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 .السبيل ووفقين من وابل فضلو فيسر يلا علي اغبمد  أف أمطر

اليت أدعو هللا أف يبقيها  ليك أيتها اغببيبة أمي الغاليةإليك اي مصدر أديب وثقافيت وعلومي, إشبرة قباحي  أىدي
 ذخرا لنا وال وبرمنا من حبها وحناهنا وأف يعمها بلطفو دائما وأبدا.

عظم من أىل إ, ىل من علمين كيف ارتقي سلم اغبياة حبكمة وصرب وكاف قدويتإ سندي يف اغبياة لرمز العطاء, ىلإ
 .عندي يف الوجود أيب العزيز حفظو هللا ورعاه

وحبهم يسري يف عروقي أخوايت  ،ألكثر إىل األماـادائما السعي اىل األعلى, إىل  اىل من كاف شعارىم  يل
 .وإخويت

  ختاروا أف يكونوا مشعة مضيئة يل تنًن دريب فكانوا يل السند القوي يف مكاـر األخبلؽإىل من إ

العلم و  منارة تنًن لنا مسًنةإىل من علموٍل حروفا من ذىب و كلمات من درر إىل من صاغوا من فكرىم 
 ."أساتذيت الكراـ" النجاح

 .اىل كل قلب ينبض حبب العلم

 

 مبروكة ف اضلي                    
 



 

 
 

 اءدىإ

 إلى اللذان ق ال فييما الرحمان "
ّلِ ِمَن الزَّْحَمِة َوُقْل َرّبِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًزا ﴿  .﴾ َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّ

42رقم    اآلية :سزاءاإل    
 

 

 .التي تعلمت فييا مبادئ حياتي،خيرةإلى مدرستي األولى واأل    

 * أمي وأبي* 

 .وحب الحياة    ت في نفسي القوةثعبومرىا وكانت بسمتيم   تق اسمت معيم حلو الحياةإلى من  

 * وأخواتي  اليكم إخوتي *

 ائي*إلى كل من أحبيم .*اليكم اصدق لم لفراقيم  الى من افرح بلق ائيم وأتأ 

 * إلى كل العائلة الكريمة*                                    

 

 
 مصطفى بن بري                         

 



 

 
 

 

 كر قيد النعم... وليس أحق بالشكر من هللا تعالى,الش  

 كان لنا أن نكتب حرف ا, وال نخط كلمة.كما ق ال الشاعر:ما  ي بلطفو وحولوذال

 مني صفحة                      ولما استوى ق لمي وأرسل ناطقيت يلواله ما خط  

  ي كان فضلو وعطاؤه كريما,ذو ال الق لم وال اللسان حقو, والا وإن لم يوف   ذكر بعد ىوالش  
  كما ق ال الشاعر:ف ال نملك أن نقول إال  أعراب علي   أستاذنا

 أستاذنا أكرم بو من حاذق -*-إلى الذي أسدى الجميل تفضال  

 ى استق امت من بعد ذلك أوراقحت           -*-يا  كان ناصحا وموج    من

علم االجتماع  عامة والتربوي خاصة والى الزمالء  ة قسم  ذكما نتوجو بالشكر إلى جميع أسات
ونشكر كل من قدم  لنا المساعدة سواء كانت رأي  بجامعة أدرار.والزميالت  في الدراسة  

 لمذكرةاو مشورة او غير دالك إلتمام ىده ا

وفي األخير نتقدم بالشكر والعرف ان والتقدير إلى كل من تذكرنا بكلمة طيبة أو دعاء خفي, 
 وال نملك  أن نقول إال كما ق ال خطيب األنبياء شعيب عليو

ْصاَل   السالم:"  " 88آليةىود ا  )َوَما تَػْوِفيِقي ِإالا ِِبَّللِا َعَلْيِو تَػوَكاْلُت َوِإلَْيِو أُنِيبُ  َح َما اْسَتَطْعتُ ِإْف ُأرِيُد ِإالا اإْلِ

 

 

 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya88.html
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 مقدمة
 

 أ 
 

 :مقدمة

 أو مػادي رابػط أي حوؽبػا الػيت ابلبيئات تربطها ال، و فيو تعيش الذي الوسط عن معزولة قديبا اؼبدرسة كانت
 يهمهػا وال نشػاط أوجػو مػن البيئػة يف هبػري دبػا تعػين وال اؼبدرسػي، الكتػاب حػدود ضػمن مهمتهػا وتقتصػر اجتماعي
 ينظػروف اآلابء وكػاف يوميػة شػكبلتم مػن يواجهػوف ومػا بيئاهتم وظروؼ وسلوكهم تبلميذىا تصرفات أسباب دراسة
 .شؤوهنا يف التدخل هبوز ال إدارية أو حلقة دائرة وكأهنا اؼبدرسة إىل

، شػبو كػاف واؼبدرسػة البيػت بػٌن التعاوف فإف آخر ودبعىن  أصػب  التعلػيم وأنظمػة والعلػـو اغبيػاة وبتطػور معػدـو
 مهمتهػا فأصػبحت اجملتمػع يف تربػويتٌن مؤسسػتٌن أىػم ابعتبارنبا واؼبدرسة البيت بٌن التكامل ىذا يتم أف األنبية من
 واجملتمػػع البيئػػة يف واجتمػػاعي وعلمػػي تربػػوي إشػػعاع مركػػز اؼبدرسػػة فغػػدت واجملتمػػع للحيػػاة واألجيػػاؿ الػػنشء إعػػداد
 طبلهبػا فيػو تػرى الػذي ابلبيػت صػبلهتا توثيػق منها يتطلب وىذا فيو اغبياة مستوى رفع على تدأب فهي فيو اؼبتواجد

 اآلابء فػػػإف وكػػػذلك، أبػػػويهم واذباىػػػات بثقافػػػة وانطبعػػػوا منػػػو وخػػػرباهتم معػػػارفهم واكتسػػػبوا للحيػػػاة انطلقػػػوا امنهػػػ الػػػيتو 
 دبػا للخػروج أبنػاءىم ليسػاعدوا واؼبدرسػة األسػرة بػٌن دائػم اتصػاؿ ىنػاؾ يكػوف أف ضػرورة يػدركوا أف عليهم واألمهات

 .ودراستهم ياهتمح ؼبسًنة معوؽ ىو ما كل ولتجنب وؼبستقبلهم ؽبم أفضل ىو

اف اؼبؤسسػتاف االجتماعيتػاف والرتبويتػاف األكثػر أنبيػة مػن بقيػة اؼبؤسسػات األخػرى نظػرا فاألسرة واؼبدرسة تعد
 لدورنبا الفعاؿ يف العمل اؽبادؼ واؼبنظم تبعا ألىداؼ اجملتمع وفلسفتو ككل.

ؼبدرسػة ومػدى أنبيػة التعػاوف وانطبلقا فبا سبق كبػاوؿ مػن خػبلؿ ىػذا البحػث معرفػة وظيفػة كػل مػن األسػرة وا
 ,وتوثيق الصبلت بٌن األسرة واؼبؤسسة التعليمية يف قباح العملية التعليمية ورفع مستوى فعالية اؼبدرسة

 التكامل بين األسرة والمدرسة في العممية التعميمية ". "حهل  دراستنا مهضهع كان األساس هذا وعمى

 :الميداني والجانب النظري  جانبال جانبين إلى مقسمة الدراسة جاءتذلك وب    

 :فصهل ثالثة عمى حتهى ا قد النظري  الجانبف

وأسباب إختيار الدراسة، وفرضيات تساؤالت وضعنا منها وانطالقا   الدراسة، مشكل تحديد إلى فيه التطرق  تم :األول الفصل

 .ثم الدراسات السابقة دراسةال وأهداف األهميةمنهج الدراسة ثم  وبعدها اإلجرائية المفاهيم تحديد مع المهضهع



 مقدمة
 

 ب 
 

خصػائص واشػكاؿ األسػرة .أنبيتهػا ووضػائفها لؤلسػرة مػن تعػاريف و  النظذري  الجانذب فيذه عرضذنا والذذي: الثاني الفصل
 العوامل األسرية اؼبؤثرة يف العملية التعليمية..دورىا يف العملية التعليمية مث 

, ووضذائ  المدرسذة ثذم ألذكال المدرسذة وخصذائ  تعريذ  مذن مدرسذة مل النظري  الجانب فيه عرضنا والذي: الثالث الفصل
 أهداف المدرسة ودورها في العممية التعميمية.

رات تعريػف وعناصػر العمليػة التعليميػة,مرب للعمليػة التعليميػة مػن  النظذري  الجانذب فيذه عرضذنا والذذيرابل  : ال الفصلل
 درسة.التعاوف بٌن األسرة واؼبدرسة مث أنبية التعاوف بٌن األسرة واؼب

 :فصمين عمى احتهى  فقد( الميداني)التطبيقي الجانب أما 

 والدراسة منهج الدراسة، في والمتمثمة الدراسة في المتبعة المنهجية جراءاتاإل عرض فيه وتم :الخامس  الفصل

 واألساليب سيةاألسا الدراسة وكذا البيانات، جمعت او وأد الدراسة، وخصائصها وميدان وحجمها البحث وعينة االستطالعية،

 .الدراسة في المعتمدة اإلحصائية

 .الفرضيات تائجن مناقشة و حميلت إلى فيه التطرق  تم حيث :الدادس الفصل

 :الدراسة خالصة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 انب النظريػػػاجل
 :وؿاأل الفصل     

 للدرسة اإلطار ادلنهجي
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 اإلشكالية: -1

ة واؼبدرسة وأف الطفل ىو ؿبور ىاتو اؼبسؤولية والػيت تقػـو علػى يبقى البناء الرتبوي مسؤولية مشرتكة بٌن األسر 
سليمة وأىداؼ مشرتكة بٌن األسرة واؼبدرسة، فػالنظر إىل اؼبدرسػة كوسػط للتفاعػل بػٌن اؼبعلػم والتلميػذ أو بػٌن أسس 

و يف القػدرة اؼبعلم والوالدين من أجل مساعدة الطالب أو التلميذ على تطوير معارفو ومبػوه اعبسػدي والفكػري وتقديبػ
  .على القراءة والكتابة واغبساب ...اخل، وربسٌن طباعو وعاداتو وسلوكو

وبذلك فاألسرة واؼبدرسة تعترباف من بٌن اؼبؤسسات االجتماعية األكثر أنبية مقارنة ابؼبؤسسػات االجتماعيػة 
يػػة واألزمػػات االقتصػػادية الػػيت األخػػرى ألهنمػػا دبثابػػة شػػركاء يف العمػػل التعليمػػي والرتبػػوي، ونظػػرا للتحػػوالت االجتماع

مػػن شػػأهنا أف تػػؤثر علػػى األسػػرة ووظيفتهػػا ذبػػاه الطفػػل، إضػػافة إىل اؼبشػػاكل الػػيت تعػػاٍل منهػػا اؼبنظومػػة الرتبويػػة عامػػة 
واؼبدرسػػػة اعبزائريػػػة خاصػػػة كالفشػػػل اؼبدرسػػػي، والتسػػػرب اؼبدرسػػػي، العنػػػف اؼبدرسػػػي، ...اخل، والػػػيت تػػػؤثر سػػػلبا علػػػى 

توى التعليمػي للتلميػذ ومسػتقبل األجيػاؿ الصػاعدة وىػذا كلػو يف ظػل انعػداـ سياسػة وـبطػط اؼبردود التحصيلي واؼبس
 مشرتؾ ومنسق ؼبؤسستٌن اجتماعيتٌن نبا األسرة واؼبدرسة.

تػػػوفًن فػػػرص التكامػػػل بػػػٌن كػػػل مػػػن اؼبدرسػػػة واألسػػػرة. فاألسػػػرة ىػػػي اؼبؤسسػػػة األوىل الػػػيت تتػػػوىل رعايػػػة وبقػػػدر 
ؿ مراحل عمره إال أف ىذا ال يقلل من شأف اؼبدرسة يف العمليػة التعليميػة للطفػل الطفل ومبوه من صبيع النواحي خبل

بقػػدر مػػا يعػػرب عػػن أنبيػػة دور األسػػرة الػػذي يبػػدأ مػػع األايـ األوىل لػػوالدة الطفػػل ويسػػتمر علػػى مػػدار سػػنوات الطفولػػة 
 إىل أف تتمكن اؼبدرسة من استقبالو يف صفوفها األوىل.

سسػػػة الثانيػػة لرتبيػػة الطفػػػل حيػػث تعمػػػل علػػى تكملػػة مػػػا جػػاءت بػػػو األسػػرة وىػػػي أمػػا اؼبدرسػػة الػػػيت تعتػػرب اؼبؤ 
مؤسسة رظبية أنشأت غباجة اجملتمع إليها شعارىا الرتبية والتعليم وفق أسسها ومقوماهتػا، وأوؿ مػا ىػتم بػو ىػو غػرس 

ج تربويػػػة الػػػرتاث يف نفسػػػية الطفػػػل فهػػػي بػػػذلك ؾبتمػػػع مصػػػغر ىدفػػػو تعلػػػيم الطفػػػل وفػػػق أسػػػاليب علميػػػة ووفػػػق بػػػرام
للطفػػل فػػرص الػػتعلم وإكسػػاب اؼبعرفػػة، كمػػا تعمػػل أيضػػا تتماشػػى وأىػػداؼ وتطلعػػات اجملتمػػع أو األسػػرة والػػيت تتػػي  

 على نشر الثقافة وتوجيو األبناء إىل الواجهة الصحيحة إضافة إىل اإلشراؼ على العملية التعليمية.

االبػػن إىل اؼبدرسػػة، كمػػا أف دور اؼبدرسػػة ال وهبػػذا فػػدور الوالػػدين أو األسػػرة ال ينتهػػي ويتوقػػف دبجػػرد ذىػػاب 
يتوقػػػف دبجػػػرد ذىػػػاب التلميػػػذ إىل البيػػػت، بػػػل يتواصػػػل مػػػن خػػػبلؿ متابعتهمػػػا اؼبسػػػتمرة لكػػػل مػػػا تقدمػػػو كػػػل منهمػػػا 
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ويتعاوانف مػن أجػل مسػاعدة الطفػل لرفػع ربصػيلو الدراسػي بصػفة خاصػة ولنجػاح العمليػة التعليميػة اؼبنظومػة الرتبويػة 
 ومن ىنا نطرح اإلشكالية التالية:أو اؼبؤسسة عامة، 

 كيف تسهم األسرة من خبلؿ عبلقتها ابؼبدرسة يف العملية التعليمية؟ -

 وتتفرع عن ىذا السؤاؿ التساؤالت الفرعية التالية:

 دور يف العملية التعليمية؟ ابألبناءىل لعبلقة اآلابء  .1
 ة؟ىل للمتابعة األسرية واؼبدرسية للتلميذ دور يف العملية التعليمي .2
 ىل يسهم تعاوف األسرة للمدرسة يف ربسٌن مردودىا التعليمي؟ .3
 ىل للتواصل اؼبستمر لآلابء ابؼبدرسة )إدارة اؼبدرسة( دور يف العملية التعليمية؟ .4

 فرضيات الدراسة: -2

 الفرضية العامة:

واإلطػػبلع علػػى تسػػهم األسػػرة بعبلقتهػػا ابؼبدرسػػة يف العمليػػة التعليميػػة مػػن خػػبلؿ اؼبشػػاركة يف العمػػل الرتبػػوي 
 مسًنة أبنائهم اؼبدرسية والعلمية.

 ىذا وتتفرع عن ىذه الفرضية الفرضيات اعبزئية التالية:

 دور يف العملية التعليمية. ابألبناءلعبلقة اآلابء  -
 للتواصل اؼبستمر لآلابء ابؼبدرسة )إدارة اؼبدرسة( دور يف العملية التعليمية -
 ردودىا التعليمي.يسهم تعاوف األسرة للمدرسة يف ربسٌن م -
 للمتابعة األسرية واؼبدرسية للتلميذ دور يف العملية التعليمية. -

 :أسباب إختيار ادلوضوع -3

 وتتمثل يف:: أسباب ذاتية-أ

 والواقع اإلجتماعي.الرغبة يف معاعبة اؼبوضوع كونو موضوع حساس يبس اغبياة اإلجتماعية  -
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 واؼبستقبلية من خبلؿ نتائجها. التطرؽ ؽبذه الدراسة يساعدان يف حياتنا اليومية -
    -علم إجتماع الرتبية -ؼبا لو من عبلقة دبجاؿ زبصصنا -

 وتتمثل يف:موضوعية:  أسباب -ب
 أنبية التعليم وعبلقة النظاـ التعليمي ابألنظمة اإلجتماعية األخرى. -

 .تطور اإلجتماعي والذي أحدث نقلة نوعية يف حياة اجملتمع ال -
 ؼبنظومة التعليمية وما تستخدمو اؼبؤسسات التعليمية ؼبواكبة ذلك التطور. اإلصبلحات الرتبوية يف ا -

 أمهية الدراسة: -4

تتمثل أنبية ىػذه الدراسػة يف إلقػاء الضػوء علػى إحػدى اؼبؤسسػتٌن االجتمػاعيتٌن األكثػر أنبيػة يف اجملتمػع مػن 
منهمػػا، كوهنػػا تتعلػػق دبوضػػوع الرتبيػػة  حيػػث تنشػػئة األفػػراد ونبػػا األسػػرة واؼبدرسػػة ومعرفػػة الوظػػائف الػػيت يقػػـو هبػػا كػػل

والتعلػػػيم والػػػذي يلعػػػب دورا ىامػػػا يف تنميػػػة الطفػػػل وتطػػػوير مهاراتػػػو وقدراتػػػو، إضػػػافة إىل ؿباولػػػة معرفػػػة حقيقػػػة مػػػدى 
اىتماـ األولياء أببنائهم ومتابعػة ربصػيلهم الدراسػي والسػؤاؿ عػنهم يف اؼبدرسػة بصػفة دائمػة مػن جهػة، أمػا مػن جهػة 

سػػاس للمعلمػػٌن السػػتدعاء األوليػػاء والنقػػاش معهػػم والتعػػرؼ علػػى اذباىػػاهتم كبػػو اؼبدرسػػة الػػيت أخػػرى فهػػو موضػػوع ح
تسػػهل عمليػػة تعلػػيمهم لؤلطفػػاؿ، إضػػافة تػػنعكس بػػدورىا علػػى األبنػػاء والتعػػرؼ علػػى التبلميػػذ بصػػفة أكثػػر، وابلتػػايل 
 ة، وىػذا فيمػا يتعلػق ابألنبيػبيػة يف اؼبدرسػةإىل إبراز حقيقة العبلقة القائمة بٌن أساليب الرتبية يف األسرة وأساليب الرت 

 .النظرية

 أما األنبية التطبيقية للدراسة فتتمثل يف:

إمكانية االستفادة من نتائجػو يف بعػض اعبوانػب التطبيقيػة والػيت قػد تسػتفيد منهػا األسػرة واجملتمػع وذلػك مػن خػبلؿ  -
فػػػل بصػػفة خاصػػػة ويف ؾبػػػاؿ البحػػػوث العلميػػػة التعػػرؼ علػػػى دور األسػػػرة يف العمليػػػة التعليميػػة والنجػػػاح اؼبدرسػػػي للط

 بصفة عامة.
إمكانيػػة اغبصػػوؿ علػػى بعػػض اغبقػػائق اؼبيدانيػػة الػػيت تثبػػت ضػػرورة التعػػاوف بػػٌن األسػػرة واؼبدرسػػة وأنػػو ال يبكػػن فصػػل  -

 عمل األسرة عن عمل اؼبدرسة.
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ؿ الدراسػات االجتماعيػة يتوقع أف يضيف ىذا البحث إضافة جديدة  لعلم االجتماع الرتبوي يف الوقت الذي ال تزا -
 الرتبوية ؿبل البحث والدراسة.

 أىداؼ الدراسة: -5

 كل حبث علمي أىدافا ؿبددة يسعى إىل ربقيقها وتتمثل أىداؼ حبثنا ىذا يف:ل

 دراسة اؼبوضوع دراسة سوسيولوجية بعيدة عن الذاتية واألفكار اؼبسبقة. -
 نظرية اصل عليها بغرض الوصوؿ إىل نتائج واقعية.إجراء دراسة ميدانية حوؿ اؼبوضوع وربطها ابؼبعطيات ال -
معرفة أىم الوظائف واألدوار اليت تلعبها كل من األسرة واؼبدرسػة مقارنػة بغًننبػا مػن اؼبؤسسػات االجتماعيػة األخػرى  -

 يف تربية النشئ وتعليمو.
 لدراسي للطفل.ؿباولة الوقوؼ عند بعض األسباب اليت تعيق العملية التعليمية وتؤثر على التحصيل ا -
البيػػداغوجيٌن  التأكيػػد علػػى ضػػرورة التعػػاوف والػػدور التكػػاملي لؤلسػػرة واؼبدرسػػة وجلػػب اىتمػػاـ اؼبختصػػٌن الرتبػػويٌن و -

 للمشاركة الفعالة يف توجيو اىتماـ األولياء واؼبعلمٌن حوؿ ضرورة التعاوف بٌن األسرة واؼبدرسة.
درسػة ودوره يف العمليػة ية مشاركة األولياء يف العمػل الرتبػوي للمالكشف عن طبيعة العبلقة بٌن األسرة واؼبدرسة وأنب -

 التعليمية.

 صعوِبت الدراسة : -6

اف أي حبث مهما كانت طبيعتو ال ىبلو من العراقيل واليت ذبعل البعض من الباحثٌن يتوقف عن اسباـ حبثو أو    
از حبثنا واجهتنا صبلة من العراقيل تصب  عن البعض االخر دافعا السباـ العمل واؼبضي فيو,وكبن بصدد اقب

 والصعوابت تتمثل فيما يلي :

 .زبوؼ بعض اؼببحوثٌن من االجابة عن االستمارة ابلرغم من توضيحنا ؽبم ابهنا لغرض علمي ليس أكثر 
 .عدـ شفافية بعض اؼبعلومات اؼبقدمة اثناء اؼبقابلة 
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 ة إىل أخرى طلب من اؼبوافقة على الدراسة طوؿ اؼبدة يف ربديد مكاف الدراسة فقد كنا نتنقل من مؤسس
 اؼبيدانية وذلك بسبب زبوؼ اؼبؤسسات من فشل الدراسة او تكوف نتائجها سلبية يف بعض األحياف.

  خبلؿ توزع االستمارة كاف االتفاؽ على إرجاعها بعد يـو واحد فقط ولكن اؼبدة استغرقت أكثر من
 .  الكذ

 الدراسات السابقة: -7

اخلدمات اإلرشادية وأثرىا يف احلد من ظاىرة التسرب ادلدرسي مبدينة جػدة ِبدلملكػة  األوىل:الدراسة  -7-1
 .العربية السعودية

الباحػػث "فهػػد إبػػراىيم القاشػػي  طػػرؼمػػن  1997أجريػػت ىػػذه الدراسػػة يف اؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية سػػنة 
يت انطلػق منهػا الباحػث أف اؼبملكػة العربيػة الغامدي" وىي دراسة ميدانية أجريت ؼبتوسطات دبدينة جدة، والفكػرة الػ

اػبػػدمات التوجيهيػػة واإلرشػػادية ابؼبػػدارس إيبػػاان  1981متهػػا الرتبويػػة بدايػػة مػػن سػػنة السػػعودية قػػد أدخلػػت إىل منظو 
منهػػا دبػػػا يبكػػػن ؽبػػذه األخػػػًنة أف تسػػػهم يف ربسػػٌن مردودىػػػا التعليمػػػي وذلػػك مػػػن خػػػبلؿ إسػػهاماهتا يف ذبػػػاوز بعػػػض 

تنجر عنها بعض الظواىر السلبية كالتسرب اؼبدرسي وضػعف التحصػيل العلمػي، ؿبػاوال بػذلك فهػم  العراقيل اليت قد
أسباب اؼبشكبلت الرتبوية والدور الذي تقـو بو اؼبدرسة ؼبساعدة اؼبتمدرس، واستند الباحػث يف ذلػك إىل صبلػة مػن 

 الفروض منها:

 القتصادية واالجتماعية والنفسية والدراسية.أف ىناؾ ارتباط بٌن ظاىرة التسرب اؼبدرسي وبعض اؼبتغًنات ا -

تلميذ)ة( وكانت أىػم األدوات اؼبسػتخدمة يف صبػع البيػاانت مػن اؼبيػداف ىػي  300وقد بلغ عدد أفراد العينة 
سػػػؤاال رئيسػػػيا مفتوحػػػا ومغلقػػػا موجهػػػة إىل اؼبػػػربٌن واؼبرشػػػدين، ومػػػن بػػػٌن النتػػػائج الػػػيت  63االسػػػتمارة والػػػيت تضػػػمنت 

 ث ما يلي:توصل إليها الباح

 ضرورة اىتماـ اآلابء أببنائهم ومتابعتهم وحثهم على االنتظاـ يف الدراسة ومعرفة تغيبهم عن الدراسة. -
 أنبية تشجيع اآلابء لؤلبناء لبلشرتاؾ يف أنشطة اؼبدرسة. -
 أنبية متابعة األسرة ؼبشكبلت أبنائهم واإلنصاؼ الواعي ؽبم واحرتاـ آرائهم يف ضوء توجيو األسرة ؽبم. -
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 أنبية قياـ األسرة ألداء الواجبات اؼبنزلية واالتصاؿ اؼبباشرة مع إدارة اؼبدرسة للوقوؼ على اؼبستوى التحصيلي. -
يلعب التوجيو واإلرشاد اؼبدرسي دورا ىاما يف تنظيم لقاءات مع اآلابء ومناقشة مشكبلت أبنائهم وتبصػًنىم بػبعض  -

 اغبلوؿ.

ة ال يبكنهػا أف ربقػق ىػدفها بتحسػٌن اؼبػردود الدراسػي دبفردىػا، كما توصل الباحث إىل أف اؼبؤسسة التعليميػ
والبد من تكاتف جهود عدة أطػراؼ مػن مػربٌن ومرشػدين وأوليػاء، وذلػك للحػد مػن ـبتلػف اؼبشػكبلت الػيت تعرقػل 

 .1اؼبسار الدراسي

بحػػث يف فمػػن خػػبلؿ ىػػذه النتػػائج الػػيت ربصػػل عليهػػا الباحػػث يف دراسػػتو يبكػػن أف تعتربىػػا منطلقػػا ودافعػػا لل
 مدى وجود تكامل بٌن األسرة واؼبدرسة للحد من اؼبشكبلت الرتبوية.

 .أسباب الفشل ادلدرسي لدى تالميذ الثانوايت من وجهة نظر األساتذة الدراسة الثانية: -7-2

مػػن طػػرؼ الباحػػث "بوطػػوطن   الصػػاس" وىػػي دراسػػة ميدانيػػة أجريػػت  1998أجريػػت ىػػذه الدراسػػة سػػنة 
 سنطينة.بثانوايت مدينة ق

حيػػػث حػػػاوؿ الباحػػػث مػػػن خػػػبلؿ ىػػػذه الدراسػػػة معرفػػػة أسػػػباب الفشػػػل اؼبدرسػػػي وربػػػت أي عوامػػػل يبكػػػن 
 تصنيفها، وما ىي األسباب األكثر أتثًنا يف الفشل اؼبدرسي وذلك من وجهة نظر األساتذة.

