا ب

 .لممراجعة كالدراسة داخؿ المنزؿ 
كنستنتج مف ىذا أف كلي األمر يكفر البنو الجك المناسب لممراجعة كالدراسة داخؿ المنزؿ 

 .%88.3قدرت ب"نعـ"بنسبةكانتاإلجابة عنيا ب
 .يبين ىل توفر البنك مستمزمات الدراسة من كتب وادوات مدرسية:(47)الجدول رقم

 

 النسبة المئكية التكرار ىل توفرالبنك مستمزمات الدراسة من كتب وادوات مدرسية
 %95.0 57 نعـ
 %5.0 3 ال

 %100.0 60 المجمكع
مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظ أف كلي األمر يكفر مستمزمات الدراسة البنو مف كتب 

كتمييا .كىي اعمى نسبة 95.0%قدرت بنسبة "نعـ"كأدكات مدرسية كانتاإلجابة عنيا ب 
 .%5.0قدرت ب"ال"ادنيكانتاإلجابة عنيا ب 

يكفر كلي األمر البنو مستمزمات الدراسة مف "نعـ"كنفسر ىذا أنأغمبيةالمبحكثينأجكبكاب 
 .كتب كداكت مدرسية
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كنستنتج مف خبلؿ ىذا أف كلي األمر يكفر البنو مستمزمات  الدراسة مف كتب كأدكات 
 .95.0%مدرسية بنسبة قدرت ب

 .يبين ىل الولي ميتم بحضور اجتماعات أولياء التالميذ:(48)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار ىل أنت ميتم بحضور اجتماعات جمعية اولياء التالميذ
 %50.0 30 نعـ
 %16.7 10 ال

 %33.3 20 احيأنا
 %100.0 60 المجمكع

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظ أف كلي اآلمر ميتـ بحضكر اجتماعات جمعية 
كىي نسبة كبيرة ،كتمييا نسبة 50.0%قدرت ب"نعـ"أكلياءالتبلميذ كانتاإلجابةب

كىي نسبة كسطية،كادني نسبة قدرت اإلجابة عنيا 33.3%قدرت ب"أحيأنا"اإلجابةب
 .16.7قدرت ب"ال"ب

كنفسر ىذا أنأغمبية المبحكثيف أكلياءأمكرىـ ميتميف بحضكر اجتماعات أكلياء التبلميذ 
 .بمعنى ليـ أىمية كبيرة باالجتماعات الجمعية

كنستنتج مف ىذا أف كلي األمر ميتـ بحضكر اجتماعات جمعية أكلياء التبلميذ بنسبة 
 .50.0 %قدرت ب"نعـ"

 .يبين ىل لدى ابنك مشاكل مدرسية:(49)الجدول رقم
 النسبة المئكية التكرار ىل لدى ابنك مشاكل مدرسية

 %35.0 21 نعـ
 %65.0 39 ال

 %100.0 60 المجمكع
 

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ  نبلحظ أنو التكجد لدل ابف  كلي األمر مشاكؿ مدرسية بنسبة 
كىي أدنى نسبة قدرت "ال"كىي نسبة كبيرة ،كتمييا اإلجابة ب65.0%قدرت ب "ال"فدرت ب

 .35.0%ب 
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التكجد مشاكؿ مدرسية لدل ابف كلي األمربمعنى "ال"كنفسر ىذا أنأغمبية المبحكثيف أجكبكاب
 .أنو تمميذ مؤدب 

 .%65.0كنستنتج ىذا أنو التكجد مشاكؿ مدرسية لدل ابف كلي األمربنسبة قدرت ب
،كتمييا 18.3%كانتاإلجابةأكثرىا تتعمؽ بالمناىج بنسبة"نعـ"كفي حالةأنو كانتاإلجابة ب 
كىي ادني %6.7،كادنى نسبة التعمؽ بالزمبلء قدرت ب%10.0نسبة التعمؽ بالمعمـ قدرت ب

 .نسبة
 .يبين في حالة وقوع مشكمة في المدرسة البنك كيفية التعامل معيا:(50)الجدول رقم

 النسبة  التكرار في حالة وقوع مشكمة في المدرسة البنك كيف تتعامل معيا
 %11.7 7 لممدرسةلمتصرؼاألمرتترؾ
 %3.3 2 المكمعمىالمدرسةكالتعاطفمعابنؾإلقاء

