
  العلمـيالعلمـي  والبحثوالبحث  العايلالعايل  التعليمالتعليم  وزارةوزارة

  أمحد دراية أدرارأمحد دراية أدرار  جامعـةجامعـة

  االجتماعية والعلوم اإلسالميةاالجتماعية والعلوم اإلسالمية  وو  اإلنسانيةاإلنسانية  العلومالعلوم  كليةكلية

  االجتماعيةاالجتماعية  العلومالعلوم  قسمقسم

  

  

  عنوان المذكرةعنوان المذكرة

 

 

 

 

  

  
  

يف علم االجتماعيف علم االجتماع  املاستر املاستر   مكملة لنيل شهادةمكملة لنيل شهادة  مذكرةمذكرة   
  علم االجتماعي املدرسيعلم االجتماعي املدرسي: : ختصصختصص

            ��������������������  �	
���	
������   :   :                                                                                                                                                ������������������������������  ��������������::                                                                                        

��� ��� ���	�� 	�	�� 	                                                                                                                                                                    ��  ����� 	������� 	��                                                                                              

                                                                                                                                                                            
 

إنعكاس الثقافة األسرية على التحصيل الدراسي إنعكاس الثقافة األسرية على التحصيل الدراسي إنعكاس الثقافة األسرية على التحصيل الدراسي 
   "ثانوية الشيخ بن عبد الكرمي املغيلي أدراردراسة ميدانية يف  "للتلميذللتلميذللتلميذ

 مم20120188//20120177::ا��
� ا�������ا��
� ا�������  

  



 

 



 

 

                                          

 

 

 

 

 احلـمـد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ووفقنا يف إجناز هذا العمل

نتوجه بالشكر اجلزيل و بأمسى عبارات االحترام و التقدير إىل 
على ما قدمه يل من " الدكتور رضا نعيجة " األستاذ املشرف 

ة إجناز إرشادات و نصائح و توجيهات و حرصه الدائم على متابع
.العمل  

  ونتقدم بالشكر اخلاص لألستاذة بركنوا نورة

كما نتقدم بالشكر إىل كافة أساتذتنا الكرام و إىل زمالءنا الطلبة كل 
 واحد بامسه اخلاص

 



 

 

 

  

  

  

إىل والديت الغالية اليت جعلتين يف دعائها ،واليت أعيش 
  برضاها

  .حفظها اهللا تعاىل  ورعاها 

  غرس يف قليب حب العلمإىل والدي العزيز الذي 

  .أمده اهللا تعاىل بالعافية 

  .خويت الذين صربوا الصرب اجلميل معي خويت وأَإىل إِ

  .إىل زمالئي الطلبة الذين رافقوين طيلة احلياة الدراسية 

  .إىل الذين تسعهم ذاكريت ومل تسعهم مذكريت  

  .إىل أهل العلم واملعرفة 
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 أ 

 ،د من الدراسات و البحوث التربويةحقال للعديكان وال يزال ميدان و األسرةان  موضوع       
لكوا اول بيئة اجتماعية حتتضن الطفل و تتوىل تنشئته وتكوين خرباته و توسيع معارفه واكسابه 

  .على التكيف مع البيئة اليت يعيش فيها اًمهارات جديدة حىت يصبح قادر

وطريقة احملافظة عليها فكلما  سرةاأللألولياء تتحدد من خالل تقدير قيمة  األسريةالثقافة ف     
دة و كلما مت التحكم والتوجيه والقدرة على القيا اكان املستوى العلمي واملادي لألولياء مرتفع

ويشجعوم على االكتشاف فام  األبناءبأسئلة  اآلباءفعندما يرحب  .السيطرة على افراد العائلة
جانب ما ميارسونه من تشجيع وحتفيز مادي  إىل، التعلم أمهيةم رسالة واضحة حول يعطون هل

    .حنو التعلم اقوي االذي من شأنه ان خيلق رغبة ودافع األبناءومعنوي حول وضعية متدرس 

ينتهي مبجرد دخول  و اليف تلبية حاجيات افرادها  ال يتوقف األسرة ومما الشك فيه ان دور   
بل ) لوازم مدرسية وطعام  ومن لباس (ادية فري االولويات املاملؤسسة التعليمية و تو إىل االبن

ان حيالف ابنائها النجاح يف كل امليادين فال  إىلألا تطمح ، متابعة النشاط املدرسي إىلعداه يت
  .التحصيلاليت تكسيهم القدر الكايف من ) املادية و املعنوية( ال بتهيئة كافة الظروف ايتحقق ذلك 

وانعكاسها على التحصيل  األسريةالكشف عن واقع الثقافة جاءت هذه الدراسة كإثراء وحماولة 
  :عليه قد اشتملت الدراسة على الفصول التاليةمنه و. الدراسي للتلميذ

حيث خصص هذا الفصل " اإلطار املفاهيمي للدراسة "وكان حتت عنوان  :الفصل االول    
حتديد وصياغة االشكالية،  إىلللطرح االشكايل ملوضوع الدراسة واعتباراته ومن خالله مت التطرق 

  . واهداف الدراسة ،حتديد مفاهيم ، والدراسات السابقة أمهيةاسباب اختيار املوضوع ، 

و املتضمن تعريف الثقافة و عناصر الثقافة و  األسريةالثقافة  إىلو يتمثل يف مدخل  :الفصل الثاين
  .والثقافة احمللية األسريةوظائف الثقافة و تعريف الثقافة 

الوظائف  األسرةانواع و األسرةو املتضمن تعريف  األسرة إىلو يتمثل يف مدخل : الفصل الثالث
  .األبناءيف مساعدة  األسرةو دور  األسرة أمهيةالتربوية لألسرة و

التحصيل الدراسي و املتضمن تعريف التحصيل الدراسي  إىلو يتمثل يف مدخل  :الفصل الرابع
واهداف التحصيل  أمهيةلعوامل املؤثرة على التحصيل الدراسي وو انواع التحصيل الدراسي وا

  .شروط التحصيل الدراسي اجليد و اسباب تدين و ضعف التحصيل الدراسي الدراسي و 



  مقدمة 
 

 
 ب 

و تضم منهج الدراسة و "االجراءات امليدانية للدراسة " وكان العنوان :امسواخريا الفصل اخل
البيانات يف اجلدول ومن مث حتليلها  عرض كجماالت الدراسة و ادوات مجع البيانات ،كذل

  .واستنتاج النتائج
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  .إشكالية الدراسة: اوالً

تعد عملية التنشئة االجتماعية عملية هامة يف حياة الفرد، إذ ميكن من خالهلا أن يكتسب 
.فيها اإلنسان القيم واالجتاهات واملعايري والسلوكيات اليت تتماشى مع اتمع والثقافة اليت يعيش  

هي اتمع اإلنساين األول الذي يعيش فيه الطفل والذي تنفرد يف تشكيل شخصيته  األسرةف
بدوره على  يؤثرخري واملسؤولة عن توفري االستقرار املادي واالجتماعي والنفسي ألبنائها، وهذا األ

  .منها اجلانب التعليمية حيام اخلاص

ية فيها بصفة األماإلنسانية واليت تضاءلت نسبة  اجلزائرية من بني كافة اتمعات األسرةف
حسب  %22 إىلغداة االستقالل  %85حمسوسة خالل العقود اخلمسة األخرية، إذ تراجعت من 

وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على  2017لسنة  %10.16 إىل، فيما تقلصت 2008احصاء 
وانعكاس ثقافتها على تشكيل  مهيةأحتسني يف املستوى التعليمي لألسر اجلزائرية والوعي مبدى 

وتوفري وسائل املعرفة من كتب وغريها تسهم  1شخصية أبنائها وإدخال التراث الثقايف يف تكوينهم،
ذاا كتحديد أوقات املراجعة وأوقات األكل  األسرةيف إمناء ذكائهم عرب ضوابط أسرية تنبع من 

اتباع  إىلقودهم قيم اإلسالمية، فالضوابط تلوالنوم والراحة وكذا التسلية وحثهم على الصالة وا
  .عادات ومعتقدات اتمع ككل

فهنا ينشئ الطفل منذ طفولته يف جو مليء ذه األفكار واألساليب فتصبح من مكونات شخصيته فال 
  .يعزز التوجيهات املدرسية األسريةيستطيع التخلص منها، ألن حصاد 

املدرسة بل يتواصل من خالل متابعتهما  إىل بناالال ينتهي مبجرد ذهاب  األسرةإن دور 
املستمرة لكل ما تقدمه املدرسة اليت تعترب الوسط الثاين يف حياة الطفل عن طريق تقدمي التوجيهات 
الالزمة واملساعدة بأمور أكادميية وتقدير دور املدرسة ونتائج التعلم والتحصيل الدراسي، مما ينعكس 

  .برة على النجاح املدرسيعلى العمل بدافعية أكرب ومثا

  :من خالل ما سبق ميكننا طرح التساؤل التايل

  على التحصيل الدراسي للتلميذ؟ األسريةكيف تنعكس الثقافة  −

                                                             
1 http://www.elkhabar.com/ 20:00على الساعة  7/08/2018: بتاريخ. 
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  :وتنبثق عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية

 ؟كيف يؤثر املستوى التعليمي للوالدين على التحصيل الدراسي لتالميذ املستوى الثانوي - 1
على التحصيل الدراسي لتالميذ املستوى  األسرةكيف يؤثر توفر دروس خصوصية من طرف  - 2

 الثانوي؟
 على التحصيل الدراسي لتالميذ املستوى الثانوي؟ األسريةكيف تؤثر الضوابط  - 3

  .الفرضيات: ثانياً

 .يالتحصيل الدراسي لتالميذ املستوى الثانو حتسناملستوى التعليمي للوالدين  كلما ارتفع  −
التحصيل الدراسي لتالميذ حتسني مستوى  إىل األسرة دروس خصوصية من طرف توفري دي يؤ −

 .املستوى الثانوي
تتعلق باحترام اوقات الدخول واخلروج ،و استعمال اهلاتف  األسرةمن طرف ضوابط إن فرض  −

 .التحصيل الدراسي لتالميذ املستوى الثانوي حتسني مستوى إىل

  .املوضوعأسباب اختيار : ثالثاً

إن أي دراسة علمية ال تنطلق من الفراغ بل هلا منطلقات ما بشكل مجلة من األسباب سواء 
كانت موضوعية أو ذاتية من شأا أن تدفع الباحث وحتفزه، فمن خالل املراحل اليت مير ا البحث 

 إىلحمصلة العلمي من تكوينه الثقايف والعلمي والذي يكون أول خطوة يف دراستك املوضوع تكون 
  .مجلة من األسباب الذاتية واملوضوعية

  :األسباب املوضوعية -أ

النجاح  يف األسريةوإيضاح تأثري الثقافة ختصصنا يف اال التربوي جيعلنا نأخذ على عاتقنا حتليل  −
 .املدرسي لألبناء

 .حبث أسباب تدين املستوى خارج إطار املدرسة −
 .عمليةاملوضوع من الناحية العلمية وال أمهية −
 .اعتبار البحث جمال لفتح دراسات وحبوث أخرى مستقبال −
  .واملدرسة األسرةالصلة بني معرفة  −
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  .وعليه فاملوضوع ميثل نقطة حساسة وخاصة يف جمتمعنا اجلزائري الذي يتعرض لشىت التأثريات

  :األسباب الذاتية -ب

 .يف التحصيل الدراسي يةاألسراالهتمام الشخصي والرغبة يف التعرف على مدى مسامهة الثقافة  −
 .األسرةامليل حنو املواضيع اليت تعاجل موضوع  −

  .املوضوع أمهية: رابعاً

والقيمة العلمية، وعليه تنطلق  مهيةإن أي موضوع يطرح للبحث العلمي جيب أن يتسم باأل
واملؤثر يف ومكانتها التربوية يف اتمع ودورها الفعال  األسرة أمهيةحبثنا بالدرجة األوىل من  أمهية

ورسم اختيار التخصص الدراسي من خالل املستوى االقتصادي واالجتماعي  األبناءشخصية 
  .يتحلى ا الطفل وتكون جزء من تكوين شخصيته األسريةوالوسائل الثقافية وبعض الضوابط 

ومعرفة والكشف عن  األسرةالدراسة يف تقدمي زاد معريف حول ثقافة  أمهيةومن هنا تكمن 
احلقيقي الذي جيب أن يقوم به األولياء يف حتقيق عائد تربوي ومواصلة املسار الدراسي بطريقة  الدور

  .علمية وموضوعية

  .املوضوع أهداف: خامساً

حنو  األبناءيف دعم  األسرةاملتعلقة ب) املعنوية(والثقافية ) املادية(توضيح العوامل االقتصادية  −
 .النجاح املدرسي

يف نوادي الدروس اخلصوصية لرفع  األبناءاألسري من خالل تسجيل الكشف عن تأثري الدعم  −
 .املستوى التحصيلي

 .حتديد أهم الضوابط املتبعة يف البيت واليت تنظم حياة التلميذ سواء الدراسية أو العادية −
التدريب على معاجلة املواضيع التربوية مبناهج علمية والقدرة على  إىليهدف هذا البحث  −

 .ل أدوات منهجية قصد توسيع املعارف العلميةالتحليل من خال
  .حتديد مفاهيم الدراسة: سادساً −
تعترب هذه العملية من أهم املراحل املنهجية يف تصميم البحوث وخاصة يف العلوم اإلنسانية  −

واالجتماعية، لذا يشترط يف هذا حتديد الدقة حىت يتسىن للباحث إجراء حبثه على أساس 
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تناول من خالل حبثنا هذا بعض املفاهيم األساسية اليت ميكنها أن ختدم حمكم وسليم، وعليه سن
  .دراستنا

  : الثقافة )1

تعين يف اللغة العربية كما ورد يف قاموس احمليط احلذق والفهم السريع، وثقف  :لغة الثقافة -أ
  .1ثقف الشيء أسرع يف تعلمه: وورد يف لسان العرب. أي صار حاذقا، حفيظا، فطنا: ثقفا ثقافة

يقول ابن منظور ثقف الشيء ثقافا وثقوفة، ورجل ثقف حاذق فهم، ورجل ثقف لفق إذا كان 
﴿فَإِمّا تثْقَفَنّهم في : إىلضابطا ملا حيويه قائما به، وثقفت الشيء أي حذقته وثقفته، قال تع

  .2الْحربِ﴾

، وقول هنري "نسانالثقافة هي ذيب العقل أو ذيب اإل: "يقول ولك :الثقافة اصطالحا - ب
الثقافة هي جمموعة األفكار والعادات املوروثة اليت يتكون فيها مبدأ أخالقي ألمة ما، : "الوست

  ".ة متتاز عن سواهااألمويؤمن أصحاا بصحتها وتنشأ منها عقلية خاصة بتلك 

فالثقافة هي كل ما يتكون من أشكال السلوك املكتسب اخلاص مبجتمع أو مجاعة معينة من 
البشر، والثاين اجتاه جتريدي يرى جمموعة أفكار جيردها العامل من مالحظته للواقع احملسوس الذي 

  .3يشمل على أشكال السلوك املكتسب اخلاص مبجتمع أو مجاعة معينة

يعرف تايلور الثقافة جبانبيها املادي واملعنوي هي كل مركب يشمل املعرفة واملعتقدات والفنون 
املادية وغري املادية اليت حيصل عليها الفرد  كاناتاإلمووالعرف والعادات واألخالق والقانون 
4تمعباعتباره عضوا يف ا  

  .إن الثقافة طريقة احلياة يف اتمع جبوانبها املعنوي واملادي

  

  

                                                             
  .149، ص 2007، األردن، 1، درا أسامة للنشر، ط، ثقافة تربويةفايز حممد احلديدي -1
  س، ص.لبنان، د-، الد الرابع، دط، دار الفكر للنشر، بريوتلسان العربابن منظور،  -2
  .35، ص 2006مركز دراسات الوحدة العربية، ط بريوت،  ولوجيا الثقافة،سوسيعبد الغين عماد،  -3
 .66، ص 2003علي عبد الرزاق جبلي، اتمع و الثقافة و الشخصية، دار املعرفة اجلامعية، دط، اإلسكندرية،  - 4
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  :للثقافة اإلجرائيالتعريف  -ج

أخر عن طريق  إىلجيل تنتقل من  املكتسبة و اليت األفعالاملعيشة جلماعة من الناس و  أسلوبهي 
  .اللغة و التقليد

ترتبط باملستوى التعليمي للوالدين، وما يرتبط به من عادات  :األسريةالتعريف اإلجرائي للثقافة  -و
كذلك  األسريةمن ميزانية للتعلم، و نقصد بالثقافة  األسرةما ختصصه  إىلواملطالعة و التعلم، بإضافة 

  . األخالقيةمية و على فرض ضوابط التنظي األسرةحرص 

  :األسرة) 2

  .1الرجل وعشريته، ألنه يتقوى م، وتطلق على اجلماعة اليت أمر مشترك أهل :لغة األسرة -أ

رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفال، وقد تكون أكرب من ذلك  األسرة :اصطالحا - ب
شة ونوا مشتركني يف معيقد تضم أفراد آخرين كاألجداد واألطفال وبعض األقارب، على أن يك

  2.الفواحدة مع الزوج والزوجة واألط

وحدة اجتماعية صغرية حتدث فيها استجابات الطفل األول  األسرة: "كما يعرفها مصطفى زيدان
  .3نتيجة التفاعالت اليت تنشأ بينه وبني إخوته

أساس وظيفتها  على األسرة إىلأول اجتماع تدعو إليه الطبيعة، حيث ينظر  األسرةيرى أرسطو أن 
  4.وحتقيق وإشباع الدوافع األولية لألفراد واستمرار بقاء األفراد من جهة أخرى

بكل ما حييط ا من مؤثرات ثقافية، واجتماعية واقتصادية وانفعالية  األسرةفتتأثر تنشأت الطفل يف 
هذه  يةأمهعلى " بريت"ويؤكد . تتحدد يف ضوئها استجابات األطفال وتكيفهم، ومنو شخصيتهم

إن أشيع العوامل وأكثرها خطرا وتدمريا على حياة الفرد هي العوامل اليت : "بقوله األسريةالعوامل 

                                                             
 .20دار صادر للنشر والتوزيع، لبنان، ص  لسان العرب،ابن املنظور مجال الدين،  1
 .20، ص 2000،عمان، 1، املكتبة الثقافية للنشر والتوزيع ،طاإلرشاد األسريالغزة، سعد حسني  2
 .06، مسودات اجلامعة الليبية، ص النمو النفسي للطفل املراهقحممد مصطفى زيدان،  3
 .30، ص 2006مؤسسة ورق للنشر والتوزيع، عمان،  التنشئة االجتماعية للطفل ما قبل املدرسة،وجيه حسني الفرج،  4
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: ما يلي األسريةيف الطفولة، ومن أهم هذه العوامل اليت تتأثر ا التنشئة  األسرةتدور حول حياة 
  .1يف وسطها األسرةالظروف االجتماعية، املادية، والثقافية اليت تعيش 

هي املؤسسة االجتماعية اليت تنشئ عن عالقات اتمع، تساهم  األسرة :التعريف اإلجرائي -جـ
احلاجيات الضرورية لألفراد، وبالتايل فهي تعمل عن تأدية وظائفها التربوية والنفسية  إشباعيف 

  .األفضل وتنشئة األجيال إىلوالدينية لتحقيق تقدم اتمع وتنميته 
  :اسيالتحصيل الدر) 3 

  :التحصيل الدراسي لغة -أ
هو احلاصل من كل شيء، حصل الشيء أي حصل حصوال، والتحصيل متييز ما حصل، وحتصل 

  2.الشيء جتمع وتثبت
تعريفه عند صالح الدين فهو درجة االكتساب اليت حيققها الفرد أو مستوى الطموح الذي حيرزه أو 

  .سي معنييصل إليه يف مادة دراسية أو جمال تعليمي أو تدري
  :التعريف االصطالحي - ب

التحصيل الدراسي هو كل ما تقدمه املدرسة من تعلم مربمج ويقاس عن طريق : "يقول سيد خري اهللا
  .3اختبارات فصلية، ويعرف يف آخر السنة أو الفصل باموع العام لدراسات التلميذ يف كل املواد

لتغريات اليت تطرأ على مستوى أداء الفرد التحصيل الدراسي هو كل ا: "ويعرفه عبد السالم غفار
  .4"نتيجة حدوث عمليات عقلية داخلية وممارسة عمل معني

التحصيل يشمل كل ما يكتسب وما يتم تعلمه "كما يتضح من خالل تعريف أمحد زكي صاحل أن 
ريات من املدرسة اليت تأثر على سلوك التلميذ ألحداث تغيريات معينة، فإن كل ما تتضمنه هذه التغي

  5".يكون موضوع التحصيل
  
  

                                                             
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية،  ،)اخلصائص والوظائف(التنشئة االجتماعية يف األسرة اجلزائرية رشيد طبال،  1

 .2015، جوان 19اجلزائر، العدد  -، سكيكدة 1955أوت  20جامعة 
 .153ادر للنشر والتوزيع، لبنان، الد الثالث، ص ، دار ص، لسان العربابن املنظور مجال الدين أبو الفضل 2
 .76، ص 1991، بريوت، 1، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، طالبحوث النفسية والتربويةخري اهللا السيد،  3
 .125، ص 1987، دار العلم للماليني، بريوت ،دط، ، علم النفس التربويعاقل فاخر 4
لدى املراهقات املصابات بداء السكري املرتبط باألنسولني وأثره على مستوى التحصيل الدراسي، دار هومة للطباعة والنشر زلوف منرية، املعاش النفسي  5

 .65،ص2011والتوزيع ،اجلزائر، 
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  :التعريف اإلجرائي -د

التحصيل الدراسي هو اتقان مجلة من املهارات واملعارف اليت ميكن أن ميتلكها الطالب بعد تعرضه 
  .قد يكون مرتفعا او منخفضاً راسية معينة أو جمموعة من املوادخلربات تربوية يف مادة د

يعاب املواد الدراسية املقررة ومدى قدرته على تطبيقها من كذلك يعترب قياس قدرة الطالب على است
  .فصلية كانت أو سنوية) امتحانات(خالل وسائل قياس جتريدها املدرسة عن طريق االختبارات 

  التلميذ)4

  :التلميذ لغة-أ

  1.ذةاملتعلم مجع تالميذ وتالم هو

  :اصطالحاالتلميذ  - ب

االهتمام م من حيث متابعة دروسهم و املواظبة عليها يعد التلميذ حمور العملية التربوية إذ جيب 
، وهو اهلدف املنشود من العملية فقد عملت الدولة على توفري كل الظروف يف جمايل السلوكوذيب 

  . 2التربية والتكوين

ام اليت تشكل املخرج الرئيسي للنظام التعليمي كله وهم املادة اخل"اعيل إن التلميذ هوَ يرى سعيد إمس
تدائية هم خرجيو نظم احلضانة ،و إلعدادية هم األبادة خرجيو النظم التعليمية السابقة ،فتالميذ ع

  " 3،والثانوية خرجيو املرحلة اإلعدادية تدائيةاألبتدائية ،واإلعدادية خرجيو األبخرجيو املرحلة 

  :التعريف اإلجرائي - ج

من املراحل لغرض التعلم واحلصول مرحلة معينة مبؤسسة تعليمية يف التحق  التلميذ هو كل من
  .على شهادة

                                                             
 .52م،ص2000 ،للنشر، بريوت ، دار صادر 2، طعريب ، املعتمد قاموس عريبجرجي شاهني عطية  1
 .195- 194م ،ص 2008،املناهج للنشر و التوزيع ،عمان ، ، التقومي التربويرافدة احلريري 2
 .195- 194م،ص 2008،، املناهج للنشر و التوزيع، دط، عمان، التقومي التربوياحلجي  عيلاإمسامحد  3



 اإلطار املنهجي                                                                  :الفصل األول

 

 
12 

  