والفشػػػل حيػػػث يػػػرى الباحػػػث أف تكػػػرار ظهػػػور النتػػػائج الضػػػعيفة الػػػيت يتحصػػػل عليهػػػا التبلميػػػذ يف البكػػػالوراي 
تعليميػة كالسػنة السادسػة مػن التعلػيم األساسػي أو يف السػنة التاسػعة أساسػي، اؼبدرسي اؼبسػجل يف هنايػة كػل مرحلػة 

حيػػػث تػػػزداد نسػػػبة الراسػػػبٌن فيوجػػػو أكثػػػرىم إىل اغبيػػػاة العمليػػػة ومنػػػو إىل البحػػػث اعبػػػاد مػػػين  األسػػػباب الفعليػػػة ؽبػػػذه 
 الظاىرة.

 ض فرضيات حوؿ أسباب ىذه الظاىرة، وسبثلت يف:وقد انطلق الباحث يف دراستو من افرتا

كتظػػاظ األقسػػاـ، التسػػيًن السػػيئ إتعػػود أسػػباب الفشػػل اؼبدرسػػي إىل العوامػػل اؼبؤسسػػاتية )التعليميػػة والبيداغوجيػػة( ك -
 للمؤسسات، ...اخل.

                                                           

القاشػػي الغامػػدي: اػبػػدمات اإلرشػػادية وأثرىػػا يف اغبػػد مػػن ظػػاىرة التسػػرب الدراسػػي ابؼبرحلػػة اؼبتوسػػطة دبدينػػة جػػدة ابؼبملكػػة  مفهػػد إبػػراىي -1
 ـ.1998-1997العربية السعودية، رسالة ماجستًن، جامعة اعبزائر، السنة اعبامعية 
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بػٌن األوليػاء عدـ التفاعل واالتصاؿ  واالجتماعيةتعود أسباب الفشل اؼبدرسي إىل العوامل االجتماعية كاؼبشكبلت  -
 األساتذة، ال مباالة األولياء ابلدراسة. و
 تعود أسباب الفشل اؼبدرسي إىل العوامل النفسية كاالضطراابت النفسية للتبلميذ، عدـ وجود ربفيزات، ...اخل. -

ىػػػذه األسػػػباب اسػػػتخدـ الباحػػػث يف ذلػػػك اؼبػػػنهج الوصػػػفي التحليلػػػي معتمػػػدا علػػػى اؼببلحظػػػة يف وللبحػػػث 
تبياف )االسػػتمارة( كػػأدوات عبمػػع البيػػاانت حػػوؿ اؼبوضػػوع البحػػث. وقػػد طبػػق الباحػػث دراسػػتو علػػى واؼبقابلػػة واالسػػ

أسػػػتاذ أو  111أسػػػاتذة ينػػػويٌن دبنطقػػػة اػبػػػروب، ووزعػػػت اسػػػتمارة البحػػػث علػػػى صبيػػػع األسػػػاتذة واؼبقػػػدر عػػػددىم 
 أستاذة.

غبػد مػن ظػاىرة الفشػل اؼبدرسػي مػن وقد توصلت الدراسة إىل أف العوامل األكثر أنبيػة يف العمليػة التعليميػة وا
 والعوامل البيداغوجية مث العوامل النفسية ابلرتتيب.، وجهة نظر األساتذة ىي العوامل اؼبؤسساتية )التعليمية(

إىل أف العوامل األكثر تسببا يف الفشل اؼبدرسي ىي: اكتظػاظ األقسػاـ، سػوء التوجيػو كما توصل يف دراستو 
ابألسػػػاتذة، االنتقػػػاؿ اآليل، التسػػػيًن السػػػيئ للمؤسسػػػات التعليميػػػة، شػػػكلية ؾبػػػالس  اؼبدرسػػي، عػػػدـ اتصػػػاؿ األوليػػػاء

 األقساـ، غياب النشاطات الثقافية والفنية يف اؼبدارس، اؼبشاكل االجتماعية.

فػػت  اجملػػاؿ أمػػاـ التبلميػػذ واألوليػػاء ابلقيػػاـ ابلنشػػاطات الثقافيػػة والفنيػػة والػػيت تكػػاد حػػث اىل ضػػرورة الباكمػػا تػػوص 
 ـ يف مؤسساتنا التعليمية ؼبا ؽبا من دور يف التواصل بٌن األسرة واؼبدرسة.تنعد

ونعتربىػػا منطلقػػا للبحػػث كوهنػػا تعػػاذ اؼبشػػكل الػػذي أصػػب  يشػػكل وعليػػو يبكػػن أف نسػػتند إىل ىػػذه الدراسػػة         
 العمػػل الرتبػػػوي عائقػػا أمػػاـ التحصػػػيل الدراسػػي واؼبػػػردود التعليمػػي األمػػػر الػػذي يسػػتوجب ضػػػرورة إشػػراؾ األوليػػػاء يف

 1وتوثيق الصلة بينهم وبٌن اؼبعلمٌن واؼبربٌن أو بٌن األسرة واؼبدرسة

   تعقيب على الدراسات السابقة: -8

 بطريقة مباشرة إف كل من الدراستٌن السابقتٌن ال تعاعباف التكامل بٌن األسرة واؼبدرسة يف العملية التعليمية

 
                                                           

وطػػػوطن   الصػػػاس: أسػػػباب الفشػػػل اؼبدرسػػػي مػػػن وجهػػػة نظػػػر األسػػػاتذة، رسػػػالة ماجسػػػتًن، جامعػػػة قسػػػنطينة، معهػػػد علػػػم االجتمػػػاع، ب -1
1998. 
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 نب اليت تناولتها الدراستٌن رغم اختبلفهما.وإمبا نلمس ذلك من خبلؿ األبعاد واعبوا  

حيػػػث أف الدراسػػػة األوىل انطلػػػق الباحػػػث مػػػن فكػػػرة أف غيػػػاب عمػػػل األسػػػرة وإشػػػرافها كػػػاف سػػػببا يف ظػػػاىرة 
 التسرب اؼبدرسي، أما الدراسة الثانية فقد تناوؿ فيها الباحث مشكلة الفشل الدراسي وأسبابو.

أنبيػػػة التعػػػاوف والتكامػػػل بػػػٌن األسػػػرة واؼبدرسػػػة وأثػػػر ذلػػػك يف  ؽبػػػذا كبػػػاوؿ مػػػن خػػػبلؿ حبثنػػػا ىػػػذا معرفػػػة مػػػدى
 العملية التعليمية وربسٌن اؼبردود التحصيلي للتلميذ.

 :ةالنظريادلقارِبت  -9

 النظرية الوظيفية: -9-1

استحوذت ىذه النظرية على اىتمامات الباحثٌن يف الرتكيز على مناقشة وربليػل اؼبخرجػات التعليميػة اؼبتمثلػة 
 الطمػوح ومسػتوى للتعلػيم، البلزمػة الزمنيػة والفػرتة األكػاديبي، الطػبلب ربصػيل مسػتوى أنبهػا، مػن مؤشػرات ةعد يف

 واؼبهػػػػػارات التقنيػػػػػات اكتسػػػػػاب مؤشػػػػػرات دراسػػػػػة إىل ابإلضػػػػػافة الدراسػػػػػة، يف العليػػػػػا للمسػػػػػتوايت اإلعػػػػػداد وطبيعػػػػػة
 عػػػن الطػػػبلب رضػػػا ومػػػدى واجملتمػػػع ؼبدرسػػػةا كبػػػو اؼبكتسػػػبة االذباىػػػات ونوعيػػػة الطالػػػب، لػػػتعلم البلزمػػػة االجتماعيػػػة
 .اجتماعيا فيو اؼبرغوب السلوؾ ؼبظاىر واكتساهبم التعليم مستوى

 علػػػى التػػػأثًن عمليػػػة يف اؼبدرسػػػية والػػػنظم األسػػػرية للػػػنظم الػػػوظيفي الػػػدور بػػػٌن تكامػػػل ىنػػػاؾ أف جليػػػا واتضػػػ 
 أف تسػتطيع اجتماعيػة كمؤسسػة سةللمدر  اليـو ينظر أصب  فقد اؼبدرسية ـبرجات وطبيعة الطبلب ربصيل مستوى
 االجتمػاعي  الواقػع غبفػ  أداة كوهنا تتجاوز بل اجتماعيا، فيها اؼبرغوب واؼبعرفية السلوكية النماذج تشكيل يف تؤثر
 خربات من تنقلو دبا االجتماعي الواقع تطور أف تستطيع فاعلة قوة إىل إنتاجو وإعادة

 .لطبلهبا معرفية ومهارات

 واألسػرية اؼبدرسػية العوامػل أي لتحديػد اؼبختلفػة الثقافػات عػرب طبقػت الػيت الدراسػات يعصب أف نرى انى ومن
 ننسػػى ال كمػػا اجملتمعػػات، كػػل يف منشػػود كهػػدؼ مسػػتواىا مػػن والرفػػع التعلػػيم ـبرجػػات علػػى وأتثػػًنا فاعليػػة أكثػػر
   ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبدرس داخل الرتبوي العمل تفعيل ةػػػػػػػػػػػػػػػػػعملي يف بلػػػػػػػػػػػػػػػػػفاع دورا يلعب اجتماعي كنظاـ األسرة ودور أنبية
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 والنشػػػػاطات اآلابء ؾبػػػػالس يف واؼبشػػػػاركةلػػػػآلابء  اؼبتكػػػػررة والػػػػزايرات للطالػػػػب اؼبنزليػػػػة اؼبتابعػػػػة طريػػػػق عػػػػن وخارجهػػػػا
 .1العاـ تمعواجمل الي واجملتمع األسر ابحتياجات وبراؾبها اؼبدرسة أىداؼ ربط على والعمل البلمنهجية

 :االجتماعي الدور نظرية -9-2

 دوره ويػتعلم االجتمػاعي التفاعػل عمليػة خػبلؿ مػن دوره ويػتعلم مكانتػو يكتسػب الطفل أف النظرية ىذه ترى
 :بواسطة

 بػو اػباصػة مبلبسػو ارتػداء الطفػل يتعلم فمثبل اغبياة يف األساسيات الطفل ويتعلم اؼببلحظة خبلؿ من اؼبباشر التعلم -أ 
 وغًنه، إضافة إىل األكل والشرب ...اخل. إخوتو مبلبس يرتدي ال واف

 وإذا والتأييػػػد، اؼبػػػدح لقػػػي حسػػػن بسػػػلوؾ قػػػاـ فػػػاف االجتماعيػػػة أدواره فيػػػتعلم الطفػػػل ؽبػػػا يتعػػػرض الػػػيت اغبيػػػاة مواقػػػف -ب 
 .2سلوكو تعديل إىل يدفعو فبا واؼبعارضة ابلذـ فيواجو سيئا سلوكا سلك

 :االجتماعي التعلم نظرية -9-3

 الرتكيػز يف النظػرايت ىػذه تشػرتؾ إذ التقليػد، و ابلنمذجػة للتعلم امتدادا وتعد روتر، إىل النظرية ىذه تنسبو 
 الصػادرة السػلوكات عقػاب أو تعزيػز علػى يعمل اجملتمع أف حيث وؾبتمعو، الفرد بٌن االجتماعي التفاعل أنبية على
 .الفرد عن

 يػتعلم إذ اؼبدرسػة، وتليهػا اآلخػرين، و الطفل بٌن فيها اعلالتف يتم اليت اؼبؤسسات أىم من األسرة تعدحيث 
 .اجتماعيا اؼبرفوضة السلوكاتو  اجتماعيا اؼبقبولة السلوؾ أشكاؿ الرتبوية اؼبؤسسات ىذه خبلؿ من الطفل

 السػلوؾ ونتػائج االجتمػاعي السػياؽ :نبػا و الػتعلم عمليػة يف أساسػيٌن عنصػرين علػى النظريػة ىذه ركزت وقد
 .السياؽ ذلك يف يتم الذي

 :نبا اؼبتعلم السلوؾ من نوعٌن) إىل النظرية ىذه يف وكروموؿ روتر ويشًن

                                                           

 .206-205، ص ص 2008عبد هللا بن عايض سامل الثبييت: علم االجتماع الرتبية، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية،  -1
 .247 ص ،2008 عماف، والتوزيع، للنشر وائل دار والتطبيق، النظرية بٌن اؼبعاصر الرتبية ماعاالجت علم: جعنيين حبيب نعيم -2
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 اؼبقبػػػوؿ السػػػلوؾ أشػػػكاؿ مػػػن يقػػػرتب والػػػذي اؼبػػػتعلم عػػػن يصػػػدر الػػػذي السػػػلوؾ بػػػو ويقصػػػد :التقػػػاري السػػػلوؾ -أ
 .اجتماعي منظور من انجحا السلوؾ ىذا ويعد واجتماعيا

 معػػػايًن عػػػن فيػػػو يبتعػػػد والػػػذي اؼبػػػتعلم عػػػن يصػػػدر الػػػذي السػػػلوؾ بػػػو صػػػدويق:(لتجنػػػيا) ألتباعػػػدي السػػػلوؾ -ب
 .1اجتماعي منظور عن فاشبل السلوؾ ىذا ويعد اجتماعيا، اؼبقبوؿ السلوؾ وأشكاؿ

 االجتاه التفاعلي الرمزي: -9-4

يلتقيػػاف حػػوؿ موضػػوع أو مشػػكلة معينػػة فعنػػد التطػػرؽ لبلتصػػاؿ علػػى أنػػو عمليػػة تفاعػػل بػػٌن فػػردين أو صباعػػة 
يػػتم نقػػل األفكػػار واؼبعلومػػات بينهمػػا مػػن خػػبلؿ رمػػوز معينػػة هبػػدؼ الوصػػوؿ إىل اتفػػاؽ أو تقػػارب وجهػػات النظػػر و 

على ما هبب القياـ بو تنطلق من فكرة ىربرت ميد الذي وض  أف "األان" ال يتواجػد إال يف التفػاعبلت االجتماعيػة 
ة ألف مصػدرىا ىػو التبػين التػدرهبي لبلربػاد "وجهػة يف حػد ذاهتػا ذات طبيعػة تفاعليػ وعن طريقها وأف عمليػة التفكػًن

نظػػػر اآلخػػػر كبػػػوان" فهنػػػاؾ فعػػػل اجتمػػػاعي فقػػػط يسػػػتدعي مشػػػاركة اثنػػػٌن أو أكثػػػر غبػػػدوث عمليػػػة التبػػػادؿ فالفعػػػل 
االجتمػػػاعي ينجػػػز مػػػن قبػػػل فاعػػػل اجتمػػػاعي انطبلقػػػا مػػػن اؼبوقػػػف الػػػذي ربػػػدث فيػػػو ردود األفعػػػاؿ اؼبسػػػتقبلية مػػػن 

قع إيرتو يف فهم اآلخرين فاإلشارة اؼبؤداة من قبل اؼبرسػل تفهػم مػن إشػارة اؼبسػتقبل كػدليل تصرفات اآلخرين وما يتو 
علػػى اؼبعػػىن القػػائم مػػن ىػػذه العمليػػة االتصػػالية، ففػػي ربلػػيبلت "ميػػد" ال ربضػػر مفػػاىيم التفاعػػل فحسػػب وإمبػػا أبنػػاء 

 اؼبشرتؾ للمعىن ومفاىيم النسق ككل وخاصة التغذية الرجعية.

 فاىيم:حتديد ادل -10

 التكامل: -10-1

( ويقصد بػو اعبمػع بػٌن شػيئٌن حبيػث يكمػل بعضػهما الػبعض وتتعػاوف Harmonieمصطل  التكامل ) لغة: -أ
 .2يف الوصوؿ إىل غرض واحد

يف العمليػػػة التعليميػػػة أي التنسػػػيق بػػػٌن مؤسسػػػتٌن ويقصػػػد بػػػو يف ىػػػذا اؼبوضػػػوع التعػػػاوف التعليمػػػي واؼبشػػػاركة 
 درسة حيث أف ىدفها واحد ومشرتؾ وىو إعداد شخصية الطفل وتنشئتو اجتماعيا.اجتماعيتٌن نبا األسرة واؼب

                                                           

 .65-64ص ص ،2008 عماف، والتوزيع، للنشر اؼبعتز دار اؼبدرسي، النفس علم: عجور اندية البكري، أمل -1
 .593رب، بًنوت، ص التيين، دار لساف الع-اقبليزي-فرنسي-معجم اللمصطلحات العلمية والفنية: عريب -2
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كما أف كلمة التكامل تدؿ على التكميل واإلسباـ، أمػا مػن انحيػة الفعػل فيعػين تعزيػز الػروابط بػٌن القطاعػات 
اسػتعماؽبا علػى اليت يكمل بعضها البعض اآلخر، كما أف كلمة التكامل نشًن إىل دمج أجزاء يف كل واحػدة وقػد   

 .1نطاؽ واسع

التكامػػػل لػػػو مفهػػػـو ـبتلػػػف ىبتلػػػف ابخػػػتبلؼ اؼبػػػدارس الفكريػػػة والظػػػروؼ اؼبوضػػػوعية، إال أنػػػو يف  اصػػػطالحا: -ب
العمػػـو وبمػػل معػػىن ربػػط أجػػزاء معينػػة بعضػػها بػػبعض وىػػذا الػػربط يكػػوف نتيجػػة إجػػراء وترتيػػب يػػتم ازبػػاذه مػػن طػػرؼ 

ا كبو ربقيق ىدؼ معٌن وواحػد بينهمػا ومػن ىػذه اػبصػائص التقػارب اتفاقات متكاملة ؽبا خصائص مشرتكة تدفعه
 .2الثقايف واللغوي والتقارب اعبغرايف واؼبصلحي

الػيت مػن خبلؽبػػا ربػاوؿ ؾبموعػػة  Proses( التكامػػل علػى أنػو العمليػػة E. Hasseويعػرؼ ارنسػت ىػػاس )
ية والثقافيػػػػة كبػػػو مركػػػػز جديػػػد تكػػػػوف الوحػػػدات السياسػػػية الوطنيػػػػة ربويػػػل أىػػػػدافها ونشػػػاطاهتا السياسػػػػية واالقتصػػػاد

 .3ؼبؤسساتو صبلحية ذباوز صبلحيات الدوؿ القومية ػبلق مؤسسات تكوف ؽبا القدرة على صنع قرارات مهمة

يف حػػٌن يعػػرؼ فيليػػب جػػاكوب علػػى أف التكامػػل ىػػو يضػػمن بشػػكل عػػاـ إحسػػاس ابلعمليػػة اعبماعيػػة بػػٌن 
د قرابة أو روابط مشرتكة بػٌن األفػراد ذبعلهػم يشػعروف ابلذاتيػة أفراد الشعب يف كياف سياسي واحد وىو ما يعين وجو 

الػروابط بػػٌن الوحػػدات اؼبشػػكلة للتكاسػػل متينػة ومنسػػجمة كلمػػا كػػاف التكامػػل انجحػػا اػباصػة هبػػم ألنػػو كلمػػا كانػػت 
 .4أكثر

ء أجهػػزة التكامػػل عبػػارة عػػن عمليػػة تقػػارب مرحليػػة ويتميػػز التكامػػل بكونػػو يهػػدؼ إىل بنػػا التعريػػا اإلجرائػػي: -جػػػ
 ومؤسسات دائمة، كما أنو يقـو على خلق شخصية قانونية ويتميز بوجود أىداؼ مشرتكة.

فهػػو عمليػػة مسػػتمرة تسػػعى مػػن خبلؽبػػا ؾبموعػػة مػػن الوحػػدات بػػدافع الشػػعور اعبمػػاعي جملتمعاهتػػا واغباجػػة يف 
 عدة ؾباالت. بعض اجملاالت إىل تفويض بعض وظائفها لسلطة أعلى ؽبا القدرة على ازباذ القرارات يف

                                                           

 .02، ص 1995-1994راب  فضيل: التكامل العريب ومعوقاتو وآفاتو، رسالة ماجستًن، جامعة اعبزائر،  -1
 .15، ص 1999قدور بوزيدي: التكامل االقتصادي العريب، رسالة دكتوراه، جامعة اعبزائر، كلية العلـو االقتصادية والتسيًن،  -2
 .15ق، ص قدور بوزيدي: اؼبرجع الساب -3
 .18-17قدور بوزيدي: اؼبرجع السابق، ص  -4
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ويف موضوعنا ىػذا ومػا تسػتدعيو الرتبيػة اغبديثػة إذ تؤكػد بشػدة علػى وجػوب التعػاوف بػٌن األسػرة واؼبدرسػة يف 
 .1تربية الطفل وىو ما مل تفعلو الرتبية التقليدية

 األسرة: -10-2

رىطػػو األدنػػوف ألنػػو اللغويػػة كمػػا ورد يف لسػػاف العػػرب تعػػين عشػػًنة الرجػػل وأىػػل بيتػػو و األسػػرة مػػن الناحيػػة  لغػػة: -أ
، وىػي مشػتقة مػن األسػر الػذي يعػين القيػد، يقػاؿ أسػر أسػرا وأسػارا أي قيػده وأسػره أخػذه أسػًنا، ولكػن 2يتقوى هبػم

قد يكوف األسر اختياراي يرتضيو اإلنساف لنفسو ويسػعى إليػو ألنػو يعػيش مهػددا بدونػو، ومػن ىػذا األسػر االختيػاري 
لؤلسػػرة ينبػػئ عػػن اؼبسػػؤولية ألف األسػػر والقيػػد ىػػذا يفهػػم منػػو العػػبء اؼبلقػػى اشػػتقت األسػػرة لػػذا فػػإف اؼبفهػػـو اللغػػوي 

 .3على اإلنساف

ليس الصطبلح األسرة تعريػف ومعػىن واحػد يتفػق عليػو العلمػاء فقػد وردت تعػاريف عديػدة حػوؿ  اصطالحا: -ب
 ف:ىذا اؼبصطل  زبتلف ابختبلؼ اؼبدارس اليت تناولتها موضوعا للدراسة ومن بٌن ىذه التعاري

فمن اؼبنظور السوسػيولوجي تعتػرب كلمػة أسػرة إىل معيشػة الرجػل واؼبػرأة معػا علػى أسػاس اؼبػدخوؿ يف عبلقػات 
 .4جنسية يقرىا اجملتمع وما يرتتب عن ذلك من حقوؽ وواجبات كرعاية األطفاؿ وتربيتهم

ة الزوجيػة وصػلة للمجتمع تكوف من أشخاص ذبمػع بيػنهم صػل ةوتعرؼ يف قانوف األسرة أبهنا اػبلية األساسي
القرابة، وتعتمد األسػرة يف حياهتػا علػى الػرتاث والتكافػل وحسػن اؼبعاشػرة والرتبيػة اغبسػنة وحسػن اػبلػق ونبػذ اآلفػات 

 .5االجتماعية

                                                           

 .291، ص 1973دروس يف الرتببية وعلم النفس: وزارة الرتبية الوطنية، مديرية التكوين والرتبية،  -1
 .200لبناف، ص -ابن منظور: لساف العرب، اجمللد الرابع، دار الفكر العريب، بًنوت -2
،دار الفكػر العػريب،  1)األدوار، اؼبػرض النفسػي، اؼبسػؤوليات(، ط 21ربيين: األسرة علػى مشػارؼ القػرفعبد اجمليد منصور، زكراي أضبد الش -3

 .16، ص 2000مصر، -القاىرة
 .25، ص 1999، دار اؼبعرفة اعبامعية، 1سيد رمضاف: إسهامات اػبدمة االجتماعية يف ؾباؿ األسرة والسكاف، ط -4
 .01، ص 2001طبوعات اعبامعية، اعبزائر، وزارة العدؿ: قانوف األسرة، ديواف اؼب -5
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( إىل تعريػػػف األسػػػرة أبهنػػػا عبػػػارة عػػػن ؾبموعػػػة مػػػن Loc( ولػػػوؾ )Bur Gessوقػػػد ذىػػػب بػػػًن جػػػس )
تبػػػين ويعيشػػػوف يف منػػػزؿ واحػػػد ويتفػػػاعلوف وفقػػػا ألدوار اجتماعيػػػة األشػػػخاص يرتبطػػػوف بػػػروابط الػػػزواج أو الػػػدـ أو ال

 .1ؿبددة ووبافظوف على مبط ثقايف عاـ

األسرة ىػي صباعػة مػن األفػراد تػربطهم رابطػة الػدـ والقرابػة ويعيشػوف يف منػزؿ مسػتقل ويتواصػلوف فيمػا  إجرائيا: -جػ
 .2د منهمبينهم عرب تفاعل مستمر كما يؤدوف أدوارا اجتماعية خاصة بكل واح

 ادلدرسة: -10-3

( وكانػػػت تعػػػين وقػػػت Schul( فقػػػد جػػػاءت يف األصػػػل مػػػن اللفظػػػة اليواننيػػػة )Schoolكلمػػػة اؼبدرسػػػة )  لغػػػة: -أ
الفػػراغ دبعػػىن أف لػػدى األطفػػاؿ وقػػت أوقػػات فػػراغ فبعػػد تقسػػيم أوقػػاهتم إىل اللعػػب واألكػػل والنػػـو يبقػػى لػػديهم وقػػت 

 .3هتم اؼبستقبلية وبذلك جاء مصطل  اؼبدرسة من ىذا اؼبنطلقالفراغ البد من انشغالو دبا يفيدىم يف حيا

تعتػػػػرب اؼبدرسػػػػة اؼبؤسسػػػػة االجتماعيػػػػة والرتبويػػػػة اؼبقصػػػػودة واؽبامػػػػة لتنفيػػػػذ أىػػػػداؼ النظػػػػاـ الرتبػػػػوي  اصػػػػطالحا: -ب
 واؼبؤسسػة الثانيػة الػػيت تعمػل علػى رعايػػة الطفػل خلقيػا وفكػػراي واجتماعيػا وتسػاعده علػػى عمليػة التكيػف االجتمػػاعي
ألهنا تتأثر بقيم ومعايًن ومعتقدات وأفكار ومبادئ اجملتمػع واؼبدرسػة اغبديثػة ىػي مؤسسػة تربويػة تتػوىل تنشػئة الطفػل 
يف شػػن نػػواحي مبػػوه اعبسػػمي والعقلػػي واػبلقػػي واالجتمػػاعي حبيػػث ذبعػػل منػػو شخصػػية متكاملػػة مػػن انحيػػة وتعػػده 

 .4ىج العلم والتكنولوجيا من انحية أخرىللتكيف الناج  مع اغبياة ومنطق العصر الذي يسًن على منا

فاؼبدرسة يف اغبقيقة اؼبعرب الذي يبػر فيػو الطفػل مػن حيػاة اؼبنػزؿ الضػيقة إىل اغبيػاة االجتماعيػة اغبقيقيػة، ومػن 
ىنػػػا هبػػػب أف تقلػػػع اؼبػػػدارس عػػػن أف تكػػػوف ؾبػػػرد نيابػػػة للتعلػػػيم كمػػػا يسػػػموهنا وأف تتحػػػوؿ إىل ؾبتمعػػػات حيػػػة للرتبيػػػة 

 .5أبوسع معانيها

                                                           

، دار النهضػػػة العربيػػػة 1دراسػػػة ميدانيػػػة يف علػػػم االجتمػػػاع اغبضػػػري، ط -عبػػػد القػػػادر القصػػػًن: األسػػػرة اؼبتغػػػًنة يف ؾبتمػػػع اؼبدنيػػػة العربيػػػة  -1
 .36، ص 1999لبناف، -للطباعة والنشر، بًنوت

مصػػر العربيػػة، -العربيػػة اؼبتحػػدة للتسػػويق ابلتعػػاوف مػػع جامعػػة القػػدس، القػػاىرة لببػػة مػػن اؼبتخصصػػٌن: علػػم االجتمػػاع األسػػري، الشػػراكة -2
 .94، ص 2008

 .107، ص 2011, دار وائل للنشر، ، عماف، 1إبراىيم عبد هللا انصر: علم االجتماع الرتبوي،ط -3
 .151دروس يف الرتبية وعلم النفس: اؼبرجع السابق، ص  -4
 .194، ص 1990,ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ، اعبزائر، 1ليم، طراب  تركي: أصوؿ الرتبية والتع -5
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اؼبدرسػػة عبػػارة عػػن مؤسسػػة عموميػػة أو خاصػػة زبضػػع لضػػوابط ؿبػػددة هتػػدؼ مػػن خبلؽبػػا إىل تنظػػيم  إجرائيػػا: -جػػػ
فاعلية العنصر البشري حبيث تنػتج وتفعػل وفػق إطػار مػنظم يضػبط مهػاـ كػل فئػة وهبعلهػا تقػـو بعملهػا اػبػاص لكػي 

 .1يصب يف اإلطار العاـ ووبقق األىداؼ والغاايت اؼبرغوبة منو

 العملية التعليمية: -10-4

التعلػػيم مػػن علعػػم يعلػػم تعليمػػا، ففػػي لسػػاف العػػرب البػػن منظػػور أف مػػن صػػفات هللا عػػز وجػػل العلػػيم والعػػامل  لغػػة: -أ
والعػػػبلـ، والعلػػػم نقػػػيض اعبهػػػل، وعلمػػػت الشػػػيء دبعػػػىن أعلمػػػو علمػػػا أي عرفتػػػو وعلمتػػػو الشػػػيء فػػػتعلم وعلمػػػو العلػػػم 

 .2وأعلمو إايه فتعلم

ابلػتعلم أو التعليميػػة نقػل اؼبعلومػػات مػػن اؼبعلػم إىل اؼبػػتعلم فهػو ذو معػػىن ؿبػدد يتضػػمن نقػػل يقصػػد  اصػطالحا: -ب
اؼبعرفػػة بنػػاء علػػى منطلقػػات واقعيػػة تػػؤثر يف العمليػػة التعليميػػة وأىػػدافها مأمولػػة، قصػػدىا التػػأثًن والتعػػديل اإلهبػػايب يف 

 .3البيئة والتأثر هبا تلك اؼبنطلقات الواقعية ونتيجة ىذا التفاعل يف اغبديث التأثًن يف

فالعمليػػة التعليميػػة عمليػػة متكاملػػة تتفاعػػل فيهػػا أطػػراؼ متعػػددة واؼبطلػػوب أف تتفاعػػل ىػػذه األطػػراؼ ؾبتمعػػة 
يف أي طػرؼ أو ركػػن مػن أركػػاف ىػذه العمليػػة سػػيؤدي بشػكل إهبػػايب كػي تتحقػػق أىػداؼ التعلػػيم وحصػوؿ أي خلػػل 

عملية التعليمية على ثبلث عناصر تعترب جوىر العملية التعليميػة ىػي وترتكز ال .4إىل خلل يف نتائج العملية التعليمية
 اؼبعلم واؼبتعلم واؼبادة التعليمية وغياب أي عنصر من ىذه العناصر يؤدي إىل خلل يف العملية التعليمية.