 %76.7 46 تتصمبالمدرسةكتحبللمشكمة
 %8.3 5 تعاقبابنؾ
 %100.0 60 المجمكع

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ  نبلحظأنو في حالة كقكع مشكمة في المدرسة لبلبف يتعامؿ 
كىي اعمينسبة ،كتمييا %76.7معيا باالتصاؿ بالمدرسة كحؿ المشكمة بنسبة قدرت ب 

كىي نسبة كسيطة،كتميياأيضا %11.7اإلجابة ب ترؾ األمر لممدرسة لتصرؼ قدرت ب
،كادنى نسبة ىي إلقاء المـك عمى المدرسة كالتعاطؼ مع االبف %8.3معاقبة االبف قدرت ب

 .%3.3نسبة قدرت ب
.يبين ىل تراقب ما ينجزه ابنك من واجبات مدرسية في المنزل:(51)الجدول رقم   

ىل تراقب ما ينجزه ابنك من 
 واجبات  مدرسية في المنزل

 النسبة المئكية التكرار

 %80.0 48 نعـ
 %20.0 12 ال

 %100.0 60 المجمكع
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مف خبلؿ معطيات الجدكؿ  نبلحظ أف كلي األمر يراقب ماينجزه ابنو مف كاجبات مدرسية 
كىي اكبر نسبة،كادني نسبة كانتاإلجابة عنيا %80.0قدرت ب"نعـ"في المنزؿ كانتاإلجابة ب

 .20.0%قدرت بنسبة "ال"ب
كنفسر ىذا أنأغمبية المبحكثيف يراقبكف ما ينجزه أبنائيـ مف كاجبات مدرسية في المنزؿ 

 .بمعنى أنيـ ميتمكف بدراسة أبنائيـ
كنستنتج مف ىذا أكلياء األمكر يراقبكف ماينجزه أبنائيـ مف كاجبات مدرسية في المنزؿ 

 .80.0بنسبة قدرت ب
 .يبين ىل تقوم بتحسيس ابنك بأىمية المدرسة والمعرفة:(52)الجدول رقم

 

 النسبة  التكرار  المدرسة والمعرفةبأىميةىل تقومبتحسيس ابنك 
 %90.0 54 نعـ
 %10.0 6 ال

 %100.0 60 المجمكع
مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظ أف كلي األمر يقـك بتحسيس االبف بأىمية المدرسة 

كىي اكبر نسبة ،كادني نسبة 90.0%قدرت بنسبة "نعـ"كالمعرفة كانتاإلجابة عنيا ب
 .10.0%قدرت ب"ال"كانتاإلجابة ب

يقـك كلي األمر بتحسيس  االبف بأىمية "نعـ"كنفسر ىذا أنأغمبية المبحكثيف أجكبكاا ب
 .المدرسة كالمعرفة 

 .كنستنتج مف ىذا أنأكلياء األمكر يقكمكف بتحسيسأبنائيمبأىمية المدرسة كالمعرفة

 . يبين ىل تساعد ابنك عمى اداء واجباتو المدرسية:(53)الجدول رقم

 النسبة  التكرار  وجباتو المدرسيةأداء عمى تساعد ابنكىل 
 %86.7 52 نعـ
 %13.3 8 ال

 %100.0 60 المجمكع
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مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نبلحظ أف كلي األمر يساعد ابنو عمى أداء كجباتو المدرسية 
قدرت "ال"كىي اكبر نسبة ،كتمييا نسبة اإلجابة ب%86.7قدرت ب"نعـ"كانتاإلجابة عنيا ب

 . كىي ادني نسبة13.0%بنسبة 
يساعد كلي األمر ابنو عمى أداء كاجباتو "نعـ"كنفسر ىذا أف أغمبية المبحكثيف أجكبكاا ب

 .المدرسية 
كنستنتج مف ىذا أف مساعدة كلي األمر البنو عمى أداء كاجباتو المدرسية بنسبة قدرت 

 . بمعنى أناإلباء ميتميف بأبنائيـ%86.7ب
يبين العالقة بين متابعة الطالب تحقق فوائد عديدة لممدرسة وولي (: 54 )رقمالجدول