  :خمطط الدراسة: سابعاً

 الثقافة األسرية

 المستوى التعليمي

 المستوى المادي

دينالمستوى التعليمي للوال  

 المحيط الثقافي

 الدروس الخصوصية

 المسكن 

 التحصيل الداسي

 جيد

 متوسط

 ضعيف

 أساليب المعاملة الوالدية

)اإلنفاق العائلي(الدخل   

 من إعداد الباحثة: المصدر
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  .الدراسات السابقة: ثامناً

من خصائص العلم أنه تراكمي فال ميكن االنطالق من الصفر عند معاجلة أي موضوع يوجد 
الدراسات  أمهيةدائما من تناوله سواء كان كموضوع أساسي أو جلانب من جوانبه، وهلذا تكمن 

السابقة يف اجناز أي حبث فهي توجهه وتساعده على اجناز حبثه بشكل جيد، ومن بني الدراسات اليت 
  :اعتمدنا يف موضوع الدراسة ما يلي

أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء "واملعنونة  )جناح أمحد حممد الدويك(دراسة الباحثة ) 1
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علم  - " ولة املتأخرةوالتحصيل الدراسي لدى أطفال يف مرحلة الطف

الصحة النفسية، قسم علم النفس، كلية التربية، اجلامعة اإلسالمية، غزة عماد الدراسات /النفس
  .2007/2008العليا، 

  :وتتمثل تساؤالت الدراسة فيما يلي

ل والذكاء والتحصيل ما العالقة بني سوء معاملة الوالدين وإمهاهلم لألطفا :التساؤل الرئيسي
  الدراسي لديهم؟

  :الفرعي التساؤل

الصحي، ( اإلمهالودرجة ) اجلسدية، النفسية(ما درجة تعرض األطفال لسوء املعاملة الوالدية  −
 من قبل الوالدين؟) النفسي، التعليمي

 لدى األطفال عينة الدراسة؟) العام، واالنفعايل واالجتماعي(ما مستوى الذكاء  −
  يف درجة التعرض لسوء معاملة وإمهال الوالدين؟ اإلناثبني الذكور وهل يوجد فروق  −

  :حتقيق األهداف التالية إىلوقد سعت الدراسة 

 .بيان درجة تعرض أطفال العينة لسوء املعاملة واإلمهال - 1
بني األطفال األكثر تعرضا ) العام، واالنفعايل، واالجتماعي(الكشف عن الفروق يف ذكاء  - 2

 1.رضا لسوء معاملة وإمهال الوالدينواألطفال األقل تع

                                                             
مذكرة لنيل شهادة املاستر ،  يف مرحلة الطفولة أطفالاملعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء و التحصيل الدراسي لدى  أساليبجناح امحد حممد الدويك،  1

 .م2008_2007 فلسطني، ، غزة عماد الدراسات العليا ، اإلسالميةقسم علم النفس ، كلية التربية، اجلامعة  يف علم النفس،
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الكشف عن الفروق يف التحصيل الدراسي بني األطفال وكل من الذكاء والتحصيل الدراسي  - 3
 .لألطفال

  .التعرف على أثر متغري اجلنس على سوء املعاملة وإمهال الوالدين لألطفال - 4

عاملة الوالدية كما استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وذلك للتعرف على أساليب امل
  .وعالقتها بالذكاء والتحصيل الدراسي األبناءيدركها 

  :إىلعدة نتائج خنلص منها  إىلويف األخري مت التوصل من خالل هذه الدراسة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال األكثر تعرضا لسوء املعاملة  −
األقل تعرضا لسوء املعاملة الوالدية واإلمهال يف  الوالدية واإلمهال ومتوسط درجات األطفال

 .الذكاء العام
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال األكثر تعرضا لسوء املعاملة  −

 .الوالدية واإلمهال
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال األكثر تعرضا لسوء املعاملة  −

 .التحصيل الدراسي هلا يفومتوسط درجات األطفال األقل تعرضا  الوالدية واإلمهال
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال الذكور ومتوسط درجات  −

 .على مقياس سوء املعاملة واإلمهال اإلناثاألطفال 

مذكرة لنيل  "والسلوك اإلحنرايف للمراهق األسرة"بـ  واملعنونة :)قارة ساسية(دراسة الباحثة ) 2
واالجتماعية،  اإلنسانيةشهادة ماجستري يف علم اجتماع التربية، قسم علم االجتماع، كلية العلوم 

  .2011/2012جامعة منتوري قسنطينة، 

  :وتتمثل تساؤالت الدراسة فيما يلي

 تأثري على السلوك اإلحنرايف للمراهق؟ األسريةهل للعالقات  −
 ي واالقتصادي لألسرة والسلوك اإلحنرايف للمراهق؟هل توجد عالقة بني املستوى املعيش −
  هل غياب ونقص املستوى القيمي واألخالقي لألسرة له عالقة بالسلوك املنحرف للمراهق؟ −

  :حتقيق األهداف التالية إىلوقد سعت الدراسة 
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 األسرةإن قيمة البحث تكمن يف هدفه، فاهلدف الرئيسي للبحث هو الكشف عن مدى عالقة  −
 .1الإلحنرافية اليت قد يقوم ا املراهق سلوكاتبتكوين ال

هذه العالقة يف قيامه  إسهامالكشف عن نوع العالقة القائمة بني املراهق وأفراد أسرته ومدى  −
 .بالسلوكات املنحرفة

ع االجتماعية واالقتصادية اليت تعيشها أسرة املراهق واليت قد تكون سببا يف التعرف على الوض −
 .حنرايفاإلوك املراهق للسلتعرض 

  .اإلحنرافية اليت ميكن أن تصدر عن املراهق الكشف عن أهم أشكال السلوكات −

واملنهج املستعمل يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي مبعىن وصف أساليب التنشئة االجتماعية 
  .املتبعة داخل املناطق العشوائية دف التحقق من العواقب املترتبة عليها

  :النتائج التالية إىلسة مت التوصل ومن خالل هذه الدرا

 .توجد عالقة بني الوضع االقتصادي لألسرة والسلوك اإلحنرايف للمراهق −
 .أن غياب ونقص املستوى القيمي واألخالقي لألسرة عالقة باحنراف املراهق −
 .أن هناك عالقة فيما خيص مطالعة الوالدين للكتب ونوعيتها واملستوى الثقايف والعلمي هلما −
 .ة األولياء مبدى خطورة مرحلة املراهقة وما قد يترتب عنهاتوعي −
 .حتت أي سبب من األسباب وخاصة املراهقني واملراهقات األبناءعدم االنشغال عن رعاية  −
 .أساليب املعاملة الوالدية السوية مع املراهق اليت تقوم على املرونة واحلزم والتقبل إتباع −

وانعكاسها على  األسريةأساليب التنشئة "ملعنونة بـ وا ):شرقي رحيمة(دراسة الباحثة ) 3
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع العائلي، ختصص علم اجتماع عائلي،  -" املراهق

، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اإلنسانيةقسم علم االجتماع، كلية العلوم االجتماعية والعلوم 
2004/2005.  

  :ما يليوتتمثل تساؤالت الدراسة في

 يف التنشئة اليت تسيب املراهق؟) األسري(الوالدي  اإلمهال أسلوبهل يؤدي  −

                                                             
 اإلنسانية، كلية العلوم مذكرة لنيل شهادة املاجيستر يف علم االجتماع التربية ، قسم علم االجتماع  للمراهق، أالحنرايفاالسرة و السلوك قارة ساسية ،  1

 .م2012-2011واالجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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 خلق روح االتكالية لدى املراهق؟ إىلالتدليل الوالدي يف التنشئة  أسلوبهل يؤدي  −
  عدم قدرته على التمييز بني املواقف؟ إىلالقسوة الوالدية يف التنشئة باملراهق  أسلوبهل يؤدي  −

  :حتقيق هدفني أساسيني مها إىلدراسة وقد سعت هذه ال

وعالقتها بظهور بعض املمارسات والسلوكيات السلبية لدى  األسريةالتعرف على أساليب التنشئة  −
 .املراهق

 .الكشف عن بعض املظاهر السلبية اليت شاعت بني املراهقني −
 ).املراهقة(ملرحلة ر والقائمني على شؤون التربية باملعطيات الالزمة عن هذه ااألمتزويد أولياء  −
بطبيعة وخصائص مرحلة املراهقة، اما فيما خيص العينة استعمل املعاينة  اآلباءحماولة معرفة وعي  −

  .الطبقية العشوائية

  .وكان املنهج الوصفي هو املنهج املستخدم يف هذه الدراسة

  :عدة نتائج ندرج أمهها يف اآليت إىلويف األخري مت التوصل من خالل هذه الدراسة 

 األسرةالواضح وعدم اهتمام  اإلمهال إىلالوالدي املتبع مع املراهقني توصل  سلوبمن حيث األ -
وخاصة يف أداء الفرائض املهمة اليت تعترب أكرب مؤثر على سلوك املراهق خاصة عند غياب الرقابة 

زم جزما قاطعا على فعدم اهتمام الوالدين بالصالة واليت تعترب كقيمة خلقية، وهذه األخرية جن األسرية
  .إذا زودت أبنائها مبختلف القيم سيبعدهم عن كل ما هو سليب األسرةأن 
التدليل املفرط  أسلوبأن والدي املبحوثني يعتمدون على  إىلأما فيما خيص التساؤل الثاين خنلص  -
هم مما ينتج عنه تكاليتايل مدة املراهقني، هذا التدليل الزائد ينعكس سلبا على املراهقني فيط بنائهمأل

  .منو التفكري االتكايل واالعتمادي على الوالدين
يف التنشئة عند آباء وأمهات املبحوثني، وأن  أسلوبالقسوة املفرط فيه يكاد ينعدم ك أسلوبأما  -

  .1القسوة املوجودة هي قسوة معقولة وألسباب منطقية ال تزيد عن حدها

  :االستفادة من الدراسات: تاسعاً

  :لدراسات السابقة استفدنا بعض النقاط التاليةمن خالل ا
                                                             

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع العائلي ، ختصص علم االجتماع  و انعكاسها على املراهق، األسريةالتنشئة  أساليبشرقي رحيمة،  1
 .   م2005-2004، جامعة احلاج خلضر، باتنة،  جتماعيةاالو  اإلنسانيةالعائلة ، قسم علم االجتماع كلية العلوم 
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ان النجاح املدرسي لكل تلميذ يتوقف على جمموعة من العوامل اليت تتدخل لتحقيق ذلك ،  .1
 .إحدى تلك العوامل اهلامة  األسرةتعترب 

 .ان تعلم ان تنشئة املراهق و التعامل معه يعترب فن حيتاج الصرب و احلكمة  األسرةعلى  .2
خاصة يف مرحلة املراهقة ، وتوجيه وارشاد  االبناحلوار مع  أسلوباستعمال  األسرةعلى  .3

حكيم وان حترس على خلق الثقة بينهما حىت يستطيع إفضاء ما بداخله من مشاكل  أسلوبب
 .واستفسارات ، ونصحه مبا هو مفيد له

 على الوالدين قبل تقدمي النصائح للمراهق او تعديل سلوكه ان يكون ذلك جمسدا يف .4
 . سلوكياما و بالتايل يرى القدوة و النموذج امامه

الفقر اقوى اسباب التخلف الدراسي وذلك ملا ينتج عنه من نقص التغذية  و املرض وقلة  .5
 .سلباً على حتصيله الدراسي يؤثروهذا . الراحة للتلميذ أساليب

جو من الراحة و  مباشراً يف زيادة النمو الفكري وخلق إسهامايساهم الدخل املادي لألسرة  .6
 .االستقرار

بارتفاع املستوى التعليمي للوالدين تزداد القدرة على االهتمام بالدراسة فلهما دور يف جناح  .7
  .يف متابعة نشاطهم الدراسي األبناءية مثال ال متكن مساعدة األمالعملية التربوية، ف
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  :متهيد

يكتسبها قائد والفنون والقيم والعادات اليت الثقافة هي ذلك املركب الذي يشتمل على املعرفة والع
الذي اإلنسان كعضو يف اتمع، فهي عبارة عن تاريخ اإلنسان املتراكم عرب األجيال والنظام األسري 

يسريون عليه ووسائل انتقاهلم، ومبعىن آخر هي جمموعة العادات السائدة واللغة والديانات 
حتقيق وظائف احلياة  إىلتميز ا جمتمع عن آخر وتؤدي واالختراعات والعلوم يف اتمع واليت ي

  .االجتماعية

ومنه نرى أن الثقافة هي وليدة البيئة ومثرة التفاعل بني األفراد لبيئام لذلك كان من الطبيعي أن 
تتعدد وختتلف هذه األخرية باختالف اتمعات، ولذا كانت الثقافة أحد الشروط أو اخلصائص اليت 

معات البشرية واشتراك األفراد يف ثقافة واحدة يكسبهم شعورا بالوحدة والتماسك ويسهل متيز ات
  .عليهم مواجهة حيام وتغلب على مشكالم ذا يتحقق هلم التكيف السوي والتعاون املنتج
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  .ماهية الثقافة :أوال

  :تعريف الثقافة) 1

صام واجتاهام االجتماعية  واملعرفية تناول العلماء مفهوم الثقافة بتعاريف خمتلفة حسب ختص
وتوجهام الفكرية يف اتمع الذي ينتمون إليه، وتوجهام حنو طبيعة هذا اتمع ومسايرته للتقدم 

وعلماء ) علم اإلنسان(احلضاري وحتقيق أهدافه، وهناك عدة تعاريف تناوهلا علماء األنثريولوجيا 
  :ض هلا عند بعضهم كما يلينتعر. االجتماع وغريهم من املهتمني

الثقافة هي العادات واملعلومات واملهارات واحلياة ): Custav Kelmm(كوستاف كلم  -1
اخلاصة والعامة يف السلم واحلرب والدين والعلم والفن، وتتمثل يف نقل جتارب املاضي للجيل 

  .1اجلديد

يتضمن املعرفة والعقيدة والفن بأا ذلك الكل الذي  تعريفا للثقافة): Taylor(وضع تايلور  -2
  .2واألخالق والعادات وأي قدرات اكتسبها اإلنسان كعضو يف اتمع

تعريفا شامال للثقافة فهي يف نظرة تعين كل ما صنعه اإلنسان يف بيئته :وقدم حممد اهلادي عفيفي  -3
ك العام واألدوات خالل تارخيه الطويل يف جمتمع معني وتشمل اللغة والعادات والقيم وآداب السلو

واملعرفة واملستويات االجتماعية واألنظمة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتعليمية والفضائية، 
الكون  إىلة األمم عن نظرة هذه األمفهي متثل التعبري األصلي عن اخلصوصية التارخيية ألمة من 
  .ينبغي أن يعمل أو يأمل واحلياة واملوت واإلنسان وقدرته وما ينبغي أن يعمل، وما ال

  :أن الثقافة تتمثل فيما يلي: ورد يف معجم ويستر الدويل اجلديد الثالث

  .فن أو عملية الزراعة -
  .النظام واخلربة االجتماعية عملية التنمية الناجتة عن التعليم و -
  .الفكر تنقية السلوك والتذوق و -
الت الفسيحة للعلم وتذوقها، باعتبارها نوعا من التعرف على الفنون اجلميلة واإلنسانيات واا -

  .املهارات أو املعرفة اإلدارية والتقنية واملهنية

                                                             
 .156م، ص 2007األردن، -عمان، 1،  دار أسامة للنشر، ط، ثقافة تربويةفايز حممد احلديدي 1
 .70م، ص 2008،مصر، 1، مكتبة لسان العرب، طأصول التربيةطارق عبد الرؤوف عامر،  2
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االطار اجلمايل للسلوك البشري ومنتجاته، واملتمثلة يف الفكر والكالم والعمل، واملعتمد على قدرة  -
ل األدوات واللغة ونظم األجيال املتتالية من خالل استعما إىلاإلنسان على التعلم، ونقل املعرفة 

  .1التفكري ارد

تعترب الثقافة عملية إبداعية متجددة، تبدع اجلديد واملستقبلي من خالل القرائح اليت متثلها وتعرب 
عنها أا قوام احلياة االجتماعية وظيفة وحركة أا ربط بني التراث والثقافة جتعل من الثقافة تراثا 

  .2اشئاجليل الن إىلاجتماعيا ينتقل 

الثقافة عملية تراكمية، ألا تنتقل يف اتمع من جيل آلخر، عامل أساسي يف حتديد الشخصية، 
وجودها منوط باستمرار فعل اتمع، لكنها مستقلة عن الفرد أو اجلماعة وهي جمموعة مساعي البشر 

  .3لإلنسان عياالجتمااالنسجام مع البيئة وإصالح شؤون احلياة أي حصيلة الوعي  إىلالرامية 

  .عناصر الثقافة: ثانياً

  :تعتمد عناصر الثقافة على عنصرين أساسيني مها

  .وتشمل ما أنتجه اإلنسان، وميكن معرفته باحلواس :العناصر املادية -أ

  .العادات وتشمل أمناط السلوك واملعايري االجتماعية والقيم واألعراف و :العناصر املعنوية -ب

الثقافة املادي واملعنوي أمر ومهي، إذ من املفروض االهتمام باملعاين  وهذا التقسيم بني عناصر
والدالالت أكثر من االهتمام بالشكل املادي الذي قد تتخذه تلك املظاهر، وعليه فالثقافة أمر غري 

، حيث وضع اإلنسان مسميات مادية )معىن(مادي، بل هي أساليب سلوك وحياة وهي حمتوى 
  .4ارة عن رموز ثقافية أطلقها اتمعألشياء، حبيث أصبحت عب

  :وميكن حتديد العناصر الثقافية اليت يشيع استخدامها عند االجتماعيني بالعناصر التالية

  

                                                             
 .36سابق، ص فايز حممد احلديدي، مرجع  1
 .40، ص 2007، 1، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر، طالفلسفة التربوية ودرها يف التنميةمحدان عبد اهللا،  حممد 2
 .57، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، ص، النظرية الثقافيةحممد جواد أبو القاسم 3
 .180، ص 2000 ، دار الشروق للنشر، ط، عمان،علم التربية إىلاملدخل معن خليل عمر وآخرون،  4
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  .العموميات:  .1

وهي األفكار والسلوك وطرق التفكري اليت يشترك فيه مجيع أفراد اتمع العاملني، وهذه العموميات 
وتشتمل هذه العموميات على . يت يكون األساس العام للثقافةأخرى، وهي ال إىلختتلف من ثقافة 

اللغة، طريقة األكل، طريقة ارتداء املالبس، طريقة التحية، األمناط األساسية للعالقات االجتماعية عن 
  .طريق هذه العموميات يستطيع الفرد أن مييز الشخص الذي ينتمي إليه

كه فهي اليت تكسب أفراد الثقافة األمناط السلوكية فعموميات الثقافة وسيلة توحيد اتمع ومتاس
  1.املتشاة

  .اخلصوصيات:  .2

الصاحل  إىلهي العناصر اليت ال يشترك فيها مجيع أفراد اتمع يقوم ا جزء معني من السكان وتؤدي 
 إىلطبقات اجتماعية و إىلحتقيق هدف بقاء تقسيم اتمع  إىلالعام للجماعة تتجه فيها التربية 

استخدام الوسائل التربوية املختلفة لتدريب أفراد كل مجاعة معينة على أمناط سلوكية خاصة ا، 
  .تعمل على استمرار طبقتها وبقائها

أما اخلصوصيات الثقافية املتعلقة بالنواحي املهنية وباملهارات الفنية فهي اليت تعمل املدرسة بعد املرحلة 
لديهم قدرات معينة يف ختصصات مهنية تناسب هذه القدرات األوىل العامة على أن يتخصص أفراد 

  2.االستعدادات

  .املتغريات:  .3

وهي تلك العناصر اليت جتدها لدى أفراد معينة ولكنهما ال تكون مشتركة بني أفراد الثقافة مجيعهم، 
يات بل إا ال تكون سائدة بني طبقات هلا تنظيم اجتماعي معني، أي هذه العناصر ليست من العموم

حبيث يشترك فيها أفراد طبقة اجتماعية أو أفراد مهنية أو حرفة وهذه العناصر تتضمن جماال واسعا 
خمتلفا عن األفكار والعادات وطرق التفكري، وهذه املتغريات تظل حائرة على سطح الثقافة حىت 

 3.خصوصيات وعموميات فتثبت وتستقر إىلتتحول 

                                                             
 .233،ص 1999عمان  ،1،دار الشروق للنشر والتوزيع،طعلم الجتماع التربية عبد اهللا الرشدان،  1
 .52، ص 2004، اإلسكندرية، 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط، يف أصول التربيةفايز مراد دندش 2
 .234عبد اهللا الرشدان، املرجع السابق، ص  3
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  .خصائص الثقافة: ثالثاً

  :ئص خمتلفة من أمهها ما يليللثقافة خصا

  .أي خاصة باإلنسان وحده دون سائر احليوانات: الثقافة اإلنسانية -1
إذ يكتسب الفرد الثقافة حبكم انتمائه جلماعة ما، لذلك فهي اإلطار  :الثقافة املكتسبة -2

  .االجتماعي الذي يعيش الفرد فيه

آخر،  إىلمجيع أفراد اتمع، وينتقل من جيل  فالثقافة ملك مجاعي وتراث يرثه :الثقافة املستمرة -3
كما أنه ال ميكن القضاء على ثقافة ما إال بفناء اتمع الذي ميارسها أو ظهور ثقافة جديدة من 

  .تنفيذه على أرض الواقعوهذا أمر يصعب ومسيطر،  منطلق عقائدي جديد قوي

اليت  األسرةلمة فإن اإلنسان يتعلمها من اجلماعة أو إن الثقافة حتتل مناذج السلوك املتع :الثقافة املتعلمة -4

التفاعل  إىلينتمي إليها عن طريق عملييت التلقني واحملاكاة فتكتسب الثقافة عن طريق التعلم، الذي حيتاج بدوره 

  .1ألفراده االجتماعي الذي يوفره اتمع اإلنساين
وكية لألفراد يف اتمع، حبيث متكن الواحد وهي أن الثقافة حتدد األمناط السل :الثقافة التنبؤية -5

ثقافة معينة، ألنه اكتساب من ثقافته خربات سلوكية معينة  إىلمن التنبؤ بسلوك فرد آخر ينتمي 
  .ملواجهة مشاكل ومواقف حياتية يومية

األفضل من حيث املمارسات واستخدام  إىلوهي أن الثقافة متغرية ومتجددة  :الثقافة التطورية -6
  .سائل العلمية اليت ال تؤثر على جوهر الثقافةالو
الناشئة يف  إىلآخر من جيل الكبار  إىلوذلك بانتقال الثقافة من جيل  :االنتشار واالنتقالية -7

  .2اتمع الواحد، وتعترب هذه اخلاصية من الثقافات احلية الدنيا

ب املادي للثقافة مبا تشمل من فاالنتشار الثقايف يتمثل يف نشر املكتسبات واالجنازات يف اجلان
اختراعات واكتشافات وإبداعات علمية وتكنولوجية عن طريق األفراد واجلماعات، ويتمثل اجلانب 

                                                             
 .82، ص 2008، عمان، 2، دار وائل للنشر، ط،  التغري االجتماعي والثقايفتيةدالل ملحس استي 1
 .120فايز حممد احلديدي، مرجع سابق، ص  2
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املعنوي الالمادي للثقافة وما يتضمنه من أفكار إنسانية وعقائد ودين وقيم تتعلق مبعايري واجتاهات 
  .دونظم اجتماعية وقوانني وفنون وعادات وأعراف وتقالي

  :أهم اخلصائص يف جممل القول على أن الثقافة تعترب إىلوعليه خنلص 

 .هي وسيلة إلشباع حاجيات اإلنسان −
 .تتسم بالطابع الذايت أو االكتسايب للثقافة −
 ).توحيد(الثقافة بوصفها عامل وحدة  −
 .ذات طابع إنتاجي أو استهالكي للقيم −
 .وحدة أو تعدد الثقافات −
 .1ري للثقافةواالختيا اإلجباريالطابع  −