لػيت يقصد هبا ؾبموعة اإلجراءات واألنشطة اليت ربدث داخػل الصػف اؼبدرسػي أو الفصػل الدراسػي وا إجرائيا: -جػ
 هتدؼ إىل إكساب اؼبتعلمٌن أو الطبلب اؼبعرفة النظرية واؼبهارات العلمية واذباىات إهبابية وذلك من 

                                                           

 اؼبرجع السابق، ص إبراىيم عبد هللا انصر: -1
 .3083-3082ابن منظور: لساف العرب، مرجع سابق، ص ص  -2
ـ يف آسػػػيا، اعبامعػػػة اإلسػػػبلمية   خبػػػًن اغبػػػاج عبػػػد هللا: إشػػػكالية نظريػػػة وتطبيقيػػػة يف تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة للنػػػاطقٌن بغًنىػػػا، ؾبلػػػة اإلسػػػبل -3

 .65، ص 2009، يوليو 01، العدد 6العاؼبية، ماليزاي، اجمللد 
دراسة ربليلية نقدية، مذكرة مكملػة لنيػل شػهادة اؼباجسػتًن يف  -حايد فتيحة: اتوى اللغوي يف كتاب اللغة العربية للسنة الثانية متوسط  -4

 الكرَل بوزايف، جامعة اغباج ػبضر، ابتنة،  اللغة العربية، زبصص لسانيات، إشراؼ: عبد
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، وابلتػايل فهػي تقػـو ثػبلث عناصػر مهمػة ال يبكػن أف 1خبلؿ نظاـ معريف مبين على مػدخبلت ومعاعبػة مث ـبرجػات
 تلميػػػػػػػػػػػػػػػذ(، واؼبػػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػػة.تتحقػػػػػػػػػػػػػػق العمليػػػػػػػػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػػػػػػػػة إال بوجودىػػػػػػػػػػػػػػا وىػػػػػػػػػػػػػػػي: اؼبعلػػػػػػػػػػػػػػػم، اؼبػػػػػػػػػػػػػػتعلم )ال

                                                           

 .18-17قدور بوزيدي: التكامل االقتصادي العريب، مرجع سابق، ص ص -1
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 دتهيد:

إف أسػػاس قيػػػاـ أي أسػػػرة ىػػو الػػػزواج فيشػػػكل بػػػذلك الرجػػل واؼبػػػرأة جػػػزءاف متكػػامبلف أسػػػاس العبلقػػػة بينهمػػػا 
بػوة واغبنػاف اؼبودة والرضبة والسكينة فيكوانف بذلك اجملاؿ األمثل لتلبية كل اغباجػات النظريػة كاإلقبػاب واألمومػة واأل

ػن   َخَلَقك ػم   الَّػذيي َربَّك ػم   اتػَّق ػوا النَّػاس   أَيػَُّهػا ايَ ﴿والعطف، ويف ىػذا يقػوؿ سػبحانو وتعػاىل:  ػَدة   نَػف ػس   مي َهػا َوَخلَػقَ  َواحي نػ   مي
نػ ه َما َوَبثَّ  َزو َجَها  (.01)سورة النساء: اآلية  ﴾َونيَساءً  َكثيًنًا ريَجااًل  مي

ػػػن  ﴿وقػػػاؿ أيضػػػا:  ػػػم   َخلَػػػقَ  أَف   وي َآاَيتيػػػ َومي ػػػن   َلك  ػػػك م   مي ػػػك ن وا أَز َواًجػػػا أَنػ ف سي َهػػػا ليَتس  ػػػَنك م   َوَجَعػػػلَ  إيلَيػ  َػػػةً  َمػػػَودَّةً  بَػيػ   ﴾َوَرضب 
: اآلية   (.20)سورة الرـو

ػػػم   َجَعػػػلَ  َواّللَّ  ﴿وقػػػاؿ أيضػػػا:  ػػػن   َلك  ػػػك م   مي ػػػم   َوَجَعػػػلَ  أَز َواًجػػػا أَنػ ف سي ػػػن   َلك  ػػػم   مي ك  ػػػم   ةً َوَحَفػػػدَ  بَنيػػػٌنَ  أَز َواجي ػػػنَ  َوَرَزَقك   مي
 (.72)سورة النحل: اآلية  ﴾الطَّيعيَباتي 

اعبماعػػة اإلنسػػانية األوىل الػػيت يتعامػػل معهػػا الفػػرد واػبليػػة األوىل يف اجملتمػػع فهػػي أسػػاس وبػػذلك تعتػػرب األسػػرة 
تمرار ف السػالربط بٌن الفرد واعبماعة وكذا بٌن جيل وجيل وتعد مػن أىػم اؼبؤسسػات االجتماعيػة الػيت أقامهػا اإلنسػا

األخػػػرى حبيػػػث ال يكػػػوف ؽبػػػا اسػػػتمرار إال ابسػػػتمرار  ةوقاعػػػدة لكػػػل اؼبؤسسػػػات الرتبويػػػ حياتػػػو يف اعبماعػػػة وتنظيمهػػػا
 األسرة كمؤسسة تربوية واجتماعية.

 تعريا األسرة:أوال: 

 تنوعت وتباينت تعاريف األسرة يف علم االجتماع، ومن بينها:

عبوىرية للفرد واجملتمػع معػا فهػي تقػـو بتحويػل الكػائن البشػري إىل األسرة مؤسسة اجتماعية تقـو ابلوظائف ا
إنسػػاف مؤسػػس متطبػػع بطبػػاع ؾبتمعػػو بوسػػاطة اؼبتلقػػٌن والتنسػػيب اؼببػػين علػػى أسػػس التفاعػػل الرمػػزي االجتمػػاعي بػػٌن 

 .1األفراد

 .2تماعيةتنظيم غًن رظبي ؽبا سلطة على أفرادىا تصل درجتها إىل التحكم بسلوكهم اليومي وروابطهم االج

                                                           

 .12، ص 2000، دار الشروؽ للنشر والتوزيع، عماف، 1معن خليل عمر: علم اجتماع األسرة، ط -1
 .05معن خليل عمر: نفس اؼبرجع، ص  -2
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يعرفها أوجيست كونت: األسرة ىي اػبلية األوىل يف جسم اجملتمع وىػي النقطػة األوىل الػيت يبػدأ منهػا التطػور 
 .1وىي الوسط الطبيعي االجتماعي الذي يرتعرع فيو الفرد

ويعرفهػػا بوجػػاردوس: األسػػرة أبهنػػا صباعػػة اجتماعيػػة صػػغًنة تتكػػوف عػػادة مػػن األب واألـ وواحػػد أو أكثػػر مػػن 
طفػػػاؿ يتبػػػادلوف اغبػػػب ويتقػػػاظبوف اؼبسػػػؤولية وتقػػػـو برتبيػػػة األطفػػػاؿ حػػػن سبكػػػنهم مػػػن القيػػػاـ بتػػػوجيههم وضػػػبطهم األ

 .2ليصبحوا أشخاصا يتصرفوف بطريقة اجتماعية

ويعرفها ابرتونز أهنا نسق اجتماعي ألهنػا ىػي الػيت تػربط البنػاء االجتمػاعي ابلشخصػية ونفػس عناصػر تكػوين 
تكوين الشخصية، فالقيم واألدوار عناصر اجتماعية تنظم العبلقات داخل البناء وتؤكد ىػذه البناء ي بعينها عناصر 

 .3العناصر عبلقة التداخل والتفاعل بٌن الشخصية والبناء االجتماعي وىو اعبسر الرابط بينهما

صػػل أمػػا ؿبمػػود حسػػن فيعرفهػػا علػػى أهنػػا أسػػاس اإلقبػػاب والتطبيػػع االجتمػػاعي للجيػػل التػػايل وىػػي كػػذلك األ
 .4األوؿ لعادات التعاوف والتنافس اليت ترتبط إبشباع اغباجات من اغبب واألمن واؼبركز االجتماعي

فمن خبلؿ التعاريف السابقة يبكن أف ندرؾ مدى أنبية األسػرة يف تنشػئة الفػرد مػن حيػث اعتبارىػا اؼبؤسسػة 
القتصػادية مػن جهػة، وتعمػل علػى إدماجػو الرتبويػة، وا واالجتماعيػةاألوىل اليت تتكفل بكل حاجات الطفل النفسية 

 ضمن ؾبتمعو من جهة أخرى، ببنائها الذباىاتو البلزمة ومعايًن وقيم تتماشى وؾبتمعو.

 التكوين االجتماعي لألسرة:اثنيا: 

 يبكن ربديد الوحدات اؼبكونة لؤلسرة كما يلي:

  يػػو مبػػط التنشػػئة االجتماعيػػة فيهػػا وسبويلهػػايعتػػرب األب واألـ مركػػز العطػػاء لؤلسػػرة وتوج:( الوالػػداف )األب واألـ-1 
( ...دواء غػػػذاء، ملػػبس، سػػػكن،) منهػػا اؼباديػػػة الطفػػل حاجػػػات لتلبيػػة األوؿ مػػاداي ومعنػػواي حبيػػػث يعتػػرباف اؼبسػػػؤوؿ

 .1من خبلؿ الثواب والعقاب السلوؾ تعديل ومصدر السلطة مصدر ابعتبارنبا واالجتماعية والنفسية

                                                           

 .07، ص 2002سرة واجملتمع، دار اؼبعرفة اعبامعية، مصر، السيد عبد العاطي وآخروف: األ -1
 .118,مكتبة الفبلح للنشر والتوزيع، الكويت، ص 1أضبد   مبارؾ: علم النفس األسري، ط -2
 .08، ص 1981مصطفى اػبشاب: دراسات يف علم االجتماع العائلي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بًنوت،  -3
 .02، ص 1981لبناف، -ألسرة ومشكبلهتا، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بًنوتؿبمود حسن: ا -4
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 مػػػن العديػػػد إىل األبنػػػاء وخاصػػػة بكاملهػػػا األسػػػرة يعػػػرض الوالػػػدين أحػػػد زواؿ أف نقػػػوؿ أف نسػػػتطيع أننػػػا كمػػػا
 فػػاتااالكبر  ـبتلػػف إىل األطفػػاؿ تعػػرض إىل أيضػػا ذلػػك يػػؤدي قػػد كمػػا واالقتصػػادية واالجتماعيػػة النفسػػية اؼبشػػاكل
 .االجتماعية

 :األبناء -2

 إقبػػػػاب يف االقتصػػػػادي تواىاومسػػػػ األسػػػػرة ثقافػػػػة وتتػػػػدخل اعبنسػػػػٌن، مػػػػن األبنػػػػاء ىػػػػم لؤلسػػػػرة الثػػػػاٍل اؼبكػػػػوف
 حػػٌن يف األطفػػاؿ مػػن قليػػل عػػدد إقبػػاب إىل العػػايل االقتصػػادي اؼبسػػتوىو  الثقافػػة ذات األسػػر ميػػلنجػػد ف األطفػػاؿ،
 اغبيػاة بصػعوبة مبػاالةبلال وعػدـ األطفػاؿ مػن كبػًن عػدد إقبػاب إىل اؼبػنخفض االقتصػادي اؼبسػتوى ذات األسر سبيل
 قبػػد أف إذ شػػكلها، ربديػػد يفمػػن جانػػب آخػػر  لؤلسػػرة يفااعبغػػر  اؼبوقػػع خػػرآ جانػػب مػػن ويتػػدخل. 2اؼبعيشػػة وعسػػر
 أعمػاؿ يف مسػاعدهتم الريػف يف األبنػاء مػن اآلابء يتوقػع سبيػل إىل إقبػاب عػدد كبػًن مػن األفػراد، حيػث الريفيػة األسػر
 عػػػدد مػػػن تقليػػػلال إىل سبيػػػل اغبضػػػرية اؼبنػػػاطق يف األسػػػرة عكػػػس علػػػى األسػػػرة، دخػػػل وزايدة اؼبواشػػػي وتربيػػػة الفبلحػػػة
 .3األبناء من الكبًن العدد إىل ابغباجة الشعور لعدـ وذلك دىااأفر 

 :واجلدة اجلد-3

 سػػػمااؼبر  يف وسبثيلهػػػا األسػػػرة إدارة يف فعػػػاؿ دور ؽبمػػػا يكػػػوف أيػػػن اؼبمتػػػدة، األسػػػرة يف بكثػػػرة واعبػػػدة اعبػػػد قبػػػد
 الكلػي االسػتقبلؿ ظػاىرة انتشػار ءاجر  من وذلك النووية األسرة يف اؼبكوف ىذا يغيب حٌن يف كالزواج، االجتماعية

 .4الزواج ؼبرحلة االبن وصوؿ عند

 أشكاؿ األسرة:اثلثا: 

 يبيز علماء االجتماع بٌن شكلٌن لؤلسرة نبا األسرة اؼبمتدة واألسرة النواة:

 

                                                                                                                                                                                     

1- Mostafa Boutefnouchet: la famille Algérienne, société d’édition et diffusion, Alger, 1980, P 
258-261. 
2- Mostafa Boutefnouchet: Op-Cit, P 258-261. 
3- Mostafa Boutefnouchet: Op-Cit, P 258-261. 
4- Mostafa Boutefnouchet: Op-Cit, P 258-261. 
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 األسرة ادلمتدة:(1

ى اعبػػد واعبػػدة وىػػي الوحػػدة االجتماعيػػة الػػيت تشػػمل علػػى عػػدة أجيػػاؿ يف آف واحػػد كػػأف تشػػمل األسػػرة علػػ
، ومػػػن بػػػٌن مػػػا عرفػػػت بػػػو أيضػػػا إضػػػافة إىل ىػػػذا أهنػػػا سبتػػػد لتشػػػمل األقػػػارب اآلخػػػرين: 1واألبنػػػاء وزوجػػػاهتم واألحفػػػاد

األجػػػداد، واألعمػػػاـ، والعمػػػات، ولػػػذلك علػػػى رجػػػل كبػػػًن وزوجتػػػو أو عػػػدة زوجػػػات وأطفػػػاؽبم اؼبتػػػزوجٌن وزوجػػػاهتم 
 .2ماعية واحدة ربت رائسة األب األكرب أو رئيس العائلةوأطفاؽبم غًن اؼبتزوجٌن يشكلوف حياة اقتصادية اجت

فشػػػكل األسػػػرة اؼبمتػػػدة ىػػػو الػػػذي كػػػاف شػػػائعا يف اؼباضػػػي يف معظػػػم اجملتمعػػػات ويوجػػػد حاليػػػا يف اجملتمعػػػات 
الزراعيػػة الريفيػػة واجملتمعػػات العشػػائرية، ويػػرى العلمػػاء أف ىنػػاؾ نوعػػا مػػن التعقيػػد ينشػػأ يف ظػػل ىػػذا النػػوع مػػن األسػػرة 

يػؤدي يف   تػٌنوتعقد عبلقة األب واالبن حبيث قبد الشخص الواحد ينتمي إىل أسػرتٌن ـبتلفىل امتداد واتساع مرده إ
 كل منهما دورا ـبتلفا ويقـو بوظيفتٌن متمايزتٌن فهو ابن يف أسرة أبيو ولكنو زوج وأي يف األسرة اليت يكوهنا.

أسرة كبًنة أين يعيش فيها عدد كبًن مػن األسػر واألسرة اعبزائرية اؼبمتدة كما يعرفها مصطفى بوتفنوشت ىي 
إال أف التغػػػًنات  .3شػػػخص فػػػأكثر 60إىل  20الزواجيػػػة ربػػػت سػػػقف واحػػػد ىػػػو "الػػػدار الكبػػػًنة" وأيػػػن تعػػػد مػػػن 

االجتماعيػػة واالقتصػػادية اغبديثػػة أدت إىل تطػػور األسػػرة اعبزائريػػة نػػوع آخػػر مػػن األسػػر وىػػي األسػػرة الزواجيػػة وكمػػا 
 لنووية أو النواة.تسمى أيضا ابألسرة ا

 ( األسرة النووية )النواة(:2

ويطلػػق عليهػػا اسػػم األسػػرة الزوجيػػة أو الزواجيػػة واسػػم األسػػرة البسػػيطة وىػػي أصػػغر وحػػدة قرابيػػة يف اجملتمػػع، 
وتتػػألف مػػػن الػػػزوج والزوجػػة وأوالدنبػػػا غػػػًن اؼبتػػػزوجٌن يسػػكنوف معػػػا يف مسػػػكن واحػػػد وتقػػـو بػػػٌن أفرادىػػػا ابلتزامػػػات 

 .4ية وقانونية واجتماعيةمتبادلة اقتصاد

وتتسػػم ىػػذه العائلػػة بصػػبلبة العبلقػػة بػػٌن الػػزوجٌن خصوصػػا عنػػدما يكػػوف األطفػػاؿ صػػغارا، فهػػذا الشػػكل مػػن 
أشكاؿ األسرة ىو ما يبيز اجملتمػع الصػناعي اؼبعاصػر ألنػو يعػرب عػن الفرديػة الػيت تػنعكس يف حقػوؽ اؼبلكيػة واألفكػار 

                                                           

 .74، ص 1993علي أسعد وطفة: علم االجتماع الرتبوي، منشورات جامعة دمشق،  -1
 .17، ص 1995غريب سيد أضبد وآخروف: دراسات يف علم االجتماع العائلي، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية،  -2

3- Mostafa Boutefnouchet: Op-Cit, P 38. 
 .241، ص 1979عبد اؽبادي اعبوىري وآخروف: دراسات يف علم االجتماع، مكتبة الطليعة، السيوط،  -4
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ادة واإلشباع الفردي، كما تعرب عن عمليػات التنقػل االجتمػاعي واعبغػرايف يف والقوانٌن االجتماعية العامة حوؿ السع
 ىذا اجملتمع.

واألسػػرة اعبزائريػػة مػػا زالػػت ربػػتف  ابلكثػػًن مػػن مظػػاىر األسػػرة اؼبمتػػدة فأصػػبحت ذبمػػع بػػٌن خصػػائص األسػػرة 
م واألعػػػراؼ والنظػػػرة اغبضػػػرية ووظػػػائف األسػػػرة الريفيػػػة ويظهػػػر لنػػػا ذلػػػك يف حرصػػػها علػػػى العػػػادات والتقاليػػػد والقػػػي

اعبمعيػػة للسػػلوؾ الفػػردي الػػذي يتمثػػل يف رقابػػة وضػػبط سػػلوؾ كػػل فػػرد وتوجيهػػو الوجهػػة الػػيت ترفػػع مركػػز األسػػرة يف 
اجملتمع ورباف  على شرفها، ويرجع ذلك إىل قوة التقليد والرتاث اؼبشرتؾ وما تركو اإلسبلـ مػن آير قويػة يف التقاليػد 

 .1األسرية

تج أف الفرد يبر خبلؿ حياتو بنمطٌن ـبتلفٌن من األسرة النواة فهو يولػد يف أسػرة مكونػة وعليو يبكن أف نستن
، وعنػدما يتػزوج الفػرد ويػرتؾ (Family of orientationمنػو ومػن إخوتػو ومػن والديػو تسػمى أسػرة التوجيػو )

 Family ofاب )أسرتو ىبلق لنفسصو أسرة نواة أخرى تتكوف منو ومن زوجتو وأطفالو تسمى حينئػذ أسػرة اإلقبػ
procréation2(، ومن ىنا فإف كل شخص ينتمي يشكل ما ألسرة واحدة على األقل. 

 خصائص األسرة:رابعا: 

يتكػػػوف منهػػػا البنػػػاء االجتمػػػاعي وىػػػي أكثػػػر األنظمػػػة االجتماعيػػػة انتشػػػارا وعموميػػػة فػػػبل قبػػػد األسػػػرة ىػػػي أوؿ خليػػػة  -
 ؾبتمعا ىبلو من النظاـ األسري.

 اي أو إداراي ولكنها من عمل اجملتمع وشبرة من شبرات اغبياة االجتماعية.األسرة ليست عمبل فرد -
تعتػػػػرب األسػػػػرة اإلطػػػػار العػػػػاـ الػػػػذي وبػػػػدد تصػػػػرفات أفرادىػػػػا فهػػػػي الػػػػيت تشػػػػكل حيػػػػاهتم وتضػػػػفي علػػػػيهم خصائصػػػػها  -

، ففػػػي داخػػػل صباعػػػة األسػػػرة ينمػػػي الطفػػػل اذباىاتػػػو األساسػػػية كبػػػو البشػػػر والػػػيت علػػػى أساسػػػها وجػػػدت 3وطبيعتهػػػا
 ألنظمة االجتماعية األخرى.ا

                                                           

عبد القػادر ضبػر الػراس: األسػرة وتعػاطي اؼبخػدرات أثػر الوسػط يف إبػراز وتعػاطي اؼبخػدرات يف البليػدة، رسػالة ماجسػتًن يف علػم االجتمػاع  -1
 .25، ص 1993-1992علم االجتماع، جامعة اعبزائر،  الثقايف الرتبوي، معهد

 .  53، ص 1982سناء اػبويل: الزواج والعبلقات األسرية، دار اؼبعرفة اعبامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  -2
، ص 2008مصػػر، -القػػاىرة ،1سػػامية مصػػطفى اػبشػػاب: النظريػػة االجتماعيػػة ودراسػػة األسػػرة، الػػدار الدوليػػة لبلسػػتثمارات الثقافيػػة، ط -3
13. 
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األسػري يف ؾبتمػع مػا مػنحبل األسرة بوصفها نظاما اجتماعيا تؤثر فيما عداىا من النظم وتتأثر هبا، فإذا كػاف النظػاـ  -
وفاسػػدا فػػإف ذلػػك يػػنعكس علػػى وضػػع اجملتمػػع السياسػػي وإنتاجػػو االقتصػػادي ومعػػايًنه األخبلقيػػة، وابؼبثػػل إذا كػػاف 

 ي للمجتمع فاسدا فغنو يؤثر يف مستوى معيشة األسرة ويف خلقها وسبسكها.النظاـ السياسي واالقتصاد
تعترب األسرة وحػدة اقتصػادي وتبػدو ىػذه الطبيعػة واضػحة إذا رجعنػا إىل سريػف األسػرة فقػد كانػت قائمػة يف العصػور  -

 .1القديبة بكل مستلزمات اغبياة واحتياجاهتا
ويقػػػػـو أعضػػػػائها أبداء العديػػػػد مػػػػن األدوار  كػػػػادوار الػػػػزوج  تعتػػػػرب األسػػػػرة وسػػػػط للتفاعػػػػل اؼبتبػػػػادؿ بػػػػٌن األشػػػػخاص -

 والزوجة، األب، األـ، االبن واالبنة، األخ واألخت، وىي أدوار حددىا اجملتمع.
تنسػػػجم األسػػػرة وتلتػػػـز ابؼبعػػػايًن اغبضػػػارية للمجتمػػػع الػػػذي تعػػػيش فيػػػو فهػػػي تعتػػػرب جػػػزء مػػػن بنػػػاء اجملتمػػػع وإحػػػدى  -

 معطيات اجملتمع.
ليات مسػػتمرة علػػى أعضػػائها أكثػػر مػػن أي صباعػػة أخػػرى فنجػػد أف اؼبسػػؤوليات األسػػرية قػػد سبتػػد تلقػػى األسػػرة مسػػؤو  -

 طواؿ العمر.
تتسم األسرة بدقة التنظيم االجتماعية اليت تكلفها هبػا التشػريعات القانونيػة ويفيت يف مقدمػة ذلػك عقػد الػزواج الػذي  -

لطرفػػاف حريػػة وضػػع صبيػػع الشػػروط أو تغًنىػػا هبػػري ربديػػده بشػػكل ىبتلػػف عػػن سػػائر العقػػود، حيػػث ال يبلػػك فيػػو ا
 .2نتيجة ما يتفقاف عليو

 أمهية األسرة ووظائفها:خامسا: 

 ( أمهية األسرة:1

إف األسرة يف كل اغبقب اإلنسانية اؼبصدر الرئيسي للتولد واالستمرار يف كياف األمم وتقدمها وتطورىػا وبقػاء 
اـ والتقػػدير مػػػن كػػل األدايف السػػػماوية وىػػي مصػػػونة يف كػػػل اجملتمعػػات ونتيجػػػة لػػذلك فهػػػي ؿبافظػػة وؿباطػػػة ابالحػػػرت 

الدساتًن والقوانٌن الوضػعية وسبتػاز األسػرة أبهنػا مؤسسػة تقػـو بتعيػٌن األدوار بػٌن أفرادىػا تلقائيػا، فػاألب مػثبل لػو مػن 
 ة أفراد األسرة.اغبقوؽ واؼبكانة االجتماعية ما ليس لباقي أفراد األسرة، وعليو من الواجبات غًن الين يضطلع هبا بقي

                                                           

 .14سامية مصطفى اػبشاب: اؼبرجع السابق، ص  -1
غضباف مرَل: مسانبة األسرة يف ظهػور السػمات اإلبداعيػة لػدى الطفػل، مػذكرة ماجسػتًن يف علػم الػنفس االجتمػاعي، معهػد علػم الػنفس  -2

 .133، ص 2006وعلـو الرتبية، جامعة قسنطينة، 
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ودور األـ ابلػػغ األنبيػػة فهػػي رفيقػػة عمػػر الػػزوج وشػػريكتو يف معظػػم اؼبسػػؤوليات وكػػذلك األوالد فلهػػم أدوارىػػم 
 اؼبهمة أيضا فهم دافقات العاطفة يف األسرة ومستقبلها اؼبنشود.