. وىل توفر البنك الجو المناسب لممراجعة والدراسة داخل المنزل*األمر والتمميذ 

 
متابعة " نعـ"مف خبلؿ معطيات الجدكؿ المركب نبلحظ أف اغمب المبحكثيف اجابك ب
كىي نسبة %90.0الطالب تحقؽ فكائد عديدة لممدرسة ككلي األمر كالتمميذ بنسبة قدرت ب

كما أف تكفير كلي األمر ,كبيرة بمعنى أف ىذه المتابعة لدييا أىمية كبيرة لممدرسة ككلي األمر
كىذا يعني أف كلي 90.0%البنو الجك المناسب لممراجعة كالدراسة داخؿ المنزؿ بنسبة قدرت 

 .    بدراسة ابنهاألمر ميتـ
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 :االستنتاج العام 
مف خبلؿ تفسيرنا لمجمكعة الجداكؿ المتضمنة اختبار الفرضيات ثـ التكصؿ إلى مجمكعة 

 :مف النتائج كمف بيف النتائج مايمي 
بمتابعة األسرة ألبنائيا في المدرسة كحرصيا عمى نتائجيـ الدراسية كارتفاع المستكل 

الدراسي ،يككف عبر اىتماميا بمراقبتيـ كمتابعتيـ في دركسيـ كااللتزاـ بكامؿ مسؤكلياتيا في 
 .متابعة عمميـ المدرسي 

كجكد ترابط كبير بيف االتصاؿ كالتحصيؿ الدراسي خصكصا إذا تـ بشكؿ سميـ كصحيح 
كبشكؿ فعاؿ ،كالعكس فأف غياب االتصاؿ أك تكفره بطرؽ خاطئة كقميمة الفعالية اليظير أثره 
في المستكل االيجابي لمتحصيؿ ككأف عممية االتصاؿ لـ تتـ ،إضافة إلى أف عممية االتصاؿ 

الدائـ بيف األسرة كالمدرسة تسمح لؤلكلياء بالتعرؼ عمى المسؤكؿ عف النتائج الدراسية 
المحصؿ عمييا كبالتالي مساعدة األبناء لمخركج بما ىك أفضؿ ليـ كلمستقبميـ كلتجنب كؿ 

ماىك معكؽ لدراستيـ كمسيرة حياتيـ ،كلذلؾ نستنتج أف تكثيؽ الصبلت بيف األسرة كالمدرسة 
،شرط أساسي لرفع مستكل فاعمية المدرسة كنجاح العممية التربكية ،كعميو كمف خبلؿ 

عرضنا ليذه النتائج في جممة المتغيرات المرتبطة باالتصاؿ لو تأثير في مستكل التحصيؿ 
ذا ماكانت عبلقة األسرة كالمدرسة قكية مف خبلؿ التكاصؿ فأنيا تؤثر  الدراسي لمتبلميذ ،كا 
عمى المستكل ألتحصيمي لمتبلميذ باإليجاب كالزيادة ،كما أف التكاصؿ عمى نطاقيف بمعنى 
التبادؿ المستمر بيف المدرسة ككجكد عبلقات خاصة بيف األسرة كالمدرسة حكؿ معمكمات 

تخص التبلميذ كتزيد مف التحصيؿ الدراسي كالتكاصؿ بيف المدرسة كالبيت فيما يتعمؽ بمراقبة 
حالة التمميذ الدراسية يدفع إلى العمؿ المشترؾ بينيما في مجاؿ تنمية قدرات  الطالب 

 .الدراسية 

فالمدرسة كاألسرة عند كصكليما إلى شراكة حقيقية كعدـ اكتفائيما بتكاصؿ محدكد ، 
 .كتجاكز األنقطاع بينيما يمكف ليما الرفع مف التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ
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 .عرض ومناقشة نتائج فرضيات الدراسة-
التواصل بين األولياء والمدرسة لو عالقة : عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى .1

 .بالتحصيل الدراسي
مف خبلؿ تحميؿ نتائج بيأنات الفرضية المذككرة أعبله نستنتج أف ىذه الفرضية محققة حيث 
 أف المدرسة تطمع كلي األمر عمى التعميمات ك ما يستجد  منيا في كؿ المياديف التي تيـ   