  .األسريةالثقافة : رابعاً

الثقافة هي ذلك اموع املعقد من املعلومات واألفكار واألخالق والقانون وغري ذلك مما 
اكتسبه اإلنسان كفرد يف اتمع، ومن وجهة نظر الطفل الثقافة أا التراث االجتماعي املعقد الذي 

ت األساسية لتكوين الشخصية اإلنسانية، وإذا كانت يولد فيه الطفل ويترىب وهي بذلك أحد احملددا
الثقافة تقوم بتحديد الشخصية فإا تقوم بذلك نتيجة لطبيعة هذه الفترة من حياة الطفل الذي يتقبل 

  .هذه الثقافة ويتشرا دون تردد ودون تساؤل أو اعتراض

كجزء من النظام  األسرةكنمط ثقايف جيب أن نفرق بني شيئني؛  األسرة إىلوعندما تنظر 
كنمط ثقايف هي طرق املعيشة والتفكري اليت  األسرةالعام ينتقل من خالله التراث الثقايف للطفل، و
، وعلى الوالدين دوما إعادة 2والصغار باألجداد األبناءمتيزها بعالقة الزوج بالزوجة وعالقة األولياء ب

تصاالما ببعضهما خاصة يف بعض تقومي ما جيب أن يتصرف به حيال سلوك الطفل ويزيدان من ا
وكذلك . قناعة بوجود انسجام وتوافق بني أبويه إىلاملواقف السلوكية احلساسة، فالطفل حيتاج 

ر الذي تعنيه ليس معناه أن تكون عسكريا تقود أسرتك األمإعطاء أوامر وتعليمات واضحة حازمة و
االنضباط واحلب  إىلاألطفال حيتاجون ك، فأسلوبكما تقود أفراد وحدتك وإمنا أن تكون حازما يف 

                                                             
 .161حممد جواد أبو القاسم، مرجع سابق، ص  1
 .59، ص 2004، عمان، 1،  دار املسرية للنشر، ط، التربية البيئيةمىن حممد علي جاد 2
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فيتعلم الطفل التراص  46، من 1معا، فالطفل هنا عجينة طيعة يستطيع تشكيلها كيفما شئت
االجتماعي، كما يتعلم معىن امللكية والفردية، واحلقوق والواجبات فريى سبنسر أن الغرض من 

وأن نواحي احلياة هيب اخلمسة التالية مرتبة التربية هو إعداد الفرد للحياة الكاملة يف خمتلف نواحيها، 
  .2والوطنية والثقافية) األسرية(الصحية، واملهنية والعلمية : حبسب أمهيتها

فأول شيء يتخلل أذهاننا هو نوع التربية بشقيها  األسريةفهنا مبجرد أن تتحدث عن الثقافة 
ى األفراد منذ نشأم وتكيفهم مع احلياة تنمية الشخصية لد إىلاملتالزمني التعلم مث التعليم اليت دف 

حنو العمل واإلنتاج  األبناءتنشيط وعي  إىلمن خالل ثقافتها  األسرةمبجاالا املختلفة، فيتجلى دور 
الوعي ليس فقط يف حتقيق  أمهيةوقيمة اجلهد اإلنساين، كالعمل اليدوي والفكري والبدين، وتكمن 

لرغبة يف النشاط اخلالق وحتقيق القيم اإلنسانية والتأكيد على املكاسب املادية بل أيضا يف إشباع ا
والتعاون يف أداء  األسرةالصفة االجتماعية للفرد عن طريق تدريب وحسن تنظيم العالقات بني أفراد 

  .العمل بني أعضائها ومنه تنمية املسؤولية الذاتية

ذلك جزء من التكوين اإلنساين، فيما بينهم يف صفام ومهارام ومواهبهم، و األبناءفيتمايز 
لإلنسان وال يكاد خيلو اإلنسان من موهبة أو  إىلفاملواهب هي إمكانات ذاتية يهبها اهللا سبحانه وتع

صفة تنمو وتزدهر بالعناية والتربية وتندثر باإلمهال والترك، فهنا يتشابك ويتداخل املستوى الثقايف 
ادي واالقتصادي من ناحية أخرى لتنمية وصقل هذه والتعليمي للوالدين من ناحية واملستوى امل

فيتجلى هذا 3 ،النجاح والنمو املتكامل إىلاملسار الصحيح للوصول  إىل املواهب وتطويرها وتوجيهها
  :األخري يف

يعترب املستوى التعليمي للوالدين  :املستوى التعليمي والثقايف لألسرة والنجاح املدرسي لألبناء -أ
حيث يؤثر املستوى التعليمي للوالدين على شعورهم  أبنائهمملؤثرة يف اجتاهام حنو من أهم العوامل ا

عن تربية  مسئولةال تكون العائلة . 4بكفاءم للقيام بأدوارهم يف عملية التنشئة االجتماعية لألبناء
صيلهم أيضا عن حت مسئولةوتنشئتهم وتقومي سلوكهم وزرع القيم اإلجيابية فحسب، بل تكون  األبناء

-الدراسي والعلمي عن طريق التدريب على املهارات والكفاءات التقنية اليت يشاركون من خالهلا ف

                                                             
 .46، ص 2006،  القاهرة، 1، دار الفكر العريب، طعامل مع األطفال،  فن التصفاء أمحد حممد 1
 .170، ص 2002،  دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، تعليم األطفال املهارات القرائية والكتابيةعبد الفتاح البجة،   2
 دس ، الد السادس، 12عة املوصل،  العدد ،  جملة كلية العلوم اإلسالمية،  جامدور التربية يف التغري االجتماعيأنور حممود علي،   3
 .289، ص 2009، عمان، 2، دار وائل للنشر والتوزيع، ط علم اجتماع العائلةإحسان حممد احلسن،   4
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ي بناء اتمع وتنميته يف امليادين كافة، إن من أهم الوظائف اليت تؤديها العائلة وخاصة بالتحصيل 
ويئة مجيع  اإللزاميليم يف املدارس عند بلوغهم السن القانونية للتع األبناءالعلمي وظيفة تسجيل 

. اخل...املستلزمات التربوية والثقافية اليت حيتاجوا كالقرطاسية واألدوات والزي املدرسي املوحد، 
وسائط النقل واملواصالت وتوفري األجواء الدراسية اإلجيابية كاحملافظة على اهلدوء والسكينة  إىلإضافة 

هم لالمتحانات الفصلية أو املصريية واحلث على وحتضري األبناءوختصيص غرف مستقلة لدراسة 
الدوام املستمر وعدم التغيب، كذلك نستطيع العائلة توجيه أبنائها برسم جدول زمين للتوزيع بني 

واألكل، ومن هنا يتضح أن املستوى الثقايف  النومأوقات الدراسة وأوقات الفراغ والترويح وأوقات 
من مسائل  األبناءليت حيتوي عليها املرتل اليت تساعد يف حتصيل لألسرة يرتكز على جمموعة العناصر ا

التثقيف والتربية والتعليم، مثل الكتب وااالت كذا اجلرائد واملذياع والتلفاز واحلاسوب واللعب 
 األسرةمدى إثارة أفراد  إىلوخمتلف الوسائل التعليمية والترفيهية وحسن استغالهلا، ويشري املصطلح 

اخلاصة  املواضيع العامة و اتمع و و األسرةناقشة يف شىت املواضيع املتعلقة بالطفل وللحوار وامل
مبثل تلك املواضيع  األسرةاألدب، السياسة، الفنون والتاريخ ومدى اهتمام  العلم و كالثقافة و

ايب أو السليب املذكورة سابقا، ومما الشك فيه أن هناك تأثري للمستوى الثقايف لألسرة على التأثري اإلجي
  .1للطفل

جبملة من املتغريات الثقافية كمستوى التحصيلي لألبناء ومنط  األسرةويتحدد الوسط الثقايف يف 
ومجلة املفاهيم والتصورات والعادات السائدة يف إطار الوسط  األسرةالعالقة القائمة بني أفراد 

تباين املتغريات اليت تعتمد يف التحديد، األسري ويتباين التحديد السوسيولوجي ملفهوم الوسط الثقايف ب
كما تعترب األدوات الثقافية املوجودة يف البيت من املؤشرات اهلامة يف دراسة املستوى الثقايف 

بأنه يتمثل خاصة يف تلك الشهادات اجلامعية ": بورديو"فنجد أن الرأمسال الثقايف عرب عنه . 2لألسرة
ى الثقايف والتعليمي للوالدين عاليا كلما توفر اجلو املالئم لتعلم واملراتب الدراسية، فكلما كان املستو

على حتسني األداء اللغوي والفكري، أما  األبناءكبري، ألن توفر الوسائل التثقيفية اليت تساعد  أبنائهم
إذا كانت نشأة التلميذ أو األطفال يف بيئات ذات مستوى ثقايف منخفض فانه تكون المباالة 

 ذات األسرةما خيدمهم ويعينهم يف حيام، حيث تعمل  إىليف توجيههم ونصحهم  أبنائهمإزاء
على حب التعلم واملعرفة، وهو ما  أبنائهمترغيب  إىل –املتوسط  –املستوى الثقايف العايل واملقبول 

                                                             
 .17، ص 2004ط ، اجلزائر، .،  دار قرطبة للنشر والتوزيع،  د،  األسرة والطفولةأمحد اهلامشي 1
 .143، ص 2004، بريوت، 1،  املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع،  طلم االجتماع املدرسي،  ععلي اسعد وطفة، علي جاسم الشهاب 2
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يف كما أن هذا املناخ الثقا يكون هلم دافعا وحافزا يف إقباهلم على تعلم ما يراه هلم آباءهم مناسبا،
إن البيئة .اآلباءمن  األبناءاليت يسمعها  يساعد على منو الذخرية اللغوية لألبناء، وهذا بفضل األلفاظ

ا، فكل فرد هو نتاج بيئته الثقافية اليت تكون مواصفا الثقافية هلا دور يف حتديد طبيعة الطفولة و
عريف، وتشكل أنواع احلواجز وامل شخصيته بكل مكوناا وتوجها، كما أا تتحكم يف منوه العقلي

واملواقف املثرية لتفكريهم، فالبيئة الثقافية لألسرة دور كبري يف قولبة االجتاهات والتصورات لدى 
  .1اليت تعترب مؤسسته التربوية األوىل األبناء

أن األطفال املتفوقني دراسيا يعيشون يف جو أسري يتصف  :)غريب عبد السميع(ويف دراسة لـ 
  .توافق االجتماعيبارتفاع ال

يتضح أن السلوك الشخصي والعالقة بني املدرسني أفضل عند : )علي حممود شعيب(ويف دراسة لـ 
  .املتعلمني مقارنة مبنخفضي التعلم اآلباءاألطفال ذوي 

أن متوسط التسلط يتناقض بوجه عام كلما ارتفع املستوى التعليمي ): القريشي(كما أكدت دراسة 
  .2للوالدين

أن كل تعليم والسيما تعليم الثقافة حىت العملية منها تفترض مسبقا، شيئا من  :)بورديو(ويضيف 
  .املعارف واملهارات والسيما آداب الكالم واليت تكون تراث الطبقات املثقفة

وحدة اقتصادية،  األسرةتعترب  :املستوى املادي واالقتصادي لألسرة والنجاح املدرسي لألبناء - ب
أسرة مستهلكة فإا  إىلوانتقاهلم من أسرة منتجة  األسرةطورات اليت طرأت على نظم فبالرغم من الت

يعمل لتوفري مصدر للرزق يصرفه على واجبات احلياة  األبال تزال تؤدي وظائفها االقتصادية، ف
د، تعمل لدعم احلياة املعيشية فضال عن قيامها بتدبري شؤون املرتل وتربية األوال األم، وكذلك األسرية
ودليل عن . احلديثة توصف بأا شركة اقتصادية بني طرفني مها الزوج والزوجة األسرة إىلفالنظرة 

ذلك أن الشاب املوظف هذه األيام يسعى لالقتران بفتاة موظفة تساعد يف مواجهة ظروف احلياة 
ق والغري املريح فاألوضاع االقتصادية السيئة واملتمثلة يف الدخل الضعيف والسكن الضي. 3االقتصادية

واليت تسبب لألبناء اضطرابات نفسية وسلوكية لعدم  األسرةتعترب من أهم املشاكل املادية اليت تواجه 
                                                             

جملة احلقيقة، جامعة أمحد دراية أدرار، اجلزائر، العدد  ، األوضاع السسيو إقتصادية والثقافية لألسرة وأثرها على اكتساب لغة،بوهناف عبد الكرمي 1
 .249، ص 2016ديسمرب  17، 39

 .116الزاهي الرشدان، مرجع سابق، ص عبد اهللا  2
 .107، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، ص األسرة وتربية األطفالمزاهرة،  سليمان أمين 3
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اخل، مما يدفع بتلميذ أن يصبح متأخرا دراسيا ...توفرها متطلبات الدراسة األساسية من أدوات ولباس 
أفضل من املدرسة، فهناك من األطفال من منبعا قويا للنجاح األكادميي  األسرةوهلذا ميكن اعتبار 

  .1يولد أو ينمو يف ظروف تضعهم عرضة الخنفاض التحصيل والفشل الدراسي

الفقر أقوى أسباب التخلف الدراسي وذلك ملا ينتج عنه من ) حممد خليفة بركات(يقول 
قيام خبدمات نقص التغذية واملرض وقلة وسائل الراحة للتلميذ، وهذا ما يضطره يف بعض األحيان لل

  .2وأعمال تبعده عن الدراسة، ومن مث يؤثر ذلك سلبا على حتصيله الدراسي

ينتاب األطفال حالة انعزالية عن قرانه وينتابه احلزن والقلق والتوتر النفسي، كما أثبت 
الدراسات أن هناك فروقا بني طبقة وأخرى وبني أسرة وأسرة يف اتمع الواحد فالطبقة االجتماعية 

نيا أكثر تساحما يف عملية التنشئة االجتماعية من الطبقة االجتماعية العليا، أما بالنسبة للصحة الد
النفسية للطفل فاملستوى االجتماعي واالقتصادي املتوسط والعايل هو األفضل وإشارات دراسة 

 أسلوب وجود فروق بني الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا فيما يتعلق باستخدام إىلامساعيل وآخرون 
النصح  أسلوبالعقاب البدين والتهديد به، حيث كانت الطبقة الوسطى أكثر ميال الستخدام 

  .3واالهتمام بآداب السلوك، وأكثر تقييدا لنشاط الطفل من الطبقة الدنيا

فيساهم اجلانب املادي لألسرة إسهاما فاعال يف جمال النمو الفكري ويسود يف هذه األسر 
وتتسم بالسهولة يف معظم األوقات، وهو  تتوطد عالقات التواصل فيما بينهم،الدفء بني أفرادها و

، "التأثري إجيابيا، حيث يكونون أكثر قدرة وجرأة على مواجهة مشكالت التكيف مع احلياة"ما جيعل 
  تؤثر على شخصية الطفل وسلوكياته،  حيث أن القيم واالجتاهات املوجودة لدى الوالدين

قتصادي واالجتماعي لألسر يساعد على حتقيقهم التوافق والتوازن مع فتحسني املستوى اال
هذا . وطرق احلوار والتفاعالت االجتماعية املختلفة املعاملة أسلوبذوام ومع اآلخرين، وعلى 

يسودها نوع  األبناءو اآلباءذات الوضعية االقتصادية السيئة تكون العالقات فيما بني  األسر خالف
  4.األبناءوتوفري مجيع احلاجيات اليت حيتاجها  عدم تلبية من الفتور، بسبب

                                                             
 .57، ص 2014،  دار هومة للطباعة،  اجلزائر، أثر العنف األسري على التحصيل الدراسيمنرية زلوف،   1
 .231،  دار األمل للطباعة والنشر، ص ل الدراسي يف املرحلة الثانويةأثر التوجيه املدرسي على التحصيبرو حممد،  2
 .133عبد اهللا الزاهي الرشدان، مرجع سابق، ص  3
 .254-251بوهناف عبد الكرمي، مرجع سابق، ص  4
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ال يتيحها سوى املستوى  العالية والتعليم املرتفع لتلميذوهكذا ميكن القول أن الكفاءة العلمية 
  .االقتصادي العايل لألسرة

  .الثقافة احمللية بتوات: خامساً

العامة، واليت كان يسودها الود  يعترب اتمع التوايت من أفضل اتمعات من حيث العالقات
توات من دينهم اإلسالمي، فهو حيث على  أهلوالتراحم، والعطف والتآخي، وهذا أمر استوحاه 

الصدق يف التعامل واحملبة والصفاء للمسلمني، ومل يكن األجنيب يف توات يلق أدىن شيء من الضيق أو 
ياء، وبسبب قناعتهم الفكرية استطاعت احلرج، ألم كانوا أناس حبكم سليقة طبعهم كرماء أوف

  .1العيش بأمن وسالم وذلك مع اختالف أجناسهم

يعد التعليم الوظيفة األساسية للزوايا باملنطقة، فالتلميذ من خالل تعلمه الديين وحفظ القرآن 
ومالزمته املراجعة والتالوة يساعده يف تنظيم الوقت وحسن استغالله، فاألكثر من حفظ القرآن 

  .مي يسبب طالقة يف اللسان وفصاحتهالكر

التواتية بطابعها التارخيي وتوارثها الثقايف حتث أبنائها على هذا النوع من التعليم  األسرةف
سواء قبل دخوهلم املدرسة أو بعد دخوهلم خالل فترات معينة، وهذا بدوره يسهل عملية التعلم مما 

سانية املتكاملة وذلك من خالل تربية الفرد، روحيا حتقيق النمو املتوازن للشخصية اإلن إىليهدف هذا 
وعقليا وجسميا، ليكون إنسانا صاحلا منتجا من خالل ما يكتسبه من مبادئ وقيم اجتماعية وثقافية 

فنجد أن ثقافة هذا اتمع حذرين من كل جديد، فهم ال يتقبلون على . ودينية وغريها من املهارات
ل، وأخذ وعطاء، ومن ميزات الثقافة أا تتسم باحملافظة، وقلة أي شيء جديد، إال بعد تردد طوي

املغامرة والتردد واحليطة، فهم يفسرون أي شيء جديد بتحاليل كثرية، وتأويالت عديدة وال يقتنعون 
به إال بعد أن تفصل التجربة يف صالحيته وعندما يتأكدون من منفعة، يقبلون على اعتناقه، ويصبح 

سلوكهم، فاجلديد هو بذرة التقدم، والتغري الكامنة داخل القدمي، هو اخلصوبة جزءا من ثقافتهم و
  .2واالستمرار واالنبعاث

يقف كبار السن واحملافظني من التغري الثقايف احلائل دون إحداثه، ويعارضون أي عنصر جديد 
من التعليم  يدخل على ثقافتهم، وهم ميثلون العائق األساسي لكل تغري وتطور، فقد وقف كبار السن

                                                             
 .10ص  ، 2010ط ، برج الكيفان ، اجلزائر، .، الطباعة العصرية، دالنبذة يف تاريخ توات وأعالمهاعبد احلميد بكري ،  1
 .200، ص 2014، بسكرة، 2ديوان املطبوعات اجلامعية، ط قضايا اجتماعية معاصرة،حسان اجليالين،  2
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لالنتماء إليها فتراهم يربرون معارضام تارة  أبنائهمفراحوا يشجعون ) اإلسالمية املعاهد(األصلي 
 .1بآيات قرآنية وأخرى بأحاديث نبوية، وثالثة احملافظة على عادات األجداد وتقاليدهم

                                                             
 .201حسان اجليالين، نفس املرجع السابق، ص  1
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  :اخلالصة

ف و القوانني اليت تورثها نستخلص مما سبق ان الثقافة هي جمموعة العقائد واملعار األخرييف 
الفرد يف جمتمعه وهلا وظائف اجتماعية ومجالية و  إدماج أساسهاالسابقة لألجيال الناشئة،  األجيال

يف ذلك، و العوامل  األسريةدور الثقافة  إبرازتوجيهية ، أمهها وظيفة الضبط االجتماعي من خالل 
 األسرةو الثقايف واالجتماعي  للوالدين ، حجم  مستوى الدخل، و املستوى التعليمي( املتعلقة ا من 

  .وغريها من العوامل اليت تعزز جناح التلميذ او فشلة الدراسي) و نوعية السكن، مهنة الوالدين 



 

 



 

 

  :متهيد
  ماهية االسرة.1
  انواع االسرة.2
  وظائف تربوية لالسرة.3
  امهية االسرة يف اتمع.4
  السرة يف تربية االبناءدور ا.5

 



 األسرة       الفصل الثالث                                                                        

 
35 

  :متهيد

من املسلمات اليت تداوهلا الكتب وما زالت أن الفرد كائن اجتماعي ال يستطيع العيش أو 
هي اليت تضع اللبنات األوىل يف  األسرةن بين جنسه ليعيش وحده، فاالنعزال عن األفراد اآلخرين م

بناء جسد الطفل الذي يبدأ عقله يف التكوين منذ اللحظة األوىل اليت يرى فيها نور احلياة وال 
يتوقف عن النمو إال بتوقف حياته وحيصل الطفل يف السنوات املبكرة من حياته على العادات 

كري واحلكم وتنمية الذكاء والتربية العقلية تعترب إحدى أنواع التربية الفكرية والقدرة على التف
  .العائلية وإحدى مسؤولياا اخلطرية

جمتمع صغري يتميز بالروابط الوثيقة واحلوافز املباشرة اليت تكون عالقات متبادلة  األسرةف
ي تشكل منطلقا للحياة من مكانة اجتماعية وتربوية فه األسرةبني خمتلف أطرافه، ونظرا ملا حتتله 

 أمهيةمن جهة وكوا مسرحا يتلقى فيه أفرادها أصول العالقات اإلنسانية كان البد من دراستها ب
  .االجتماعية هلا مهيةملحوظة من خالل ختصيص جزء من البحث يعرض أهم تعاريف لألسرة واأل
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  .األسرةماهية : اوالً

  :األسرةتعريف ) 1

تماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفال تضم أفراد آخرين كاألجداد وأقارب رابطة اج األسرة
  .1على أن يكونوا مشتركني يف معيشة واحدة

 إىلالوعاء احلافظ للنسب والقرىب والرحم وعربه يتم انتقال الثروة من جيل : "كذلك تعرف بأا
  "آخر

ولية مبا تلقيه على عاتق أفرادها من هي املدرسة األوىل لتعليم اخلري والصرب وحتمل املسئ األسرةو
مهام ال يستطيعون التهرب منها، ومن كتب اهللا له النجاح يف حتمل التبعات اجلسام لألسرة 

  .2والقيام مبسئولياا سيكون راعياً يف القيام بتبعات اتمع الذي سيستظل بظله

بالتنظيم بدء من تكوينها  ألسرةافالنظام األسري تلك األحكام واملبادئ والقوانني اليت تتناول 
إرسائها على أسس  إىلمروراً بقيامها واستقرارها مث تفرقتها، وما يترتب على ذلك من آثار تؤدي 

  .متينة تكفل دميومتها وإعطائها مثرات اخلري املوجودة

 يقع قسط كبري من واجبات التربية اخللقية والوجدانية والدينية يف مجيع مراحل األسرةوعلى 
هي اليت جتعل من الطفل كائنا مدنيا وتزوده بالعواطف واالجتاهات الالزمة للحياة  األسرةاحلياة، و

  .3يف اتمع والبيت

على أساس  األسرة إىلبينما يعرفها ارسطو على أا أول اجتماع تدعوا إليه الطبيعة حيث ينظر 
قاء األفراد من جهة أخرى، يف حني وحتقيق وإشباع الدوافع األولية لألفراد واستمرار بوظيفتها 

يف جسم اتمع وهي النقطة اليت يبدأ فيها التطور، وإن  األوىلهي اخللية : عرفها أوغست كونت
 األسرةهي أساس بناء اتمع فإن صلحت  األسرةدل هذا التعريف على شيء فإمنا يدل على أن 

  .4صلح اتمع كله

                                                             
  .15دار هومة للنشر، دط، اجلزائر، ص  أثر العنف األسري على التحصيل الدراسي،منرية زلوف،  -1
  .13، ص 2005، السودان، 1، مركز دراسات اتمع، طمهددات األسرة املعاصرة، فاطمة عبد الرمحن عبد اهللا -2
  .19فاطمة عبد الرمحن عبد اهللا، نفس املرجع السابق، ص  -3
  .32-30، ص ص 2007، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، التنشئة االجتماعية للطفل ما قبل املدرسةوجيه حسني الفرج،  -4
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ي يف خمتلف أنواع اتمعات البدائية واملتطورة على حد كنظام اجتماع األسرةومما سبق تعترب 
سواء وقد مرت بتطورات منذ أقدم العصور حىت العصر احلاضر، ومع تعدد مؤسسات التنشئة 

كانت وال تزال أقوى املؤسسة االجتماعية تؤثر يف كل مكتسبات  األسرةاالجتماعية، إال أن 
  .1اإلنسان املادية واملعنوية

اتمع بنشر دعوة اخلري وفيه حماربة الرذائل  إرشادحلقيقي االجتماعي لألسرة يف فيكمل الدور ا
 إىلفعل اخلري وكسب الرأي العام  إىلر باملعروف واملبادرة األمواملنكرات وتشجيع الفضائل و

  .2جانب الفكرة اإلسالمية وصبغ مظاهر احلياة العامة بالفكرة اإلسالمية

ياة الزوجية فجاءت آياته مبينة أحكام العالقة الزوجية وداعيا للحفاظ وقد عين القرآن الكرمي باحل
﴿ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم : إىلعليها، فقال تع
  .3فَكَّرونَ﴾إِنَّ في ذَٰلك لَآيات لقَومٍ يتۚ مودّةً ورحمةً 

أن الناس  إىلوتأكيد املودة والرمحة بني أفرادها، فأرشد  األسرةوقد عين القرآن الكرمي بترابط 
﴿يا أَيّها النّاس إِنّا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ : إىلمجيعا أصلهم واحد خلقهم اهللا من ذكر وأنثى، فقال تع

قَبا ووبعش اكُملْنعجثَٰى وأُنو﴾بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ ل4ائ.  