 .1وعليو فاألسرة ليست مفهوما ؾبردا بل ىي نسيج كل تلك العبلقات والروابط اإلنسانية

 وظائا األسرة:( 2

 الوظيفة البيولوجية: -أ

يعترب الزواج أساس قياـ األسرة اليت من خبلؽبا يتم تنظيم العبلقات اعبنسية بٌن الزوج والزوجة واافظػة علػى 
تواصػػل اعبػػػنس البشػػري بتنظػػػيم اإلقبػػػاب والتناسػػل لتزويػػػد اجملتمػػػع أبفػػراد جديػػػدة فيتشػػػكل بػػذلك نظامػػػا اجتماعيػػػا، 

فة من أىم الوظائف األسرية، ويبلح  أهنا ظاىرة فسيولوجية زبضع جملموعػة مػن الضػوابط الثقافيػة وتعترب ىذه الوظي
ذبعػػل العبلقػػات اعبنسػػية إجباريػػة لػػبعض األشػػخاص ومسػػموحا هبػػا للػػبعض اآلخػػر وفبنوعػػة لػػدى الػػبعض وذلػػك مػػن 

 البناء األسري.أجل اافظة على اجملتمع من االنقراض والفناء، فاستمرار وبقاء اجملتمع ببقاء 

واالجتماعيػة وذلػك  فاألسرة ىي الوسط الذي اصطل  عليو اجملتمع لتحقيق غرائػز اإلنسػاف ودوافعػو الطبيعيػة 
 .2كحب البقاء وبقاء النوع وربقيق الدوافع الغريزية واعبنسية والعواطف واالنفعاالت االجتماعية

 وظيفة الرتبية والتنشئة االجتماعية: -ب

يػػة والتطبيػػع االجتمػػاعي مػػن اؼبهػػاـ األساسػػية لؤلسػػرة فهػػي أوؿ مػػن تسػػتقبل الطفػػل وتتعهػػده تعتػػرب وظيفػػة الرتب
ابلرعايػػػة واالىتمػػػاـ فيتػػػأثر ابعبػػػو النفسػػػي واالجتمػػػاعي السػػػائد يف األسػػػرة ابلعبلقػػػات القائمػػػة بػػػٌن األب واألـ وبػػػٌن 

 اإلخوة.

ع نظػػرا ؼبػػا ربملػػو مػػن قػػيم ومبػػادئ فاألسػػرة ابعتبارىػػا مبوذجػػا سوسػػيولوجيا تشػػكل مبوذجػػا مصػػغرا عػػن اجملتمػػ
وتعاليم وعادات وتقاليد رباوؿ عن طريق الرتبية نقلها لؤلجيػاؿ، "فهػي أوؿ وسػط يتلقػى فيػو الطفػل اللغػة والعػادات 

 وآداب السلوؾ قواعد الدين والعرؼ، فهي اليت تقـو بوظيفة التنشئة االجتماعية إىل جانب الوظائف

                                                           

 .16، ص 2011األردف، -،دار الصفاء للنشر والتوزيع، عماف1اغبليم قطيشات: العنف األسري، ط د. يونس حبري، انزؾ عبد -1
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لػى أف وبقػق لنفسػو قػدرا مػن اغبمايػة أو الكفايػة للسػًن أو االسػتمرار فيهػا ويقػع األخرى، فالطفل يولػد غػًن قػادر ع 
 .1عبء ذلك كلو يف العادة على األسرة"

 الوظيفة النفسية والدينية: -جػ

تعتػػػرب العبلقػػػات السػػػائدة يف األسػػػرة والػػػيت تتميػػػز ابلػػػدؼء واغبنػػػاف والعطػػػف والػػػود واالنسػػػجاـ بػػػٌن الوالػػػدين 
نفسػػػية للطفػػل فكلمػػا كانػػت الػػػروابط األسػػرية مثبتػػة اسػػتطاعت األسػػػرة أف زبلػػق جػػوا نفسػػػيا انعكاسػػا علػػى اغبيػػاة ال

 صحيحا لتنشئة الطفل هبذا تكوف وظيفة اإلعداد النفسي للطفل من اؼبهاـ اليت تقـو هبا األسرة.

لدينيػػة وابإلضػػافة إىل البنػػاء السػػيكولوجي للطفػػل تلعػػب األسػػرة دورا فعػػاال يف وضػػع األسػػس األوىل للعاطفػػة ا
عند الصغار وتطبيعهم بطابع ديين معٌن، ذلك ألف الوعي الديين جزء ال يتجػزأ مػن النمػو النفسػي للطفػل، "فالرتبيػة 
الدينية ينبغي أف يكوف ىدفها ككل تربية تتي  لئلنساف أبف يكوف تلك النظرة الشخصية إىل الوجػود الػيت يبكػن هبػا 

 .2توكيد فرديتو وربديد طبعو"

كوين شخصية متكاملة لطفلها عقليا، نفسيا، واجتماعيا ووجػدانيا، قػادرا علػى التكيػف مػع فهدؼ األسرة ت
 ايط الذي يعيش فيو بكل ما وبملو من قيم ومعتقدات وتقاليد وأعراؼ وأفكار وغًنىا.

 وظيفة احلماية: -د

ايػة اعبسػمانية فقػػط كانػت األسػرة أيضػا مسػػؤولة عػن ضبايػة أفرادىػػا أو أعضػائها، فػاألب ال يبنػع ألسػػرتو اغبم
 .3وإمبا يبنحهم أيضا اغبماية االقتصادية والنفسية وكذلك يفعل األبناء آلابئهم عندما يتقدـ هبم السن

 الوظيفة االقتصادية: -ىػ

تعتػػرب األسػػرة عمومػػا وحػػدة اقتصػػادية كانػػت وال تػػزاؿ تػػؤدي ىػػذه الوظيفػػة ابلػػرغم مػػن التطػػورات الػػيت طػػرأت 
ب ىػػػو اؼبسػػػؤوؿ األوؿ والوحيػػػد عػػػن ضػػػماف حاجػػػات أفػػػراد أسػػػرتو اؼباديػػػة كاؼبأكػػػل علػػػى نظمهػػػا، فبعػػػد أف كػػػاف األ

 واؼبلبس واؼبشرب واؼبسكن، ...اخل أصب  لؤلـ كذلك نصيبا يف اؼبشاركة لتوفًن اغباجات اؼبادية
                                                           

 .31عبد الفتاح تركي موسى: مرجع سابق، ص  -1
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ا خبروجهػػػا إىل ميػػػداف العمػػػل. وهبػػػذا ال يبكػػػن أف ننسػػػى دور األسػػػرة يف التنميػػػة االقتصػػػادية للمجتمػػػع وذلػػػك ألهنػػػ 
لعمليػػػة التنميػػػة االجتماعيػػػة، فػػػالنمو االقتصػػػادي يعتمػػػد علػػػى إعػػػداد العامػػػل مصػػػدر العنصػػػر البشػػػري اػػػرؾ األوؿ 

 .1البشري الذي يعترب العامل اعبوىري لتحقيق النمو

 إضافة إىل بعض الوظائف األخرى كالوظيفة الرتفيهية والثقافية، ...اخل.

 دور األسرة يف عملية تنشئة الطفل:سادسا: 

تعتػػرب األسػػرة الوسػػط اغبيػػوي األوؿ الػػذي يتواجػػد فيػػو الطفػػل والػػذي ينمػػو فيػػو حػػن يػػدرؾ اغبيػػاة ويسػػتطيع 
اؼبشػػػاركة بصػػػفة فعالػػػة يف تنميػػػة وتطػػػوير ؾبتمعػػػو فتعػػػده وتشػػػكلو الكتسػػػاب مهػػػارات وقػػػيم ذبعلػػػو يتػػػأقلم مػػػع البيئػػػة 

خػبلؿ مػا تػؤمن بػو مػن قػيم والػيت تشػمل كػل االجتماعية واؼبادية اليت وبي فيها، وتتكفل برسم توجيهات للطفل من 
أسػػػاليب اغبيػػػاة والتفكػػػػًن وتقػػػـو بنقػػػػل ؾبموعػػػة مػػػػن العواطػػػف والرغبػػػات واألفكػػػػار الػػػيت تؤىلػػػػو لبلنػػػدماج يف اغبيػػػػاة 

 االجتماعية.

فاألسرة إذف تعمل على تكػوين صػفات شخصػية الفػرد وربديػد ميولػو وطبائعػو تكوينػا مسػتمرا يتواصػل مػدى 
والػػػدين )األب واألـ( معػػػا دورا مهمػػػا يف ترسػػػيف القػػػيم اؼبثلػػػى واؼببػػػادئ األساسػػػية يف إعػػػداد لفػػػرد حياتػػػو يلعػػػب فيػػػو ال

اػبمػػس األوىل مػػن حياتػػو ألهنػػا أسػػاس كػػل تربيػػة بنػػاءة ىادفػػة، إذا أرادت السػػرة أف تػػؤدي خاصػػة خػػبلؿ السػػنوات 
السػػػلوؾ وإشػػػباع اغباجػػػات عمليػػػة التنشػػػئة االجتماعيػػػة إىل مبػػػو نفسػػػي واجتمػػػاعي سػػػوي فػػػإف ذلػػػك يتطلػػػب تغيػػػًن 
 .2النفسية خاصة اغباجة إىل االنتماء واألمن واغبب واليت ال تقل أنبية عن اغباجة اؼبادية

وعليػػو فاألسػػرة تعتػػرب اجملػػاؿ اغبيػػوي األمثػػل الػػذي وبصػػل فيػػو الطفػػل علػػى أىػػم حاجاتػػو النفسػػية فيػػتعلم اػبطػػأ 
للطفػػػل يتػػػأثر ابلظػػػروؼ االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة  والصػػػواب وؾبموعػػػة مػػػن السػػػلوكيات اغبضػػػارية، فػػػالنمو اعبسػػػمي

 السائدة يف األسرة.
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ويرتبط النمو العقلي واالجتماعي للطفل ابؼبستوى الثقايف واالجتمػاعي واالقتصػادي لؤلسػرة أو الوالػدين فمػا 
 إف تػػوفرت ىػػذه الشػػروط اسػػتطاع الطفػػل أف يكتسػػب مرجعػػا ثقافيػػا واجتماعيػػا يسػػم  لػػو ابلنمػػو العقلػػي والنفسػػي

 واعبسمي السليم.

وبذلك تعػد األسػرة مدرسػة ألفرادىػا ألهنػا تقػـو بعمليػة التنشػئة وتعلػيم األجيػاؿ وكػذا نقػل الػرتاث الثقػايف مػن 
 جيل إىل جيل وتعودىم على التقاليد وعادات اجملتمع خاصة ما يتعلق ابلسلوؾ واآلداب العامة والدين.

نشئة وتطبيع الطفل، ونػذكر مػن بػٌن أىػم العوامػل الػيت قػد تػؤثر ولقد أثبتت الدراسات أنبية البيئة اؼبنزلية يف ت
يف ىػػذه العمليػػة كضػػيق السػػكن، وكثػػرة عػػدد األفػػراد فيػػو، كمػػا أكػػدت الدراسػػات النفسػػية واالجتماعيػػة علػػى أنبيػػة 
مشػػػاركة الوالػػػدين يف عمليػػػة توجيػػػو وإرشػػػاد الطفػػػل، فهنػػػاؾ عبلقػػػة بػػػٌن رعايػػػة الوالػػػدين للطفػػػل يف السػػػنوات األوىل 

مسػػتقبل صػػحتو )النفسػػػية والعقليػػة( فمػػػن اؼبعػػروؼ أنػػو مػػػن الضػػروري للطفػػػل كػػي يتمتػػع بصػػػحة عقليػػة سػػػليمة أف و 
 .1يبارس عبلقة مستمرة مليئة ابلدؼء واأللفة مع أمو

وعليػػو فػػإف دور األـ جػػد مهػػم للطفػػل خاصػػة يف مراحػػل طفولتػػو األوىل مػػن جهػػة ودور الوالػػدين معػػا نظػػرا ؼبػػا 
ىذه اؼبرحلة لتنشئة الطفل وإكسابو أىػم احتياجاتػو النفسػية واعبسػمية والعقليػة لػذلك أكػدت ؽبما من دور فعاؿ يف 

الدراسات النفسية واالجتماعيػة علػى أنبيػة مشػاركة الوالػدين يف عمليػة التنشػئة والتطبيػع االجتمػاعي، فػاعبو األسػري 
ناء اؼبثل األعلى والقدوة اغبسنة سيصػب  اآلمن اؼبطمئن الذي يسوده اغبب وتنتشر فيو اؼبودة والعطف ويرى فيو األب

 .2تربة صاغبة للنمو وعندئذ قبين شبرة طيبة من أسرة متماسكة متزنة

وأخػػػًنا يبكػػػن القػػػوؿ أبف اعبػػػو األسػػػري يقػػػـو بػػػدور ىػػػاـ يف التنميػػػة الفكريػػػة واالبتكػػػار لػػػدى الطفػػػل وإعػػػداده 
وجيػػػو ىػػػذه اؼبلكػػػات وتنميػػػة ىػػػذه القػػػدرات وفػػػق يف ذلػػػك الوالػػػدين دورا ابرزا يف تإعػػػدادا نفسػػػيا واجتماعيػػػا، يلعػػػب 

اذباىػػػػاهتم ومػػػػا وبملونػػػػو مػػػػن ثقافػػػػة ومعلومػػػػات   اكتسػػػػاهبا مػػػػن خػػػػربهتم يف اغبيػػػػاة مػػػػن أجػػػػل إعػػػػدادىم لبللتحػػػػاؽ 
 ابؼبؤسسات التعليمية )اؼبدرسة( واليت بدورىا تعمل على تكملة وإسباـ ما بدأتو األسرة.
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 األسرة وعملية التعلم:سابعا: 

 عة إىل التعلم والنجاح من اغباجات النفسية اليت يسعى الطفل إلشباعها فهو يسػعى إىل االسػتطبلإف اغباج
والبحػػث وراء اؼبعرفػػة اعبديػػدة حػػن يتعػػرؼ علػػى البيئػػة ايطػػة بػػو وحػػن يػػنج  يف اإلحاطػػة ابلعػػامل مػػن حولػػو وىػػذه 

 ىل تشجيع األسرة وأفرادىا.اغباجة أساسية يف توسيع إدراؾ الطفل وتنميتو شخصيتو وىو هبذا وبتاج إ

وقػػد ػبػػص ألينػػور ذلػػك فيمػػا ظبػػاه ابلوالػػد اؼبعلػػم مػػن حيػػث إسػػهامو يف خلػػق اؼبنػػاخ اؼبناسػػب واؼبمتػػاز لتحقيػػق 
الػتعلم مػدى اغبيػاة وابلتػايل فػإف ىنػاؾ عبلقػة بػٌن غيػاب الوالػدين والتحصػيل الدراسػي، كمػا أف ىنػاؾ عبلقػة وطيػػدة 

، وكلمػػػا كػػػاف مفهػػػـو الػػػذات موجبػػػا سػػػاعد ذلػػػك علػػػى النجػػػاح والتحصػػػيل بػػػٌن مفهػػػـو الػػػذات والتحصػػػيل الدراسػػػي
 .1الدراسي وكبن نعلم مدى ارتباط مفهـو الذات وتقبل الذات بتقبل اآلخرين وعطفهم وحبهم وتقديرىم للطفل

وأف ما يتعلمػو الطفػل يف ؿبػيط األسػرة وبتػل مكانػة ىامػة وهبػذا يعتػرب الوالػدين عػامبل للتفاعػل أكثػر أنبيػة مػن 
سػػوانبا فبػػا يتفاعػػل معهػػم الطفػػل وسػػرعاف مػػا يػػتعلم الطفػػل أنػػو مػػن خػػبلؿ أتثػػًن شػػعور الوالػػدين يسػػتطيع إىل حػػد مػػا 

 السيطرة على ما وبدث لو.

إف األسرة دبا تقدمو من خربة للتعلم تقـو على أنبية اؼبشاركة ومػدي  لكػل سػلوؾ حسػن يفتيػو الطفػل فتخلػق 
وؿباولػػة التغلػب علػػى مشػػكبلتو، كػل ذلػػك مػػن شػأنو أف هبعػػل األسػػرة اؼبكػػاف لديػو الرغبػػة يف تكػػراره ومػن مث توجيهػػو 

 .2الذي يتعلم بداخلو الطفل كيف يعيش ويستسقي منو أسلوب اغبياة وعاداتو

وعلػػى الػػرغم مػػن انتقػػاؿ التعلػػيم مػػن اؼبنػػزؿ إىل اؼبدرسػػة، فمػػا زاؿ لؤلسػػرة دورىػػا الفعػػاؿ يف ىػػذا اجملػػاؿ، حيػػث 
تابعػػة أطفاؽبػػا يف الواجبػػات اؼبنزليػػة وفهػػم الػػدروس ويبكػػن القػػوؿ أف الوالػػدين نبػػا اللػػذين أهنػػا تقػػـو ابإلشػػراؼ علػػى م

 وبدداف مدى تقدـ أو أتخر الطفل يف اؼبدرسة والدليل على ذلك أف اآلابء اليـو يقضوف وقتا يف مساعدة 
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ذا إىل ارتفاع اؼبسػتوى الثقػايف أبنائهم يف مراجع دروسهم أكثر فبا كاف يقضيو اآلابء مع أبنائهم يف اؼباضي، ويرجع ى
وانتشػػػار الػػػوعي، واغبقيقػػػة الواضػػػحة أف آابء اليػػػـو أكثػػػر اىتمامػػػا أببنػػػائهم، كمػػػا أف درجػػػة تعلػػػيم والتعليمػػػي لػػػآلابء 

 .1الوالدين يكوف ؽبا أثر كبًن على اؼبستوى الدراسي لؤلبناء

 العوامل األسرية ادلؤثرة يف العملية التعليمية )ادلستوايت(:اثمنا: 

 ىناؾ عدة عوامل نذكر منها:

 ( حجم األسرة:1

أف  1971( Motolفكلمػػػػا زاد حجػػػػم أفػػػػراد األسػػػػرة كلمػػػػا قػػػػل االىتمػػػػاـ ابألبنػػػػاء ولقػػػػد أوضػػػػ  موتػػػػوؿ )
األسػػػر الكبػػػًنة يبيػػػل سػػػلوكهن إىل السػػػيطرة كبػػػو أبنػػػائهم وخاصػػػة اإلانث مػػػنهم كمػػػا تواجػػػو مطالػػػب أبنػػػائهم أمهػػػات 

 واؼبساندة العاطفية تكاد تنعدـ يف تلك األسر. ابلعدواف والرفض كذلك فغن جو اغبب

أمػػا األسػػر الصػػغًنة اغبجػػم فيتسػػم طػػابع اؼبعاملػػة ألبنائهػػا ابلديبقراطيػػة فيسػػود جػػو التعػػاوف بػػٌن اآلابء وأبنػػائهم 
وكػػػذلك تقػػػـو دبسػػػاندهتم عاطفيػػػا واالىتمػػػاـ بتحصػػػيلهم الدراسػػػي وقػػػد يسػػػود ىػػػذه األسػػػر اغبمايػػػة الزائػػػدة مػػػن قبػػػل 

 بنائهم، كما يتمتعوف بنسبة عالية من الذكاء وذلك نتيجة ؼبا تقدمو ؽبم األسرة من رعايةالوالدين أل

 ( ادلستوى االجتماعي لألسرة:2

اىػػتم علمػػاء الػػنفس هبػػذا اعبانػػب حيػػث توصػػل "بوسػػادر" إىل أف اؽبػػدؼ الػػذي يطمػػ  إليػػو آابء اؼبسػػتوايت 
دبجػرد وصػولو إليػو فبػا يسػاعده علػى إحساسػو ابلتحػرر العليا ىو حصوؿ أبنائهم علػى مركػز مرمػوؽ وربيطػو ابلتقػدير 

واالسػػتقبلؿ اؼببكػػر وقػػد ال سبكنػػو خرباتػػو وقدراتػػو مػػن الوصػػوؿ إىل ىػػدؼ والديػػو فبػػا يػػؤدي إىل فقػػداف الثقػػة وابلتػػايل 
 .2نشوب صراع بينهما وبٌن ابنهما

سػػػلوب اؼبعاملػػػة اغبسػػػنة أمػػػا األسػػػر ذات اؼبسػػػتوى االجتمػػػاعي اؼبتوسػػػط فيغلػػػب علػػػى معاملػػػة اآلابء لؤلبنػػػاء أ
 واألمانة اػبالية من الصرامة وتشجيع األبناء على االستقبلؿ واالعتماد على النفس، كما أف الوالدين يعتمدوف 
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يف عقاهبم كل التأنيب وإشعار الطفل ابلذنب فبػا يػؤدي يف بعػض األحيػاف إىل ميػل الطفػل كبػو العػدواف، أمػا األسػر 
فسػلوؾ اآلابء فيهػا يتميػز ابلتسػلط والصػرامة واؼبيػل إىل فبارسػة العقػاب البػدٍل  ذات اؼبستوى االجتمػاعي اؼبػنخفض،

، كما أف انعداـ التوجيو واؼبراقبة هبعلػو يتمػادى يف اسػتخداـ أسػاليب العدوانيػة الػيت قػد تعرضػو فبا يشعر الطفل ابألمل
 .1للتشرد واعبنوح

 ( ادلستوى االقتصادي لألسرة:3

ا أساسػػيا يف حيػػاة األسػػرة وقباحهػػا وذلػػك ؼبػػا يػػنجم عػػن ىػػذا اعبانػػب اؼبػػادي فاعبانػػب االقتصػػادي يلعػػب دور 
مػن إشػباع غباجػات الطفػل اؼباديػة واؼبعنويػة الضػرورية للعػيش كاؼبسػكن واؼبأكػل واؼبلػبس وغًنىػا مػن اللػواـز الضػرورية 

نائهػػػا اؼبػػػادي وكػػػل ىػػػذا يتػػػأثر عػػػن كفايػػػة مسػػػتوى الػػػدخل لتلبيػػػة حاجػػػات األسػػػرة اؼبتنوعػػػة وذلػػػك للمحافظػػػة علػػػى ب
 .2والنفسي واالجتماعي

واألسػػرة ذات الػػػدخل اؼبتوسػػػط والضػػػعيف ال تسػػتطيع القيػػػاـ بواجباهتػػػا فػػػبل يكػػوف الغػػػذاء الكػػػايف وال اؼبلػػػبس 
اؼبناسػػب وىػػذا مػػا هبعػػل الفػػرد يشػػعر ابلػػنقص واػبجػػل وعػػدـ القػػدرة علػػى اؼبشػػاركة يف القسػػم أو إحػػداث عبلقػػات 

 .3عدـ كفاية األسرة تدفع إىل البحث عن وسائل خاصة إلشباع ىذا النقصاجتماعية مع الزمبلء ومن مث فإف 

 ( ادلستوى التعليمي للوالدين )األسرة(:4

إف اؼبسػػتوى التعليمػػي لؤلسػػرة يػػؤثر علػػى الطفػػل ذلػػك الوالػػد اؼبػػتعلم علػػى دراسػػة كبػػًنة بطػػرؽ التنشػػئة واؼبعاملػػة 
أوال أف يػوفر الشػروط الضػرورية واإلمكانيػات اؼباديػة واؼبعنويػة  والتوجيو والرعاية فهو قبل أف يطالب ابنػو ابلػتعلم عليػو

البلزمة لػذلك مػع مراعػاة رغبػات وميػوؿ اؼبػتعلم، وىنػا قبػد أف الوالػد اؼبػتعلم غالبػا مػا ال يفػرض علػى ابنػو مػا ال يتفػق 
بيئػة اؼبسػاعدة علػى مع ميولو ورغباتو واىتماماتو، إذ أنو يراعي ظروؼ وإمكانيات وقدرات اؼبتعلم، فإذا ما وجدت ال

 استشارة القدرات ورعايتها وتوجيهها توجيها مستمرا من طرؼ اؼبتخصصٌن 
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ظهػػرت اسػػػتعدادات وقػػدرات مل تكػػػن لتظهػػر لػػػوال البيئػػة االجتماعيػػػة اعبيػػدة واؼببلئمػػػة واؼبسػػاعدة علػػػى ذلػػػك 
 .1سباماوالعكس يف حالة عدـ توفرىا فإف كثًن من ىذه القدرات واالستعدادات تنطفئ وال تظهر 

 ( البيئة ادلنزلية:5

العاطفيػػة إف البيئػػة اؼبنزليػػة ومػػا تتضػػمنو مػػن عبلقػػات اجتماعيػػة داخػػل األسػػرة والتفػػاعبلت األسػػرية والسػػمات 
الػػيت تطبػػع ىػػذه العبلقػػات إمػػا دؼء أو بػػرودة كػػل ىػػذه اػبصػػائص ؽبػػا أتثػػًن علػػى شخصػػية الطفػػل وإذا اعتػػربان أف 

ات السيكولوجية يف خضم تفاعل العبلقات األسرية بشكل واعػي أو تلقػائي الطفل يتشرب األمباط السلوكية والسم
 وسواء كاف ىذا التشرب سليب أو إهبايب.

كمػػػا أثبتػػػت العديػػػد مػػػن الدراسػػػات أنبيػػػة البيئػػػة اؼبنزليػػػة ابلنسػػػبة للطفػػػل ومػػػا يتعػػػرض لػػػو مػػػن مشػػػاكل كضػػػيق 
ويػؤثر علػى أسػلوهبما يف اؼبعاملػة ذبػاه أطفػػاؽبم  السػكن وكثػرة عػدد األفػراد وغػبلء اؼبعيشػة، ىػذا الوضػع يقلػق الوالػدين

 وكيفية توجيهو، حيث يضيق اػبناؽ عليو وتعوؽ مبوه الطبيعي وربد من استقبلليتو.

 ( االستقرار األسري:6

لػػػيس ىنػػػاؾ شػػػك يف أف االسػػػتقرار العػػػائلي والتماسػػػك األسػػػري يلعبػػػاف دورا ابلغػػػا يف تكػػػوين وإعػػػداد الطفػػػل 
سػػواء بسػػبب الطػػبلؽ أو الوفػػاة أو التصػػدع األسػػري أو التفكػػك الػػذي يبػػس كيػػاف األسػػرة وتطبيعػػو اجتماعيػػا بينمػػا 

اؽبجػػػرة كلهػػػا حػػػاالت لوضػػػع اجتمػػػاعي يػػػؤثر بطريقػػػة أو أبخػػػرى علػػػى عمليػػػة تنشػػػئتو االجتماعيػػػة ويػػػؤثر يف سػػػلوكو 
ى تشػػارؾ يف وتصػرفاتو، فغيػػاب األـ واألب عػن اؼبنػػزؿ وغيػاب السػػلطة يف البيػت يػػؤدي إىل ظهػور عػػدة أطػراؼ أخػػر 

توجيػػو وإرشػػاد الطفػػل كػػزوج األـ أو زوجػػات األب يف حػػاالت إعػػادة الػػزواج ابلنسػػبة للوالػػدين اؼبطلقػػٌن أو حػػاالت 
 أخرى.