االبف بنسبة إم أف ىناؾ تكاصؿ بيف األسرة كالمدرسة كمف خبلؿ الجدكؿ الذم 61.7%
يبيف أف الكثير مف المشكبلت السمككية تخؼ إذا تعاكف البيت كالمدرسة بنسبة قدرت ب 

أم عندما يتعاكف البيت كالمدرسة كيككف " نعـ" مف عينة المبحكثيف الذيف أجكبكاا ب %75
بينيـ تكاصؿ لو عبلقة كبيرة بتحصيؿ االبف فتخؼ الكثير مف المشكبلت إذا تعاكنت األسرة 

 .مع المدرسة
متابعة األسرة لمتمميذ تساىم في زيادة تحصيل :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثأنية.2

 .ألدارسي 
بعد تحميؿ بيأنات الدراسة المكصؿ إلييا تكصمنا إلى أف الفرضية محققة كذلؾ مف خبلؿ 

الجدكال الذم يبيف أف متابعة الطالب تحقؽ فكائد عديدة لممدرسة كذلؾ بنسبة قدرت ب 
مف عينة المبحكثيف كىذا يدؿ عمى أف متابعة األسرة لمتمميذ تساىـ في زيادة 91.7%

 تحصيمو الدراسي
اندماج أولياء في المحيط الدراسي يساىم في :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة-3.

 .التحصيل الدراسي 

بعد تحميؿ بيانات الدراسة المكصؿ إلييا تكصمنا إلى أف الفرضية محققة كذلؾ مف خبلؿ 
الجدكؿ  الذم يبيف أف لكلي األمر دكر في نجاح كتحسيف العممية التربكية بنسبة قدرت 

أم أف اندماج أكلياء في المحيط الدراسي "نعـ"  مف عيننة المبحكثيف الذيف أجابكا %91.7ب
 يساىـ في زيادة التحصيؿ ألدرسي لؤلبناء
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 :التوصيات 

مف خبلؿ ما تقدـ نمخص في النياية إلى تقديـ بعض التكصيات كالتي تمثؿ خبلصة لكؿ 
ماجاء ،حيث يعتبر االتصاؿ بيف األسرة كالمدرسة مف بيف أىـ العكامؿ تأثيرا عمى النجاح 

المدرسي لؤلبناء ،كليذا عمى الكالديف أف يعمبل عمى تدعيـ سير أبنائيـ نحك التفكؽ كالنجاح 
 :المدرسي  ذلؾ  مف خبلؿ التكصيات التالية 

عمى الكلديف تييئة الظركؼ الدراسية المبلئمة ألبنائيما ،كمتابعة أعماليـ المدرسية .1
 .كنتائجيا في المدرسة كالمنزؿ ،كمساعدتيـ عمى تجاكز التقصير في دراستيـ 

التي  (الخ..كتب ،كمجبلت ، كصحؼ ، تمفزيكف ،)عمى الكالديف تكفير الكسائط الثقافية .2
 .تنمى مكاىب األبناء كتغذل عقكليـ كتساعدىـ عمى التقدـ العممي 

عمى لكالديف التحدث بإيجابية عف خبراتيـ المدرسية حتى كأنكانت غير مرضية ككذلؾ . 3
التحدث بشكؿ إيجابي كجيد عف الكاجبات المدرسية كعف المدرسة كالتعميـ بصفة عامة كدكر 

 .النجاح المدرسي بصفة خاصة في بناء مستقبؿ األبناء 
عمى الكلديف غرس األفكار كاالتجاىات االيجابية في أبنائيما ،كاإلشادة بأىمية المدرسة .4

 .كالنجاح المدرسي كأثره في بناء المجتمعات كازدىارىا
 .عمى الكلديف أف يكليا اىتماما أكبر بأبنائيـ مف الناحية التربكية كالتعميمية معا .5
عمى الكلديف االتصاؿ المستمر مع المدرسيف كاإلدارة عف طريؽ مجالس أكلياء التبلميذ .6

 .كالمعمميف ،يؤدم إلى التكازف النفسي لدل األبناء كذلؾ الىتماـ الكالديف بتحصيميـ الدراسي 
عمى الكالديف تشجيع األبناء كحثيـ عمى التفكؽ كالنجاح المدرسي بأساليب مشكقة عف .7