وبعد كل ذلك جيب أن تتذكر دائما أن األسر أنواع لذا فهي تؤثر يف تنشئة الطفل بالطرق 
تمع آلخر من يف تربية أطفاهلم خيتلف من جم األمو األبواألساليب املختلفة والدور الذي يلعبه 

يف تفاعل وسلوك أعضائهم، ويتوقف نوع وحجم  األسرةأسرة ألخرى، كما تؤثر عدد أفراد 
  .، ومنه نستعرض أنواع األسر5األسرةعلى عدد أفراد  اآلباءو األبناءالعالقة القائمة بني 

  

  

  

                                                             
  .51، ص 2007، األردن، 1، درا أسامة للنشر، ط، ثقافة تربويةديديفايز حممد احل -1
  .17م ،ص2009، دار مؤسسة الشباب اجلامعية ،االسكندرية ، االستقرار االسري وأثره على الفرد و اتمعسعيد حممد عثمان ، -2
  .21سورة الروم، اآلية  -3
  .13سورة احلجرات، اآلية  -4
  262، ص 2000، االردن ، 2، دار الشروق للنشر والتوزيع ،ط علم االجتماع إىلدخل املفهمي الغزوي وآخرون ،  -5
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  .أنواع األسر: ثانياً

هي الوحدة الرئيسية للنمو هي اخللية األوىل يف اتمع واللبنة األساسية فيه، و األسرة
واخلربة، للنجاح أو الفشل، وهي كذلك الوحدة األساسية للصحة واملرض، فهي تقوم بتعديل 

  .شكلها حىت تتالءم مع ظروف احلياة اليت تسود يف زمن ومكان معني

 أبنائهماليت تتكون من الزوج والزوجة و األسرةهي تلك  :املمتدة األسرةاملركبة و األسرة -1
  .األكرب األبفادهم وزوجام ويعيشون حتت سقف واحد وخيضعون لسيطرة وسلطة وأح

العربية املثالية كانت كبرية مركبة تعيش حتت سقف واحد، ومن الناحية املثالية  األسرةإن 
يف  األبناءوجود ارتباط بني عدد  إىل "، أشارت دراسة شولتز1ينبغي أن ال يكون مثة انفصال

عدم  إىلهات يف استخدام أساليب العقاب والسيطرة املتشددة، كما تشري ماألومعتقدات  األسرة
 إىل اآلباءتنحوا ب األبناء، فكثرة عدد األبناءوجود ارتباط بني متغري عدد األوالد ومعتقدات 

االقناع كما يظهر  أسلوب إىل اآلباءفتنحوا ب األبناءالسيطرة يف حتقيق املطالب، أما قلة  أسلوب
  .2"ات احلجم األكرب مسمات العدوانية واخلضوععلى أطفال ذ

وحيرص األجداد على استمرار العادات والتقاليد دون مناقشتها من الناحية العقلية والدينية 
أوامرها وتوجيهاا، وكانت تروى لألطفال  إىلباخلضوع  األبناءوتسلط اجلدة على زوجات 

ورغم كل األدوار اليت كانت تقوم ا قصص وأساطري وخرافات تؤثر يف خياله ويف إرادتاه، 
املمتدة إال أا كانت توفر جو من االتصال والتقارب واحلميمية والشعور باحلياة العائلية  األسرة

  .3النواة اليت وقتها كل يقضى خارج البيت األسرةالدافئة وتبادل العواطف واملشاعر عكس 

النواة بأا الرابطة  األسرة : وليام اوجريا ريكياألماالجتماع يعرفها عامل  :النواة األسرة -2
اجتماعية قوامها زوج وزوجة وأطفاهلم أو بدون أطفال، فتعترب أسرة مؤسسة اجتماعية كونية 
مستمرة باستمرار حياة اإلنسان يف وحدات أسرية، فهي ختضع لتقلبات وتغريات كثرية لتنوع 

قائمة بعض التنوع واالختالف األساسية : ديفز ريكي كنجزيلاألمالثقافات، وقد وضع العامل 
عدد الشركاء، السلطة، قوة الرابطة الزوجية، اختيار شريك احلياة، : مثل(وهي عالقات الزواج 

                                                             
  .33، ص 2007، عمان، 1مؤسسة الورق للنشر، ط، التنشئة االجتماعية للطفل ما قبل املدرسة، وجيه حسني الفرج -1
  .118، ص 2005، ، عمان1دار وائل للنشر، ط التربية والتنشئة االجتماعية،عبد اهللا زاهي الرشدان،  -2
  .17،ص2011، دار الصفاء، عمان 1، ط، العنف االسريمىن يونسيبحري ونازك عبد احلليم قشيطات -3
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وعالقات الوالدين باألطفال، وعالقات اإلخوة واألخوات، يشكلون ...) واإلقامة بعد الزواج، 
يف املدن واملناطق اليت ينتشر ا العمل ويوجد ذلك النوع . 1معا وحدة سكنية واقتصادية واحدة

 األسرةفالتغري باتمع أدى لزيادة مظهر . 2نظرا لضيق الفراغات وعدم وجود جليس للمسنني
قدميا،  األسرةالنووية مما أدى لتزايد املسؤولية الفردية ونقص قواعد السلطة اليت كانت تتميز ا 

وأهدافهم شعورية وال  اآلباءفسهم، وأصبحت تصورات اختاذ القرارات بأن اآلباءوألقي على عاتق 
وين عبئا يف ظل األبشعورية ونزعام الشخصية تؤثر بقوة يف أساليبهم التربوية، لذا يظل دور 

الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت تعيشها جمتمعاتنا نتيجة الضغوط والتغريات املعقدة اليت يشعر 
  .3اهام حنو تنشئة الطفلوتنعكس سلبا على اجت اآلباءا 

  .الوظائف التربوية لألسرة: ثالثاً

راض والعلل األماحلامل لضمان سليم ومعاف من  األمتبدأ هذه الرعاية ب :الرعاية البيولوجية -1
على تعليم عادات  اآلباءاليت متنع النمو السوي، وتستمر هذه الرعاية بشكل مكثف حيث يعمل 

ن والسالمة، حيث أن الكثري من مشكالت النمو اجلسمي عند األمضبط واحلفاظ على النظافة و
للقيام بدور الرعاية اجلسمية السلمية، إن هذا الدور ال  األسرةعدم تأهيل  إىلاألطفال قد ترجع 

مدى زمين أبعد حىت يصبح الطفل شابا مؤهال  إىليتوقف مع دخول الطفل للمدرسة بل يستمر 
  .4لرعاية نفسه بنفسه

وين مطلب أساسي للنمو العقلي الطبيعي ، إن التغريات يف األبإن حب  :ية العقليةالترب -2
، إن التفاعل املستمر بني األسرةتوازن الطفل درجة ذكائه ومالمح شخصيته ترتبط بقوة بظروف 

الطفل وأفراد أسرته ينمي مهاراته اللغوية، إن مشاركة الوالدين للطفل يف نشاطه ينمي خياله 
  .املزيد من التطور وتفتح القدرات العقلية السليمة إىل، ودفع النمو املعريف 5تكاريةباألوقدرته 

حيث أن سلوك الطفل يف السنة األوىل يكون حمكوما بدوافعه الغريزية،  :الضبط األخالقي -3
ميكنها أن نساعده على أخالقية احلذر من نتائج السلوك الضارة، كما ميكنها أن  األسرةولكن 

                                                             
  .18-17،  ص ص 2004، لبنان، 1، دار الكتاب اجلديدة املتحدة،  ط علم اجتماع األسرةأمحد سامل األمحر،  -1
  .105، ص 2012، القاهرة، 1حلديثة ، ط ، دار الكتاب االعائلة والتغري االجتماعيناصر قامسي،   -2
  .139، ص 2005، عمان، 1، دار وائل للنشر،  ط ، التربية و التنشئة االجتماعيةعبد اهللا زاهي الرشدان -3
  .255-254، ص ص 2008، األردن، 3، دار الفكر ناشرون وموزعون،  طالتربية إىلمدخل سامي سلطي عريفي،  -4
  .113، ص 2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، تربية الطفل إىل، مدخل يم القطيلشاتمىن يونس حبري ، عبد احلل -5
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وية، فبعض ما يقدم عليه يلقى االستحسان مما يشجعه األباعدة مراعاة مطالب السلطة تكسبه ق
  .1على االستمرار فيه وبعضه يلقى الرفض من الوالدين مما يبعده عن تكراره

إن توفري الصحة للسكن واملأكل واملشرب وامللبس حيافظ على حياة الطفل،  :التربية الصحية -4
  .راضاألمطفل من على وقاية ال األمإن حرص 

يكون اإلنسان حني مولده على الفطرة، وذويه هم الذين يكسبونه اجتاهاته  :التربية الدينية -5
الدينية ومهارات القيام بالعبادات واحترام القيم الدينية والروحية للمذهب الذي ينتمي إليه ذويه 

باجتاهاا الدينية ومنط  سرةاألوللمذاهب األخرى املوجودة يف النظام االجتماعي الديين وتبقى 
  .2سلوكها قدوة ألبنائها حىت بعد التحاقهم باملدارس

تكوين أو إنتاج الشخصية الثقافية للفرد القادر على أن ميثل ثقافة جمتمعها  :اإلنسانيةالتربية  -6
وفهمها واستيعاا ما يساعده على التكيف مع جمتمعه ومحاية اإلنسان من املخاطر والكوارث 

  .بيئية والثقافيةال

  :األسرةومنه نستخلص أن من وظائف 

 .تعدهم للمشاركة يف حياة اتمع والتعرف على قيمه وعاداته أا - 1
ن واحلماية واحلنو على األطفال مدة طفولتهم فإا أقدر األمعن توفري االستقرار و مسئولةأا  - 2

حال صغره، وال تستطيع أية اهليئات يف اتمع على القيام بذلك ألا تتلقى الطفل يف 
 .يف هذه الشؤون األسرةمؤسسة عامة أن تسد مكانة 

أا متدهم بالوسائل اليت يئ هلم تكوين ذوام داخل اتمع، حيث يعترب علماء االجتماع  - 3
يف أي جمتمع هي الوحدة االقتصادية به ومتثل قدرا على اإلنتاج واملسامهة يف  األسرةأن 

 ي جمتمععملية التنمية أل
أا اجلسر الذي يصل بني الفردية اخلالصة وبني اتمع اخلارجي وهذه الوظائف حتقق  - 4

 :غرضني هامني مها
 .ما يتعلق بالناحية الطبيعية والغريزية يف اإلنسان  -أ 

                                                             
  .255سامي سلطي، مرجع سابق، ص  -1
  .24ص  ،2010، عمان، 1، دار الفكر، ط، األسرة وتربية الطفلناصر أمحد اخلولدة، رمسي عبد امللك رستم -2
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 .1ما يتعلق بالناحية اإلنسانية واألخالقية واالجتماعية، والوظيفية واألخالقية  -ب 
عن التنشئة والتوجيه باملشاركة  املسئولةتعلم فيها لغة قومه، وهي تعترب املدرسة األوىل اليت ي - 5

 .والتنسيق مع النظم التعليمية
اإلطار املرجعي هلوية األفراد من حيث الشخصية االجتماعية واجلنسية والدين  األسرةمتثل  - 6

 .والوطن واملواطنة
العيش واإلنتاج عن  كوحدة اقتصادية متضامنة جبميع أعضائها بتوفري متطلبات األسرةتقوم  - 7

لزيادة  األبناءيف املرتل اليت قد تعمل خارج البيت وقد يعمل  األمطريق عمل الزوج وعمل 
 .األسرةدخل 

 .2هي املكان الطبيعي لنشأة العقائد الدينية واستمرارها األسرة - 8

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .37وجيه الفرج، مرجع سابق، ص  -1
  .53م، ص 2007، األردن، 1، درا أسامة للنشر للطباعة و التوزيع ، طثقافة تربويةحلديدي، فايز حممد ا -2
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  .يف اتمع األسرة أمهية: رابعاً

يف تطورها تتم  األسرةفإننا نرى أن  األسرة إذا تتبعنا التطور التارخيي الذي مرت به
منذ البداية تتأثر بظروف اتمع الذي حييط ا فهي ترتبط  األسرةبصورة عفوية أو عشوائية، ف

 األسرة أمهيةبالواقع االجتماعي للجوانب االقتصادية واالجتماعية والدينية، فإن الدور احلقيقي و
ية شخصية الفرد وتغذيته باألحاسيس اليت متكن الفرد من يكمل يف حتقيق وظائفها حنو بناء وتنم

بروابط وثيقة الصلة مبختلف النظم االجتماعية طبقا  األسرةمواجهة مشكالته وأزماته وترتبط 
  .1للعادات والتقاليد

هي احمليط االجتماعي األول الذي حيتضن الطفل ويتعامل معه وتكسبه املعايري  األسرةف
مؤسسة اتمع  األسرةمناط الثقافة العامة السائدة يف اتمع، وذا تكون العامة اليت متليها ا

يتعلم الطفل معاين الكفاح  األسرةاألساسية يف احلفاظ عليه وعلى تراثه الثقايف واحلضاري، ففي 
واجلد والكد يف احلياة، ويتعلم االستقالل يف القرار وحرية التفكري، ويف مقابل ذلك، جنوح 

مسؤولياا االجتماعية وتبنيها األساليب اخلاطئة يف التطبيع االجتماعي يؤدي بكثري من عن  األسرة
الدراسة  إىلمزالق االحنراف واهلالك النفسي والفساد اإلجرامي، ونشري يف هذا الصدد  إىل األبناء

أو سلبيا، فقد يف األطفال، إما إجيابيا  اآلباءاليت قام ا مسيث ومارتن واليت تبني درجة تأثري سلوك 
وبني  اآلباءبينت الدراسة أن معظم األطفال الذين يعيشون القلق والصراع بني حتقيق رغبات 

أحالم اليقظة  إىلمن العينة أو مما يلجئون  %52استعدادام، كانوا متأخرين دراسيا بنسبة 
ى ومييلون للتنفيس عن الضغط النفسي، كما بينت الدراسة أن أغلبهم ميتازون بالضجر والشكو

  .2املنافسة الضعيفة إىل

تكمن يف كوا الوحدة االجتماعية البنائية للمجتمع واحملافظة عليه،  األسرة أمهيةإن 
وركن من أركانه اليت يقوم عليها، وذلك من خالل عملية التنشئة االجتماعية اليت تقوم ا ونقل 

  .أبنائه إىلتطلعات وتوقعات وأهداف اتمع 

  

  
                                                             

، املكتب اجلامعي احلديث للنشـر، جامعـة أم القـرى،    ممارسة اخلدمة االجتماعية يف جمال األسرة والطفولةعبد املنصف حسن علي رشوان،  -1
  .7م، ص 2008

  .84-82م، ص ص 2010، القاهرة، 1، دار الكتاب احلديث، طحنراف االجتماعيالتنشئة االجتماعية واالعامر مصباح،  -2
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  .األبناءيف مساعدة  األسرةدور : خامساً

سواء يف اال التعليمي أو  أبنائهملنجاح  إتباعهاواليت على األولياء  األسريةمن أهم املسؤوليات 
أساليب الدراسة الصحيحة، والذي يقصد به القدرة  وإتباعاحلياة العملية، هو تنظيم الوقت 

يث ينتج الفرد كما ونوعا أكثر يف وقت الصحيحة على استغالل الوقت بكفاءة وإنتاجية أعلى حب
حمدد وبدرجة مناسبة من اإلتقان، فإن تنظيم الوقت بالنسبة للطالب يشتمل على إمكاناته وقدراته 
يف حتديد وقت الدراسة، ويف حتديد ساعات النوم واألكل والدراسة اليت ميارسها الطالب يف حياته 

 إىلسية واليت من بينها حاجاته الفسيولوجية كاحلاجة املعتادة، يسعى الفرد يف تلبية حاجاته األسا
هنا يف حتديد وتنظيم  األسرةفتتدخل . الطعام والشراب والنوم والراحة واللعب واألنشطة األخرى

هذه احلاجيات حسب التوقيت املخصص لكل حاجة ألن التلميذ أو الطالب حباجة ماسة لتنظيم 
امل، وكل ما كان الطالب دقيقا ومنظما يف تنظيم وقته وتوزيع الوقت لتلبية احلاجيات بشكل متك

  .1حتقيق أهدافه يف النجاح املدرسي إىلكلما استطاع الوصول 

خاصة تلعب الدور األهم يف تشكيل شخصية واملوهبة لدى الطفل، فإذا مل  األمعامة و األسرةف
يتمثل  األمتبقى كامنة، فدور  تقم بتشجيع وتقدير وتوفري املناخ املالئم له يف البيت فإن املوهبة قد

بتوفري مناذج إجيابية يقلدها الطفل حنو اجتاهات العلم والتعلم وكل ذلك خبلق جو يسوده االحترام 
ور كاختيار ختصص مع األماملتبادل وأن تدع للطفل احلرية املوجهة يف اختيار املالبس وبعض 

األطفال ومعاملتهم باحترام وتقدير  إبداء آرائهم وتوجيههم ونصحهم مع اإلميان والثقة بقدرة
جهودهم وتطويرها وإشعارهم بقيمتهم وكفاءام اإلجيابية، إذ أن الطفل املشجع يعتقد بقيمته 
وبنفسه، وكذلك مناقشة األخطاء ومعاجلتها بروح من الدعابة وجتنب رسائل الغضب والتركيز 

نفسهم ألن يصبحوا قادرين على على توصيل مشاعر برسائل صادقة وتنمية شعورهم بالرضا عن أ
تضافر جهود  إىلالتواصل بسهولة وفعالية ليجدوا مكاننا هلم وسط هذا العامل، وهذا كله حيتاج 

  .األسرةأفراد 

                                                             
  .77-76،ص 1991،، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، ، األسرة وتربية األطفالزاهرةسليمان  أمين -1
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  : اخلالصة

ان لألسرة دور يف احلياة العامة إذ حتتل مكانة مرموقة بني املؤسسات  األخريتوصلنا يف 
عملية التطبع  وإجاديف بناء الكيان التربوي  األساسيةمل العوا إحدىالعديدة  فهي  االجتماعية

ومنوهم ،خصوصا إن اعتمدت يف مبادئها على التربية  األبناءاالجتماعي و تشكيل شخصية 
اإلسالمية فهي تربية متكاملة املقاصد مؤهلة حلل املشاكل والزمات اليت تعاين منها اتمعات 

 . اإلنسانية
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  :متهيد

حمور العملية التعليمية وهو حمط االهتمام يف املدرسة واملرتل ، و التلميذ يف مرحلة  هو التلميذ
التعليم الثانوي واليت يبدأ فيها الفرد يف حتقيق ذاته و الرضا عنها ، واليت تعترب من أهم مراحل النمو 

وفق قدرات  على توجيه وإلرشاد األسرةوأخطرها ألا تتصل مبرحلة الرشد اتصاال مباشرا ،فتعمل 
فيعترب التحصيل من أبرز نتائج العملية التعليمية التربوية .العقلية واليت تضمن ألبنائها نتائج يف املستوى 

حيث ميكن من خالله حتديد املستوى الدراسي للتالميذ واحلكم  ،وهو املعيار األساسي هلذه النتائج،
  .على نوعية التعليم كما وكيفا

  .مفهوم التحصيل الدراسي وأهم العوامل املؤثرة فيه إىلق فمن خالل هذا الفصل نتطر
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  .التحصيل الدراسي تعريف:  أوال

. حصل حيصل حصوال وحمصوال، مبعىن حدث ووقع وثبت ويقر: جاء يف معجم الرائد
الشيء أو العلم، حصل : وذهب ما سواه، ووجب ونال، حصل حيصل حصال، ناله حصل حتصيال

  .عليه وناله

مستوى معني حمدد من األداء أو الكفاءة يف التحصيل الدراسي، يقيم من قبل : لنشايويعرفه 
  .املعلمني، أو عن طريق االختبارات املقننة لوكيلهما

نشاط املعريف للتلميذ يستدل عليه من جمموع الدرجات اليت : اخلالدي أدشبكذلك يعرفه 
  .1حيصل عليها يف أدائه ملتطلبات الدراسة

ن حيقق الفرد لنفسه يف مجيع مراحل حياته منذ الطفولة وحىت أواخر العمر فالتحصيل يعين أ
املرحلة واليت تليها  إىلعلى مستوى من العلم أو املعرفة يف كل مرحلة حىت يستطيع االنتقال 

  .2واالستمرار يف احلصول على العلم واملعرفة، ولذا فإن التحصيل مرتبط عادة بالتعلم املدرسي

أن التحصيل املدرسي يعين املعرفة اليت حيصل عليها الطفل من خالل  : نروبري الفوفريى 
  .برنامج مدرسي قصد تكييفه مع الوسط والعمل املدرسي

حبيث تعترب ظاهرة التحصيل الدراسي من الظواهر اليت حظيت بعناية ودراسة العديد من 
أن  إىلمن خالل ما سبق خنلص  املستقبل، وعليه إىلالتربويني ألن االهتمام بالتلميذ يعين التطلع 

التحصيل الدراسي هو ناتج ما حتصل عليه الطالب من معلومات وكفايات خالل مرحلة ما من 
  .املراحل الدراسية نتيجة ما يسمى بالتغذية الراجعة

  

  

  

  

                                                             
  .209-207لنشر، دس، ص ص ، دار األمل للطباعة واأثر التوجيه املدرسي على التحصيل الدراسي يف املرحلة الثانويةبرو حممد،  -1
  .15، ص 2004، األردن، 1، دار وائل للنشر، طتدين مستوى التحصيل واالجناز املدرسي أسبابه وعالجهعمر عبد الرحيم نصر الدين،  -2
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  .أنواع التحصيل املدرسي :ثالثا

افقه النجاح، أما الشكل يضم التحصيل الدراسي بشكلني أساسيني، أوهلما التحصيل اجليد والذي يو
  .الثاين فهو التحصيل الضعيف أو ما يعرف بالتأخر الدراسي