لػػػذلك أكػػػدت  الدراسػػػات النفسػػػية واالجتماعيػػػة علػػػى أنبيػػػة مشػػػاركة الوالػػػدين يف عمليػػػة التوجيػػػو واإلرشػػػاد، 
 .2غبركي وازدايد خربتو يف السيطرة على البيئةحيث تزداد ىذه األنبية بتطوير نضج الطفل ومبوه ا
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 :خالصة

حيث أببدأان بتعريف األسرة الذي  دبوضوع األسرة بكل جوانبوالشاملة حاولنا من خبلؿ ىذا الفصل اإلحاطة 
تتقاظبو ـبتلف العلـو كعلم االجتماع وعلم النفس وىذا من خبلؿ اعطاء عدة تعاريف ـبتلفة ؼبفهـو األسرة , 

ونظرا للتحوالت االجتماعية  لك تعرضنا اىل االتكوين االجتماعي لؤلسرة  وانبيتها يف عملية التعلم ضف اىل ذ
فإف ىناؾ عوامل من شأهنا اف تؤثر   واألزمات االقتصادية اليت من شأهنا أف تؤثر على األسرة ووظيفتها ذباه الطفل

االجتماعية والثقافية.....اخل .وتتحكم يف مبو شخصيتو كحجم األسرة وضروفها على نفسية الطفل 
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 دتهيد:

ابعتبػػار اؼبدرسػػة مؤسسػػة اجتماعيػػة تتقاسػػم العمػػل الرتبػػوي مػػع األسػػرة وتشػػاركها يف العمليػػة التعليميػػة، فهػػي 
و وتػػػراث هتػػػدؼ يف ذلػػػك أيضػػػا إىل اؼبشػػػاركة يف إعػػػداد جيػػػل قػػػادر علػػػى ربمػػػل شػػػؤونو داخػػػل اجملتمػػػع وحامػػػل لثقافتػػػ

ؾبتمعػػو اغبضػػاري وقػػد تقػػدمت اؼبدرسػػة خبطػػوات أوسػػع لتقػػـو بػػدور فعػػاؿ يف خدمػػة اجملتمػػع، وهبػػذا اسػػػتطاعت أف 
 تتجاوز كوهنا مؤسسة للتعليم إىل مؤسسة تعليمية ذات وظيفة اجتماعية مسايرة لتطورات اغبياة االجتماعية.

 أوال: مفهـو ادلدرسة:

ابالىتماـ والدراسة منذ زمػن طويػل وذلػك نظػرا لثقػل اؼبهمػة اؼبوكلػة  اؼبدرسة مؤسسة اجتماعية تربوية حظيت
 إليها من قبل اجملتمع، ولعظم التوقعات اؼبنتظرة منها ابتداء من دخوؿ الطفل إليها إىل أف يتخرج منها.

 وقد حاوؿ الكثًن من العلماء ربديد مفهـو ؽبا حبيث يعرفها كل من:

أبهنا مؤسسة اجتماعية تعكس الثقافة اليت ىي جػزء مػن  1983( Minuchin et Shapiroمينشٌن وشبًن ) –
اجملتمػػػع وتنقلهػػػا لؤلطفػػػاؿ يف شػػػكل مهػػػارات خاصػػػة ومعػػػارؼ عػػػن طريػػػق نظػػػاـ اجتمػػػاعي مصػػػغر يػػػتعلم فيػػػو الطفػػػل 

 .1القواعد األخبلقية والعادات االجتماعية واالذباىات وطرؽ بناء العبلقات مع اآلخرين

قيمػػػا ثقافيػػػة عبػػػارة عػػػن تعبػػػًن امتيػػػازي للمجتمػػػع الػػػذي يوليهػػػا أبف تنقػػػل إىل األطفػػػاؿ ويعرفهػػػا إميػػػل دوركػػػاَل ىػػػي  –
 .2وأخبلقية واجتماعية يعتربىا ضرورية لتشكيل الراشد وإدماجو يف بيئتو ووسطو

 .3اؼبقصودة والعامة لتنفيذ أىداؼ النظاـ الرتبوي يف اجملتمعة يو بويعرفها راب  تركي: ىي تلك اؼبؤسسة الرت  –

كن أف ينظر إىل اؼبدرسة على أهنا مؤسسة اجتماعية أنشأىا اجملتمع لتتػوىل تنشػئة األجيػاؿ اعبديػدة دبػا هبعلهػم ويب –
أعضاء صاغبٌن يف اجملتمع الذي تعدىم لو، كما تعمػل علػى تنميػة شخصػية األفػراد تنميػة متكاملػة ليصػبحوا أعضػاء 

 .1إهبابيٌن يف اجملتمع

                                                           

 .87، ص 2003والثقافة للنشر والتوزيع، القاىرة، وفيق صفوت ـبتار: اؼبدرسة واجملتمع والتوفيق النفسي للطفل، دار العلم  -1
 .139، ص 2006اعبزائر، -مراد زعيمي: مؤسسات التنشئة االجتماعية، منشورات جامعة ابجي ـبتار، عنابة -2
 .187، ص 1990،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ، اعبزائر،  2ط راب  تركي: أصوؿ الرتبية والتعليم، -3



 ادلدرسة الفصل الثالث:
 

58 
 

ظاـ معقد من السلوؾ اؼبنظم الذي يهدؼ إىل ربقيق صبلة مػن الوظػائف يف إطػار ويعرفها فريدريك ىاسنت أبهنا ن –
 .2النظاـ االجتماعي القائم

سػػػبنس اؼبدرسػػػة علػػػى أهنػػػا وحػػػدة اجتماعيػػػة أو ؾبتمػػػع ذو طػػػابع خػػػاص وهبػػػب أال تعتػػػرب اؼبدرسػػػة ؼ ر يف حػػػٌن عػػػ –
ا ذا طػابع خػاص يشػرتؾ فيػو األعضػاء النموذجية مكاان للتعليم فقػط ولكػن هبػب أف تغػًن وحػدة اجتماعيػة أو ؾبتمعػ

 .3الكبار والصغار واؼبدرسوف والطلبة يف حياة عامة

يبكنػػو مػػن اغبيػػاة يف ؾبتمعػػو قػػادرا علػػى كمػػا تعػػرؼ اؼبدرسػػة أبهنػػا مؤسسػػة اجتماعيػػة تقػػـو إبعػػداد الطفػػل إعػػدادا   –
 .4فة حقوقو وواجباتوالقياـ بدوره فبا يساعده عل عملييت التكيف واالندماج من خبلؿ وعيو وإدراكو لكا

اؼبدرسػػة ىػػي اؼبؤسسػػة الػػيت تنفػػذ األىػػداؼ الػػيت يريػػدىا اجملتمػػع ويرظبهػػا وفقػػا ػبطػػوط ومنػػاىج ؿبػػددة وعمليػػات  –
والثقافيػػػػػة تفاعػػػػػل وأنشػػػػػطة مربؾبػػػػػة داخػػػػػل الفصػػػػػوؿ الدراسػػػػػية وخارجهػػػػػا علػػػػػى صبيػػػػػع اؼبسػػػػػتوايت الدراسػػػػػية والفنيػػػػػة 

 .5واالجتماعية والرايضية وغًنىا ...

سػة مؤسسػة أنشػأىا اجملتمػع لرتبيػة أبنائػو تربيػة مقصػودة وـبطػط ؽبػا تنتقػل بواسػطتها الثقافػة اػباصػة ابعبماعػػة اؼبدر  –
 .6لتحاف  بذلك على تراثهايدة دايطة وبطرؽ تقبلها وترضيها إىل األجياؿ اعب

هػي تتضػمن من خبلؿ صبلة التعاريف اؼبذكورة نستطيع أف نقوؿ أف اؼبدرسػة ىػي مؤسسػة اجتماعيػة منظمػة ف
واجبػات وحقػوؽ األفػراد، وىػي ضػرورة اجتماعيػة عبػأ إليهػا اجملتمػع إلشػباع حاجػات أفػراده نفسػيا واجتماعيػا وتربػواي 

 ومعرفيا لعجز األسرة عن أتديتها لتعقد اغبياة وتطورىا.
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 وهبػػذا يبكػػن تعريػػف اؼبدرسػػة علػػى أهنػػا مؤسسػػة اجتماعيػػة تكمػػل الػػدور الػػذي تقػػـو بػػو األسػػرة وتػػزود الطفػػل
 ابؼبهارات واػبربات االجتماعية والعلمية واؼبهنية إىل درجة التأىيل االجتماعي اؼبقبوؿ.

 اثنيا: خصائص ادلدرسة:

 من بٌن خصائص اؼبدرسة نذكر:

اؼبدرسػػة بيئػػة تربويػػة موسػػعة  فهػػي مل تعػػد مكػػاان للتعلػػيم فقػػط ونقػػل اؼبعلومػػات إىل األفػػراد وحشػػو عقػػوؽبم ابؼبعػػارؼ  -
ة األفػػراد أو الفػػرد مػػن صبيػػع مكوانتػػو )العقػػل واعبسػػم والػػنفس والػػروح(، وىنػػا ربػػاوؿ اؼبدرسػػة أف بقػػدر مػػا هتػػتم برتبيػػ

تكوف بيئة تربوية ينشأ فيها الفرد متزف الشخصية مضبوط العواطف عارفا ما عليو وما لو من حقوؽ وواجبات قػادرا 
ذ ومداركهم وتصػل حاضػرىم دباضػيهم على خدمة نفسو وؾبتمعو، كما تعمل اؼبدرسة كذلك على توسيع أفق التبلمي

 يف وقت قصًن ما بلغتو البشرية عرب آالؼ السنٌن.وتقدـ إليهم 
 اؼبدرسة رباوؿ أف تصفي ما يعلق ابلتلميذ من الفساد وزبلق لو جوا مشبعا ابلفضيلة والتقوى واالستقامة. -
دبػػػا ىبلػػػق واقعػػػا اجتماعيػػػا  تسػػػعى إىل توحيػػػد ميػػػوؿ واذباىػػػات التبلميػػػذ وصػػػهرىا علػػػى ذلػػػك حسػػػب فلسػػػفة اجملتمػػػع -

مناسبا للحراؾ االجتماعي القػائم علػى التعػايش والتفػاىم واحػرتاـ اآلخػر وتفسػ  ؽبػم ؾبػاؿ التواصػل والتشػابو الثقػايف 
 .1فيما بينهم

 اثلثا: عوامل ظهور ادلدرسة:

 من بٌن العوامل اليت ساعدت على ظهور اؼبدرسة ما يلي:

 ( غزارة الرتاث الثقايف:1

ًن اإلنسػػاف وازدايد اؼبعرفػة أصػب  مػػن الصػعب عليػو أف ينقػػل ثقافتػو الغزيػرة مػػن جيػل إىل جيػػل دوف نتيجػة لتغػ
أف يكوف لو مؤسسة تػؤدي ىػذه اؼبهمػة اعبليػة فوجػدت اؼبػدارس واؼبعلمػوف ليكونػوا حلقػة اتصػاؿ بػٌن الػرتاث الثقػايف 

 واألجياؿ الناشئة.
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 ( تعقد الرتاث الثقايف:2

ؼبعػػػارؼ اؼبتحصػػػل عليهػػػا لػػػدى اإلنسػػػاف أدى إلػػػة تعقيػػػد ىػػػذا الػػػرتاث وذلػػػك لتنػػػوع إف غػػػزارة الػػػرتاث وكثػػػرة ا
معارفػػو، فكلمػػا تقػػدـ اإلنسػػاف وتطػػور اتسػػعت بيئتػػو وانتشػػرت وكثػػرت مشػػاكلها وازداد نتاجػػو الفكػػري الشػػيء الػػذي 

 أدى إىل صعوبة نقل الرتاث من جيل إىل آخر فربزت ضرورة وجود اؼبدرسة لنقل الرتاث وتدريسو.

 استنباط اللغة ادلكتوبة:( 3

أدى ىػػػذا إىل أف أصػػػب  علػػػى الناشػػػئٌن لزامػػػا أف يتعلمػػػوا ىػػػذه اللغػػػة بغيػػػة اإلطػػػبلع علػػػى الػػػرتاث اغبضػػػاري 
 .1والثقايف وىذه مسألة تقع على عاتق اؼبدرسة

 رابعا: دور ادلدرسة يف العملية التعليمية:

 ن خبلؿ:تلعب اؼبدرسة دورا ابرزا يف عملية تعليم الطفل وذلك يتض  م

واؼبعػػػارؼ واػبػػػربات واؼبهػػػارات البلزمػػػة لػػػو وتعليمػػػو كيفيػػػة توضػػػيفها يف حياتػػػو تزويػػػد الطفػػػل أو التلميػػػذ ابؼبعلومػػػات  -
 العملية.

إكساب الطفل أو التلميذ كيفية استخداـ مهاراتو وقدراتو يف حل مشكبلتو وتنمية نفسػيتو وشخصػيتو وؾبتمعػو، إذ  -
 يمية.يعد ىذا جزءا مهما يف العملية التعل

 نقل ثقافة اجملتمع للتلميذ وتبسيطها وتفسًنىا لو. -
إعػػػداد التلميػػػذ للمسػػػتقبل مػػػن خػػػبلؿ تعريػػػف التبلميػػػذ ابؼبتغػػػًنات واؼبسػػػتجدات االجتماعيػػػة والثقافيػػػة والتكنولوجيػػػة  -

 وغًنىا وتفسًنىا ؽبم وبياف إهبابياهتا وسلبياهتا.
على فهم نفسو والبيئػة ايطػة ودبػا يػنعكس إهبػااب علػى مبػوه  تزويد التلميذ ابؼبعلومات الصحيحة واؽبادفة دبا يساعده -

 العقلي والنفسي واالجتماعي.
 توسيع الدائرة االجتماعية للتلميذ. -
إعداد التلميذ للتصرؼ وفقا لػؤلدوار الػيت يقػـو هبػا العضػو الراشػد يف اجملتمػع مػن خػبلؿ تعليمػو اؼبهػارات واؼبعلومػات  -

 اجملتمع أو اليت ينبغي أف يعمل هبا. اؼبتعلقة ابلطريقة اليت يعمل هبا
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 مساعدة التبلميذ على التكيف السليم مع بيئتهم وؾبتمعهم. -
 توفًن بيئة تنافسية للتلميذ مع أقرانو وباوؿ فيو إبراز نفسو وشخصيتو ليناؿ مركزا مرموقا بينهم. -
لفرديػػة بيػػنهم والعمػػل علػػى اكتشػػاؼ االىتمػػاـ دبيػػوؿ التبلميػػذ ورغبػػاهتم وحاجػػاهتم وقػػدراهتم واسػػتعداداهتم وابلفػػروؽ ا -

 اؼبوىوبٌن واؼببدعٌن.
إزالة الفوارؽ االجتماعية بٌن التبلميذ جبلوسهم مع بعضهم يف الصػف الدراسػي نفسػو وعلػى مقاعػد الدراسػة نفسػها  -

 فبا يقلل درجة االختبلؼ بينهم فيما يتعلق أبمباط سلوكهم واذباىاهتم وقيمهم.
 .1اط السلوكيةمساعدة التلميذ على اكتساب األمب -

 خامسا: أشكاؿ ادلدرسة وأنواعها يف العصر احلديث:

سبيػػزت اؼبدرسػػة يف العصػػر اغبػػديث بتغػػًنات كبػػًنة وكثػػًنة صػػاحبتها علػػى مػػر الػػزمن األمػػر الػػذي صػػاحبو أيضػػا 
ومبػو تغيًن شامل يف النظر إىل اؼبدرسة كوهنا كمؤسسػة تعليميػة، ولعػل مػن أىػم ىػذه التغػًنات التقػدـ العلمػي اؼبػذىل 

اغبركػػات التحريريػػة وظهػػور االذباىػػات الديبقراطيػػة علػػى أف ىػػذا األخػػًن أسػػهم إسػػهاما كبػػًنا يف نشػػر العلػػم والتعلػػيم 
بػػذكائهم ووجػػوب تكػػافؤ الفػػرص، وتعميمػػو ألف الديبقراطيػػة تػػؤمن بعػػدة مبػػادئ منهػػا: تقػػدير قيمػػة األفػػراد واإليبػػاف 

ألفػػػراد للحصػػػوؿ علػػػى أقصػػػى مػػػا تؤىلػػػو ؽبػػػم مػػػواىبهم وقػػػدراهتم وىػػذا يسػػػتلـز ابلضػػػرورة فػػػت  أبػػػواب اؼبػػػدارس لكافػػػة ا
 .2وابلتايل وجب على الدولة أف توفره بل أصب  واجبا على األفراد حبيث يعاقبوف عليو إذا قصروا فيو

 ىذا وقد ظهرت أشكاؿ ثبلثة للمدرسة عكست اذباىات تربوية وفلسفية معينة وىي:

 ( ادلدرسة التقليدية:1

ؼبعلم يؤمن إيباان عميقا ابغبف  واالسػتظهار وىدفػو مػن التعلػيم ىػو اؼبعرفػة اللفظيػة واإلغػراؽ يف ىذه اؼبدرسة ا
فيهػػػا دوف العنايػػػة جبوانػػػب التطبيقػػػات العمليػػػة ويف ىػػػذه اؼبػػػدارس ال يػػػزاؿ الرتكيػػػز منحنيػػػا علػػػى حفػػػ  الػػػدروس الػػػيت 

 علم عبارة عن صفحة ىي أف الطفل اؼبتنظمت تنظيما منطقيا والفلسفة الغالبة على ىذه اؼبدرسة 
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بيضػػاء وابلتػػايل فغنهػػػا أتخػػذ ابؼبفػػػاىيم واؼبصػػطلحات القديبػػػة للرتبيػػة، فاؼبدرسػػػة التقليديػػة تعػػػىن بعقػػل التلميػػػذ 
ونقل الرتاث الثقايف على اعتبار أف التبلميػذ ىػم أوعيػة ىػذا الػرتاث دوف ذبديػد أو ابتكػار أو تطػوير، كمػا أهنػا تغفػل 

 .1ما بٌن األطفاؿ من فروؽ فردية

 ( ادلدرسة النشيطة:2

ذبعل ىذه اؼبدرسػة الطفػل أو اؼبػتعلم ؿبػور اىتمامهػا فهػي تعتػرب الطفػل خػًنا بطبيعتػو وىػي تؤكػد أف الطفػل لػو  
كيػػػػاف وشخصػػػػية وميػػػػوؿ وقػػػػدرات واىتمامػػػػات ولػػػػذلك فاؼبدرسػػػػة تسػػػػتطيع تنميػػػػة اعبوانػػػػب اؼبختلفػػػػة للطفػػػػل عقليػػػػا 

 وجسميا وروحيا وانفعاليا واجتماعيا وصباليا.

مػػا اعتػػربت أف اىتمامػػات التبلميػػذ إمبػػا ىػػي مصػػادر مبػػوه العقلػػي لػػذلك فػػإف التعلػػيم يػػتم عػػن طريػػق العمػػل ك
واؼبمارسػػة والتعبػػًن واالبتكػػار وكػػذلك علػػى التعػػاوف يف التخطػػيط وحػػل اؼبشػػكبلت كمػػا تػػؤمن بضػػرورة ربػػط اؼبدرسػػة 

 ة، واؼبعسكرات الدراسية.ابجملتمع عن طريق عدة وسائل منها: الرحبلت التعليمية، البحوث الفردي

 ( مدرسة اجملتمع:3

ذىب رجاؿ الرتبية إىل أف انعزاؿ التعليم عػن اغبيػاة وعػن اجملتمػع الػي ال هبػد مػا يػربره وقػد توصػلوا إىل عػدة 
 حقائق وىي:

 إىل تنميػػة التقػػدـ االجتمػػاعي يف تبلميػػذىا كبػػو مسػػتقبل أفضػػلاؼبدرسػػة سػػوؼ تفشػػل يف أتديػػة وظيفتهػػا إذا مل تعمػػد  -
 وانطبلقا من الرتاث الثقايف للمجتمع.

تقػػػدـ اعبماعػػػة الػػػيت تػػػؤمن ابغبريػػػة والديبقراطيػػػة وال يبكػػػن أف يتحقػػػق ىػػػذا إال أف أصػػػب  األطفػػػاؿ والشػػػباب أعضػػػاء  -
 مسؤولٌن يف تقدـ ؾبتمعاهتم.

شػػطة الػػيت إف الشػػباب لػػن يصػػبحوا أعضػػاء متحملػػٌن لكافػػة اؼبسػػؤوليات اؼبلقػػاة علػػى عػػاتقهم إال إذا عرفػػوا بعػػض األن -
 .2ترضي ميوؽبم وتتميز ابالبتكار واالجتماعية
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أصػبحت يف مقدمػة اىتمامػات ىػذه اؼبدرسػة، فمدرسػة  ةومن ىنػا يتضػ  أف اغباجػات اإلنسػانية واالجتماعيػ
اجملتمػػع تسػػتهدؼ الصػػفات اإلنسػػانية يف تبلميػػذىا وإشػػراؾ األىػػايل يف رسػػم السياسػػة اؼبدرسػػية وزبطػػيط براؾبهػػا أو 

دراسػػة يف اؼبػػنهج حػػوؿ العمليػػات أو اؼبشػػكبلت الرئيسػػية يف اغبيػػاة وجعػػل مرافػػق الدراسػػة أو اؼبدرسػػة تنظػػيم ؿبػػور ال
مركػػػػزا لنشػػػػاط األىػػػػايل مػػػػن صبيػػػػع األعمػػػػار، كمػػػػا اعتػػػػربت مدرسػػػػة اجملتمػػػػع اؼبعلػػػػم موجهػػػػا وـبرجػػػػا والتلميػػػػذ فبارسػػػػا 

 ؼبشروعات اجتماعية.

 سادسا: وظائا ادلدرسة:

جانب األسػرة عػدة أدوار ؽبػا وزهنػا التػارىبي وإذا مػا نظػران إىل ىػذه الوظػائف  اؼبدرسة كمؤسسة اجتماعية إىل
أو األدوار قبػػػػػدىا متعػػػػػددة فمنهػػػػػا مػػػػػا ىػػػػػو تربػػػػػوي وتعليمػػػػػي مث إداري، ومنهػػػػػا مػػػػػا ىػػػػػو اجتمػػػػػاعي، أمػػػػػين، تكػػػػػويين، 
ة إيػػػػديولوجي، إرشػػػػادي، تػػػػوجيهي، ثقػػػػايف، تواصػػػػلي، اقتصػػػػادي، ...اخل(، وقػػػػد اختلػػػػف يف ضػػػػبط وظػػػػائف اؼبدرسػػػػ

اؼبعاصػػػرة ويبكػػػن تقسػػػيم وظائفهػػػا ابلنسػػػبة للمجتمػػػع يف )نقػػػل تػػػراث األجيػػػاؿ وتصػػػنيف تلػػػك الوظػػػائف للمدرسػػػة 
السػػػابقة إىل الناشػػػئة، التبسػػػيط، التطهػػػًن، تنسػػػيق التفاعػػػل االجتمػػػاعي والتوحيػػػد بػػػٌن ـبتلػػػف النمػػػو العقلػػػي،  النمػػػو 

 .1االجتماعي، النمو النفسي، النمو الروحي واػبلقي

 وظائف اؼبدرسة وىي: وأبرزارة إلف بعض ويبكن اإلش

 الوظيفة التعليمية التكوينية:( 1

القراءة والكتابة واغبسػاب مػع إكسػاهبم وتلقيػنهم اؼبعػارؼ يف إطار ىذه الوظيفة تقـو اؼبدرسة بتعليم األطفاؿ 
د اؼبخصصة لكل مسػتوى الدينية والتارىبية واألدبية والعلمية واللغوية، عرب برامج ومقررات ؿبددة حسب ـبتلف اؼبوا

وبشػػكل تػػدرهبي ابتػػداء مػػن التعلػػيم األويل إىل التعلػػيم العػػايل مػػرورا ابألساسػػي واإلعػػدادي الثػػانوي، وهتػػدؼ اؼبدرسػػة 
بشكل عاـ خبلؿ ىذه الوظيفة تعليم وتكوين الفرد بشكل هبعلػو منػدؾبا يف اغبيػاة العامػة ومتفتحػا علػى اآلخػر كمػا 

 األوؿ يف اىتمامات اؼبربٌن والقائمٌن على اؼبدرسة. ربتل الوظيفة التعليمية اؼبركز

 ( الوظيفة الرتبوية:2
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للمدرسػػػػة وظيفػػػػة تربويػػػػة اسػػػػتمدهتا مػػػػن األسػػػػرة تتجلػػػػى يف تربيػػػػة األطفػػػػاؿ تربيػػػػة ذبعلهػػػػم وبرتمػػػػوف ؾبتمعػػػػاهتم 
جهػا أصػبحت ويندؾبوف يف ـبتلف اؼبؤسسات االجتماعية األخرى كما أف اؼبدرسة وبفضػل الفلسػفة الرتبويػة الػيت تنت

هتػػتم برتبيػػة العقػػل واعبسػػد والعاطفػػة وبفضػػلها يكتسػػبوف قيمػػا إنسػػانية تتػػأقلم مػػع متطلبػػات اجملتمػػع، وىكػػذا ربػػاوؿ 
اؼبدرسػػة اغبديثػػة أف تكػػوف بيئػػة تربويػػة ينشػػأ فيهػػا الطفػػل ليكػػوف صػػحي  اعبسػػم، صػػحي  العقػػل، مضػػبوط العاطفػػة، 

جبػات، قػادرا علػى أداء عملػو فيتقنػو وخدمػة نفسػو ووطنػو عػن متزف الشخصية، عارفا دبا لو وما عليو من حقػوؽ ووا
 .1طريق ىذا العمل عارفا حق وطنو وحق إنسانيتو

 ( حوؿ وظائف اؼبدرسة إضافة إىل األسبق:M. Fosterواستنادا إىل ما أشار إليو ماري فوسرت )

 ( الوظيفة التقوميية:3

صبلػػة مػػن اؼبعػػارؼ فبلبػػد مػػن التقػػوَل ؼبػػدى التحصػػيل  نظػػرا للوظيفػػة التعليميػػة الػػيت تتمثػػل يف اكتسػػاب اؼبػػتعلم
اؼبعػػريف والتقػػوَل يف العمليػػة التعليميػػة ال يتضػػمن اعبانػػب اؼبعػػريف فحسػػب بػػل يتعػػدى إىل اعبوانػػب الشخصػػية للمػػتعلم 
الػػػيت تسػػػعى اؼبدرسػػػة إىل تنميتهػػػا كالقػػػدرات االجتماعيػػػة والنفسػػػية واعبوانػػػب االنفعاليػػػة واػبلقيػػػة والػػػيت تسػػػاعد علػػػى 

لنجاح يف اغبياة االجتماعية للطفل وذلػك ألف ىػدؼ اؼبدرسػة لػيس قبػاح التلميػذ دبعارفػو ومعلوماتػو ومهاراتػو الفنيػة ا
فقػػط بػػػل البػػػد مػػػن قباحػػػو يف إقامػػػة عبلقػػػات إنسػػػانية واجتماعيػػػة مػػػع اآلخػػػرين وأف يكػػػوف عملػػػو قائمػػػا علػػػى أسػػػس 

يف التحصيل الدراسي إال أنو قػد يعػاٍل مػن بعػض  ومبادئ خلقية واجتماعية، فمن اؼبمكن أف يكوف التلميذ متقدما
اغباالت اػباصة كاػبجل مثبل والذي يفسػره اؼبعلمػوف ابلػنقص يف النمػو االجتمػاعي وابلػرغم مػن أف بعػض اآلابء ال 
يهمهػػم يف التقػػارير الدراسػػية إؿ التحصػػيل الدراسػػي إال أف اؼبدرسػػة ينبغػػي أف تضػػمن يف تقاريرىػػا إف األسػػرة تقييمهػػا 

 نب السلوكية.للجوا

 ( وظيفة التطبيع االجتماعي )التنشئة االجتماعية(:4

تعػػػػد اؼبدرسػػػػة اجملػػػػاؿ األمثػػػػل إلعػػػػداد اؼبتعلمػػػػٌن للحيػػػػاة االجتماعيػػػػة ابإلضػػػػافة إىل اؼبعػػػػارؼ واؼبعلومػػػػات الػػػػيت 
زيػػد مػػن يتلقاىػػا، فاؼبدرسػػة توسػػع الػػدائرة االجتماعيػػة للطفػػل حيػػث يلتقػػي جبماعػػة جديػػدة مػػن الرفػػاؽ وفيهػػا يػػتعلم اؼب
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اؼبعػػػػػايًن االجتماعيػػػػػة يف شػػػػػكل مػػػػػنظم ويػػػػػتعلم أدوارا اجتماعيػػػػػة جديػػػػػدة، فهػػػػػو يػػػػػتعلم اغبقػػػػػوؽ والواجبػػػػػات وضػػػػػبط 
 .1االنفعاالت والتوفيق بٌن حاجاتو وحاجات الغًن ويتعلم التعاوف واالنضباط السلوكي

يف ذلػك اؼبدرسػة  فحسب بػل تقاظبهػافمهمة التطبيع واإلدماج االجتماعي ليست عملية قاصرة على األسرة 
حبكػػم كوهنػػا نظامػػا اجتماعيػػا وجػػزءا مػػن النظػػاـ االجتمػػاعي األكػػرب وىػػو اجملتمػػع فتتػػأثر بػػو مػػن خػػبلؿ القػػيم واؼبعػػايًن 

 والعادات والتقاليد وتؤثر فيو من خبلؿ تشكيل النشئ.