 .طريؽ التعزيز اإليجابي 
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عمى الكالديف معالجة المشكبلت التي تعيؽ نجاح األبناء لمدرسي بمكضكعية عف طريؽ .8
التعرؼ عمى أسبابيا ،كأثرىا السمبي في تحصيميـ الدراسي ،كالعمؿ عمى إيجاد التكيؼ السميـ 

 .بيف محيطيـ األسرم كالمدرسي في أف كاحد
عمى الكالديف منح األبناء الكقت الكافي لبلستماع إلى مشاكميـ كفيميا كاالقتراب منيا .9

 .كمحاكلة حميا لكي التعيؽ نجاحيـ المدرسي
عمى الكلديف تقديـ المساعدة كالتكجيو الكدم نحك الدراسة كالنجاح المدرسي كذلؾ مف .10

 .خبلؿ تبيأف منافع النجاح المدرسي كأىميتو 
 :االقتراحات -2
نقترح إجراء المزيد مف الدراسات كاألبحاث لمعرفة المزيد مف األسباب التي تقؼ كراء -

 .الفشؿ الدراسي  كالتسرب المدرسي لدل األبناء 
ضركرة كجكد أخصائييف اجتماعييف نفسييف في مختمؼ المدارس كالمتكسطات كالثأنكيات -

كذلؾ لمساعدة كالكالديف في تكجيو األبناء ،كمساعدتيـ في حؿ بعض المشكبلت مما 
 .يساعدىـ عمى تحقيؽ النجاح المدرسي
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 خاتمة 
تعد األسرة التنظيـ األكؿ الذم يتكفؿ بالكليد البشرم بالرعاية كالتنشئة ،كأف ذلؾ ليس باألمر 
الييف خاصة إذا تعمؽ األمر بتكجيو األبناء تكجييا في مجاالت الحياة كخاصة في المجاؿ 

التربكم كالتعميمي ،فيصبح الطفؿ ذا اىتماـ كبير بمستقبمو الدراسي كأكثر أندفاعا نحك إحراز 
النجاح كالتفكؽ ،فيي مف أبرز دكافع الفرد خاصة إذا لقى المتفكؽ الدعـ كالتشجيع مف طرؼ 

 .المحيطيف بو 
كبالتالي فأف لمتنشئة األسرية كظركؼ األسرة أثر بالغ في النجاح المدرسي لؤلبناء أك الفشؿ 

المدرسي ،حيث تضـ ىذه األخيرة جممة مف المتغيرات التي تؤثر ك تتأئر في نفس الكقت 
بغيرىا ،فإلى جأنب العامؿ العاطفي كاالجتماعي كالثقافي لؤلسرة كما تأثيره عمى أداء الطفؿ 

المدرسي كمستكل نجاحو في ذلؾ ،فبلشؾ أف األسر التي تعطي أىمية كبيرة   لممدرسة 
كالنتائج الدراسية التي يتحصؿ عمييا األبناء كلتحفيزىـ كتشجيعيـ فيصرحكف بأىمية النجاح 
المدرسي كبدكره القاطع في النجاح الميني كالتطكر المتكازف كاألندماج االجتماعي كيككف 
ليذا االتصاؿ تأثير عمى شخصية الطفؿ كنجاحو المدرسي عمى عكس عدـ االتصاؿ بيف 
المدرسة كاألسرة مما يؤدم إلي  عدـ النجاح المدرسي لؤلبناء مما يجعؿ األكلياء ينتقدكف 

 .المدرسة كالمدرسيف 
فاالتصاؿ بيف األسرة كالمدرسة يعد عامبل ىاما في تكجيو األبناء كاالىتماـ بمسارىـ 

الدراسي ككثيرا ما يككف النجاح كالتفكؽ الدراسي نتيجة التكقع ألكالدم كاستثارة اآلباء لدكافع 
األبناء نحك الدراسة كتحقيؽ درجات مرتفعة مف التحصيؿ الدراسي كمف ثـ النجاح المدرسي 

. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

قائمة المصادر 
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 .2014-2013،كرقمة ،
مذكرة مساىمة األسرة في ظيور السمات اإلبداعية لدى الطفل ،غضبأف مريـ ،-61

ماجستير في عمـ النفس االجتماعي ،معيد عمـ النفس كعمـك التربية ،جامعة قسنطينة 
،2006. 