  :التحصيل الدراسي اجليد -أ 

إن النجاح الدراسي متصل مباشرة بالتحصيل الدراسي ونقصد ذا بلوغ التلميذ مستوى معني من 
من التالميذ من الذي عملت املدرسة من أجله والنجاح املدرسي هي كلمة تعين فئة التحصيل 

  .مستوى معني ومتفوق يف خمتلف املواد الدراسية

  :التحصيل الدراسي الضعيف -ب

هو ظاهرة تعرب عن وجود فجوة أو عدم التناسق قي األداء بني املتعلمني وبني ما هو متوقع من الفرد 
ى الرغم فالتلميذ الذي يتأخر حتصيله املدرسي بشكل واضح عل. وما ينجزه فعال من حتصيل دراسي

أن يكون أفضل من ذلك يقال أنه متأخر حتصيليا أي  إىلمن أن إمكانياته العقلية، واستعداداته توصل 
ضعف يف قدرات التلميذ أو قصوره يف استعداده، وإمنا  إىلتأخره الدراسي والتحصيلي هذا ال يرجع 

ة التخلف مبعناها فقد أطلق كلم:" أما بروت. أسباب أخرى خارجية عن نطاق التلميذ إىليرجع 
االصطالحي على كل أولئك الذين ال يستطيعون وهم يف منتصف السنة الدراسية أن يقوموا بالعمل 

  ."1املطلوب من الصف الذي يقع دونه مباشرة

أن التأخر الدراسي يظهر على أساس اخنفاض نسبة التحصيل : "وعلى حد قول رياض عزيزة
 االختبارات اليت جتري يف املواد الدراسية املقررة داخل والدرجات اليت حيصل عليها املتعلمني يف

  ".املدرسة

لإلشارة أن التحصيل الدراسي املتوسط يدخل ضمن التحصيل الدراسي اجليد أو باألحرى الذي ينتج 
  .2السنة املوالية مع املتعلمني ذو التحصيل اجليد إىلعنه جناح دراسي ميكن للتلميذ االنتقال 

 

                                                             
  .47، ص  2014، دار هومة للنشر والتوزيع ، دط ، اجلزائر، أثر العنف األسري على التحصيل الدراسيمنرية زلوف،  -1
  .46، ص  2005،  2، ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، طالتأخر الدراسي وطرق عالجهى املنصوري ، مصطف -2
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  :أهداف التحصيل الدراسيو أمهية:  ثانيا

بالغة يف العملية التربوية، فالتلميذ باعتباره حمور أساسي يف هذه العملية  أمهيةللتحصيل الدراسي 
  .حتقيقه إىلالتربوية  األسرةحتقيق النجاح، وهذا ما دف إليه املنظومة التربوية و إىلوسعيه دائما 

  :التحصيل الدراسي أمهية -أ

يت ت التعليم الكبرية يف العملية التعليمية التربوية كونه من أهم خمرجا أمهيةذو  يعد التحصيل الدراسي
  .يسعى إليها املتعلمون

واملربني باعتباره واملربيني باعتباره  اآلباءويعترب التحصيل الدراسي من ااالت اليت حظيت باهتمام 
عارف اليت تنمي مداركه وتفسح اال تزويد الفرد بالعلوم وامل إىلأحد األهداف التربوية اليت تسعى 

ما  إىللشخصيته لتنمو منوا صحيحا والواقع أن تلك األهداف اليت يسعى إليها النظام التعليمي تتعدى 
  .هو ابعد من ذلك وهو غرس القيم االجيابية وتربية الشعوب

حالة عدم  والتحصيل الدراسي يشبع حاجة من احلاجات النفسية اليت يسعى إليها الدارسون ويف
شعور الطالب باإلحباط الذي ينتج عنه استجابات عدوانية من  إىلإشباع هذه احلاجة فإا تؤدي 

  .اضطراب النظام الدراسي إىلقبل التلميذ قد تؤدي 

ومدى  ،التحصيل الدراسي يف كونه يعاجل كمعيار لقياس مدى كفاءة العملية التعلمية أمهيةوتكمن 
  .ملواهب والقدرات املتوفرة يف اتمع مما ميهد الستغالل هذه القدراتكفاءا يف تنمية خمتلف ا

نية والتخريبية اليت األمويعد التحصيل الدراسي من اإلجراءات الوقائية لعدم الوقوع يف املشكالت 
وتسرب كثري من  ،من اتمعات نتيجة احنطاط املستوى الدراسي وقلة التحصيل تعاين منها كثري

  .الدراسةالتالميذ من 

ولذا فان  ،نيةاألمالتحصيل الدراسي يف العملية التربوية وكذلك يف العملية  أمهيةوهكذا يتضح لنا 
  .1ستعىن مبوضوع التحصيل الدراسي وعالقته بتحقيق الرغبة أو من عدمها هذه الدراسة

  

                                                             
، ص  2010، بـريوت،  1، مكتبة حسني العصرية للنشر والتوزيع ، ط، التحصيل الدراسي وعالقته بالقيم اإلسالمية والتربويةعلي عبد احلمد أمحد -1

94-95.  
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  :أهداف التحصيل الدراسي -ب

  :وللتحصيل الدراسي أهداف، منها

التلميذ من أجل اختاذ أكرب قدر ممكن من القدرات املناسبة اليت تعود الوقوف على املكتسبات  .1
 .1عليهم بالفائدة

 .مرحلة أخرى إىلتقرير نتيجة الطالب النتقاله  .2
 .حتديد نوع الدراسة والتخصص الذي سينتقل إليه الطالب الحقاً .3
ضعف لدى للطلبة من أجل تشخيص ومعرفة مواطن القوة وال معرفة القدرات الفردية القبلية .4

 .التلميذ
الكشف عن املستويات التعليمية املختلفة من أجل تصنيف التالميذ تبعا ملستويام تلك بغية  .5

 .مساعدة كل واحد منهم على التكيف مع وسطه املدرسي وحماولة ارتقاء مستواه التعليمي
تعود عليهم  قياس ما تعلمه التلميذ من خالل اختاذ أكرب قدر ممكن من القدرات املناسبة واليت .6

 .بالفائدة
إن للوضع االجتماعي واالقتصادي للطالب األثر الكبري يف التوجه حنو التحصيل الدراسي  .7

وكذلك موقع املدرسة ونوعها الذي يؤثر بدورة باإلجياب يف العالقة بني الطالب واملعلم أو 
 .2املدرس

  .العوامل املؤثرة على التحصيل الدراسي:  رابعا

شخصية املتعلم نفسه فيتأثر  إىلدراسي على عوامل عديدة ومتنوعة منها ما يعود يتوقف التحصيل ال
التحصيل باألهداف حبالة التلميذ النفسية وبقدراته العقلية واستعداداته وميوله واليت بدورها تتأثر 

  .بعامل الوراثة والبيئة االجتماعية اليت يعيش فيها التلميذ

وضوعية ال دخل للفرد فيها، مثل العوامل املتعلقة بالبيئة املدرسية، عوامل خارجية م إىلومنها ما يعود 
واملستوى املعيشي لألسرة يف إطار البيئة االجتماعية احمليطة، وهذه العوامل تتفاعل وتتداخل فيما بينها 

  .لتحديد مستوى التحصيل ونوعيته

  
                                                             

  .216، دار األمل، ص رسي على التحصيل الدراسي يف املرحلة الثانوية،  أثر التوجيه املدحممد برو  -1
  .65، ص 2000، قصر الكتاب، اجلزائر، 2، ط،  التسيري البيداغوجي يف مؤسسات التعليمرشيد أورسالن -2
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  :العوامل الذاتية -1

  :رد املتعلم وهيتدخل يف إطار هذه العوامل عناصر متعلقة بالف

تتمثل يف البنية اجلسمية للمتعلم ونوعية منوه ويتوقف النمو على عوامل وراثية  :العوامل اجلسمية-أ
 األبناء إىل اآلباءأكيدة برهنت عليها علوم البيولوجيا والوراثة تتمثل يف الرصيد اجليين الذي ينتقل من 

تؤثر العوامل البيئية يف بنية اجلسم مبا تؤتيه من و... والذي حيدد شكل اجلسم، طوله، بدانته أو ضعفه 
  .1عوامل اإلطعام والتربية والرعاية الصحية والنفسية واجلسمية اليت تساعد على النمو السليم للجسم

ترى الباحثة الفروق الفردية من الناحية العقلية تلعب دورا كبريا يف مستوى  :العوامل العقلية -ب
قف جناح التلميذ على قدراته العقلية خاصة إذا توقفت هذه االستعدادات املردود املدرسي، حيث يتو

  .مع ميوالته ورغباته املادة اليت يدرسها

فقد جيتهد بعضهم دون مردود حتصيلي جيد، وقد يتكاسل البعض اآلخر مع إمكانية احلصول على 
فعلية واضحة التأثري على نتائج دراسية عالية، وهذا ما يسمح بالقول أن متغري الذكاء يساهم بصورة 

  .املردود الدراسي

كما يؤكد حممد خليفة بركات على أن التحصيل الدراسي له عالقة وطيدة مبجمل االستعدادات 
حاالت  إىلوالقدرات املعرفية اخلاصة بالتحصيل، حيث يعد نقص الذكاء من أهم العوامل املؤدية 

  .التأخر الدراسي

وسائل وطرق تعليم التلميذ على املثابرة و اإلستيعاب     ويعمل حيفز تنوع   :العامل املدرسي - ج
على اشباع حاجاته وعلى حتسني العالقة بينه وبني املعلم، وزيادة التفاهم بني االثنني، وهذا ما يرفع 

  .2من درجة إثارة التلميذ للتركيز واالنتباه وللتعلم واالجتهاد

اهج وطرق األداء التعليمي ما هي إال وسطا منظما إن املدرسة وما فيها من أساتذة وتالميذ ومن
حتقيق الرضا التعليمي، واملؤسسة املدرسية ليست وحدة منعزلة عن اهليكل االجتماعي  إىلدف 

العام، فهي املرأة اليت تعكس الوجه احلقيقي للمجتمع وحياته النقية، فاملدرسة هنا تساهم يف تكوين 

                                                             
  .105، ص2002املسرية عمان  ، دار1،ط ، املشكالت الصفية السلوكية التعليمية االكادميية  مظاهرها اسباا عالجهااملعايرة حممد حسن -1
، دار هومة للطباعة والنشر، ، املعاش النفسي لدى املراهقات املصابات بداء السكري باألنسولني وأثره على مستوى التحصيل الدراسيزلوف منرية -2

 .70-67، ص ص 2011اجلزائر، 
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وسط املدرسي الذي يقصد به املنظمة التربوية، ككل من شخصية الفرد من خالل احتكاكه بال
األساتذة والعمال واإلداريني وغريهم، وتكوين عالقات اجتماعية بني أفراد جمتمعه املدرسي، فإن 
كان جو هذا اتمع املدرسي يسوده الود واحملبة وروح التعاون وحتمل املسؤولية كان لذلك أثر 

ي للتلميذ وعكس ذلك جيعلنا امام إشكال من االخفاق يف     عظيم على نتائج التحصيل الدراس
فقط بل  األسريةواملستوى الدراسي، مبعىن أن معىن التحصيل الدراسي ال يرجع للعوامل الشخصية و

  :للمدرسة أيضا نصيبا ولعل أهم العوامل ما يلي

 .املناهج والربامج الدراسية .1
 .املعلم وطريقة التدريس .2
 .1املعلم أو التلميذ .3

                                                             
  .26، ص 1972مصر،  2رية، ط، مكتبة األجنلو املص ،  املدرسة واتمعأمحد كمال أمحد، وعديل سليمان -1
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  :شروط التحصيل الدراسي اجليد:  خامسا

التعلم هو التغري يف سلوك الكائن احلي وهو ال حيدث ارجتاال ولكنه خيضع لشروط معينة، 
واملتعلم عندما يهتم ذه الشروط يكون أقدر على التعلم، ومن الشروط اليت تساعد يف احلصول 

  :على كفاية حتصيلية جيدة ما يلي

األداء املطلوب لتعلم خربة كبرية معينة حىت  إىلالفرد حيتاج إن  :شروط التكرار -1
يتمكن من إجادة اخلربة وال نقصد بذلك التكرار اآليل العلمي ولكن التكرار املوجه الذي يؤدي 

  .الكفاية التحصيلية اجليدة إىل

حلدوث عملية التعلم البد من وجود الدافع الذي حيرك النشاط  :شروط الدافع -2
  .التعلم أقوى إىلى اشباع احلاجة، وكلما كان الدافع قويا لدى التعلم كان النشاط املؤدي غل

الشك أن النشاط الذايت هو السبيل املثل الكتساب اخلربات  :شرط النشاط الذايت -3
واملعلومات واملعارف املختلفة فالفرد ال يستطيع التفكري غال باملمارسة وعملية التفكري نفسها 

شياء وتقديرها هي ممارسة، وهلذا يقال إن التعلم اجليد هو الذي يقوم على واحلكم على األ
النشاط الذايت للتعلم، فاملعلومات اليت حيصل عليها الفرد عن طريق اجلهد الذايت أكثر ثباتا 

  .ورسوخا

كلما كان الشخص على دراية باألهداف  :شروط وضوح اهلدف من التحصيل -4
  .الستمرار والتركيز فيها إىلالكافية التحصيلية أدى 

ته يف عملية الكفاية الشخص الذكي أقدر على االستفادة من خربا :شرط الذكاء -5
دراك العالقات واملعاين بني األشياء ويتضح من خالل هذه الشروط ان التلميذ التحصيلية و

التوجيه الذي يستفيد منها حيث تساعده يف عملية التعلم وأن املتعلم له الدافعية وهذا باإلرشاد و
  .1مينحه املعلم له

  

                                                             
، الرضا عن خطة التوجيه املدرسي املعتمدة يف النظام التربوي اجلزائري ودورها يف حتقيق الذات والتوافق الدراسي والكفاية إبراهيم طييب - 1

لعلوم االجتماعية واالنسانية، قسم علـم  دراسة نفسية تربوية مبرحلة التعليم الثانوي لنيل شهادة دكتوراه دولة يف علوم التربية، كلية ا التحصيلية،
  .225، ص  2008-2003النفس وعلوم التربية واالرطوفونيا، جامعة يوسف بن خدة، اجلزائر، 
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  .أسباب تدين وضعف التحصيل الدراسي:  سادسا

للتحصيل الدراسي عدة أسباب تؤول غلى تدنيه وضعفه، فقد تكون أسباب شخصية أو أسرية 
  :أو مدرسية، ومن بني هذه األسباب اهلامة

 .إمهال املتابعة من قبل الوالدين - 1
 .لعدم وجود جو مناسب للمذاكرة يف املرت - 2
 .عدم رغبة التلميذ يف التعليم املدرسي وعدم توفري الدافعية لديه - 3
 .املستوى الثقايف املتدين للوالدين - 4
 .معاناة التلميذ من الضغوط النفسية اليت حتيط به - 5
 .1)خالصة يف احمليط املدرسي(عدم قدرة التلميذ على التفاعل االجتماعي مع اآلخرين  - 6
 .األوىلنها الطفل يف مراحل حياته إحدى صعوبات التعلم اليت يعاين م - 7
اإلدراكي للتالميذ وما يستعمله املعلم من إستراتيجيات تدريبية  سلوباختالف األ - 8

 .2ومنهجية
 .عدم استيعاب التلميذ لكثرة الدروس وصعوبة املناهج الدراسية - 9

 .ألساليب ال تثري فعالية التالميذ ونشاطهم للتعلم األساتذةواستخدام  األقسامضيق  -10
 .تحانات املدرسية وما تشكله من أزمات نفسية مرافقة للدراسةاألم -11
 .خروج املرأة للعمل وإمهال ابنائها لساعات طويلة  -12
 .ضعف الدخل لألسرة وعدم توفري مستلزمات الدراسة  -13
 .البعد اجلغرايف للمدرسة  -14

  

  

  

                                                             
  .133-132، ص  2010، عمان ، 1، دار الفكر للنشر والتوزيع، طمهارات اإلدارة الصفيةرائدة احلريري،  - 1
،عمان،  3، دار املسرية للنشر والتوزيع ،ط-  أسباا، عالجها-سلوكية التعليمية األكادميية املشكالت الصفية الحممد حسن العمايرة،  -  2

  .123، ص  2010
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  :اخلالصة

ة اعقد ان تنفرد ا مما سبق يتضح لنا ان التحصيل الدراسي لألبناء مسألة و عملية تربوي
املدرسة لوحدها، فلألسرة دور ال يقل عن ما تقدمه املؤسسات التربوية الرمسية فعلى عائق 

بقع مسؤولية توفري الكثري من العناصر الضرورية لعملية النجاح املدرسي، و اليت ابرز  األسرة
املساند يف  سرياألللمطالعة فضال عن اجلو  تفضاءامقوماا التمدرس املادي من وسائل و 

 .واالستقرار النفسي  وحىت اجلسمي و العقلي ناألم



 

 



 

 

  :متهيد
  منهج الدراسة.1
  جماالت الدراسة.2
  وات مجع البياناتاد.3
  عينة الدراسة.4
 نتائج الدراسة.5
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  :متهيد

هدا الفصل للجانب  يفبعد ما مت التعرف للجانب النظري يف الفصول السابقة سيتم التطرق 
خطوات البحث العلمي حيث ميكن الباحث من استثمار  أهمامليداين الذي يعترب  أوالتطبيقي  

نفي صحة احلقائق اليت هو بصدد دراستها  والذي سيتم  أو إثباتوذلك من خالل معلوماته النظرية 
  .املنهجية الالزمة  اإلجراءات أهميف هدا الفصل بالتعرف على  إليهالتطرق 
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  :اإلجراءات املنهجية للدراسة: اوال

  :منهج الدراسة .1

حيث .ة املوضوع او مشكلة الدراسة على طبيع أساساحبث علمي يرتبط  أيان اختيار املنهج يف 
الباحث ومن  معن األسئلة ،يقو اإلجابةهو الطريقة اليت يسلكها الباحث يف :"يعرف املنهج بأنه 

  .خالل منهج البحث بتحديد وتصميم البحث 

وخيتلف تصميم البحث باختالف اهلدف منه فقد يكون استكشاف عوامل معينة لظاهرة ما او 
  . 1عالقة او السبب او األثر بني جمموعة من العواملال إجيادتوصيفها او 

فان املنهج األنسب " على التحصيل الدراسي للتلميذ  األسريةانعكاس الثقافة " ومبا أننا ندرس 
هو املنهج الوصفي لكونه يعتمد على مجع احلقائق و تفسريها و حتليلها واستخراج داللتها بطريقة 

رفه للمنهج الوصفي انه يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف علمية يقول امين الساعايت يف تع
فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح .الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً يعرب عنها كمياً وكيفياً 

  . 2خصائصها ، أما الكمي فيعطيها وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة وحجمها

  .تعريف مبيدان الدراسة: ثانياً

الثانوي التابعة لوالية أدرار ،وقد مت  أياملؤسسات التربوية اخلاصة بالتعليم العام  إحدىهي 
م واملسماة بثانوية الشيخ بن عبد الكرمي املغيلي ،حتتوي هذه 21/09/1980فتح هذه املؤسسة سنة 

ى تنظيم شؤوا مدير املؤسسة و القائم عل إىلباإلضافة  واألساتذةاملؤسسة على جمموعة من التالميذ 
وحراس وعون وقاية وعمال النظافة  إداريونمن  األدوارووجود عدد من العمال موزعون حسب 

  .اخلاصني باملطعم 

 19قاعة موزعة على  40اما بالنسبة لباقي ااالت التربوية االخرى للمؤسسة حتتوي على 
مراقد  3ب وعيادة ، فناء،مكاتب ،ملع 9خمابر و مكتبة ،قاعدة أرشيف  4عدد قاعات التدريس و

  .خاص اإلقامة الداخلية للتالميذ

  

                                                             
  .36، صم2010االردن ،-، عمان  2، دار الراية للنشر والتوزيع ، ط البحث العلمي أساليبفايزة مجعة النجار وآخرون ؛  -1
  .45، ص م1996 ،مصر -، اإلسكندرية   1عاع للطباعة و التوزيع ،ط، مكتبة الش ، مناهج البحث العلميحممد شريف  -2
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  .جماالت الدراسة: ثالثاً

  .اال الزمين للدراسة .1

 8املؤسسة من أجل القيام بدراستنا امليدانية فترة امتداد ما بني  إىللقد مت يف هذه املرحلة القيام بزيارة 
  :أربعة مراحل تتمحور كالتايل  إىل م وميكن تقسيم هذه الفترة 2018افريل 28غاية  إىلمارس 

  : األوىلاملرحلة   -أ 

ور األماملؤسسة التربوية للتعلم الثانوي دف االستفادة من  إىللقد مت يف هذه املرحلة القيام بزيارة 
اليت حتقق لنا اجناز هذا العمل ، وهذا حبكم العالقة بني املؤسسة وجمتمع دراستنا وهذا بعد أخذ 

  . 2018مارس 8ملؤسسة وكان ذلك يوم  املوافقة من مدير ا

    :املرحلة الثانية   - ب 

يف هذه املرحلة مت اجراء مقابلة مع مستشار التوجيه من أجل مجع معلومات وكان ذلك يوم  
  م 2018مارس 11

  :املرحلة الثالثة  -ج 

 31قدرة عددهم وامل ،على عينة البحث احملددة سابقاً يف هذه املرحلة مت فيها توزيع االستمارات
  .م2018مارس 12لميذ وكان ذلك يف ت

  :املرحلة الرابعة  -د 

ة حيث امتدت عامة هلذه الدراس استنتاجيهنتائج  إىلبمت تبويب البيانات وحتليلها وتفسريها وصوالً 
  .م 2018 أفريل 30 إىلم 2018 مارس15هذه املرحلة ما بني 

  .اال البشري .2

املؤسسة و مستشار التوجيه تبني من طرف مدير حصلنا عليها من خالل اإلحصائيات اليت 
وذكور موزعون حسب املستويات التعليمية  إناثتلميذ  460لنا ان العدد اإلمجايل للتالميذ هو 

تلميذ يف الثالثة  127تلميذ يف الثانية ثانوي ،  145ثانوي و األوىلتلميذ للسنة  188الثالثة ،حبيث 
  .يف خمتلف الشعب  أفواجثانوي مقسمون على مخس 
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3. ال اجلغرايف للمؤسسة ا:  

درار ، واليت تبلغ مساحتها حويل بأ لقد اقتصرت الدراسة على ثانوية الشيخ عبد الكرمي املغيلي
  .متر مربع وتقع وسط املدينة حبي عيسات إيدير 500,00

  .عينة الدراسة:رابعا

الباحث  يعتمد البحث االجتماعي كغريه من البحوث العلمية على الدراسة امليدانية ،فيلجئ
العينة اليت تدرس جزء من اتمع املدروس بدل الكل ، وهذا اجلزء يغين الباحث على دراسة كل  إىل

،خاصة يف حالة الصعوبة او االستحالة دراسة كل تلك الوحدات  األصلالوحدات ومفردات اتمع 
اعتمدنا على اختيار ، ومن خالل حبثنا  1علمية متعارف عليها وأساليب أسسويتم اخيار العينة وفق 

حيث تتميز ببساطة تطبيقها واستعماهلا كما تتميز بان نتائجها تكون قابلة .العينة العشوائية البسيطة 
  . 2األصليللتعميم على جمتمع الدراسة 

العينة العشوائية البسيطة هي جمموعة املفردات اليت يتم اختيارها من بني مفردات اتمع 
  . 3ه نفس الفرصة املتاحة لغريه ليصبح عضو يف العينةبطريقة تتيح لكل فرد في

النهائية  األقساموعلى هذا االساس اخترنا العينة العشوائية البسيطة و متثلت عينة الدراسة يف 
عدد التالميذ  فقمنا  إمجايلمن  %30 أخذناتلميذ ، 127السنة الثالثة ثانوي، حيث بلغ عدد هم

  .استمارة  31استمارة و مت استرجاع  37بتوزيع 

  . مجع البيانات أدوات: خامساً

قد تتعدد وسائل مجع البيانات هلذه الدراسة من خمتلف جوانبها للحصول على املعلومات 
  .من بينها  أدواتاالزمة، حبيث اعتمدت يف دراسيت على ثالثة 