 ( وظيفة رعاية الطفل:5

عاه وهتتم بػو وحباجاتػو اؼبختلفػة، فػإف إذا كانت األسرة ىي أوؿ اؼبؤسسات اليت تستقبل الطفل منذ والدتو فرت 
اؼبدرسػػة ىػػي مػػن تليهػػا مباشػػرة فتسػػتقبلو يف سػػن السادسػػة مػػن عمػػره فتتكفػػل بتعليمػػو وتربيتػػو وتتػػوىل تنميػػة ـبتلػػف 
القػػدرات الفكريػػة واػبلقيػػة واالجتماعيػػة لديػػو حػػن يصػػل إىل سػػن االلبػػراط يف اغبيػػاة االجتماعيػػة فيقضػػي فيهػػا يوميػػا 

 .2تعاملو مع أقرانو ويف فبارسة نشاطات ثقافية واجتماعية ورايضية وفنيةساعات طويلة يف 

 سابعا: أىداؼ ادلدرسة اجلزائرية:

تبعػػػا عبملػػػة الوظػػػائف الػػػيت تقػػػـو هبػػػا اؼبدرسػػػة يف أي ؾبتمػػػع والػػػيت ينبغػػػي أف تكػػػوف انقلػػػة لثقافتػػػو عػػػرب أجيالػػػو 
 إرساء اؼبقومات االجتماعية اجملتمعية السائدة.واافظة على الرتاث التارىبي واغبضاري واالجتماعي لو ودعم 

الػيت أوجػدت اؼبدرسػة كمؤسسػة تعليميػة وتربويػة تلقػن األجيػاؿ الناشػئة  تواجملتمع اعبزائري واحد من اجملتمعا
أسس السيادة الوطنية واؼبقومات اعبزائرية، من أولوايهتا إعداد جيل حامل للمبػادئ الوطنيػة العربيػة اإلسػبلمية، وواع 

س الشخصية الوطنية التارىبية واغبضػارية، وعليػو تكػوف أىػداؼ اؼبدرسػة اعبزائريػة عديػدة ال يبكػن حصػرىا لكػن أبس
 .3دالة االجتماعيةنشًن إىل أبرزىا وأنبها وىي مبدأ اعبزأرة والتعريب والع

ء علػػػػى آير يقصػػػػد هبػػػا بعػػػػث الطػػػابع اعبزائػػػػري األصػػػيل يف أىػػػػداؼ التعلػػػيم وقيمػػػػو ومتطلباتػػػو والقضػػػػا ( اجلػػػزأرة:1
 العناصر الدخيلة اؼبستمدة من اجملتمعات والثقافات اليت ال سبت لثقافة اجملتمع اعبزائري بصلة.
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وجزأرة نظاـ التعليم وخططو وبراؾبو دوف االمتناع من اإلطبلع واالستفادة من ذبارب الغػًن وجػزأرة اإلطػارات 
 والكفاءات من معلمٌن ومربٌن وخرباء الرتبية والتعليم.

 ويقصد بو جعل اللغة العربية لغة علم معرفة ابعتبارىا اللغة الوطنية وإحدى مقومات اجملتمع. التعريب:( 2

يقصد هبا إسحة فرص متكافئػة عبميػع األطفػاؿ يف التعلػيم وتعمػيم اؼبػدارس يف صبيػع أرجػاء  ( العدالة االجتماعية:3
 الوطن وؾبانية التعليم.

 ـ التعليمي يف اجلزائر:اثمنا: سياسة التعليم ومراحل النظا

يعيش اجملتمع عصر التحوالت والتغًنات االقتصادية واالجتماعية والعلميػة فبػا يسػتوجب تغػًن وتطػور وربسػن 
وضػػماف أكثػػر سػػيادة وأكثػػر اسػػتقبللية وىػػذا يتحقػػق مػػن خػػبلؿ وضػػع سياسػػة تعليميػػة والتخطػػيط ؽبػػا برسػػم صػػورة 

لعامػػة للمجتمػػع وابلػػرتاث الثقػايف وأمبػػاط اؼبعيشػػة، إف إعػػداد القػػوى اإلنسػاف النمػػوذجي اؼبػػراد تكوينػػو وفقػا ألىػػداؼ ا
البشػػرية ال يػػتم إال عػػن طريػػق التخطػػيط الرتبػػوي، فػػالتخطيط الرتبػػوي يهػػدؼ إىل اسػػتغبلؿ القػػوى البشػػرية يف اجملتمػػع 

يػق أكػرب قػدر مػن ربقعل صبيع مستوايهتا ويف مراحل مبوىا اؼبختلفة ويف نوعيات تعليمها اؼبتنػوع اسػتغبلال يػؤدي إىل 
 .1الكفاية لكل فرد يف ىذه القوى البشرية

وأمػػاـ  ضفقػد وجػدت اعبزائػر نفسػها غػداة االسػتقبلؿ أمػاـ مشػػاكل عديػدة مػن تفشػي لؤلميػة والفقػر واألمػرا
ربصػػيل تعليمػػي أجنػػيب بعيػػد كػػل البعػػد عػػن اؼببػػادئ الوطنيػػة واؼبقومػػات األساسػػية اعبزائريػػة العربيػػة واإلسػػبلمية، فكػػاف 

من النهوض ابؼبنظومة التعليمية حن تتمكن الدولة من مواكبة التقػدـ العلمػي والتكنولػوجي يف العػامل وأف ذبعػل  البد
قطاع الرتبية والتعليم قطاعا إسرتاتيجيا ومن أولويػة األولػوايت ابت مػن الضػروري أف توليػو كػل العنايػة وأف تسػخر لػو  

ويػػة اعبزائريػػة يف نصوصػػها ومواثيقهػػا الرظبيػػة ترسػػف القػػيم اؼبتمثلػػة كػػل الوسػػائل واإلمكانيػػات لػػذلك قبػػد اؼبنظومػػة الرتب
 :2يف

 ذبسيد البعد الوطين. -
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 ؾبانية التعليم. -
 التأثر ابلتطورات العلمية والتكنولوجية. -

 وبناءا على ىذا اتبعت إسرتاتيجية لتحقيق أىدافها على الوجو التايل:

 لقطاع العاـ.اعتبار النظاـ الرتبوي نظاما وطنيا يقـو على أساس ا -
 جعل اؼبنظومة الرتبوية وحدة متكاملة ومتناسقة ومنسجمة يف صبيع مراحلها وأطوارىا. -
 اعتبار التعليم اور األساسي يف العملية التعليمية والرتبوية. -
 توفًن الوسائل التعليمية لتحقيق أىداؼ اؼبنظومة. -
 بناء مناىج على النشاطات التعليمية بدؿ مواد التدريس. -
 ة اإلدارة الرتبوية.عصرن -
 تفت  اؼبنظومة الرتبوية على ايط الدويل. -
 إنشاء نواة رايدية دائمة لتعبئة اؼبوارد البشرية والتكوينية. -
 تعزيز مصداقية اؼبؤسسة الرتبوية. -

وتعتػػرب ىػػذه العناصػػر صبلػػة مػػن اإلسػػرتاتيجيات الػػيت سػػطرهتا اؼبنظومػػة الرتبويػػة مػػن أجػػل الوصػػوؿ إليهػػا وربقيػػق 
 ا اليت تبقى الشغل الشاغل لكل العاملٌن واؼبهتمٌن بقطاع الرتبية والتعليم.غاايهت

 اتسعا: ىيكلة ادلنظومة الرتبوية اجلزائرية:

الػػيت يبػػر هبػػا التلميػػذ ووصػػوال إىل مسػػتوى علمػػي وثقػػايف يبكنػػو مػػن فبارسػػة دوره  ةابلرجػػوع إىل اؼبراحػػل التعليميػػ
 ، وىي:1يف اعبزائر يضم ثبلث مراحلالفعاؿ يف اجملتمع قبد أف النظاـ الرتبوي 

 مرحلة التعليم األساسي )االبتدائي(. -
 مرحلة التعليم الثانوي. -
 مرحلة التعليم العايل. -
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 عاشرا: التوجيو ادلدرسي ودوره يف العملية التعليمية:

تقبلي، وبتاج الفرد إىل اؼبساعدة اليت تسم  لػو إبتبػاع اؼبسػلك الػذي يسػم  لػو ابلتفػت  وربقيػق مشػروعو اؼبسػ
فالتلميػػذ يف حياتػػو اؼبدرسػػية يف حاجػػة إىل تلػػك اؼبسػػاعدة الػػيت تسػػم  لػػو بتحقيػػق نػػوع مػػن التوافػػق بػػٌن الطموحػػات 

 واؼبيوؿ والرغبات الفردية واؼبسلك الذي هبب أف يسلكو أو يرغب فيو.

و وربديػد فتوجيو وإرشػاد طفػل ىػو عمليػة لفهػم إمكانياتػو وقدراتػو واسػتعداداتو واسػتخدامها يف حػل مشػكبلت
أىدافو ووضع خطط حياتو اؼبستقبلية من خبلؿ فهمػو لواقعػو وحاضػره ومسػاعدتو يف ربقيػق أكػرب قػدر مػن السػعادة 

 .1والكفاية من خبلؿ ربقيق ذاتو والوصوؿ إىل أقصى درجة من التوافق بشقيو الشخصي واالجتماعي

يسػػػاعده علػػػى ذبػػػاوز مشػػػكبلتو النفسػػػية  فالتلميػػػذ يف اؼبؤسسػػػة الرتبويػػػة خػػػبلؿ العمليػػػة التعليميػػػة وبتػػػاج ؼبػػػن 
كاػبجػػل واالضػػطراب النفسػػي واالنطػػواء الػػيت يبكػػن أف تعرقػػل مسػػاره الدراسػػي، فيعمػػل مستشػػار التوجيػػو اؼبدرسػػي 
على توجيهو وفقا لقدراتو وإمكانياتو ليمكنو من النجاح والتحصيل الدراسي، إضافة إىل ذلػك يقػـو بتحليػل النتػائج 

 وؼ عند مسببات الرتاجع اغباصل ووضع اغبلوؿ اؼبمكنة لتداركو.الدراسية للتلميذ والوق

كما أف عبلقػة التلميػذ ابؼبرشػد تتعػدى اإلطػار اؼبدرسػي ذلػك ألنػو يبحػث يف اؼبشػكبلت االجتماعيػة الػيت ال 
  يبكػػن فصػػلها أبي حػػاؿ مػػن األحػػواؿ عػػن اغبيػػاة الدراسػػية للتلميػػذ نظػػرا ؼبػػا يلعبػػو اجملػػاؿ األسػػري مػػن أتثػػًن ابلػػغ علػػى

التعليميػة )اؼبدرسػة( واألسػرة، إف شخصية التلميذ ومبوه النفسي واالنفعايل، فيشكل بذلك حلقة وصل بٌن اؼبؤسسة 
التوجيػػو اؼبدرسػػي مشػػروع ينبغػػي أف يفخػػذ لػػدى تطبيقػػو رغبػػات األىػػل أوال مث اؼبعلومػػات الػػيت يقػػدمها اؼبعلمػػوف عػػن 

 .2ؿ مرحلة الدراسةالطفل يف البطاقة اؼبدرسية اليت ينبغي أف ترافقو طوا

وؽبذا ال يبكن أف تعترب تربية الطفل واالىتماـ بنجاحو الدراسي وتوفيقو اؼبستقبلي حكرا على األسػرة وحػدىا 
وال وظيفة للمدرسة دبفردىا، وإمبا ىو مشروع مشرتؾ بينهما للوصوؿ ابلتلميذ إىل ىدفو يلعب فيو مستشػار التوجيػو 

 دورا مهما.

 

                                                           

 .07، ص 1999، مركز اإلسكندرية للكتاب، 1د. سهًن كامل أضبد: التوجيو واإلرشاد النفسي، ط -1
 .746رونيو اوبيًن: اؼبرجع السابق، ص  -2



 ادلدرسة الفصل الثالث:
 

69 
 

 التوجيو واإلرشاد النفسي يهدؼ إىل:وعليو يبكن أف نقوؿ أف 

إكساب التلميذ القدرة على توجيو ذاتػو دوف االعتمػاد يف ىػذا علػى شػخص آخػر وذلػك مػن خػبلؿ عمليػة التوجيػو  -
الػػػػيت تسػػػػم  لػػػػو إبدراؾ حقيقػػػػة نفسػػػػو والعػػػػامل اػػػػيط بػػػػو، فيصػػػػب  بػػػػذلك التوجيػػػػو يف أعلػػػػى صػػػػورة تعلمػػػػا واكتسػػػػااب 

 الذباىات وفلسفة خاصة.
ىل أقصػػػى درجػػػة مػػػن درجػػػات النمػػػو والنضػػػج فيسػػػتطيع التلميػػػذ أف يصػػػل إليهػػػا وفقػػػا إلمكانياتػػػو اؼبختلفػػػة الوصػػػوؿ إ -

وتسػػم  لػػو أبف وبقػػق ذاتػػو أي يقػػـو ابلػػدور الػػذي يتصػػوره لنفسػػو يف ؾبػػاالت اغبيػػاة اؼبختلفػػة يف الدراسػػة أو اغبيػػاة 
 االجتماعية بصورة عامة.

بلئمة ؽبم والتغلب على الصعوابت الػيت تعرتضػهم يف دراسػتهم ويف اغبيػاة مساعدة التبلميذ يف اختيار نوع الدراسة اؼب -
 الدراسية بوجو عاـ.

 اؼبتابعة النفسية للحاالت اػباصة اليت تعاٍل اضطراابت سلوكية. -
 التقوَل البيداغوجي لنتائج التبلميذ ووضع اغبلوؿ اؼبمكنة للتأخر الدراسي اغباصل. -
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 خالصة:

ىدا الفصل يتض  لنا أف اؼبدرسة ال تقل أنبيتها عن األسرة  فاألىداؼ واحدة واألدوار واحدة  من ما تقدـ يف
متكاملة واػبامة األولية لكليهما ىي الطفل الذي تسعى كل مؤسسة منها إىل تشكيلو وتطبيعو ابلصورة اليت زبلق 

بل تعجز عن بعد أف تعقدت أمور اغبياة منو مواطنا صاغبا ومهمة اؼبدرسة  ال تستطيع األسرة  القياـ هبا وحدىا 
وضعفت سلطة قيم األسرة وزبلت عن كثًن من مسؤولياهتا  ؼبؤسسات اجملتمع  األخرى  وصارت اؼبدرسة ىي 

 اؼبؤسسة الوحيدة القادرة على إسحة الفرص الكافية للتبلميذ إلكساهبم اػبربات التعليمية . 
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 دتهيد:

يعترب التعلم من أىم اؼبقومات واؼبؤشرات الػيت يقػاس عليهػا مػدى تقػدـ الػدوؿ واجملتمعػات وتطورىػا حيػث أف 
تطور ىذه األخًنة مرتكز ابلدرجة األوىل على ـبرجات العملية التعليمية سػواء مػن أشػخاص وكفػاءات مكونػة قػادرة 

ية للعلـو اؼبتمثلة يف التطػور التكنولػوجي لؤلجهػزة وغًنىػا والػيت على النهوض دبجتمعاهتا أو من خبلؿ اؼبنتجات اؼباد
 عناصر ىذه العملية بصفة خاصة.تقدـ دورا فاعبل يف تطوير العلم وابلتايل تقدـ الدوؿ بصفة عامة وتقدـ 

كما أف التعاوف بػٌن األسػرة واؼبدرسػة هبعػل خطػة العمػل الرتبػوي التعليمػي مشػرتكة بينهمػا علػى ضػوء اعتمػاد 
اؼ مشػػرتكة بػػٌن اؼبؤسسػػتٌن والتعػػاوف بػػٌن ىػػاتٌن اؼبؤسسػػتٌن وبقػػق حػػق أدٌل مػػن الفهػػم اؼبتبػػادؿ وعػػدـ التنػػاقض أىػػد

األكثػػر تطػػورا،  الػػذي كثػػًنا مػػا يػػؤدي إىل نػػوع مػػن الصػػراع النفسػػي عنػػد اؼبػػتعلم، فليسػػت اؼبدرسػػة دائمػػا ىػػي اؼبؤسسػػة 
عها اؼبدارس نصب أعينهػا، ولػذلك يكػوف يف التعػاوف كما أف األسرة أحياان ال يرتفع مستواىا إىل األىداؼ اليت تض

بينهما ما يسػم  ابلتبلحػق بػٌن ثقػافيت اؼبؤسسػتٌن، لػذلك قبػد النصػوص التشػريعية للنظػاـ الرتبػوي التعليمػي ال زبلػو 
مػػػن اغبػػػث الػػػدائم علػػػى إهبػػػاد فضػػػاء تعػػػاملي لؤلسػػػرة واؼبدرسػػػة ورغػػػم ذلػػػك يبقػػػى الواقػػػع اؼبػػػرتجم اغبقيقػػػي والوحيػػػد 

 التعاوف بينهما. إلشكالية

 أوال: تعريا العملية التعليمية:

 ( العملية:1

صػفة مػػن مواصػفات االختبػػار اعبيػػد ابإلضػافة إىل صػػفة الصػػدؽ والثبػات واؼبوضػػوعية وىػػي العمليػة الػػيت تعػػين 
أف يتصػػف االختبػػار بكػػل مػػن اػبصػػائص التالية:سػػهولة التصػػميم، إمكانيػػة التطبيػػق، والوقػػت الػػبلـز للتطبيػػق، تػػوافر 

علػػػى التطبيػػػق، تػػػوافر األمػػػاف الػػػبلـز للتطبيػػػق، سػػػهولة تقػػػدير الػػػدرجات يف الوقػػػت  لكفايػػػة اؼبطلوبػػػة لػػػدى القػػػائمٌنا
 اؼبخصص لذلك وسهولة تفسًن نتائج االختبار.

 ( التعليمية:2

اصػػطبلح قػػدَل جديػػد، قػػدَل حيػػث اسػػتخدـ يف األدبيػػات الرتبويػػة منػػذ بدايػػة القػػرف  (Didactique) كلمػػة
 اليت يكسبها حن وقتنا الراىن، فالتعليمية يف اللغة العربية مصدر صناعيابلنظر إىل الدالالت  ، وىو جديد17
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لكلمػػػة تعلػػػيم وىػػػذه األخػػػًنة مشػػػتقة مػػػن علػػػم أي وضػػػع عبلمػػػة أو ظبػػػة مػػػن السػػػمات للداللػػػة علػػػى الشػػػيء دوف  
اليػػػػػػػوانٍل  صػػػػػػػفة اشػػػػػػػتقت مػػػػػػػن األصػػػػػػػل (Didactique)إحضػػػػػػػاره، أمػػػػػػػا يف اللغػػػػػػػة الفرنسػػػػػػػية فػػػػػػػإف كلمػػػػػػػة  صػػػػػػػفة 

(Didaktikos)  وتعػػين فلنػػتعلم أي يعلػػم بعضػػنا بعػػض، وقػػد اسػػتخدمت ىػػذه الكلمػػة يف علػػم الرتبيػػة أوؿ مػػرة سػػنة
مػػن قبػػل كػػل مػػن كشػػوؼ ىيلػػنج ورتػػيش  ويف حبػػثهم حػػوؿ نشػػاطات راتػػيش التعليميػػة وقػػد اسػػتخدموا ىػػذا  1613

التطبيقيػػػة واػبػػػربات، كمػػػا اسػػػػتخدمت   اؼبصػػػطل  كمػػػرادؼ لفػػػن التعلػػػيم وكانػػػت تعػػػين عنػػػدىم نوعػػػاف مػػػن اؼبعػػػارؼ
ففي كتابو الديداكتيك الكربى  حيث يرى أنو يعرفنػا ابلفػن العػاـ للتعلػيم يف صبيػع ـبتلػف  1657كامينسكي سنة 

 .1اؼبواد التعليمية، ويضيف أبهنا ليست فن التعليم فقط بل للرتبية أيضا

 اثنيا: عناصر العملية التعليمية )مكوانهتا(:

ة التعليميػػة الرتبويػػة مػػن ؾبموعػػة مػػن العناصػػر واؼبهمػػات الػػيت تقػػـو فيمػػا بينهػػا عبلقػػات تداخليػػة تتكػػوف العمليػػ
تبادليػة تشػكل يف النهايػة نظامػا متكامػل العناصػر وإف عناصػر العمليػة التعليميػة ينبغػي دراسػتها والنظػر إليهػا تفاعلية 

تتمثل أساسا يف مساعدة التلميذ على ربقيػق النمػو يف إطار األىداؼ الرتبوية اليت تسعى ىذه العملية لبلوغها واليت 
السػػوي يف صبيػػع جوانػػب شخصػػػيتو اعبسػػمية والعقليػػة واالجتماعيػػػة واالنفعاليػػة والروحيػػة ليصػػػب  قػػادرا علػػى خدمػػػة 

 ؾبتمعو واؼبسانبة يف تنميتو، ومن بٌن ىذه العناصر ما يلي:

 ادلتعلم )التلميذ(: -1

وجوىرىا، حيث يعرؼ أبنو اور األوؿ واؽبدؼ األخػًن مػن كػل عمليػات والذي يبثل ؿبور العملية التعليمية 
الرتبية والتعليم فهو الذي من أجلو أنشأت اؼبدرسة وذبهزت بكافة اإلمكانيات فبلبػد أف كػل ىػذه اعبهػود الضػخمة 

و ومعارفػو اليت تبذؿ يف شن اجملاالت لصاس التلميذ البد أف يكػوف ؽبػا ىػدؼ يتمثػل يف تكػوين عقلػو وجسػمو وروحػ
 .2واذباىاتو

وقػػد زبتلػػف النظػػرة إىل طبيعػػة اؼبػػتعلم ودوره يف العمليػػة التعليميػػة ويرجػػع ىػػذا االخػػتبلؼ إىل تعػػدد الفلسػػفات 
 واآلراء والنظرايت النفسية والرتبوية اليت ظهرت، ويعد الفيلسوؼ الفرنسي )روسو( من أبرز رواد 

                                                           

، ص 2003اللبنانيػة، القػػاىرة،  ،دار اؼبصػرية1اقبليػزي(، ط-حسػن شػحاتة، زينػب النجػار: معجػم اؼبصػطلحات الرتبويػػة والنفسػية )عػريب -1
222. 

 .112، ص 1999، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، 2راب  تركي: أصوؿ الرتبية والتعليم، ط -2
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دعػػا إىل إعطػػاء اؼبػػتعلم حريتػػو ويظهػػر ذلػػك يف قولػػو: "أف ال خػػًن  حركػػة االىتمػػاـ ابؼبػػتعلم يف العصػػور اغبديثػػة، فقػػد
 .1يبكن أف يدخل ىذا العامل إال من خبلؿ النشاط اغبر لؤلفراد رجاال أـ نساء، صغارا أـ كبارا"

 ادلعلم: -2

وغًنىػػا إىل اؼبتعلمػػٌن وال يقتصػػر دوره علػػى نقػػل ىػػو الشػػخص الػػذي يقػػـو بنقػػل اػبػػربات واؼبعػػارؼ واألفكػػار 
 .2عرفة فقط بل يتعداه إىل دور آخر ومهم وىو الرتبية اػبلقية واالجتماعية والروحية والنفسية للمتعلماؼب

ىو اؼبهٌن يف اؼبواقػف التعليميػة واؼبسػاعد يف ربقيػق أىػدافها وىػو الشػخص الػذي تلقػى تكوينػا خاصػا ؼبرحلػة 
 .3معينة ابإلضافة إىل حب اؼبهنة والرغبة ومساعدة اؼبتعلم

ح العملية التعليمية يف أي نظاـ تعليمػي علػى مػدى فاعليػة مػدخبلت ىػذا النظػاـ وسبثػل مواصػفات يعتمد قبا 
ىػػذا اؼبعلػػم أحػػد أىػػم تلػػك اؼبػػدخبلت ابعتبارىػػا العنصػػر اؼبنشػػط للعمليػػة والػػذي يتوقػػف علػػى نشػػاطو وفاعليتػػو قبػػاح 

 ف ىناؾ عدة تعاريف ؼبفهـو اؼبعلم، منها:العملية التعليمية أبكملها وبلوغ أىدافها، ونظرا للدور العاـ للمعلم قبد أ

ىو ذلك الشخص الذي ينوب عػن اعبماعػة يف تربيػة أبنػائهم وتعلػيمهم وىػو موظػف مػن قبػل   الوغييت: اؼبعلم  –
 .4اليت سبثل مصاس اعبماعة ويتلقى نظًن قيامو هبذه اؼبهمةالدولة 

لم عملػو مسػتمر ومتناسػق فهػو مكلػف إبدارة سػًن ترسي حسٌن: اؼبعلم ىو منظم نشاطات التعلػيم الفػردي للمػتع –
 .5وتطور عملية التعلم وأف يتحقق من نتائجها

ولقػػد تضػػمن الفكػػر الرتبػػوي العػػريب مػػا يشػػًن إىل أنبيػػة اؼبعلػػم يف العمليػػة التعليميػػة واؼبهمػػات الػػيت ينبغػػي عليػػو 
علػم دبراعػاة طبيعػة اؼبػتعلم أثنػاء عمليػة التعلػيم، فبارستها يف التعليم، فمن آراء اإلماـ الغزايل ما يشًن إىل ضرورة قياـ اؼب

 حيث يشبو مهنة اؼبعلم دبهنة الطبيب، حيث يقوؿ: "إف الطبيب لو عاذ صبيع اؼبرضى بعبلج واحد

                                                           

 124ػ 123راب  تركي، مرجع سابق،ص ص  -1
   283، ص 2001، دار اؼبسًنة للنشر 2  الطيطي وآخروف، مدخل إىل الرتبية، ط -2
 31، ص2002، دار الشروؽ عماف، 2و نعيم جعنيين، مدخل إىل الرتبية والتعليم،طعبد هللا الراشدي  -3
   20، ص1982، دوف دار النشر،2  الطيب العلوي، الرتبية واالدارة اؼبدرسية اعبزائرية، ط -4
 44،45ص ص،  نصر الدين زيداف، سيكولوجية اؼبدارس، )دراسة وصفية ربليلة (، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر،  -5
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فشػػل أكثػػرىم، وكػػذلك اؼبػػريب لػػو أشػػار علػػى تبلميػػذه بػػنمط واحػػد مػػن الرايضػػة أىلكهػػم وأمػػات قلػػوهبم وإمبػػا ينبغػػي  
 همعليو مراعاة سنهم ومزاج

 ادلادة التعليمية: -3

وىػػي اؼبػػادة اللغويػػة اؼبسػػتهدفة مػػن عمليػػة التعلػػيم، وىػػي تلػػك اتػػوايت اللغويػػة واػػددة مسػػبقا يف القػػرارات 
 .1والربامج اؼبعدة من طرؼ خرباء وـبتصٌن يف شؤوف التعليم اؼبختلفة

 إضافة إىل بعض العناصر اليت تساىم بطرؽ مباشرة يف ىذه العملية كػ:

 إلدارة:ا -4

تعػػد العمليػػة اإلداريػػة مػػن العمليػػات اؽبامػػة يف العمليػػة التعليميػػة ألهنػػا هتػػدؼ إىل تنظػػيم صبيػػع عناصػػر العمليػػة 
الرتبوية وتوجيهها بغية ربقيق األىػداؼ اؼبنشػودة ؽبػذه العمليػة واؼبتمثلػة يف ربسػٌن نوعيػة تعلػم التبلميػذ، وتػوفًن صبيػع 

نجاح عملية التعليم وبػذلك مل تعػد اإلدارة يف إطػار ىػذا اؼبفهػـو موجهػة كبػو لالتسهيبلت والظروؼ اؼبمكنة والبلزمة 
تسػػيًن الشػػؤوف اإلداريػػة الكتابػػة واليوميػػة فحسػػب وإمبػػا أصػػبحت عمليػػة متعػػددة اعبوانػػب والوظػػائف وبػػذلك يبكػػن 

 القوؿ أف لئلدارة الرتبوية وظيفتٌن أساسيتٌن نبا:

 همات اإلدارية اؼبتعلقة بسًن العملية التعليمية.وظيفة إدارية تتعلق إبدارة صبيع الشؤوف واؼب -
 .2وظيفة تطويرية وربسينية تتعلق بتطوير مستوى العمل وربسٌن نوعيتو -

 :3ادلناىج -5

ربتل اؼبنػاىج مكانػة ىامػة يف العمليػة التعليميػة ألنػو يبثػل وسػط التفاعػل بػٌن اؼبعلػم واؼبػتعلم، ابإلضػافة إىل أنػو 
وقػػد كػػاف يقصػػد ابؼبػػنهج قػػديبا ؾبموعػػة اؼبػػواد الدراسػػية اؼبقػػرر الػػيت يطلػػب مػػن التبلميػػذ يتضػمن ؿبتػػوى عمليػػة الػػتعلم، 

 حفظها، وقد كاف ىذا اؼبفهـو يرادؼ مفهـو الكتاب اؼبدرسي اؼبقرر.