أساليب التربية    االجتماعية   بين األسرة والمدرسة وكفاءة المتعمم زىرة عثمأف ،-62
 رسالة ماستر ، كمية العمـك األنسأنية كاالجتماعية ،قسـ العمـك االجتماعية االبتدائي،

 2013-2012،-بسكرة–،تخصص عمـ اجتماع التربية ، جامعة محمد خيضر 
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: البيأنات الشخصية

: األمركلي  (1
 أخر      شخص األباألـ

 :السف (2
 سنة 60 مفة أكثرسف50 الى41 سنة 40 الى31 سنة    مف 30 إلى 20 مف 

 :  نكع السكف (3
ة   سيئة طجيدة متكس

 األمرمينة كلي  (4
 حرة أعماؿمكظؼ     متقاعد   

 :كضعية الميمة (5
دائمة    مؤقتة 

 :مكأف العمؿ (6
خؿ مدينة السكف    خارج مدينة السكف اد
 :المستكل التعميمي (7

  ثأنكم    جامعي أميابتدائي         متكسط
 بالمدرسة األسرةبيأنات خاصة باتصال : األولالمحور 

. مف قاـ بتسجيؿ اإلبف في المدرسة ؟ (1
 أخر  شخص األباألـ

.  المدرسة لمعرفة مستكل ابناؾ ؟إلىىؿ تذىب  (2
 أحيأنان نعـ    ال  

.  البيت كالمدرسة ؟بيف ىؿ المسافة (3
قريبة      متكسطة     بعيدة 

.  المدرسةإلىترافؽ ابنؾ  (4
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دائما             أحيأنا        أبدا 
. ؟ىؿ تحثكف ابنكـ عمى الدراسة  (5

دائما     أحيأنا        أبدا  
. اىتماما بواألكثرمف  (6

األب          األـ         شخص أخر  
. يككف االىتماـ عف طريؽ (7

مراقبة دفتر المراسمة    المراجعة مع االبف              زيارة الثأنكية  
 . ؟ىؿ تساعد ابنؾ عمى أداء كاجباتو المدرسية (8

دائما          أحيأنا            أبدا    
ىؿ تناقشكف مكاضيع عممية في األسرة؟  (9

 أحيأنانعـ        ال     
 ؟  سرة االبأفرادعبلقة االبف  (10

جيدة     حسنة       سيئة        التدرم   
؟  المدرسة التي فييا ابنؾ ىؿ تزكر  (11

نعـ       ال   
 بنعـ ىؿ ؟  اإلجابةاذا كانت (12

 أحيأنان دائما  
 المدرسة ؟  إلىىؿ في العاـ الدراسي تتكرر زيارتؾ  (13

تتكرر   ال تتكرر  
 التبلميذ؟  أكلياء في جمعية أنخرطىؿ لديؾ  (14

نعـ               ال  
سي ؟  ا دكر في نجاح تحسيف مستكاؾ الدراألمرىممكلي  (15

نعـ           ال  
بيأنات خاصة بالتحصيل الدراسي  : المحور الثأني
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. ؟ عمى دراية بمعدؿ ابنؾ أنتىؿ  (1
نعـ              ال  

. ماىك معدؿ ابنؾ  (2
        12 مف أكثر    12الى 10       مف 10اقؿ مف 

معرفتؾ لنتائج ابنؾ مف خبلؿ  ؟   (3
كشؼ النقاط         دفتر  المراسمة             زيارتؾ لممدرسة  

ماذا تفعؿ اذا تحصؿ ابنؾ عمى نتائج سيئة ؟    (4
تساعده           تضربو        التبالي    

ماذا تفعؿ إذا تحصؿ ابنؾ عمى نتائج جيدة ؟   (5
تشكره         تقدـ لو  ىدية             ال تبالي     

ىؿ يدرس ابنؾ الدركس الخصكصية ؟      (6
يدرس           ال يدرس        

 ؟ عمى معدؿ ابنؾ ايجابي أك سمبي  ىؿ الدركس الخصكصية تأثير (7
.................................................. 