  :املالحظة -أ

دة واملراقبة الدقيقة تعد املالحظة من ادوات مجع احلقائق فهي حتدث بشكل تلقائي وهي املشاه
فكانت املالحظة اول ما لفته انتباهي للموضوع .لسلوك او ظاهرة معينة و تسجيل املالحظة عنها 

                                                             
 .146، ص  1999،عمان  ، 1، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،ط البحث العلمي واستخدام مصادر العلومعامر قندجلي ، - 1
 .88 ، ص1999،عمان،   2دار وائل للنشر ، ط، منهجية البحث العلميحممد عبيدات وآخرون ، - 2
 .141،ص 2002،عمان –الردن ا ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، البحث العلمي أساليبكامل حممد املغريب ، - 3
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نفس ثقافة  األبناءعلى التحصيل الدراسي للتلميذ يف توضح لنا اكتساب  األسريةوهو انعكاس الثقافة 
  1. اإلنتاج إعادةالوالدين او ما يسمى ب 

  : االستمارة  - ب

 إىلمجع البيانات شيوعا يف البحوث االجتماعية هذا ما يدفع الباحث  أدواتعد اكتر ت
الدراسة ، تعكس  أهدافحتقيق  إىلاالجتهاد اكثر من اخل صياغة استمارة البحث بصورة تؤدي 

  2.اسةاالستمارة املتغريات التابعة و املستقلة للدر

رات اليت ختتلف من حيت طبيعتها و العبا األسئلةإن االستمارة هي عبارة عن جمموعة 
  :فتمثلت األسئلة االستمارة يف 

  10 إىل1احتوى على البيانات الشخصية من  :احملور األول

احتوى على البيانات الغاية منها الكشف عن انعكاس املستوى التعليمي للوالدين على  :احملور الثاين
  .التحصيل الدراسي للتلميذ

انات الغاية منها الكشف عن انعكاس املستوى املادي للوالدين على احتوى على بي :احملور الثالث
  .التحصيل الدراسي للتلميذ

على التحصيل  األسريةاحتوى على بيانات الغاية منها الكشف عن انعكاس الضوابط  :احملور الرابع
  .الدراسي للتلميذ

  

  

  

  

  

                                                             
 120ص  1996، اسكندرية ، 1، مكتبة االشعاع للطباعة و النشر ، طمناهج البحث العلميحممد عبد اهللا شريف ،  -1
 115، عمان ، ص1، دار وائل للنشر ، ط لعلمي، البحث احممد عبد اهللا الفتاح الصرييف -2
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  .البيانات العامة:اوال

  .يوضح جنس العينة ) 1(اجلدول رقم 
  النسبة املئوية   تكرار  اجلنس
  %52  16   اآلباء
  35%  11  هاتاألم
  %13  04  راألمويل 

  %100  31  اموع 
  )1(من خالل معطيات اجلدول رقم

مث تليها نسبة  52% وهذا بنسبة  اآلباءيتبني لنا أن اكرب نسبة من ايبني عن االستمارة متثلت يف فئة 
وهذا يدل على حتقق أهم شرط كأساس   13%خر بيف حيث جند نسبة الويل األ %35هات األم

  .األسرةهذه الدراسة وهو أن يكون ايب عن االستمارة احد الوالدين من 

والذي ميثل    األبوعليه نستنتج أن اغلب اسر التالميذ ايبة عن االستبيان كان من طرف      
يعين تكامل االدوار  األبناء ووجود اهلرم االعلى فهو رمز احلماية والقيادة والتوجيه بنسبة  لألب

 .االجتماعية والشعور بالراحة واحلماية

  .يوضح املستوى التعليمي لآلباء) 02(اجلدول رقم 
  النسبة املئوية   تكرار  املستوى تعليمي لالب

  %00  00  يقرا ويكتب 
  %06  02  ابتدائي 
  %10  03  متوسط 

  %10  03  ثانوي
  %26  08  جامعي 
  %52  16  جمموع

متثل املستوى التعليمي اجلامعي مث تليها  اآلباءمن  %26تضح من خالل اجلدول  ان نسبة ي
   يةاألمتدائي وتنعدم األبتعليم %06مث بنسبة  %10تعليم ثانوي اما التعليم املتوسط بنسبة %10نسبة
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 أبنائهميم وعليه يتضح أن التعليم منحصر بني الثانوي واجلامعي وهذا له تأثري إجيايب على مستوى تعل
اللغوي وذيبه وتنويع  األبناءفبقدر ما يكون املستوى التعليمي لألب مرتفع يستطيع إغناء قاموس 

يف جو  املعاملة اإلجيابية وتوفري اجلو املالئم واحملفز وذلك بالسهر على التوجيه والتشجيع املستمر
 .يسوده احملبة والتفاهم

  .على التحصيل العلمي لألبناء  ان املستوى التعليمي لالب ينعكس: نستنج

  .يوضح املستوى التعليمي لألمهات) 03:(  اجلدول رقم
  النسبة املئوية  التكرارات  املستوى التعليمي لألمهات

 %13  04  تقرا وتكتب
  %06  02  ابتدائي

  %00  00  متوسط 
  %06  02  ثانوي

  %10  03  جامعي
  %35  11  اموع

هات تعرف القراءة والكتابة وهذا يدل على األمن م%13من خالل اجلدول يتضح ان نسبة 
لتعليم  يةاألمحمو  أقسامالتعليم و ما تواليه الدولة من اهتمام هلذه الفئة ب ختصيص  أمهيةوعي االسر ب

  .وكبار السن بصفة عامة  املرأة

 %06نسبة فئة املستوى املتوسط و  %00تدائي و األباملستوى  أصحابمن % 06ونسبة 
  .املستوى اجلامعي وهي فئة ال باس ا  إىلنسبة من وصلوا  %10ثانوي وللمستوى ال

السلوك االجتماعي ، وهي اليت تساعده يف اوىل اختياراته من  االبنهي العنصر االول يف تلقني  األم
 االبنيقتدي  األماول مرحلة يف حياته ألا تكون اكثر التصاقا به وتقضي معه اكرب وقت ،فبأفعال 

وحسن السلوك اليت هي مبثابة القاعدة  األدبمن خالل ترسيخ قواعد  يالتعليمعكس مستواها وهنا ين
للتربية، ومن مث  وحتويله من كائن بيولوجي ال كائن اجتماعي  كما ان العالقة اليت يكونا  األساسية

 .التلميذ مع امه هلا اثر يف حتديد مالمح شخصيته
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  .ليمي للويل االخريوضح املستوى التع) 04: (اجلدول رقم
  النسبة املئوية  التكرارات  املستوى التعليمي لويل آخر

  %00  00  يقرأ ويكتب
  %00  00  ابتدائي
  %03  01  متوسط
  %03  01  ثانوي

  %06  02  جامعي
  %13  04  اموع

  
املستوى التعليمي اجلامعي ل الويل االخر وتليها % 06من خالل اجلدول يتضح لنا ان نسبة 

  .تدائياألبوينعدم املستوى . للتعليم املتوسط %03التعليم الثانوي ونسبة من% 03نسبة
وهو كذلك  األبعن  أمهيةال يقل  األخرللويل  يالتعليمومن خالل هذه النتائج يتضح ان املستوى 

او غيابه، ففي هذه النقطة يف حالة ارتفاع  األبعنها يف حالت وفاة  واملسئول األسرةيعترب رب 
 املسئول األبناءعلى طريقة التفريق بني ابنائه يف حالة وجودهم وبني  يؤثرليمي و الثقايف مستواه التع

 .عنهم فيجب ان يتحلى ب اخلربة والنباهة للمساواة بني العائلتني
  . األبيوضح مهنة ) 05: (اجلدول رقم

  نسبة مئوية   تكرار   األبمهنة 
  %26  08  موظف 

  %16  05  نشاط حر 
  %10  03  متقاعد 

  %00  00  طال األب
  %100  16  اموع 

  
ميتهنون  % 16تليها  %26يتضح من اجلدول  ان اكرب  نسبة من اولياء العينة املوظفني تقدر بنسبة 

  من البطالني % 00نسبة  وأخريا% 10نشاط حر اما املتقاعدين فتمثلت نسبتهم ب 
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ياة من دخل يضمن هلا توفري ضروريات احل إىلحباجة  األسرةان  إليهاوالنتيجة اليت ميكن  التواصل    
والذي يعد من املعايري , وطبيعة العمل هي اليت حتدد ذلك وحتدد قيمة االجر  .وشرب وملبس  أكل

مكانة  األسرة إكسابوالذي يساهم يف  األسرة أعضاءاليت حتكم العالقات املوجودة بني   األساسية
  .اجتماعية معينة 

فارتفاع البطالة واخنفاض االجر هذا  األبناءو األسرةسلبية على  أثارفقر ويف الطرف االخر جند ان لل
  . األبناءمما ينعكس  هذا االخري على تعليم  األسرةالشارع للعمل واعانة  إىل األبناءيضطر إلخراج 

ان احلالة املادية ضرورية لتحقيق قدر من االكتفاء لآلسرة يسمح هلا بتوفري اجلو االهتمام : نستنتج
  .ودفعهم للنجاح يف التحصيل الدراسي  األبناءب

  .األميوضح مهنة ) 06:(اجلدول رقم
  النسبة املئوية  تكرارات   األممهنة 

  %16  05  موظفة 
  %06  02  نشاط حر
  %03  01  متقاعدة 

  %10  03  ماكثة يف البيت 
  %100  11  اموع 

  
 16نسبتهم ب تقدر موظفات همعامالت فمن هاتاألممعظم :يتضح من خالل اجلدول ان

اما نسبة املاكثات يف البيت فقدرت  %03و املتقاعدات بنسبة  %06و  النشاط احلر  بنسبة %
  .%10نسبتهم ب 

فقد , تطور اتمع ومنوه وانفتاحه  أساسهااهلامة اليت يقاس على  عاداألبومنه يعترب عمل املرأة من بني 
ن العمل املهين لكن ظروف اتمع من حروب ظلت املرأة بعيدة حمرمة السنني طويلة عن ميدا

وفتحت هلا جمالت متعددة , اقتصادية واجتماعية مهدت هلا الطريق حلوض غمار العمل  وأزمات
مراتب عالية وهذا ما مكنها من احتالل  إىلخاصة بعد متكنها من اقتحام جمال التعليم والوصول 

دفعت املرأة  أسبابوهناك عدة , ال يستهان ا قوة منتجة  وأصبحتمكانة هامة يف احلياة العلمية 
حيث وجدت املرآة نفسها تشارك الرجل , ميدان العمل فسبب الرئيسي فيها العامل االقتصادي  إىل

 .يف مهنة بناء اتمع وحتقيق التطور ومواكبة الظروف املعيشية 
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كس فبقاء ألم يف املرتل هات بالبيت ال يشكل مشكلة لدى ألبناء رمبا العاألمنالحظ كذلك مكوث 
  .  و توجيههم واإلشراف املباشر عليهم األبناءيساهم يف زيادة االهتمام ب

مبساعدا للزوج يف توفري  وذالكتنعكس على التحصيل العلمي لألبناء  األمان مهنة  : نستنج
  .اءواملسكن الصحي والتعليم املناسب لألبن, مستلزمات املادية مثل لألكل اجليد واللباس 

  .األسرة األبناءيوضح عدد ) 07:(اجلدول رقم
  النسبة املئوية  التكرارات  األبناءعدد 
  %26  08  03 إىل 01من  
  %56  18  06 إىل 04من
  %16  05  فما فوق 07من

  %100  31  اموع
 04تنحصر ما بني  األبناءان اكرب نسبة لعدد ) 07(يتضح من خالل اجلدول رقم

تليها فئة  %26بنسبة  03 إىل 01ة الكلية ويف املرتبة الثانية ما بني من النسب %58بنسبة 06إىل
لديها توجه حنو تنظيم النسل خاصة الفئة  أصبحومنه يتضح ان األسر %  16فما فوق بنسبة % 07

، فان حجم  األوالدعدد كبري من  إجناباملثقفة الن العوامل املادية يف الوقت الراهن ال تشجع على 
خاصة منها اجلانب  األبناءوامل اليت تؤثر على دور االولياء واهتمامهم ورعاية من الع األسرة

  .التعليمي
تنقص درجة املراقبة واالهتمام والسيطرة و العناية االزمة الن  األسرةكلما ازداد حجم : نستنتج ان

  .ذلك يكلفها اعباء معنوية ومادية
  .يوضح نوع ملكية السكن)08(:اجلدول رقم 

  النسبة املئوية   التكرار  السكن  نوع  ملكية
  %68  21  خاص 

  %13  40  مستأجر 
  %19  60  وظيفي 
  %100  31  جمموع 
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من االسر هلا ملكية خاصة لسكناا وهذا يدل على االرتياح % 68يتضح لنا ان نسبة 
من ميتلكون  %13ونسبة ,من االسر ذو سكن وظيفي  %19و جند ان , املادي هلذه االسر 

 أجرة  سكنات مست
ملا  األسريةاغلب االسر ميلكون سكنات خاصة والذي يعد من اهم مقومات احلياة  أنوعليه جند 

  يوفره من االستقرار وراحة نفسية وجو مالئم للتفاعل االسري بني افرادها 
  .وى االقتصادي لآلسرة ملكية السكن او عدمها يتناسب مع املست أن : نستنتج

  االقامة   يوضح مكان) 09:  (جدول رقم
  النسبة املئوية   تكرار  اال اجلغرايف 

  %39  12  الريف
  %61  19  املدنية 
  %100  31  اموع

يف  %39من افراد العينة يقيمون يف املدنية ونسبة % 61يوضح   اجلدول اعاله ان نسبة   
  . الريف 

ة على عدة مرافق مثل ان أعلى نسبة املبحوثني يقيمون يف املدنية وهذا لتوفر املدني: ونستخلص 
  .املكتبات والنوادي العلمية والثقافية وتوفر مجيع الوسائل يف هذه املنطقة احلضارية 

  .للوالدين على التحصيل الدراسي للتلميذ انعكاس املستوى التعليمي: اوالً 
  .يوضح نسبة العائالت اليت متتلك مكتبة): 10(اجلدول رقم 

  ية النسبة املئو  تكرار  امتالك مكتبة
  %55  17  نعم 

  %45  14  ال
  %100  31  اموع 

ميتلكون مكتبة خاصة يف البيت يف حني  األسرمن  %55نالحظ من خالل اجلدول ان نسبة 
يدل على وعي عائالت واهتمامهم  إمنانسبة االسر ال متلك ذلك وان  دل هذا على شيء % 45

م بتوفري هذه املكتبات وهذا بدوره يساعد باجلانب الثقايف واملطالعة واملستوى  املعيشي يسمح هل
  . األكادمييعلى تثقيف والنجاح  األبناء
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  : يوضح نوع الكتب املوجودة بالبيت ) :11(اجلدول رقم 
  النسبة املئوية   تكرار  نوع الكتب  

  %41  70  دينية 
  %35  60  علمية 
  %24  40  ثقافية 

  %100  17  اموع 
  %24اما الكتب الثقافية 35%سبة الكتب العلمية بلغت يتضح لنا من خالل اجلدول ان ن

وهذه النسب تعترب منطقية وهذا بدوره يعرب عن ارتفاع   %41اما الكتب الدنية فبلغت نسبتها 
املستوى التعليمي والثقايف للعائالت خاصة منها اجلانب الديين وهذا نظرا للطابع احمللي الذي يغلب 

من املبحوثني من باقي العينة أجابوا   %45واملساجد مع  اإلشارة أن عليه وجود العديد من الزوايا 
  .من قبل أم ال ميلكون مكتبة داخل البيت 

أن املطالعة تكرس الوعي والثقافة للفرد وتزيد من قدرته الفكرية و املعرفية ملواكبة : نستنتج
  .املستجدات و األحداث

  يت يوضح نسبة املطالعة داخل الب) :12(جدول رقم 
  النسبة املئوية   تكرار  املطالعة داخل البيت 

  %58  18  نعم 
  %16  50  ال

  %26  80  احيانا
  %100  31  اموع

وهذا يدل على وعي  %58يوضح اجلدول أعاله ان نسبة األولياء من يطلعون تقدر ب 
دمون عليها من من األولياء الذين يق %26يف حني تقابلها نسبة ,وثقافة األولياء وتقدير قيمة العلم 

اخر وحسب تصريح بعضهم ان ذلك لضيق الوقت وانشغاالم طوال اليوم خارج البيت  إىلاحلني 
الراحة او النوم اما  إىلالبيت يف وقت متأخر حيتاج فقط  إىللتوفري مستلزمات احلياة وهذا جيعله يعود 

  .من يعزفون عن املطالعة  من األولياء %  16نسبة 
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  .على املطالعة و االستذكار داخل البيت األبناءيوضحتحفيز : )13(اجلدول رقم 
  %  تكرار   على املطالعة األبناءحتفيز 

  %100  31  نعم
  0  0  ال

  %100  31  اموع
  داخلعلى املطالعة  و االستذكار  أبنائهممن االولياء حيفزون % 100يوضح اجلدول ان 

 إىلبأداء  الوجبات املرتلية  املطلوبة وهذا ما يؤدي به البيت  من خالل املثابرة  واالجتهاد واالهتمام 
مواصلة اجلهود بأداء الوجبات  إىلمستوى عال من التحصيل حيتاج  إىلالتحصيل اجليد  للوصول 

فقط بل جيب على التلميذ ان حياول تلخيص  األستاذفال يقتصر التعليم على ما يقدمه ,املرتلية املطلوبة 
وغرس حب املطالعة يف لألبناء جيب تعويدهم عليها مد الصغر لتصبح لديهم , وتطبيق ما مت تعلمه 

عادة يصعب التخلي عنها و التعود على املطالعة له أثار اجيابية على دراسة التلميذ ،ألا تنمي قدراته 
  .الفكرية وتزوده باخليال العلمي وتعمل على حتسني املادة اللغوية وزيادة الثقافة واملعرفة 

على املطالعة يعزز ثقتهم بقدرام والتقدير اجليد للذات حيقق  األبناءأن تشجيع :ج يف األخري نستنت
  .جناحا يف الدراسة 

  .يوضح توفري لألبناء اجلو املناسب للمراجعة داخل املرتل): 14(اجلدول رقم 
  نسبة املئوية   تكرار  توفري اجلو املالئم 

  %71  22  نعم
  %29  09  ال

  %100  31  جمموع 
الذين يتم توفري هلم اجلو  األبناءمن  %71ومنه يتضح من خالل اجلدول اعاله ان نسبة 

ميثلون عكس ذلك وعليه ميكن القول ان معظم   % 29املناسب داخل البيت للمراجعة ونسبة 
وجناحهم املدرسي من خالل حثهم  على املراجعة داخل  بنائهماألولياء يهتمون باملسار الدراسي أل

الذين مل يتم توفري هلم ذلك  األبناء أمااخل ....بتوفري شىت الوسائل وذلك من غرف و ادوات  البيت
وغالبا هذه االسر ,قد يعود لضعف املستوى املادي لألولياء وعدم قدرم على توفري وسائل الراحة 

مون هؤالء العمل وترك مقاعد الدراسة لكسب عيشها فيحر إىلالفقرية ما تدفع ابنائها يف سن مبكر 
  .االطفال من حقوقهم يف التعليم
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  .على مراجعة دروسهم األبناءيوضح مساعدة ) :15(اجلدول رقم 
  النسبة  املئوية  تكرار  األبناءمساعدة 

  %74  23  نعم 
  %26  80  ال

  %100  31  جمموع 
 األبناءعلى املراجعة وهذا يزيد من ثقة  األبناءمن االولياء يقومون مبساعدة % 74نسبة 

دافعيتهم حنو الدراسة والنجاح املدرسي والتوازن االجتماعي وهذا بدوره يدل على  وبأنفسهم 
وجود عالقة إجابيه بني الولدين والنجاح املدرسي وخاصة يف مرحلة التعليم الثانوي اليت ختتتم 

  .بامتحان مصريي
 إىلهم وهذا يعود يف مراجعة دروس أبنائهممن االولياء ال يساعدون % 26يتضح لنا ان نسبة   

ضعف املستوى تعليمي لبعض االولياء او انشغاهلم يف مهن تتطلب جهدا كبريا حبيث يف اخر اليوم 
  . أبنائهمبقى وقت ملتابعة دراسة يذهبون للراحة وال يت

  .املؤسسة إىليوضح زيادة االولياء ) :16(اجلدول رقم 
  النسبة املئوية  تكرار  زيارة املؤسسة 

  %68  21  نعم
  %32  10  ال

  %100  31  جمموع 
من االولياء % 68فكانت نسبة ,يوضح لنا من خالل اجلدول زيارة  االولياء املؤسسة 

  . ال يزورا  %32يليهم نسبة ,يزرون املؤسسة 
املتمدرسني  أبنائهمنفسر هذا بان االسر تويل اهتماما كبريا بزيارا للمؤسسة وهذا يعود باملنافع على 

الدراسية والعلمية  أبنائهمل ما يتعلق بالعملية التعليمية ألبنائها وتعرف على مسرية بك اإلحاطة و,
اليت تالزمهم وعليه جيب توثيق الصلة بني األولياء واملؤسسة  والتعليمةوادراك املشكالت التربوية 

  .ال العملية التربويةوالتعاون الكتم
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  .عات أولياء التالميذيوضح اهتمام ألباء حبضور اجتما) :17(اجلدول رقم  
  النسبة املئوية   تكرار  حضور االجتماعات 

  %58  18  نعم 
  %42  13  ال 

  %100  31  اموع 
من االولياء يهتمون حبضور االجتماعات اولياء  %58نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 

  من االولياء ال يهتمون حبضورهم  %42التالميذ وتليها 
هذه االجتماعات يف مساعدة يف حل بعض املشاكل املتعلقة سواء  ما تقدمه إىلويرجع حضورهم 

  البيئة املدرسية او بالتالميذ حبد ذام 
  . وراألماقتناعهم بعدم جدوى هذه االجتماعات وهذا ما اكد عليه اولياء  إىلوعدم حضور قد يرجع 

  ة يوضح السماح لألبناء يف املشاركة يف التظاهرات الثقافي): 18(اجلدول رقم 
  النسبة املئوية  التكرارات  املشاركة يف التظاهرات 

  %81  25  نعم 
  %19  06  ال

  %100  31  اموع
يف املشاركة يف  بنائهممن االولياء  يسمحون أل %81من حالل اجلدول يتضح لنا ان نسبة

  .ال يسمحون بذلك % 19التظاهرات الثقافية كاملسرح و الشعر والرسم و نسبة 
املنحدرين من الطبقات االكثر تثقيفا،فاألولياء  األبناءاعدة النجاح املدرسي تتسع عند منه يتبني ان ق

يف هذه التظاهرات لتنمية قدرام الثقافية والعلمية  بنائهماملثقفني يهيئون حوافز بغية تفعيل الخنراط أل
  .وتنمية روح املنافسة وزرع الثقة لرفع التحصيل العلمي 

. هات ذوي مستويات تعليمية ال باس ا خاصةاألمو  اآلباءحظ ان اغلبية من خالل هذه النسب نال
من حيث متدرسهم و  األبناءوخاصة فيما خيص حياة  األسرةوهذا يعود باإلجياب يف تسيري شؤون 

املختلفة  أبنائهماملتعلمني اقدر على فهم حاجيات  اآلباءمراقبة سلوكهم واعماهلم املدرسية ، كما ان 
عكس األولياء من هلم مستوى .طرق السليمة يف معاملتهم وخاصة يف مثل سن املراهقة و اختيار 

  تعليمي حمدود 
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حنو االجناز الدراسي املتميز الم يؤمنون بانه  األبناءاملتعلمة تكون دائما وراء دفع  األسرةنستنتج ان 
  .النجاح املهين يف املستقبل إىلالسبيل 