                                                           

 126راب  تركي ،اؼبرجع السابق، ص   -1
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 ػ 130  سلماف الفياض اػبزاعلة وآخروف، اؼبرجع نفسو ، ص  -3
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أمػػػا اؼبػػػنهج دبفهومػػػو اؼبعاصػػػر فيقصػػػد بػػػو ؾبموعػػػة اػبػػػربات التعليميػػػة الرتبويػػػة اؼبخططػػػة الػػػيت توفرىػػػا اؼبدرسػػػػة 
 م على ببلوغ النواتج  التعليمية اؼبنشودة واليت تتفق مع أقصى إمكاانت التبلميذ وقدراهتم.لتبلميذىا ؼبساعدهت

 التخطيط: -6

تتضػػمن عمليػػة التخطػػيط يف العمليػػة الرتبويػػة معرفػػة اؼبتطلبػػات البلزمػػة للوصػػوؿ إىل األىػػداؼ الرتبويػػة أبفضػػل 
 األساليب وأكثرىا فعالية ويف اقل وقت فبكن أبقل التكاليف.

خػػذ التخطػػيط يف العمليػػة الرتبويػػة مسػػتوايت ـبتلفػػة فهنػػاؾ التخطػػيط علػػى مسػػتوى العمليػػة الرتبويػػة لػػدى ويف
السػػػػلطة الرتبويػػػػة اؼبسػػػػؤولة يف البلػػػػد، وىنػػػػاؾ زبطػػػػيط علػػػػى مسػػػػتوى اؼبػػػػدارس، وعلػػػػى مسػػػػتوى الصػػػػفوؼ الدراسػػػػية، 

زبطػيط مرحلػي وزبطػيط يػومي والتخطيط إما أف يكوف زبطيط بعيد اؼبػدى أو قصػًن اؼبػدى، وىنػاؾ زبطػيط سػنوي و 
 يقـو بو اؼبعلم للتعليم، وينبغي أف يتصف التخطيط ابلواقعية وإمكانية التنفيذ واؼبرونة والدقة والشموؿ.

ويقـو اؼبعلػم إبعػداد خطػط سػنوية وفصػلية ويوميػة للتػدريس ويعػد ىػذا التخطػيط أمػرا الزمػا وضػروراي بتحقيػق 
غػػىن للمعلػػم عنػػو وكػػذلك اغبػػاؿ ابلنسػػبة للمػػدير الػػذي هبػػب عليػػو أف يضػػع  األىػػداؼ لتعليميػػة الرتبويػػة اؼبنشػػودة وال

 .1خطة لعمل اؼبدرسة بشكل عاـ

 التقومي: -7

تشػػػػكل عمليػػػػة التقػػػػوَل إحػػػػدى العمليػػػػات اغبيويػػػػة الضػػػػرورية يف العمليػػػػة التعليميػػػػة، فمػػػػن خبلؽبػػػػا يػػػػتم ربديػػػػد 
اؼ العمليػػة التعليميػػة وال تقتصػػر عمليػػة التقػػوَل الصػػعوابت واؼبعوقػػات الػػيت ربػػوؿ دوف ربقيػػق التقػػدـ كبػػو ربقيػػق أىػػد

علػػػى تقػػػوَل تعلػػػم التبلميػػػذ وإمبػػػا ىػػػو تشػػػمل جوانػػػب العمليػػػة التعليميػػػة وعناصػػػرىا مػػػن معلمػػػٌن ومػػػديرين ومػػػوجهٌن 
 ومناىج وإدارة وتسهيبلت وأوجو النشاط اؼبختلفة ابإلضافة إىل عميلة التقوَل نفسها وىو ما يسمى بتقوَل التقوَل.

عمليػة التقػوَل يف اؼباضػي موجهػة كبػو الكشػف عػن جوانػب الضػعف يف ؾبػاالت ربصػيل التبلميػذ  فقد كانت
للمعلومات النظرية ابستخداـ أدوات ؿبددة مثل االمتحاانت الشفوية والكتابية وعلى ضوء نتائجهػا يػتم تػرقيعهم أو 

 رسوهبم.
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لػػيت هتػػدؼ إىل معرفػػة مػػدى التقػػدـ أمػػا يف الوقػػت اغباضػػر فأصػػب  يبثػػل تلػػك العمليػػة التشخيصػػية العبلجيػػة ا
الػػػذي أحػػػرزه الفػػػرد أو اعبماعػػػة كبػػػو ربقيػػػق ىػػػدؼ مػػػن األىػػػداؼ الرتبويػػػة اػػػددة، ويف ضػػػوء نتائجهػػػا يبكػػػن ربديػػػد 
اػبطػػوات الضػػرورية لتحسػػٌن العمليػػة التعليميػػة، فػػالتقوَل يبثػػل قاعػػدة األسػػاس ألي خطػػوة تطويريػػة أو ربسػػينية لواقػػع 

 نو يسهم يف الكشف عن إمكاانت اؼبعلمٌن واؼبتعلمٌن وقدراهتم واستعداداهتم واذباىاهتم.العملية التعليمية، كما أ

ويف تقػػػػوَل العمليػػػػة التعليميػػػػة والرتبويػػػػة يبكػػػػن اسػػػػتخداـ ؾبموعػػػػة مػػػػن الوسػػػػائل واألدوات أبرزىػػػػا االمتحػػػػاانت 
قننػػػػة واالختبػػػػارات النفسػػػػية العمليػػػػة والكتابيػػػػة والشػػػػفوية سػػػػواء فرديػػػػة أو صبعيػػػػة، وىنػػػػاؾ االختبػػػػارات التحصػػػػيلية اؼب

التقػػوَل الػػذايت مثػػل االسػػتبياانت  سواختبػػارات الػػذكاء والقػػدرات، ابإلضػػافة إىل اسػػتخداـ أسػػلوب اؼببلحظػػة ومقػػايي
وينبغػػػػي أال يعتمػػػػد اؼبعلػػػػم يف حكمػػػػو علػػػػى تعلػػػػم التلميػػػػذ علػػػػى أداة واحػػػػدة وإمبػػػػا عليػػػػو أف ينػػػػوع يف ىػػػػذه األدوات، 

اؼبعلمػػػٌن وعليػػػو أف ىبتػػػار ىػػػذه األدوات واألسػػػاليب يف ضػػػوء األىػػػداؼ الػػػيت سػػػيتم ابإلضػػػافة إىل تعاونػػػو مػػػع زمبلئػػػو 
 .1تقويبها

 اثلثا: الوسائل التعليمية:

 إليضاح الفكرة أو اؼبعىن أو اؼبعلومة اليت يريد توصيلها. ىي وسائل مثًنة من بيئة اؼبتعلم يستعملها اؼبعلم

 أمهيتها:

 ة التعليمية.وسيلة جذب ؼبتعلم زبرجو من روتٌن العملي -
 تعمل على إثراء العملية التعليمية. -
ربقػػق أىػػداؼ الػػتعلم اؼبتنوعػػة نتيجػػة السػػتجابة اؼبػػتعلم للمثػػًنات الػػيت يقػػدمها اؼبعلػػم ومهمػػة اؼبعلػػم ىػػي تطػػوير إجابػػة  -

 .2اؼبتعلم اؼببدئية إىل اإلجابة اؼبطلوبة اليت هتدؼ إليها عملية التعليم
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 :1رابعا: بعض طرؽ التدريس احلديثة

 اإللقاء والتلقني: -1

ىػػػذه الطريقػػػة تعتمػػػد اعتمػػػادا كليػػػا علػػػى اؼبعلػػػم ألنػػػو يقػػػـو بتحضػػػًن اؼبػػػادة الدراسػػػية وتلقينهػػػا لؤلطفػػػاؿ وىػػػذه 
 الطريقة تصل  مع األطفاؿ أثناء تدريس بعض اؼبواد مثل اغبف  يف القرآف واألحاديث النبوية.

 ادلناقشة: -2

ـ علػػػى اؼبشػػػاركة بػػػٌن اؼبػػػريب واألطفػػػاؿ يف الوصػػػوؿ إىل ربصػػػيل اؼبػػػادة ابإلهبابيػػػة ألهنػػػا تقػػػو ىػػػذه الطريقػػػة تتسػػػم 
الدراسػػػية وىػػػي تتناسػػػب مػػػع صبيػػػع اؼبراحػػػل السػػػنية وتصػػػل  يف اؼبػػػواد الػػػيت تعتمػػػد علػػػى الفهػػػم والتفكػػػًن دوف اغبفػػػ  

ب، ومػػن تتضػمن ىػػذه الطريقػػة كػػاإليرة ابألسػئلة التمهيديػػة، االسػػتماع آلراء األطفػػاؿ، التػدرج مػػن السػػهل إىل الصػػع
 العاـ إىل اػباص ...اخل.

 ادلالحظة والتوجيو: -3

وتعتمد على االستفادة من الطبيعة اليت خلقها هللا من أشجار وحبار وأهنار وعلى مبلحظػة اؼبواقػف السػلوكية 
 اؼبختلفة مث تقدَل التوجيو اؼبناسب لكل منها وىذه تبلئم بعض اؼبواد التدريسية.

 األنشطة الفنية: -4

ريػػػػق صػػػػياغة اؼبػػػػواد الدراسػػػػية يف شػػػػكل أعمػػػػاؿ فنيػػػػة مثػػػػل اؼبسػػػػرحية، اللقػػػػاء اؼبتعػػػػدد، الفقػػػػرات، وتػػػػتم عػػػػن ط
 .2األانشيد، اؼبهرجاانت، اؼبسرح، ...اخل، وىذه الطريقة مشوقة لسن الصغًن

 خامسا: مربرات التكامل والتعاوف بني األسرة وادلدرسة:

شػػكل شخصػػية الطفػػل وكػػل منهمػػا يسػػلك لتحقيػػق األسػػرة واؼبدرسػػة نبػػا أكػػرب اؼبؤسسػػات االجتماعيػػة الػػيت ت
ىػػذه الغايػػة مسػػلك ىبتلػػف عػػن اآلخػػر حسػػب بنيػػة كػػل منهمػػا، ورغػػم ىػػذا االخػػتبلؼ بينهمػػا وعبلقػػة الطفػػل بكػػل 
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منهما فإهنما البد أف وبققا قدرا مػن التناسػق ألهنمػا يشػرتكاف يف ىػدؼ واحػد وىػو تنشػئة الطفػل إضػافة إىل تعليمػو 
را ودعػم كػل منهمػا لآلخػر حػن ال يتعػرض الطفػل ألي تعػارض يبكػن أف وبػدث بينهمػا وأف يكوف حوار بنػاء مسػتم

فبػػا يػػؤدي عػػادة إىل بػػروز مشػػكبلت عنػػدما تكػػوف اغبػػدود القائمػػة بػػٌن األسػػرة واؼبدرسػػة حػػدودا غػػًن واضػػحة، أو أف 
 تكوف متباعدة عن بعضها البعض بصورة كبًنة.

عيب األسري( فيما يتعلق ابلعبلقات بػٌن األسػرة واؼبدرسػة أهنػا ويشًن عبلء الدين كفايف يف كتابو )اإلرشاد الش
 سبر بثبلث مراحل:

عنػػدما ال تكػػوف ىنػػاؾ مشػػاكل لػػدى الطفػػل فإنػػو يبكػػن للنسػػقٌن األسػػري )الوالػػدين( واؼبدرسػػي )اؼبعلمػػوف،  األوىل:
 ا واضحة وصروبة.أخصائيوف، ...( أف وبتف  دبسؤوليتو األساسية ذباه سلوؾ الطفل ... وتكوف العبلقة بينهم

عنػػدما ربػػدث بعػػض اؼبشػػكبلت اؼبدرسػػية ... حيػػث يسػػتدعى األوليػػاء لتحمػػل مسػػؤوليتهم يف تقػػوَل سػػلوؾ  الثانيػػة:
 االبن وأتديبو إذا لـز األمر ...

 .1يتطلب تدخل األخصائي النفسي أو اؼبرشد النفسي الثالثة:

الظػػروؼ االجتماعيػػة األخػػرى ذلػػك ألنػػو فػػبل يبكػػن عػػزؿ التبلميػػذ عػػن اػػيط األسػػري واالجتمػػاعي وـبتلػػف 
جزء ال يتجزأ من النسق االجتماعي العاـ والوسط الذي يعيش فيػو بكػل مبادئػو وقيمػو وثقافتػو وأي ؿباولػة تقػـو هبػا 

ؽبػػػم، ومػػػن ىنػػػا تػػػربز ضػػػرورة التعامػػػل اؼبدرسػػػة لفهػػػم سػػػلوكات التبلميػػػذ ال تػػػتم إال ابلرجػػػوع إىل اػبلفيػػػة االجتماعيػػػة 
 رة وإشراكها يف كل عملية لتقوَل سلوكات التبلميذ.اؼبستمر مع األس

وعليو البد كاف من عمل منسق بٌن كل من األسرة واؼبدرسة والبػد مػن نظػاـ تعليمػي حػن سبكننػا مػن ربقيػق 
 اؽبدؼ اؼبرسـو وىو إعداد جيل مثقف وواع ومتعلم ومتطبع بعادات وقيم اجملتمع.

 عليمية يف ضوء التشريع ادلدرسي:سادسا: العالقات بني األولياء وادلؤسسة الت

مػػن بػػٌن اؼبػػواد اؼبسػػتمدة مػػن التشػػريع اؼبدرسػػي والػػيت تػػدخل ضػػمن األحكػػاـ اػباصػػة ابلعبلقػػات بػػٌن األوليػػاء 
 واؼبؤسسة التعليمية نذكر ما يلي:

 .1""يقـو األولياء يف إطار التكامل بٌن األسرة واؼبدرسة دبتابعة سبدرس أبنائهم واؼبواظبة عليو :94ادلادة 
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وتنص اؼبادة أعبله على ضرورة االىتماـ بتمدرس األبناء ومتػابعتهم يف العمليػة التعليميػة وبػذلك يكػوف عمػل 
 األولياء مكمبل لعمل اؼبؤسسة التعليمية حن يتمكن التلميذ من اجتياز مساره الدراسي بنجاح.

 :2مايلي على خاصة منهم اؼبطلوب ورالد أداء من سبكينهم قصد األولياء إطبلع اؼبؤسسة على هبب" :95 دلػادةا

 .عليو تدخل قد اليت والتغًنات للتبلميذ اؼبقرر التوقيت جدوؿ -
 .عليهم تسجل اليت والسلوكات والتأخرات التغيبات -
 اليت قبري عليهم. يميالتق عمليات خبلؿ من عليها يتحصلوف اليت اؼبدرسية النتائج -
 ."ة اليت تنظم يف فائدهتمالثقافية والرايضية والرتفيهيبرؾبة النشاطات  -

وربمػػل ىػػذه اؼبػػادة مسػػؤولية إطػػبلع األوليػػاء علػػى وضػػعية سبػػدرس أبنػػائهم يف اؼبؤسسػػات التعليميػػة وذلػػك مػػن 
خبلؿ االتصاؿ اؼبباشر والدائم بينهمػا وإطبلعهػم علػى ـبتلػف التغيبػات والتػأخرات اؼبسػجلة وسبكيػنهم مػن اإلطػبلع 

أو كل فصل، وهبذا تسػتطيع كػل أسػرة أف تكػوف علػى درايػة كافيػة دبػا وبصػل على النتائج اؼبدرسية خبلؿ كل ثبلثي 
 مع أبنائهم يف اؼبؤسسة التعليمية حن تتمكن من تدارؾ التأخر الدراسي اغباصل أو التغيب أو االنقطاع اغباصل.

 اؼبؤسسػة بػٌن مباشػر حػوار إقامػة ىػدفها واألسػاتذة واؼبعلمٌن األولياء بٌن دورية لقاءات اؼبؤسسة تنظم" :96 ادلػادة
 .3"اؼبدرسي اؼبردود ويرفع التبلميذ مصلحة ىبدـ دبا فيها ابؼبشاركة اؼبذكورة األطراؼ وتلتـز ،واألسرة (اؼبدرسة)

مػػن خػػبلؿ ىػػذه اؼبػػادة ربػػاوؿ اؼبؤسسػػة التعليميػػة خلػػق جػػو مػػن التعامػػل والتفاعػػل يف العمػػل الرتبػػوي التعليمػػي 
ؿ جلسػػات تنسػػيقية تنػػاقش فيهػػا مشػػاكل التبلميػػذ اؼبوجػػودة بطريقػػة حواريػػة بػػٌن األوليػػاء واؼبعلمػػٌن وذلػػك مػػن خػػبل

 وموضوعية لتحقيق أكرب قدر فبكن من النجاح والتحصيل الدراسي.
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 الػذي اجملهود يف منهم مشاركة األولياء يقدمو الذي ابلدعم بوظيفتها اإلضطبلع يف اؼبؤسسة تستعٌن" : 97 ادلػادة
 .1"يذالتلم أجل من اؼبدرسة تبذلو

تؤكػػػد ىػػػذه اؼبػػػادة علػػػى ضػػػرورة مشػػػاركة اآلابء يف إطػػػار صبعيػػػات أوليػػػاء التبلميػػػذ وفقػػػا لؤلنظمػػػة اؼبعمػػػوؿ هبػػػا، 
وسبارس األسرة وظيفتها التكاملية للمدرسة مػن خػبلؿ صبعيػة أوليػاء التبلميػذ الػيت يشػارؾ دعمهػا يف حػل اؼبشػكبلت 

 ن القوانٌن واألنظمة اليت زبضع ؽبا.اليت تواجو اؼبتمدرسٌن من التبلميذ وذلك طبقا عبملة م

 اإلطػػار ابعتبارىػػا التبلميػػذ أوليػػاء صبعيػػة إنشػػاء لتسػػهيل الآلزمػػة التػػدابًن ازبػػاذ إىل اؼبؤسسػػة إدارة تبػػادر" :98 ادلػػػادة
 .2"بينهما العبلقة وتدعيم واؼبدرسة األسرة بٌن للربط اؼبفضل

تػػػنص ىػػػذه اؼبػػػادة علػػػى أف إدارة اؼبؤسسػػػة التعليميػػػة ربمػػػل علػػػى عاتقهػػػا مهمػػػة إنشػػػاء صبعيػػػة أوليػػػاء التبلميػػػذ 
صبعيػػة -ووضػػع التػػدابًن البلزمػػة لػػذلك حػػن تسػػهل عمليػػة اؼبشػػاركة األسػػرية يف العمػػل الرتبػػوي اؼبدرسػػي، ذلػػك ألهنػػا 

 وتدعيم العبلقة بينهما.ة واؼبدرسة ىي اإلطار اؼبفضل والقانوٍل للربط بٌن األسر  -أولياء التبلميذ

 الػػدعم تقػػدَل يف اؼبفعػػوؿ السػػارية والتنظيميػػة القانونيػػة األحكػػاـ إطػػار يف التبلميػػذ أوليػػاء صبعيػػة تسػػاىم" :99 ادلػػػادة
 .3"للمؤسسة واؼبادي اؼبعنوي

ويػػة للمؤسسػػة تبػػٌن ىػػذه اؼبػػادة اؼبهػػاـ الػػيت تقػػـو هبػػا صبعيػػة أوليػػاء التبلميػػذ مػػن تقػػدَل مسػػاعدات ماديػػة ومعن
التعليمية وذلك قصػد حػل اؼبشػكبلت الػيت تواجػو التبلميػذ خصوصػا، وتتمثػل اؼبسػاعدات اؼباديػة يف تلػك اإلعػاانت 

 اػباصة ابلتبلميذ اؼبعوزين والذين يعانوف حاالت خاصة كالفقر وضعف الدخل األسري.

 الػػيت واإلمكانيػػات الظػػروؼ لتحسػػٌن ةماديػػ مسػػانبة"  اإلمكػػاف"  عنػػد التبلميػػذ أوليػػاء صبعيػػة تقػػدـ" :100 ادلػػػادة
 .4"التبلميذ سبدرس فيها هبري

 وتػػذليل اؼبعضػػبلت معاعبػػة علػػى للمؤسسػػة اؼبعنويػة اؼبسػػاعدة تقػػدَل يف التبلميػػذ أوليػػاء صبعيػػة تشػارؾ" :101 ادلػػػادة
 .1"طبيعية بصفة اؼبدرسية ألنشطتهم التبلميذ مزاولة دوف ربوؿ اليت الصعوابت

                                                           

 .18: اؼبرجع السابق، ص -اعبزائر-وزارة الرتبية الوطنية -1
 .18: اؼبرجع السابق، ص -اعبزائر-وزارة الرتبية الوطنية -2
 .18: اؼبرجع السابق، ص -اعبزائر-وزارة الرتبية الوطنية -3
 .18: اؼبرجع السابق، ص -راعبزائ-وزارة الرتبية الوطنية -4
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( يتضػػػ  الػػػدور الفعػػاؿ الػػػذي تقػػـو بػػػو صبعيػػػة أوليػػاء التبلميػػػذ يف إطػػػار 101( و)100مػػن خػػػبلؿ اؼبػػادتٌن )
ربسػػٌن العمليػػة التعليميػػة وكػػذا حػػل اؼبشػػاكل والصػػعوابت الػػيت قػػد تعػػرتض التلميػػذ أو تكػػوف سػػببا يف انقطاعػػو عػػن 

الػػدخل الضػػعيف مزاولػػة الدراسػػة، مػػن خػػبلؿ تقػػدَل مسػػاعدات ماديػػة ومعنويػػة وكػػذا اؼبسػػانبات للتكفػػل ابلفئػػة ذوي 
 أو اؼبعوزين كتوفًن الكتب اؼبدرسية.

وهبػػػذا تكػػػوف صبعيػػػة أوليػػػاء التبلميػػػذ اإلطػػػار القػػػانوٍل واؼبػػػنظم الػػػذي سبػػػارس فيعػػػو األسػػػرة دورىػػػا التكػػػاملي إىل 
جانػػب اؼبدرسػػة وىػػي كمػػا يػػدؿ عليهػػا اظبهػػا تتكػػوف مػػن أوليػػاء التبلميػػذ الػػذين يزاولػػوف دراسػػتهم بصػػفة منتظمػػة يف 

ة، فلكػػل مدرسػػة أو مؤسسػػة تعليميػػة صبعيػػة أوليػػاء خاصػػة بتبلميػػذىا وقػػد صػػدرت مناشػػًن عديػػدة تلػػ  مدرسػػة معينػػ
علػػى ضػػرورة تكػػوين صبعيػػات أوليػػاء التبلميػػذ نظػػرا ؼبػػا ؽبػػا مػػن فوائػػد يف دعػػم اؼبدرسػػة معنػػواي ومػػاداي وتربػػواي وال ينبغػػي 

 ؤسسة.التدخل يف القضااي الرتبوية واإلدارية اليت ىي من اختصاص إدارة اؼب

 :أشكاؿ االتصاؿ بني األسرة وادلدرسةسابعا: 

ترتكػػػز مظػػػاىر التعػػػاوف بػػػٌن األسػػػرة واؼبدرسػػػة يف اللقػػػاءات بػػػٌن اآلابء واؼبدرسػػػٌن مػػػن خػػػبلؿ اجملػػػاالت التاليػػػة 
 ؾبالس اآلابء وتبادؿ الزايرات بٌن األولياء واؼبدرسٌن فيتعرؼ اآلابء من خبللو إىل ـبتلف أنشطة أبنػائهم يف اؼبدرسػة

 ما يلي: ؿوتتبادؿ يف كل من األسرة واؼبدرسة الثقة واؼبعلومات واآلراء، ومن أبرز مظاىر ىذا االتصا

تعمػػل اؼبدرسػػة علػػى توطيػػد العبلقػػة بػػٌن اآلابء حيػػث تػػدعوىم لػػزايرهتم وزايرة صػػفوؼ األبنػػاء  زايرة الصػػفوؼ: -1
يػػػتمكن اآلابء مػػػن اإلطػػػبلع علػػػى تنظػػػيم  فهػػػذا يعطػػػي للتلميػػػذ حيويػػػة ونشػػػاط أمػػػاـ والػػػده ويشػػػعره ابألنبيػػػة وكػػػذلك

 اؼبدرسة وطريقة تعامل اؼبدرس مع التبلميذ.