ىؿ يعأني ابنؾ مف النقص في مادة ما    (8
نعـ            ال       أحيأنا     

 ...................: اذكر المادة التي يعأني ابنؾ مف الضعؼ فييا
ىؿ أنت راض عمى تحصيؿ ابنؾ الدراسي؟   (9

راضي             غير راضي         بعض األحيأف 
 ..........................:ما السبب في ىذا الضعؼ

ىؿ تحاكؿ إيجاد حمكؿ لتحسيف تحصيؿ ابنؾ؟   (10
نعـ            ال           أحيأنا   

 
ىؿ المدرسة لدييا اىتماـ بالتبلميذ النجباء عمى حساب التبلميذ الضعفاء ؟   (11
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نعـ           ال         أحيأنا      
ىؿ ىذا لو تأثير عمى تحصيؿ الدراسي البنؾ ؟   (12

نعـ        ال         
أندماج األولياء في المحيط المدرسي    : المحور الثالث

 المتمدرسيف؟  أبنائؾىؿ تزكدؾ المدرسة بمعمكمات عف  (1
نعـ             ال  

ىؿ تطمعؾ المدرسة عمى التعميمات  كما يستجد منيا في كؿ المياديف التي تيـ ابنؾ ؟   (2
نعـ             ال 

ىؿ اىتماـ المدرسة بأبناء األغنياء كالشخصيات يختمؼ عف باقي األبناء؟     (3
نعـ       ال    

ىؿ تشجع المدرسة أكلياء األمكر عمى التكاصؿ  كالتنسيؽ معيا ؟ (4
نعـ            ال  

ىؿ تشرؾ المدرسة  أكلياء التبلميذ في التخطيط لمقاءات كاالجتماعات كالنشاطات ؟  (5
نعـ         ال  

ىؿ تحتار المدرسة أكقات لمقاءات تناسب أكلياء األمكر؟   (6
نعـ             ال  

تقدـ المدرسة االحتراـ الكافي لكلي األمر كآراءه ؟   (7
نعـ             ال  

في أثناء االجتماعات يتكمـ األستاذ كاإلدارة كال يعطكف فرصة ألكلياء األمكر ؟   (8
نعـ          ال  

كيؼ ىي عبلقتؾ بالمدرسة؟    (9
شراكة حقيقية          تكاصؿ محدكد               تقاطع ك تباعد  

 
متابعة الطالب تحقؽ فكائد عديدة لممدرسة ككلي األمر كالتمميذ؟   (10
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نعـ         ال  
تحقؽ الكثير مف المشكبلت السمككية إذا تعاكف البيت كالمدرسة؟   (11

نعـ        ال  
خاص بمتابعة األولياء في المحيط المدرسي  : المحور الرابع

ىؿ تكفر البنؾ الجك المناسب لممراجعة كالدراسة داخؿ المنزؿ ؟   (1
نعـ            ال 

ىؿ تكفر البنؾ مستمزمات الدراسة مف كتب كأدكات مدرسية ؟   (2
نعـ       ال  

ىؿ أنت ميتـ بحضكر اجتماعات جمعية أكلياء التبلميذ؟    (3
 احيأنانعـ          ال 

ىؿ لديو ابنؾ مشاكؿ مدرسية ؟   (4
نعـ     ال  

:  في حالة اإلجابةبنعـ ، بما يتعمؽ 
بالمعمـ  
بزمبلئو  
بالمناىج  

 
في حالة كقكع مشكمة في المدرسة تخص ابنؾ، كيؼ تتعامؿ معيا ؟  (5
  تترؾ األمر لممدرسة لمتصرؼ. 
 إلقاء المـك عمى المدرسة كالتعاطؼ مع ابنؾ. 
 تتصؿ بالمدرسة كتحؿ المشكمة. 
 تعاقب ابنؾ. 
 
ىؿ تراقب ما ينجزه ابنؾ مف كاجبات مدرسية في المنزؿ ؟   (6
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نعـ         ال  
ف ابنؾ بأىمية المدرسة كالمعرفة ؟  سىؿ تقـك بتحسي (7

نعـ      ال  
ىؿ تساعد ابنؾ عمى أداء كاجباتو المدرسية ؟   (8

نعـ       ال  
في حالة اإلجابة بنعـ ما نكع التماريف التي تساعده عمى حمو 

................................... 
.......................................................... 
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 نجنــــــت انًناقشــــت

 أ بكقرة عبدالمجيد                             رئيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   -

 أ مسعد فتح اهلل                                 مشرفػػػػػػػػػػػػػػا كمقػػػػػررا-

 أ بكىناؼ عبدالكريـ   مناقشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا-