ثري توفر مكتبة يف البيت على التحصيل الدراسييوضح تأ) 19( اجلدول مركب رقم
   
  نتائج        

  توفر مكتبة

  اموع  ضعيفة  متوسط  جيدة

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

 %55  17  %13  4 %13  4 %29 9  نعم

  %45  14  %3  1  %10  3  %32  10  ال

 %100  31  %16  5  %23  7 %61  19  اموع

  
من األسس يتوفر يف بيوم مكتبة ونتائج أبنائهم  %29من خالل اجلدول يتضح أن نسبة 

نتائج لبأس ا   %23من تتوفر هلم مكتبة ونتائج أبنائهم  %32مت تليها نسبة   %61جيدة بنسبة 
  %16من تتوفر هلم مكتبة أال أن نتائجهم ضعيفة بنسبة   %13يف املستوى وأخرياً يتضح أن نسبة 

من نستخلص أن الدور املهم الذي يؤديه األسرة يف مساعدة أبنائها على رسم و
طريق التفوق هو الوعي واملتابعة طوال العام وتوفري مجيع املستلزمات لذلك مثل وجود مكتبة 

اليت تعترب بيئة غنية تساعد الطلبة يف القراءة احلرة وهذا يزيد من قدرم على الفهم، كما 
يهم وتطور قدرام على الكتابة وهذا يسهم يف زيادة حتصيلهم الدراسي، تنمي املفردات لد

وجود مكتبة يف بيت يدل على وجود ثقافة يف البيت بني أفراد األسرة الذي ينمي الثقة 
.واحترام الذات و االستقاللية والشعور باملسؤولية عند األبناء اجتاه تعلمهم
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  :االوىل من خالل النتائج الفرضية
، حيث أن األبناءمستوى العلمي والثقايف الوالدين يؤثر على مستوى حتصيل : أن نستنتج �

ألباء و  أفاقا فكلما اتسعت أبنائهمالوالدين املتعلمني أكثر رغبة وأشد اهتماماً مبتابعة حتصيل 
وتعم  األبناءبني  رسننتش هلدرجة كبرية من الوعي فكل ما اكتسبه األ أبنائهمهات نتج عن األم
  .دةالفائ
ان هناك تقارب يف النسبتني املعربتني عن امتالك مكتبة وعدم امتالكها وهدا ما يأكد على  �

تغري نظرة  اغلب االسر حنو عملية التعلم واكتساب املعرفة، ومكتبات داخل البيت تنمي مواهب 
  .وتغذي عقوهلم وتساعدهم على التقدم العلمي األبناء
وحتفيزهم على االستذكار وحل الوظائف،  ناءاألبعلى مساعدة  يسعى معظم االولياء �

  .ويوفران هلم اجلو املناسب للدراسة
ور األمويكونان على اتصال مستمر مع املدرسة حبضور جمالس أولياء  املبحوثني معظم �

ر عند حل املشكالت اليت تعيق مواصلة األمواإلسراع ملقابلة إدارة املدرسة عند االستدعاء، وكذلك 
وذلك عن طريق إرشادهم وتوجيههم يف الوقت ، احللول املناسبة لتجاوزها دراستهم، وتقدمي

  .املناسب
من خالل مركزها الثقايف واالجتماعي ونظرا للحياة ومنط معيشتها و العالقات  األسرةف �

 .السائدة بني افرادها تأثر على التحصيل العلمي لألبناء من خالل ما توفره من استقرار نفسي 
خري حتقق الفرضية باإلجياب حيث تأثر مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ نستخلص يف األ �

 .حسب املستوى التعليمي لألبوين
  .من الدروس اخلصوصية األبناءيوضح استفادة ): 20(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية   تكرار  دروس خصوصية 
  %58  18  نعم 
  %42  13  ال 

  %100  31  اموع 
يستفيدون من الدروس اخلصوصية  األبناءمن  %58نسبة  من خالل اجلدول يتضح  ان

ان هناك اهتمام من العائالت بالدروس اخلصوصية  إىلال يستفيدون منها تشري هذه النسب  %42و
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ما حتققه هذه الدروس من نتائج  إىلو بنائهممستوى تعليمي  جيدا أل إىلتطلعهم  إىلوهذا يرجع 
  .اجيابية تساهم يف جناحهم املدرسي 

ضرورية يف التعليم كما اا تعمل على حتسني  أصبحتيف االخري ان الدروس اخلصوصية : ستنجن
  مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ وترفع من نسبة النجاح املدرسي

  .يوضح لنا كم تنفق االولياء على الدروس اخلصوصية يف الشهر) :21(اجلدول رقم 
  النسبة املئوية   تكرارات  املبلغ 

 %19  06  3000 إىل 1000من
  %29  09  6000 إىل 40000من
  %10  03  اكثر  إىل 70000من 

  %100  18  اموع 
نالحظ من خالل اجلدول ان نسبة من االولياء يدفعون مقابل الدروس اخلصوصية يف ما بني 

فهذا يدل ان معظم االسر اجلزائرية ذو دخل متوسط 29%بنسبة  أعلىوهي  6000إىل 4000
وهذا  3000 إىل 1000تدفع مابني  10%نسبة  أما أبنائهمصارف مقابل تعليم ومريح لدفع م

من االسر تدفع  10%حتاول رفع املستوى التعليمي ألبنائها مث تليها نسبة أالايدل رغم ضعف دخل 
  . أكثر إىل 7000من 

  . يمي لألبناءعلى املستوى التعل يؤثربه وهذا بدوره  ألبأسان معظم اسر املبحوثني ذو دخل : نستنتج
  .األبناءحتسن نتائج ) :22(اجلدول رقم 

 النسبة املئوية  تكرارات  حتسني نتائج 
  %71  22  نعم
  %29  90  ال

  %100  31  اموع 
الدراسي يف حني يقابلها نسبة  ردودهمحتسني يف % 71نالحظ من خالل اجلدول ان نسبة 

فعالية الدروس اخلصوصية و  إىلره يرجع مل يكن هناك حتسن لنتائجهم، وهذا بدو األبناءمن  29%
و تعاجل نقاط الضعف اليت يعاين منها التلميذ  داعيةاألبالتدعيمات اليت  تنمي قدرات التلميذ العقلية و 

  .و تزيد ثقة بنفسه مما يؤدي به حتقيق نتائج مرضية 
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  .يوضح تشكيل الدروس اخلصوصية عبئ مادي للوالدين): 23(اجلدول رقم 
  النسبة املئوية  تكرار   عبئ مادي

  %36  11  نعم 
  %46  20  ال 

  %100  31  اموع 
من نسبة االولياء ان الدروس اخلصوصية ال تشكل هلم عبئ  %64 أنمن خالل اجلدول تبني لنا 

تشكل هلم ذلك فيتضح ان معظم االولياء ذو وضع مادي مريح البأس به  %36مادي ونسبة 
 األبناءكثرة  إىليمات،  اما من تشكل هلم عبئ مادي فهذا يعود ميكنهم توفري هذا النوع  التدع

ذه الدروس ومدى فعاليتها  اآلباءوضعف الدخل املادي لتوفري احتياجام وعدم اهتمام معظم 
  .و تشكيل ذوام  األبناءفاملستوى االقتصادي و املادي للوالدين يلعب دورا بالغ يف تنشئة 

  . حتسني او ضعف نتائجه إىلللدروس اخلصوصية راجع  االبنيوضح تلقي ): 24(جدول رقم 
  النسبة املئوية   تكرار  النتائج

  %28  05  ضعف نتائجه 
  %72  13  حتسني نتائجه 

  %100  31  جمموع 
من املقبلني على الدروس اخلصوصية وذلك حتسني  %72يتضح من خالل اجلدول ان نسبة 

من  اجيايببشكل  تؤثروعليه يتضح ان ثقافة االولياء لضعف نتائجهم  % 28وتليها نسبة ,نتائجهم 
يف   أبائهمهذه الدروس يف جناح  أمهيةمدى  وإدراكخالل حماولة رفع مستوى التعليمي ألبنائها 

  شهادة البكالوريا
  .الدروس اخلصوصية لنسبة لآلباء أمهيةيوضح ) :25(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية   تكرار  الدروس اخلصوصية  أمهية
  %74  23  نعم 
  %26  8  ال 

  %100   31  اموع 
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الدروس اخلصوصية ونسبة  أمهيةمن االولياء من يرون ان  %74يتضح من خالل اجلدول ان نسبة 
  .  عكس ذلك 26%
دافعية التعليم لديه وحيقق  إعادةترجع لتدرك الطالب النقائص اليت تواجهه وتساعد التلميذ يف  مهيةفاأل

 وهذا جيعله ينهي الفصول الدراسية مبعدل مرتفع جدا والقدرة على استيعاب فائدة دراسية اكرب
  .الربامج واملنهج بشكل كبري خاصة ملن يعاين يف ضعف يف االستيعاب 

  .يبني ختصيص مصروف شهري لألبناء): 26(اجلدول رقم 
  النسبة املئوية   التكرار  مصروف 

  %39  19  نعم 
  %61  19  ال

  %100  31  اموع 
من االولياء ال خيصصون مصروفا شهريا لألبناء وتليها نسبة  %61وضح اجلدول ان نسبة ي

 أبنائهممن االولياء خيصصون ذلك فريجع ذلك اال ان معظم االولياء يوفرون كل احتياجات  39%
مصروف التنقل  إىلمن خيصصون قد يعود  أمامصروف  إىلهنا  االبنولباس  فال حيتاج  أدواتمن 
  .رسة يف حالة البعد وشراء بعض احلاجيات اخلاصةاملد إىل

  .امتالك جهاز حاسوب يف البيت) :(27اجلدول رقم
  النسبة املئوية   تكرار  حاسوب

  %81  25  نعم 
  %19  6  ال

  %100  31  جمموع 
يوضح امتالك جهاز احلاسوب يتضح من خالل النسب ان االسر اليت توفر ) 27(اجلدول 

من ال توفر ذلك فيعود اهتمام العائالت باحلاسوب  %19و %81ب جهاز احلاسوب ألبناء تقدر
جزاء ال يتجزأ من التكنولوجيا  أصبحتبالدور الفعال الذي يلعبه كوسيلة من الوسائل التعليمية اليت 

  .التعليم واليت من شاا مساعدة التلميذ يف العملية التعليمية 
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  .املدرسة  إىل صص وسيلة نقل ذهابيوضح نسبة العائالت اليت خت) :28(اجلدول رقم 
  النسبة املئوية   تكرار  نتائج
  %39  12  نعم 

  %61  19  ال
  %100  31  جمموع 

املدرسة ذلك  إىلمن العائالت اليت ال ختصص وسيلة نقل لألبناء لذهاب  %61تبني ان نسبة 
 39ني ان نسبة يدل على قرم من املؤسسة اليت يدرسون ا وليس هناك ضرورة لوسيلة نقل يف ح

على  اآلباءقد يكون هذه الفئة بعيدة عن مؤسسة او حرص .خيصصون هلم وسيلة نقل األبناءمن %
  . أبنائهمبنقلهم بأنفسهم حىت يف حالة القرب لضمان امن وسالمة  أبنائهمسالمة 
  .يف مرحلة التعليم الثانوي األبناءيوضح تقييم نتائج ): 29(جدول 

  ئوية النسبة امل  تكرار  نتائج 
 %61  19  جيدة 

  %23  70  متوسطة 
  %16  50  ضعيفة 
  %100  31  جمموع 

وهذا ما  61%يف مرحلة التعليم الثانوي اا جيدة بنسبة  أبنائهميقيم معظم االولياء نتائج 
من فئة النتائج % 23اكتسبوه من معلومات ومعارف قبلية  خالل سنوات الدراسية السابقة،ونسبة 

ضعيفة وهنا ختتلف قدرات الذكاء واالنتباه للتالميذ  أبنائهميرون ان نتائج  %16 املتوسطة  ونسبة
يف البيت حيث يؤثر املستوى التعليمي للولدين يف بناء شخصية  االبنونسبة التعاون الذي يتلقاه 

على حتصيله الدراسي  يأسرحياته ومعتقدات،وهذا بدور  أساليبويعرب عن الكثري من  األبناء
   .والعلمي

فيتأثر النمو العقلي واجلسمي للتلميذ بالظروف االقتصادي  من الناحية املادية وتوفر وسائل الراحة 
ووسائل التعليم وغريها من العوامل تنعكس على املستوى الثقايف لألبناء باإلجياب ان توفرت والعكس 

  .وان مل توجد
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  .حتليل وتفسري بيانات اجلدول املركب  -4

  يوضح تأثري الدروس اخلصوصية على التحصيل الدراسي) (30اجلدول رقم
  نتائج               

  دروس 

  خصوصية

  اموع  ضعيفة  متوسطة  جيدة

  %النسبة  التكرارات  %النسبة  التكرارات  %النسبة  التكرارات  %النسبة  التكرارات

  %58  18  %16  5  %10  3  %32  10  نعم
  %42  13 %0  0  %13  4  %29  9  ال

 %100  31  %16  5  23%  7  %61  19  اموع

يزالون الدروس اخلصوصية نتائجهم جيدة نسبة  %32من خالل املعطيات يتضح لنا أن 
من  %16يف حني  %23من يزاولون الدروس اخلصوصية نتائجهم متوسطة بنسبة  %10و  61%

  .%16يستفيدون من دروس اخلصوصية إال أن نتائجهم غري مرضية وضعيفة بنسبة 
أكرب نسبة من أبناء العينة من يستفيدون من الدروس اخلصوصية نتائج أبنائهم يف ومن يتضح لنا أن 

املستوى نتائج جيدة وهذا يدل على قدرت االستيعاب اجليد والقابلية على التعلم لدى األبناء وكفاءة 
يف حني من يستفيدون من . األستاذ يف توصيل الرسالة بطريقة سليمة يستوعبها التلميذ بشكل مباشر

الدروس اخلصوصية إال أن نتائجهم ضعيفة قد يعود ذلك إىل التعب البدين والنفسي جراء الضغط من 
تكثيف هذه الدروس حبيث تقل قدرت االستيعاب والفهم وهذا بدوره يرجع بسلب على التحصيل 

  .العملي للتلميذ
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  .نتائج الفرضية الثانية
لتتمكن من القيام بوظيفتها  أساسيةت تعتمد يف حياا على عدة مقوما األسرة: أننستنتج  �

 .دخل يسمح هلا بتوفري متطلبات احلياة  إىلكمؤسسة اجتماعية، لذلك هي حباجة 
الدراسية نظرا  أبنائهمالعينة من الدروس اخلصوصية من اجل حتسني نتائج  أفراديستفيد معظم  �
 .دة البكلورياهذه الدروس يف رفع التحصيل الدراسي والعلمي للحصول على شها مهيةلأل
،بتوفريها  أبنائهاان املستوى االقتصادي لآلسرة يشمل املستوى املعيشي هلا وما تنفقه على  �

املدرسة وغريها فيساهم  إىلحاسوب ووسيلة تنقل  وأجهزهعدة وسائل مادية مثل الكتب واملراجع 
توطيد عالقات و  أفرادهاالدفء بني  األسرهذا اجلانب يف جمال النمو الفكري ويسود يف هذه 

 .التواصل
نستخلص يف األخري حتقق الفرضية الثانية حيث ظهر تأثري الدروس اخلصوصية على التالميذ  �

 .بشكل نسيب
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  .األسرةيوضح وحوار ومناقشات حوار الدراسة داخل ) : 31(رقم اجلدول

  النسبة املئوية   التكرارات  حوار
  %87  27  نعم
  %13  04  ال

  %100  31  اموع
  ال يوجد فيها ذلك ، %13يسودها احلوار ونسبة  األسرمن % 87يتبني ان نسبة 

التنشئة السليمة مع االشارة  أساليبوهو اهم  األبناءنفسر ذلك ان احلوار ميثل مهزة وصل بني آلباء و 
 الدراسات يف هذا اال فكلما كان مرتفع يف أثبتتان احلوار مرتبط ب الراس املال الثقايف كما 

 األهدافآلسر كلما كانت نسبة احلوار عالية بني افرادها ومن خالل التوجيه والنصح يتم حتقق 
املرجوة اما ان كان العكس فقد تتشكل لألبناء نوع من االضطرابات النفسية مثل القلق واخلوف 

  .سلبا على حتصيلهم الدراسي يؤثرفتأثر على قدرم على االنتباه و التركيز مما 
  .األبناءيوضح ختصيص اوقات معينة من اجل مراجعة دروس ):32( قماجلدول ر

  النسبة املئوية  التكرارات  أوقات املراجعة
  % 77  24  نعم
  %23  7  ال

  %100  31  جمموع
يتضح من خالل اجلدول إن األولياء من خيصصون أوقات معينة من اجل مراجعة دروسهم 

  .من يبالون بذلك% 23و %77بنسبة 
تستعمل نظام وضوابط أسرية مثل حتديد أوقات املراجعة وأوقات اللعب  األسرة وهنا يتضح أن

والراحة وغريها فمن هنا يتعلم التلميذ كيف يتصرف يف أوقاته ويساهم يف تنظيم حياته وحىت يف 
  .اال الدراسي
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  .من البيت االبنيوضح ضبط الويل اوقات اخلروج والدخول ):   33(اجلدول رقم 
  النسبة املئوية  تكرار  ضبط الوقت

  %90  28  نعم
  %10  3  ال

  %100  31  جمموع
ومعظمهم % 90من البيت وذلك بنسبة  االبنمن خالل ضبط الويل أوقات دخول وخروج 

وخوفهم من خماطر  أبنائهمأجابو إن ذلك بشكل مستمر فيدل على حرص األولياء على سالمة وامن 
ال يضبطون أوقات % 10ونالحظ نسبة   ألسرةاالشارع  ورفقاء السوء وهذا يدل على وعي 

وهذا يدل على قلة اهتمام ومسؤولية الوالدين  والمباالة وهذا تصرف خاطئ يؤثر على  أبنائهم
ورمبا خيتارون طريق غري الئق  فمعظم احنرافات التلميذ أو املراهق نتيجة إمهال  األبناءتصرفات 

ممن تزكو مقاعد الدراسة واجته حنو أبواب االحنراف كان األولياء والفقر ولكن يف الغالب جند الكثري 
من عائالت فقرية تترك مسؤولياا األساسية مثلة يف التربية وتلبية احلاجيات املادية بالدرجة األوىل 
واليت تشعر الطفل بالنقص مما يظهر عندهم الكثري من االضطرابات وسوء التوافق وانعدام التركيز 

  .الدراسي وبالتايل ترك مقاعد الدراسة الفشل  إىليؤدي م 
  .حنو التعليم القرآين يف املسجد األبناءيوضح توجيه ):  34(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية   تكرارات   تعلم القرآن يف املسجد 
  %58  18  نعم
  %42  13  ال

  %100  31  اموع
توجه ابنائها  %58من خالل اجلدول يتضح لنا ان نسبة كبرية من افراد العينة تقدر ب 

طبيعة اجلنس  إىلاملسجد قد يرجع ذلك  إىلال يذهبون  %42تليها نسبة .حنوى التعليم يف املساجد 
  . اإلناثوهو 

بالقيم  األبناءومن مميزات تعلم القرآن يف املسجد الذي يعمل على تكميل العملية التربوية وتزويد 
من عدة مشاكل مثل العنف،السرقة املخدرات الدينية و اخلالق والتربية احلسنة ،وهذا حيصنهم 

  .راض اليت تفتك جبسم وعقل االنساناألمالتدخني وغريها من 
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ما  إىلكما ان القرآن الكرمي يعمل على صقل مهارات احلفظ وارتفاع نسبة الذكاء للفرد ب االضافة 
ليت تساعده يف من املعارف و املعلومات ا الذخريو الكم  ناللسايكتسبه من فصاحة و طالقة يف 

 .حياته بصفة عامة ومشواره الدراسي بصفة خاصة 
 .يوضح حرص الوالدين على اقامة فريضة الصالة بنسبة لألبناء) :  35(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية   التكرارات   اقامة الصالة 
  100%  31  نعم

 إقامةعلى  أبنائهمحيرصون على حث  األولياءنسبه % 100يتضح من خالل اجلدول ان 
ما يسعى اليه املؤمن تربية ابنائه على فريضة  فأعظمفريضة الصالة ألا تعد بوصله الطريق يف احلياة 

هي التربية اليت يتلقاها يف البيت ، فيقول صلى  االبنيف عنق والديهم، وسر جناح  أمانةالصالة  ألا 
غو عشرا و فرقو بينهم يف ب مروا صبيانكم للصالة سبعا، واضربوهم عليها اذ"اهللا عليه وسلم 

 "املضاجع
حنو املسائل الدينية بل هم القدوة بأعماهلم  أبنائهميف توجيه  أساسيافالوالدين دورا 

  وسلوكيام 
  )يكم ناراً أهلو أنفسكميا ايها الذين آمنوا قوا :(يقول القرآن الكرمي 

 )ما ينفعهم اهللا به علموا صبيانكم من علمنا : (وقوال عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  .للوالدين يف اعباء املرتل األبناءيوضح نسبة مساعدة ) : 36(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية   التكرارات   مساعدة يف البيت 
  %64  20  نعم 
  %36  11  ال 

  %100  31  اموع 
ال  %36املرتلية ونسبة  اإلعماليف  هلاأليقومون مبساعدة  األبناءمن  %64نسبة  إن

  .ومون بذلكيق
املسؤولية واالعتماد على نفسه يف البيت هو وسيلة مفيدة يف تكوين شخصية  األبناءتعليم  إن

الوجبات و  إعدادسليمة خاصة بالنسبة للمراهقني فيجب تقسيم املهام على كل فرد يف العائلة مثل 
نواح متعددة تضع من  تراعي املراهق من األسرة إنالتسوق و املشاركة يف بعض املواقف االجتماعية، 

  .خالهلا نقاط انطالق لتكوينه الشخصي مستقبال ليكون فردا منتجا ومتميزا يف جمتمعه 
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جيعله قادرا على  األسريةيف االعمال البيت وحتمل بعض املسؤوليات  األبناءان مشاركة : نستنتج 
  .تقبال حتمل اعباء التحوالت و التغريات املقبلة يف حياته العلمية و املهنية مس

  .على النجاح الدراسي األبناءيوضح مكافئة ):  37(جدول رقم 
  النسبة املئوية   تكرارات  املكافئة 

  %90  28  نعم 
  %10  03  ال

  %100  31  اموع
نتيجة جناحهم املدرسي تليها نسبة  أبنائهممن االولياء يكافئون % 90يتضح من خال نسبة 

  .ال يتلقون حتفيزات  األبناءمن  10%
ليكون هلم دافعا اكرب  األبناءيف اية الفصل او العام الدراسي وظهور النتائج يكافئ معظم االولياء 

  على بذل املزيد من  التفوق واملثابرة فا اهلدية وسيلة لتشجيع الطالب وحرصه على النجاح و التميز  
رمزية او معنوية مثل املدح و فوضح معظم االولياء ان اهلدية تتمثل يف مبالغ مالية و رحالت او هداية 

 أبنائهميف انفسهم ،يف حني من حيرمون  األبناءاالطراء فال شك ان هذا االخري له تأثري كبري تعزيز ثقة 
  .عدم اهتمام االولياء او القدرة على توفريها  إىلمن هذه املكافئات قد يعود 

  .اح املدرسي لألبناءيوضح االساليب التربوية املتبعة نتيجة عدم جن):38(اجلدول رقم 
  النسبة املئوية  التكرارات   االساليب التربوية 

  %68  21  النصح
  %25  08  عتاب 
  %07  02  العقاب
  %100  31  اموع

النصح نتيجة  أسلوبمن االولياء من يتبعون  %68من خالل املعطيات نالحظ ان نسبة 
العقاب  أسلوبيتبعون  %07ونسبة  العتاب أسلوبمن يتبعون  %25تليها نسبة  أبنائهمعدم جناح 

.  



 اجلانب امليداين                                            :                           الفصل اخلامس

 
86 

خاصة يف مرحلة املراهقة ألا   واإلرشادالنصح  أسلوبيتبعون  األولياءومنه نالحظ ان معظم 
الرتعة العدوانية و التمرد و عراك وانطواء  إىلمرحلة حساسة ففي حالت استعمال العقاب يؤدي 

  .لتعزيز الثقة و احملاولة من جديد هلذا جيب املرونة يف املعاملة و االعتدال األبناءلدى 
  .على نتائج يف املستوى األبناءيف حصول  األسريةيوضح دور الرقابة ) :39(  اجلدول رقم 
  النسبة املئوية  التكرارات   األسريةالرقابة 

  %77  24  نعم
  %23  07  ال

  %100  31  اموع
دور يف  األسريةن للرقابة من االولياء من يأكدون ا %77نالحظ من خالل النتائج ان نسبة 

العينة ال يرون ان للرقابة اي دور  أفرادمن  %23على نتائج يف املستوى ،تليها نسبة  األبناءحصول 
  .على نتائج جيدة  األبناءيف صول 

الذي يعيش فيه التلميذ هو الذي حيدد سلوكه وتصرفاته حيت يتعلم احلق  األسريالوسط  إن
  .حلسن من القبيح والواجب و الصواب واخلطأ،وا

ومؤثرات خارجية قد  اإلمهال إىل االبنوتعرض  األسران انعدام الرقابة داخل البيت يعود بتفكك 
عامل الثقافة  أيضاب مسؤولياا ومنها  األسرمستوى الفهم  إىلتعود  وأسبابهينجر عنها االحنراف 

  .اجحة الن األسرةمبعاين تكوين  إدراكهماملعدوم من قبل الوالدين وعدم 
  تأثري ضبط الوقت على التحصيل الدراسييوضح )  40(اجلدول رقم

  نتائج 

  

  ضبط الوقت

  اموع  ضعيفة  متوسطة  جيدة

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

  %90 28  %10  3  %19  6  %61  19  نعم

  %10  03  %7  2  %3  1  %0  0  ال

  %100  31  %17  5  %22  7  %61  19  اموع

من األسرة اليت تضبط أوقات دخول وخروج  %61من خالل النسب يف اجلدول يتضح لنا أن 
من األولياء يعملون على  %19مت تليها نسبة . أبنائهم من البيت نتائجهم جيدة يف املستوى العايل
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مل على ضبط من األسر تع %10، يف األخري نسبة %22ذلك إال أن نتائج أبنائهم متوسطة بنسبة 
  .وهذا يعود إىل قلة إهتمام األولياء بتنظيم أوقات األبناء %17الوقت ونتائج أبنائهم ضعيفة بنسبة 

هم . نستنتج يف األخري أن األولياء أكثر ضبط وحزم يف تنظيم املواعيد الدخول واخلروج من البيت
األبن من الناحية النفسية  أكثر وعياً مبخاطر الشارع ورفقاء السوء وهذا بدوره يؤثر على سالمة

والعقلية وحىت العلمية فتحرس األسرة املثقفة على تنظيم أوقات األبناء من أجل ضمان مشوار دراسي 
  .جيد ومتميز ألم يؤمنون بأنه السبيل إىل النجاح املهين يف املستقبل
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  :نتائج الفرضية الثالثة
على التحصيل العلمي  األسريةري الضوابط من خالل حتليلنا للفرضية الثالثة اليت تنص على تأث

  :إىللألبناء توصلنا 
البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها الطالب حتتل مكانة بارزة  أنالدراسات التربوية  أكدتلقد  �

احلوار واملناقشة داخل البيت وختصيص الوقت املناسب  أسلوبيف العملية التعليمية، فاعتماد 
 يؤثرالبيت بشكل مستمر  إىلاخلروج والدخول  أوقاتملرتلية و ضبط الواجبات ا أداءللمراجعة و 

 . املدرسي األداءوبشكل مباشر على رفع  
، بل األخالقيةحنو املسائل الدينية واالجتماعية و  أبنائهميف توجيه  أساسياالوالدان هلما دور  �

قط وتسجل كافة حركات مها القدوة بأعماهلما وسلوكياما،الن الطفل له عيون حساسة وثاقبة تلت
يف  يؤثراملسجد لتعلمه القرآن ومبادئ الدين  إىل االبنالوالدين و مشاهدة احلياة العائلية فمرافقة 

اللغة العربية، فحظ القران يعمل على تنمية  إتقانحتقيق الصحة النفسية ويكسبه ثروة لغوية، متكنه من 
 .لتحصيل الدراسي املناسب الوعي والشعور بالكفاءة و الفعالية الذاتية حنو ا

على التفوق والنجاح الدراسي بعد مشوار دراسي  أبنائهميسعى جل املبحوثني على مكافئة  �
 .طويل يتخلله تعب وجهود ،الن جناح التلميذ يف حد ذاته هو جناح الوالدان

، الصدق انة واخليانةاألمالفوضة،  أوعادة ما يتعلم احملادثة ،آداب الكالم، مراعاة نظام  االبن �
خاصة  أمهية األمو  األبالشر و السنن الدينية من احمليط عائلته وعندما يويل  أوالكذب اخلري  أو

العبادة ، والصالة و الدعاء، فإما بال شك سيتركان اثر بالغاً يف  أهللألوامر الدينية يكونان من 
 .عاد الروحية والدينية للولد األب
رضية األخرية اليت تنص على إنعكاس الضوابط األسرية يوضح من خالل البيانات حتقق الف �

 .باإلجياب على التحصيل الدراسي للتلميذ
  .هلا اثر كبري على التحصيل الدراسي للتلميذ  األسرةالضوابط املتبعة من طرف  إن األخريخنلص يف 
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  :االستنتاج العام
 إىلالعلمي للتلميذ هدفنا على التحصيل  األسريةمن خالل ما سبق ملوضوع انعكاس الثقافية  �

معرفة ان كان للمستوى الثقايف واملستوى املادي تأثري على حياة  التلميذ بصفة عامة وحتصيله بصفة 
جمموعة من االستنتاجات تتمثل  إىل، ومن خالل حتليلنا و تفسرينا لبيانات االستمارة توصلنا "خاصة

 :يف
فكري واللغوي لألبناء ويتدخل يف ذلك ما ان املستوى العلمي للوالدين  يؤثر يف تكوين ال �

ارتفاع املستوى  إن) اخل....السمعية والبصرية  إعالمكتب وجمالت ومن وسائل (يتوفر يف البيت من 
 .العلمي للولدان فهذا  يؤثر إ جياباً على التحصيل املدرسي للتلميذ، ومينحه فرصة اكرب للنجاح

 واإلرشادوعامل النصح  أفرادهبني  املساواةب و ان اجلو الثقايف يف البيت الذي يسوده احل �
يف حب التعلم وتقدير قيمة العلم، فالظروف املرتلية هلا عالقة طردية  األبناءوالتوجيه والنقاش يرغب 

مظاهر النمو املختلفة  إىلبالتكيف االجتماعي املدرسي يف مجيع مراحله، كما يتعدى تأثريها 
شراً يف ظهور املشكالت على صعيد الصحة النفسية منها وحىت تكون سببا مبا أنللشخصية ،وميكن 

 .البيت الواحد أفرادو اجلو الطبيعي بني  األسرياجلسمية هذا كله النعدام الوعي 
بصفة عامة خيلق صعوبات تربوية متعددة  األسرةتدين املستوى االقتصادي للولدان او  أن �

ود ملا يترتب عنه سوء الرعاية والتوجيه والتغذية وجيعل من الصعب التحكم فيها وحتقيق اهلدف املنش
عدم القدرة على توفري املستلزمات الدراسية ومثن الدروس اخلصوصية كلها عوامل بط  إىل ضافةإ

وتأثر يف حتصيلهم الدراسي، ان احلالة املادية لألسرة حتددها عدة عوامل ،قيمة  األبناءمن عزمية 
يف  األوالد، نوع حالة السكن،املوقع اجلغرايف عدد إضايفدخل دين معا، وجود ل، عمل الوااألجر
 اخل ....الكترونية ،امتالك سيارة  أجهزة، امتالك األسرة
و كاستنتاج عام ميكن القول ان التحصيل الدراسي للتلميذ يتأثر تأثري كبرياً باملستوى  �

  .أبنائهمية اجتاه التعليمي للوالدين وما يبذالنه من تشجيع ودعم و مساندة مادية ومعنو
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اتمع يف  إفادةقادرة على  أجيالاليت تعمل على تنشئة وتربية  األويلهي املؤسسة  األسرة إن
فسدت هذه  األسرةفسدت  وإذااليت تنشئها  األجيالصلحت  األسرةصلحت  فإذامجيع ااالت 

ناخ املالئم يرفع من نسب جناحهم وتوفري امل أفرادهاعلى التوازن بني مجيع  األسرةفمحافظة  األجيال
  .يف احلياة 

 األوليةاجلماعات  أكثربصفة عامة هي وسيط لنقل ثقافة اتمع لألبناء وتعترب من  األسرة إن
يكتسب  األبناءو  اآلباءواالستقرار النفسي ،وحبكم االتصال املستمر بني  ناألمالقادرة على توفري 

وينعكس ذلك  عادات االجتماعية و يتأثرون باخلربات احمليطة،النماذج السلوكية ويتشربون ال االبن
 اآلباء أذهانومما الشك فيه أن التحصيل الدراسي يشغل . كله يف استجابات و تكيفهم ملواقف احلياة

خاصة الفئة املثقفة اليت تويل اهتماما بالغا بأبنائها، فان كان للولدان على درجة متكافئة  هاتاألمو
يف  ةالدميقراطياحلرية  أسلوبسوية يف التنشئة املتبعة مثل  أساليباستخدام  إىلك ذل أدىتعليميا 

املعاملة و احترام وتوفري كافة االعتبارات املعنوية و املادية لتفادي مشكلة الرسوب و التخلي عن 
  .مقاعد الدراسة 

نظر وحتديد واملدرسة يكون ضرورياً لتقريب وجهات ال األسرةالتعاون بني  إنومن هنا جند 
  . اجتاه موحد
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  .القرآن الكرمي برواية ورش
 الكتب: أوالً
، دار صادر للنشر والتوزيع، لبنان، ، لسان العربابن املنظور مجال الدين أبو الفضل )1

  .الد الثالث
س، .لبنان، د-، الد الرابع، دط، دار الفكر للنشر، بريوتلسان العربابن منظور،  )2

-   
، عمان، 2، دار وائل للنشر والتوزيع، ط علم اجتماع العائلةسن،  إحسان حممد احل )3

  .م2009
، املناهج للنشر و التوزيع، دط، ، التقومي التربويامحد امسعيل احلجي  )4

 .م2008عمان،
ط ، اجلزائر، .،  دار قرطبة للنشر والتوزيع،  د،  األسرة والطفولةأمحد اهلامشي )5

   .م2004
، لبنان، 1، دار الكتاب اجلديدة املتحدة،  ط ع األسرةعلم اجتماأمحد سامل األمحر،  )6

  . م2004
 2، مكتبة األجنلو املصرية، ط ،  املدرسة واتمعأمحد كمال أمحد، وعديل سليمان )7

  .م1972مصر، 
، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، ، األسرة وتربية األطفالأمين سليمان زاهرة )8

  .م1991،
، دار درسي على التحصيل الدراسي يف املرحلة الثانويةأثر التوجيه املبرو حممد،  )9

  .األمل للطباعة والنشر، دس
، دار صادر للنشر،  2، ط، املعتمد قاموس عريب عريبجرجي شاهني عطية  )10

  .   م 2000بريوت، 
، دار صادر للنشر،  2، ط، املعتمد قاموس عريب عريبجرجي شاهني عطية  )11

 .م2000بريوت، 
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، 2ديوان املطبوعات اجلامعية، ط اجتماعية معاصرة، قضاياحسان اجليالين،  )12
  .م2014بسكرة، 

، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، البحوث النفسية والتربويةخري اهللا السيد،  )13
  .م1991، بريوت، 1ط

، عمان، 2، دار وائل للنشر، ط،  التغري االجتماعي والثقايفدالل ملحس استيتية )14
  .م2008

، عمان 1، دار الفكر للنشر والتوزيع، طرات اإلدارة الصفيةمهارائدة احلريري،  )15
  . م 2010، 

 .م 2008،املناهج للنشر و التوزيع ،عمان ، ، التقومي التربويرافدة احلريري )16
، قصر الكتاب، 2، ط،  التسيري البيداغوجي يف مؤسسات التعليمرشيد أورسالن )17

  .م2000اجلزائر، 
اهقات املصابات بداء السكري باألنسولني ، املعاش النفسي لدى املرزلوف منرية )18

، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، وأثره على مستوى التحصيل الدراسي
 .م2011

، 3، دار الفكر ناشرون وموزعون،  طمدخل إىل التربيةسامي سلطي عريفي،  )19
  .م2008األردن، 

،عمان، 1،ط ، املكتبة الثقافية للنشر والتوزيعاإلرشاد األسريسعد حسني الغزة،  )20
  .م2000

، دار مؤسسة  االستقرار االسري وأثره على الفرد و اتمعسعيد حممد عثمان ، )21
  .م 2009الشباب اجلامعية ،االسكندرية ،

،  القاهرة، 1، دار الفكر العريب، ط،  فن التعامل مع األطفالصفاء أمحد حممد )22
  .م2006

،مصر، 1رب، ط، مكتبة لسان العأصول التربيةطارق عبد الرؤوف عامر،  )23
  .م2008

  .م1987، دار العلم للماليني، بريوت ،دط، ، علم النفس التربويعاقل فاخر )24
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دار اليازوري العلمية ، البحث العلمي واستخدام مصادر العلوم ،  عامر قندجلي )25
 .م 1999عمان  ،  ، 1للنشر والتوزيع ،ط

اب احلديث، ، دار الكتالتنشئة االجتماعية واالحنراف االجتماعيعامر مصباح،  )26
  .م2010، القاهرة، 1ط

ط ، .، الطباعة العصرية، دالنبذة يف تاريخ توات وأعالمهاعبد احلميد بكري ،  )27
  .م2010برج الكيفان ، اجلزائر، 

مركز دراسات الوحدة العربية، ط بريوت،  سوسيولوجيا الثقافة،عبد الغين عماد،  )28
  .م2006

،  دار الفكر لقرائية والكتابيةتعليم األطفال املهارات اعبد الفتاح البجة،   )29
  .م2002للطباعة والنشر، عمان، 

، عمان 1،دار الشروق للنشر والتوزيع،طعلم الجتماع التربية عبد اهللا الرشدان،  )30
 .م1999

، 1، دار وائل للنشر،  ط ، التربية و التنشئة االجتماعيةعبد اهللا زاهي الرشدان )31
  .م2005عمان، 

ارسة اخلدمة االجتماعية يف جمال األسرة ممعبد املنصف حسن علي رشوان،  )32
  .م2008، املكتب اجلامعي احلديث للنشر، جامعة أم القرى، والطفولة

،  املؤسسة ،  علم االجتماع املدرسيعلي اسعد وطفة، علي جاسم الشهاب )33
  .م2004، بريوت، 1اجلامعية للنشر والتوزيع،  ط

، يم اإلسالمية والتربوية، التحصيل الدراسي وعالقته بالقعلي عبد احلمد أمحد )34
  . م2010، بريوت، 1مكتبة حسني العصرية للنشر والتوزيع ، ط

، دار املعرفة اجلامعية، دط، اتمع و الثقافة و الشخصيةعلي عبد الرزاق جبلي،  )35
 .م2003االسكندرية، 

تدين مستوى التحصيل واالجناز املدرسي أسبابه عمر عبد الرحيم نصر الدين،  )36
  .م2004، األردن، 1ائل للنشر، ط، دار ووعالجه
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، مركز دراسات اتمع، مهددات األسرة املعاصرةفاطمة عبد الرمحن عبد اهللا،  )37
  .م2005، السودان، 1ط

، 1، درا أسامة للنشر للطباعة و التوزيع ، طثقافة تربويةفايز حممد احلديدي،  )38
  .م2007األردن، 

، 1نيا الطباعة والنشر، ط، دار الوفاء لد، يف أصول التربيةفايز مراد دندش )39
  .م2004اإلسكندرية، 

، دار الشروق للنشر  املدخل اىل علم االجتماعفهمي الغزوي وآخرون ،  )40
 . م 2000، االردن ، 2والتوزيع ،ط

الدار العلمية الدولية للنشر  ، اساليب البحث العلمي كامل حممد املغريب ، )41
  .م2002،الردن عمان ا والتوزيع ،

، التوجيه املدرسي على التحصيل الدراسي يف املرحلة الثانوية،  أثر حممد برو  )42
  . دار األمل، دس

  ، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، ، النظرية الثقافيةحممد جواد أبو القاسم )43
أسباا، -املشكالت الصفية السلوكية التعليمية األكادميية حممد حسن العمايرة،  )44

   .م 2010،عمان،  3توزيع ،ط، دار املسرية للنشر وال-  عالجها
، دار كنوز املعرفة العلمية الفلسفة التربوية ودرها يف التنميةحممد محدان عبد اهللا،  )45

  .م2007، 1للنشر، ط
،  1مكتبة الشعاع للطباعة و التوزيع ،ط، مناهج البحث العلمي ،  حممد شريف )46

  . م1996 ،مصر - اإلسكندرية  
، عمان 1دار وائل للنشر ، طث العلمي ، ، البححممد عبد اهللا الفتاح الصرييف )47

 .،دس
مكتبة االشعاع للطباعة و النشر ، ، مناهج البحث العلمي،  حممد عبد اهللا شريف )48

  .م1996، اسكندرية ، 1ط
،عمان،   2دار وائل للنشر ، ط، ،منهجية البحث العلمي حممد عبيدات وآخرون )49

  .م1999
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  ، اجلامعة الليبية، قالنمو النفسي للطفل املراهحممد مصطفى زيدان،  )50
، ، دار الغرب للنشر التأخر الدراسي وطرق عالجهمصطفى املنصوري ،  )51

  .  م2،2005والتوزيع ، ط
، املشكالت الصفية السلوكية التعليمية االكادميية  مظاهرها املعايرة حممد حسن )52

  .م2002، دار املسرية عمان 1،ط اسباا عالجها
، دار الشروق للنشر، ط، علم التربيةاملدخل إىل معن خليل عمر وآخرون،  )53

  .م2000عمان، 
  .م2004، عمان، 1،  دار املسرية للنشر، ط، التربية البيئيةمىن حممد علي جاد )54
، دار صفاء ، مدخل إىل تربية الطفلمىن يونس حبري ، عبد احلليم القطيلشات )55

  .م2008للنشر والتوزيع، عمان، 
، دار الصفاء، 1، طالعنف االسري ،مىن يونسي حبري ونازك عبد احلليم قشيطات )56

  م2011عمان 
، دار الفكر، ، األسرة وتربية الطفلناصر أمحد اخلولدة، رمسي عبد امللك رستم )57

  .م2010، عمان، 1ط
، القاهرة، 1، دار الكتاب احلديثة ، ط العائلة والتغري االجتماعيناصر قامسي،   )58

  .م2012
مؤسسة ورق  ا قبل املدرسة،التنشئة االجتماعية للطفل موجيه حسني الفرج،  )59

 .م2006للنشر والتوزيع، عمان، 
املعاش النفسي لدى مراهقات املصابات بداء السكري املرتبط منرية زلوف،  )60

 .م2011، دار هومة للطباعة، اجلزائر باألنسولني واثره على التحصيل الدراسي

 ، دار هومة للنشرأثر العنف األسري على التحصيل الدراسيمنرية زلوف،  )61
  .م 2014زيع ، دط ، اجلزائر، والتو

  :املقاالت واالت: ثانياً

،  جملة كلية العلوم اإلسالمية،  دور التربية يف التغري االجتماعيأنور حممود علي،    )62
  ، الد السادس، دس 12جامعة املوصل،  العدد 
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 األوضاع السسيو إقتصادية والثقافية لألسرة وأثرها على ،بوهناف عبد الكرمي )63
ديسمرب  17، 39جملة احلقيقة، جامعة أمحد دراية أدرار، اجلزائر، العدد  ،اكتساب لغة

  .م2016
 ،)اخلصائص والوظائف(، التنشئة االجتماعية يف األسرة اجلزائرية رشيد طبال  )64

أوت  20جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة 
 .م2015، جوان 19اجلزائر، العدد  - ، سكيكدة1955

 
  :املذكرات: ثالثاً

، الرضا عن خطة التوجيه املدرسي املعتمدة يف النظام التربوي إبراهيم طييب )65
دراسة  اجلزائري ودورها يف حتقيق الذات والتوافق الدراسي والكفاية التحصيلية،

علوم التربية، كلية  نفسية تربوية مبرحلة التعليم الثانوي لنيل شهادة دكتوراه دولة يف
العلوم االجتماعية واالنسانية، قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطوفونيا، جامعة 

  .م2008-2003سف بن خدة، اجلزائر، يو
مذكرة لنيل  اساليب التنشئة االسرية و انعكاسها على املراهق،شرقي رحيمة،  )66

جتماع العائلة ، قسم علم شهادة املاجستري يف علم االجتماع العائلي ، ختصص علم اال
- 2004االجتماع كلية العلوم االنسانية و اإلجتماعية ، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 

  .م2005
مذكرة لنيل شهادة املاجيستر  االسرة و السلوك االحنرايف للمراهق،قارة ساسية ،  )67

اعية، يف علم االجتماع التربية ، قسم علم االجتماع ، كلية العلوم االنسانية واالجتم
  .م2012- 2011جامعة منتوري قسنطينة، 

اساليب املعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء و التحصيل جناح امحد حممد الدويك،  )68
، مذكرة لنيل شهادة املاستر يف علم النفس،  الدراسي لدى اطفال يف مرحلة الطفولة

ات العليا ، قسم علم النفس ، كلية التربية، اجلامعة االسالمية ، غزة عماد الدراس
 م2008_2007

  :املواقع اإللكترونية: رابعاً

69) http://www.elkhabar.com/ 
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  /. C�'(8 إ

24 - G           1��         �3 ؟��و/� "!'� b>
G k'A8 Cه  


<b ?!�ز ���Vب /. ���] ؟   - 25G �/�8 Cه  G           1��  

26  -CT� �$و�� b>
G k'A8 Cه G       1��   ه�ب �$�+ر�� ؟*�  

�V$� ا���$�1 ا����Nي؟� ./ b>
1 ���mS ا�T8 Dآ�  

+�?  

R����  

�Z���  

  

 �ً�Lرا : ��  :ا�R!اQL ا>���2 وا#�;���,P� "�? ا��	*�< ا��را

8�)�ور �4 ا
<b %�دة - 27 C؟     ��1              هG  

3��CN ����ع ا�)�ار - ���/.......................................................  


<b؟        ��1          - 28G ا?�� ا�+روس�� C?ا �أو_�ت ���<� � k'A8 Cه        G  

29 - � b>
�وج إPل و�Pأو_�ت د R�78 Cرك و�. ه���            ا���]؟          ��1           إ�#� و ا%

G  

- 
 �
� او<�1 هC �23ن ذإن آ��] ا`?���0�  C2X
 b� RT/ ت���(�  و_] ا�
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�b و�. هC �8?� ا
<b �)� �8$1 ا� - 30Z'
�pن /. ا���0+ ؟      ��1      T               G  

31 - ��b و�. هC 8<�� ا
<b و8)�ص %$# إ_��Z'
��73 ا�'Hة /. و_�!� ؟  ��1     Z� �      G  

  G             �ء ا��<cل ؟   ��1        /. أو_�ت /�اغ إ
<b ه�T3 Cم 
����0%+ة /. أ%� - 32

33 - r/�28 Cا�+ ه �V��� اء��2>
  G                را�. ؟            ��1          ا

  ...................................................................؟/��� 8��CN ه*t ا��s/�2ت -

34 - ./ b>
  ا���Tب      درا��� ؟ا�<'h             ا����ب  ��ه. ردة /�$b اt��8 %+م ���ح ا

G                          1��               ى؟����mS  /. ا��0� #$% b>
��3 دور /. V'�ل ا�Gا �
�_�� ان �$���8 Cه  

 

 

 

 

 

 