اىتمت اؼبدرسة القديبػة حبشػو التلميػذ ابؼبعلومػات بينمػا اؼبدرسػة اغبديثػة بنمػو التلميػذ الكامػل  مجاعة النشاط: -2
طات ؽبػػا أنبيػػة كبػػًنة يف مبػػو وغًنىػػا، وىػػذه النشػػا تعػػن طريػػق األنشػػطة مثػػل: نػػوادي العلػػـو والفنػػوف، ونػػوادي اللغػػا

 التبلميذ ومبو االذباىات السليمة لديهم ويشارؾ فيها اآلابء بشكل مباشر أو غًن مباشر واؽبيئة التدريسية واإلدارية.
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لتنػػػاوؿ اؼبوضػػػوعات الػػػيت هتػػػم التبلميػػػذ أو أوليػػػاء األمػػػور ومنهػػػا اؼبنػػػاىج ومشػػػكبلت تعقػػػد النػػػدوات  النػػػدوات: -3
نفسي واالجتماعي، موضوعات أدبية أو سياسية، وكل ىذا هبػدؼ توعيػة النػاس وزايدة التفاعػل التبلميذ، اإلرشاد ال
 بٌن األسرة واؼبدرسة.

وىػػػي نشػػػاطات تربويػػػة ىبطػػػط ؽبػػػا التبلميػػػذ مػػػع معلمهػػػم لتحقيػػػق ىػػػدؼ منشػػػود ويكسػػػبهم مػػػن  ادلشػػػروعات: -4
 خبلؽبا إهبابية ابإلضافة إىل اػبربات الفنية واؼبهارات.

تتكػوف ىػذه اجملػالس للبحػث عػن اؼبشػكبلت الػيت يواجههػا التبلميػذ ولػزايدة التعػاوف  ِبء وادلدرسني:رلالس اآل -5
بػػٌن األسػػرة واؼبدرسػػة مػػن أجػػل ربقيػػق النمػػو اؼبتكامػػل للتبلميػػذ حيػػث يقػػدـ اآلابء واؼبدرسػػٌن مػػن خػػبلؿ مقرتحػػاهتم 

 .1ومساعدهتم من أجل تنمية اؼبدرسة وتقدَل اػبدمات ؽبا

 االتصاؿ بني األسرة وادلدرسة:اثمنا: وسائل 

تشػػرتؾ العديػػد مػػن اؽبيئػػات واؼبواثيػػق الرظبيػػة وغػػًن الرظبيػػة يف توطيػػد العبلقػػة بػػٌن األسػػرة واؼبدرسػػة وتقػػف مبػػدأ 
رافضا أماـ كل ما يعيق أو يعرقل ىذه الشراكة الضرورية ليس ابلنسبة للمؤسستٌن فقط وإمبا للمجتمػع ككػل، ولعػل 

 ٌن األسرة واؼبدرسة ما يلي:من أبرز وسائل االتصاؿ ب

وىو وثيقة خاصة ابلتلميذ حيث جاء يف مقدمتها: "تعترب واسطة بػٌن اؼبؤسسػة اؼبدرسػية وأسػرة  دفرت ادلراسلة: -1
التلميذ ووسيلة اتصاؿ بٌن اإلدارة واألساتذة من جهة واألولياء من جهػة أخػرى، ىدفػو سبكػٌن أسػرة التلميػذ وأوليائػو 

 داخػػل نشػػاطاهتم علػػى واالطػػبلع أبنػػائهم سبػػدرس عمليػػة متابعػػة خػػبلؿ مػػن مػػنهم اؼبطلػػوب يالتكميلػػ الػػدورمػػن أداء 
 خػبلؿ مػن عليهػا يتحصػلوف الػيت اؼبدرسػية النتػائج معاينػة وكػذلك علػيهم تسجل اليت والسلوكات والغياابت اؼبؤسسة
 الظػػروؼ يػػوفر فبػػا بينهمػػا مػػلوالتكا اؼبدرسػػة وأوليػػاء األسػػرة مشػػاركة عامػػة وبصػػفة علػػيهم اؼبقػػررة والواجبػػات الفػػروض
 التبلميػذ أوليػاء مػن يطلػب فإنػو وعليػو اؼبؤسسػة، تبلميػذ صػاس يف اؼبنتظػرة النتػائج لتحقيػق اؼببلئمػة والشػروط اؼبناسبة
 .2عليها واإلمضاء تفقدىا على اؼبداومة

                                                           

 .109-107، ص ص 2000حناف عبد اغبميد العناٍل: الطفل واألسرة واجملتمع، بدوف طبعة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عماف،  -1
 نقبل من مقدمة الدفرت اؼبدرسي)دفرت اؼبراسلة(. -2
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قيػاف بػزايرة اؼبؤسسػة لكػي تكػوف الصػلة بػٌن اؼبنػزؿ واؼبدرسػة قويػة وجػب علػى اآلابء ال زايرة األولياء للمدرسة: -2
من حٌن آلخر، وتشًن كل األحبػاث يف ىػذا اجملػاؿ إىل اآلير السػلبية الػيت تػنجم عػن ازبػاذ اآلابء ؼبوقػف اؼبعارضػة أو 

 البلمباالة كما تشًن إىل األثر اإلهبايب والبناء للتأييد الواعي من قبل اآلابء.

ت الفرديػة والػيت ىػي يف العػادة تبحػث يف األمػور وتسم  زايرة األوليػاء للمدرسػة يف تشػكيل نػوع مػن اؼبقػاببل
 اػباصة وليست العامة كالتفوؽ الدراسي والبفاض التحصيل واؽبروب من اؼبدرسة.

ربدد إدارة اؼبؤسسة التعليمية يـو يستقبل فيو أولياء التبلميذ وعادة مػا يكػوف  أايـ استقباؿ األساتذة لألولياء: -3
ذا اليػػـو أو السػػاعة اػػددة يبكػػن للػويل إذا مػػا أراد االتصػػاؿ ابؼبدرسػػة وتوضػػي  خػارج أوقػػات عمػػل األسػػاتذة، ويف ىػ

 يديل بو لو أو العكس.

تقػـو إدارة اؼبؤسسػة التعليميػة يبنػع التبلميػذ يف حالػة غيػاهبم مػن الػدخوؿ إال دبػربر يػػربروف  مراسػالت الغيػاِبت: -4
 ىم عن اجمليء يف اليـو اؼبتغيب.بو غياهبم ويكوف ذلك إبحضار الويل أو شهادة طبية تثبت عجز 

ربتف  الرقابػة العامػة يف اؼبؤسسػة التعليميػة أبوراؽ إجػاابت التبلميػذ يف أرشػيف اؼبدرسػة  أوراؽ إجابة التالميذ: -5
ؼبدة ثػبلث سػنوات وذلػك يل احتجػاج مػن طػرؼ التبلميػذ أو أوليػائهم، كمػا أف االحتفػاظ أبوراؽ إجػاابت التبلميػذ 

بتػػػػػػاريف  778مػػػػػػن القػػػػػػرار الػػػػػػوزاري رقػػػػػػم  61هبػػػػػػا ؾبهػػػػػػود التلميػػػػػػذ، وىنػػػػػػا نػػػػػػص اؼبػػػػػػادة  تعػػػػػػد طريقػػػػػػة جيػػػػػػدة توثػػػػػػق
: "هبػػػػب أف تكػػػػوف الفػػػػروض واالختبػػػػارات للتبلميػػػػذ لئلطػػػػبلع علػػػػى العبلمػػػػات اؼبمنوحػػػػة وتقػػػػدَل 26/10/1991

 مبلحظاهتم".

اؼبؤسسػة مباشػرة ترحل الكشوؼ إىل أولياء التبلميذ هناية كل فصل دراسػي أو يسػتلموهنا مػن  كشوؼ النقاط:  -6
ليطلػػع األوليػػاء علػػى نتػػائج أبنػػائهم يف ـبتلػػف اؼبػػواد الدراسػػية ومبلحظػػات مدرسػػيهم حػػوؿ نشػػاطهم وسػػلوكهم، كمػػا 
وبدد يف كشف الثبلثي األخًن مصًن التلميذ الدراسي ابالرتقاء مستوى آلخر أو الرسػوب أو التوجيػو، وتػنص اؼبػادة 

التبلميػػػذ وأوليػػػائهم ابلنتػػػائج اؼبدرسػػػية بصػػػفة دوريػػػة منتظمػػػة حسػػػب : "تقػػػـو اؼبؤسسػػػة بتبليػػػغ 778مػػػن القػػػرار  66
 الطرؼ وبواسطة الويئق اليت ربددىا التعليمات الرظبية".

ىػي صبعيػة مػن اعبمعيػات الثقافيػة والرايضػية واؼبنظمػة بقػانوف اعبمعيػات والػيت هبػب أف  مجعية أولياء التالميػذ: -7
 اؼبتعلق ابعبمعيات. 19/04/1991اؼبؤرخ يف  90/31لقانوف تكوف معتمدة من طرؼ وزارة الداخلية طبقا 
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فلجمعيػػة أوليػػاء التبلميػػذ دورا فعػػاال يف مسػػانبتها يف ربػػط الصػػلة بػػٌن األسػػرة واؼبدرسػػة وتسػػاىم يف كثػػًن مػػن 
األحيػػػاف يف مسػػػاعدة اؼبدرسػػػة يف اؼبيػػػادين االجتماعيػػػة والرتفيهيػػػة، كمػػػا تسػػػاىم يف حػػػل بعػػػض اؼبشػػػكبلت اؼبدرسػػػية 

 .1ما يتعلق دبثابة سبدرس التبلميذوخاصة 

 اتسعا: أمهية التعاوف بني األسرة وادلدرسة:

التفاعل بٌن اؼبدرسة والبيت ضرورة ملحة يفرضها الواقع وتتطلبها مصلحة األطفاؿ ذلػك أف اؼبدرسػة والبيػت 
أنبيػة التعػاوف بػٌن األسػرة وما يبٌن لنا  اآلخر دور يكمل منهما كل دور واف الطفل تربية يف الرئيسيافنبا اؼبسؤوالف 
 واؼبدرسة:

وتركيػزه ودرجػة االسػتيعاب  الدراسػية اغبصػة يف الطفػل نصػيب مػن يقلػل وىػذا كبػًنة الصػفوؼ يف التبلميػذ أعداد فأ -
داخػػل الصػػف، فمػػن ىنػػا كػػاف البػػد مػػن ربػػط اؼبدرسػػة ابلبيػػت ليسػػتطيع إدراؾ مػػا فاتػػو مػػن خػػبلؿ اؼبراجعػػة واألنشػػطة 

 اؼبنزلية.
 .البيت يف واالىتماـ اؼبتابعة من البد فانو اؼبدرسة يف األطفاؿ يتعلمها اليت التعليمية اؼبهارات تثبيت اجل من -
 واؼبدرسػة األسػرة بػٌن التعػاوف مػن البػد ، ؽبذا كافالدراسيوعلى ربصيلو  ميذالتل على كثًنا األسرية اؼبشكبلت تؤثر -

 راسي.للتغلب على ىذه اؼبشاكل وذبنب التلميذ كل ما يعيق مساره الد

 وهبب أف يقـو ىذا التعاوف على األسس التالية:

 .الرتبويةالتعليمية و  األىداؼ ربقيق اجل من لتعاوفا -
 .اؼبتكامل النمو ربقيق اجل من التعاوف -
 .الصراع على القضاء اجل من التعاوف -
 .التعليمي اقدفال تقليل اجل من التعاوف -
 .الثقايف التغًن مع التكيف اجل من التعاوف -

ا فإننا قبد أف التعاوف بٌن األسرة واؼبدرسة يكوف ضػروراي لتقريػب وجهػات النظػر وربديػد اذبػاه موحػد ومن ىن
 .1وربقيق مواقف متشاهبة ذباه التغًن الثقايف يف ىذا العصر
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 خالصة الفصل:

 رغم أف النصوص التشػريعية فيمػا يتعلػق ابلتكامػل بػٌن األسػرة واؼبدرسػة كانػت واضػحة وشػاملة قبػد مػا تعانيػو
اؼبنظومة التعليمية من مشاكل عديدة أتثر على التحصيل الدراسي واؼبػردود التعليمػي للتلميػذ ومػا ينتظػره اجملتمػع مػن 
اؼبدرسػة خبلػػق جػػو مػػن التفاعػػل بػػٌن األسػػرة واؼبدرسػػة وتوطيػػد العبلقػػة بينهمػػا حػػن تػػتمكن كػػل مػػن اؼبؤسسػػتٌن ربقيػػق 

 وظيفتها وأىدافها األساسية.

و يف ىػػذا الفصػػل تبػػٌن لنػػا أف الوسػػط األسػػري عبلقػػة ابلنجػػاح اؼبدرسػػي، وعليػػو فػػإف فمػػن خػػبلؿ مػػا تطرفنػػا لػػ
الطفػػػل يكػػػوف ربصػػػيلو مرتفعػػػا كلمػػػا كػػػاف ؿباطػػػا ابالىتمػػػاـ والرعايػػػة مػػػن طػػػرؼ األوليػػػاء وكػػػذلك كلمػػػا كػػػاف التعػػػاوف 

 واؼبدرسة يكوف كذلك ربصيلو الدراسي مرتفع.واالتصاؿ بٌن األسرة 
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 دتهيد:

ال تكتمل أنبية البحث االجتماعي إال بعد ربطو دبجاؿ الدراسة والتأكد من صػحة نتائجػو مػن خػبلؿ صبيػع 
البياانت واؼبعلومات اػباصة ابلدراسة بواسطة األدوات اؼبنهجية اؼبناسبة من أجل اإلحاطة دبختلف جوانب البحػث 

 ة اؼبدروسة يف اجملتمع اؼبدروس والوقوؼ عند أىم العوامل اؼبؤثرة يف حدوث الظاىرة.قصد وصف الظاىر 

 الدراسة االستطالعية: -1

ال ىبلػػػػػو أي حبػػػػػث علمػػػػػي مػػػػػن اعتمػػػػػاد صبلػػػػػة مػػػػػن الشػػػػػروط واػبطػػػػػوات اؼبهمػػػػػة والػػػػػيت مػػػػػن بينهمػػػػػا الدراسػػػػػة 
اصػػة عنػػد مرحلػػة ربليػػل النتػػائج، االسػػتطبلعية، ففػػي حالػػة ذبػػاوز أحػػد ىػػذه الشػػروط يبكػػن أف يكػػوف أثرىػػا سػػليب خ

ومػػػن ىنػػػا تكتسػػػي خطػػػوة الدراسػػػة االسػػػتطبلعية أنبيػػػة كبػػػًنة ابلنظػػػر ؼبػػػا تقدمػػػو للباحػػػث مػػػن معطيػػػات سبكنػػػو مػػػن 
االستمرار يف معاعبة مشكلة حبثو بطريقة تستند إىل أدوات علمية واؽبػدؼ مػن اسػتخدامنا للدراسػة االسػتطبلعية يف 

 حبثنا ىذا ىو:

 ة حوؿ موضوع الدراسة واؼبتغًنات اليت نريد دراستها.تعطينا نظرة أولي -
 وضع فروض البحث وربديدىا بدقة. -
اؼبساعدة على اإلجابة عن التساؤؿ اؼبطروح يف إشكالية البحث والتأكد من صحتو واليت تتمثػل يف ؿباولػة الكشػف  -

 عن العبلقة بٌن األسرة واؼبدرسة يف العملية التعليمية.
 .البحث بطريقة سلمية وؿبيطة بكل جوانبوالتحضًن لبناء استمارة  -

قمنػػػا ابالتصػػػاؿ دبػػػدير اؼبدرسػػػة االبتدائيػػػة عائشػػػة أـ  2019ففػػػي الفػػػرتة اؼبمتػػػدة بػػػٌن شػػػهري فيفػػػري ومػػػارس 
التكامػل بػٌن األسػرة -اؼبؤمنٌن أبدرار للموافقة لنا والسماح إبجراء دراسة استطبلعية واستشػارتو يف موضػوع دراسػتنا 

وذلػػػػك ابؼببلحظػػػػة وإجػػػراء مقابلػػػػة لئلجابػػػة عػػػػن بعػػػػض األسػػػئلة اؼبتعلقػػػػة ابؼبوضػػػػوع  -ة التعليميػػػةواؼبدرسػػػة يف العمليػػػػ
وتسػػهيل عمليػػة التواصػػل بػػٌن األوليػػاء لتوزيػػع االسػػتمارة علػػيهم والػػيت كانػػت موجهػػة خصيصػػا ألوليػػاء التبلميػػذ عبمػػع 

 ث.اؼبعلومات واغبقائق عن إشكالية البحث ابعتبارىم طرفا أساسيا يف مشكلة البح
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 نتائج الدراسة االستطالعية: -2

انطبلقػػا مػػن اؼببلحظػػة واؼبقابلػػة الػػيت قمنػػا هبػػا يف اؼبؤسسػػة والػػيت حاولنػػا مػػن خبلؽبػػا اغبصػػوؿ علػػى أكػػرب قػػدر 
فبكػػن مػػن اؼبعلومػػات اؼبرتبطػػة دبوضػػوع البحػػث واؼبتمثلػػة يف التعػػرؼ علػػى نظػػرة األوليػػاء ذبػػاه اؼبدرسػػة ومػػواقفهم ذبػػاه 

اؼبؤسسة للتلميذ وعبلقتها بتحصػيلهم العملػي، فاتضػ  لنػا أف األوليػاء ينظػروف إىل اؼبدرسػة نظػرة  اػبدمة اليت تقدمها
إهبابية وأف أنبيتها كبًنة للفرد واجملتمع وينتظروف منها الكثًن ابلنسػبة لتػدريس أبنػائهم وبنػاهتم، كمػا أف اؼبؤسسػة تػرى 

تكػػررة الػػيت يقػػـو هبػػا بعػػض األوليػػاء أو اآلابء ىػػو مػػػا أف حػػرص األوليػػاء واىتمػػامهم أببنػػائهم مػػن خػػبلؿ الػػزايرات اؼب
 يشكل حلقة وصل بٌن التلميذ واؼبدرسة.

 عينة الدراسة: -3

موضوع دراستنا ىو التكامل بٌن األسرة واؼبدرسة يف العملية التعليمية دراسة حالة دبدرسػة عائشػة أـ اؼبػؤمنٌن 
تلميػذ وتلميػذة مسػجلٌن ابلسػنة اػبامسػة ابتػدائي،  48ن بوالية أدرار وسط اؼبدينة، حيث يتكوف ؾبتمػع الدراسػة مػ

اختًنوا بطريقة قصدية، ومن مث استخراج عينة اآلابء اليت ىي فبثلة من خػبلؿ التبلميػذ اؼبتمدرسػٌن ابلسػنة اػبامسػة، 
ٌن أسرة وبذلك فإف وحدة الدراسة تضم كل من أولياء التبلميػذ اؼبتمدرسػ 48وعليو فإف عينة الدراسة مشتملة على 

 ابلسنة اػبامسة ابتدائي.

 :للدراسة اجملاؿ ادلكاين -4

سبػػت الدراسػػة اؼبيدانيػػة يف اؼبدرسػػة االبتدائيػػة عائشػػة أـ اؼبػػؤمنٌن وسػػط مدينػػة أدرار، فهػػي أوؿ مدرسػػة ابتدائيػػة 
 1962أخػذت اسػػم مدرسػة البنػػات، ويف سػػنة  1952ابسػم اؼبدرسػػة االبتدائيػة يف مدينػػة أدرار، ويف سػػنة  1928
قاعػػػػة  17، ربتػػػػوي اؼبدرسػػػػة علػػػػى 1982منهػػػػا مدرسػػػػة الػػػػذكور وأخػػػذت اسػػػػم عائشػػػػة أـ اؼبػػػػؤمنٌن سػػػنة  انفصػػػلت

تلميػػػذة، كمػػػا بلػػػغ عػػػدد  276تلميػػػذ، وعػػػدد اإلانث اؼبتمدرسػػػات  286للتػػػدريس، عػػػدد الػػػذكور اؼبتمدرسػػػٌن هبػػػا 
 أستاذ وأستاذة ومدير وإداريوف. 20اؼبعلمٌن هبا 
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 اجملاؿ البشري: -5
تلميذ وتلميذة وأسرة لتمثيل جانػب األوليػاء، وطبقػت علػيهم االسػتمارة، حيػث  48  اختيار يف ىذا اجملاؿ 

اسػػتمارة، كمػػا سبػػت اؼبقابلػػة علػػى اؼبعلمػػٌن ومػػدير اؼبدرسػػة وذلػػك مػػن  40اسػػتمارة، اسػػرتجعت منهػػا  48  توزيػػع 
 سبثيل جانب اؼبؤسسة التعليمية أو اؼبدرسة.

 منهج الدراسة: -6
ج اؼبناسػػػب للدراسػػػة علػػػى طبيعػػػة اؼبوضػػػوع ووبػػػدد ؼبتغًناتػػػو ويػػػرتبط ارتباطػػػا قػػػواي بصػػػدؽ يتوقػػػف اختيػػػار اؼبػػػنه

النتائج ومدى تطابقها للواقع اؼبػدروس، ومػن أجػل ذلػك ارأتينػا اختيػار اؼبػنهج الوصػفي التحليلػي والػذي يػتبلءـ مػع 
التقنيػػات اؼبتعلقػػة بػػو مػػن صبػػع  طبيعػػة موضػػوعنا التكامػػل بػػٌن األسػػرة واؼبدرسػػة يف العمليػػة التعليميػػة، كمػػا اسػػتخدمنا

البيػػاانت عػػن طريػػق اؼببلحظػػة واؼبقابلػػة مث االسػػتبياف مث القيػػاـ دبػػا يبكػػن مػػن ربليػػل للبيػػاانت واػبػػروج بنتػػائج تفسػػًنية، 
وكمػػا أف الدراسػػة تقػػـو علػػى وصػػف مػػا ىػػو كػػائن ومػػا ىػػي عليػػو الظػػاىرة يف الواقػػع وؿباولػػة تفسػػًنىا وربليػػل نتائجهػػا 

وىذا ما يتوافق مع األىداؼ اؼبسطرة ؽبػذه الدراسػة الػيت تتنػاوؿ أىػم اؼبوضػوعات الػيت هتػم األسػرة وفهمها موضوعيا، 
واجملتمػع عمومػا، لػذلك فالدراسػة تعتمػد علػى معاعبػة اؼبشػكلة اؼبطروحػة والتحقػق مػن صػحة الفرضػيات علػى اؼبػػنهج 

 الوصفي التحليلي.
راسػة الظػاىرة أو الوقػائع الػيت تقػع يف الوقػت الػراىن،  ويعرؼ اؼبنهج الوصفي على أنو أحد اؼبناىج اؼببلئمػة لد

 .1كما أنو يتضمن دراسة الوقائع أو اغبقائق الوقتية اؼبتعلقة دبجموعة من األوضاع أو األحداث

ويعرفو سامي   ملحم أبنو أحد أشكاؿ التحليػل والتفسػًن العلمػي اؼبػنظم لوصػف ظػاىرة أو مشػكلة ؿبػددة 
ع البيػػػاانت ومعلومػػػات مقننػػػة عػػػن الظػػاىرة أو اؼبشػػػكلة وتتضػػػمن ربليلهػػػا وإخضػػػاعها وتصػػويرىا كميػػػا عػػػن طريػػػق صبػػ

 .2للدراسة الدقيقة

كما يعرؼ أيضا على أنو وصف ما ىو كائن وتغيًنه وىو يهػتم بتحديػد الظػروؼ والعبلقػات الػيت توجػد بػٌن 
عتقػدات واالذباىػات واآلراء عنػد الوقائع، كما يهتم أيضا بتحديد اؼبمارسػات الشػائعة أو السػائدة والتصػرؼ علػى اؼب

 األفراد واعبماعات.

                                                           

 .58، ص 1982، عامل الكتب، القاىرة، 1د. صبلح مصطفى: منهجية العلـو االجتماعية، ط -1
 .370، ص 2010، دار اؼبسًنة، عماف، 1سامي   ملحم: مناىج البحث يف الرتبية وعلم النفس، ط -2
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ويعتػػرب اؼبػػنهج الوصػػفي الطريقػػة السػػليمة للوصػػوؿ إىل ىػػدؼ الدراسػػة بػػدأ الوصػػف مػػا يقولػػو األوليػػاء أبنػػائهم 
 ومن عبلقتهم ابؼبعرفة واؼبدرسة وعن طموحاهتم اؼبدرسية اليت يرجوهنا ألبنائهم يف اؼبدرسة وؿباولة تفسًنىا وربليلها.

 أدوات الدراسة:  -7
 بغرض صبع البياانت اليت زبدـ ىذه الدراسة استخدمنا:

 وكات اوؿ خطوة يف اعبانب اؼبيداٍل للدراسة اإلستطبلعية. ادلقابلة : -أ

 ادلالحظة: -ب

إف اؼببلحظػػة كوسػػيلة حبثيػػة تتمتػػع بفوائػػد كثػػًنة ال تتمتػػع هبػػا الوسػػائل األخػػرى عبمػػع اؼبعلومػػات، فهػػي تعطػػي 
باحث أف يبلح  الظروؼ االقتصادية واالجتماعية للمنطقة اليت ينحصػر فيهػا البحػث وسبكنػو مػن مبلحظػة ال ؿاجملا

سلوؾ وعبلقات وتفاعبلت اؼببحػوثٌن واإلطػبلع علػى أمبػاط وأسػاليب معيشػتهم واؼبشػكبلت اعبنائيػة الػيت يتعرضػوف 
 .1إليها

بلؿ مراقبة تػردد األوليػاء علػى اؼبدرسػة وقػت وقد كاف استخداـ اؼببلحظة كأداة عبمع البياانت يف حبثنا من خ
 خروج ودخوؿ أبنائهم ومدى اىتمامهم وحرصهم على مستقبل أبنائهم.

 االستمارة: -جػ

تعػػػػرؼ االسػػػػتمارة علػػػػى أهنػػػػا مبػػػػوذج يضػػػػم ؾبموعػػػػة مػػػػن األسػػػػئلة توجػػػػو إىل األفػػػػراد مػػػػن أجػػػػل اغبصػػػػوؿ علػػػػى 
 رة.معلومات حوؿ موضوع أو مشكلة أو موقف ويتم تنفيذ االستما

كمػػا تعػػرؼ االسػػتمارة علػػى أهنػػا مبػػوذج يضػػم ؾبموعػػة مػػن األسػػئلة توجػػو إىل األفػػراد مػػن أجػػل اغبصػػوؿ علػػى 
معلومػػات حػػوؿ موضػػوع أو مشػػكلة أو موقػػف ويػػتم تنفيػػذ االسػػتمارة إمػػا عػػن طريػػق اؼبقابلػػة الشخصػػية أو أف ترسػػل 

 .2إىل اؼببحوثٌن عن طريق الربيد
 

                                                           

 .104د. إحساف   اغبسن، اؼبرجع السابق، ص  -1
 .123، ص 2002عبزائر، ، مطبعة دار ىومة، ا1رشيد زروايت: تدريبات على منهجية البحث يف العلـو االجتماعية، ط -2
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ة أنبيػػة كبػػًنة ذلػػك ألف النتػػائج الػػيت يتوصػػل إليهػػا الباحػػث تتوقػػف علػػى وربتػػل االسػػتمارة يف البحػػوث اؼبيدانيػػ
 اإلعداد اعبيد ؽبذه االستمارة.

ولقد اعتمدان يف دراستنا ىذه على االسػتبياف الػذي يعتػرب مػن الوسػائل اؽبامػة يف صبػع البيػاانت العلميػة، كمػا 
 .1تماعيةيعد أداة رئيسية اصبع البياانت ابلكمية اليت تتطلبها البحوث االج

إىل طبس فصوؿ: فصػل للبيػاانت الشخصػية للمبحػوثٌن, فصػل لبيػاانت حػوؿ  استمارة البحث وقد  تقسيم
للمتابعة األسرية واؼبدرسية, فصل يتعلق ابلتعاوف بٌن األسرة واؼبدرسة, والفصل األخًن يتعلػق دبشػاركة األسرة, فصل 

 األسرة يف العملية التعليمية

 خالصة:

 صل عدة نقاط ىامة تتمثل يف اإلطار اؼبنهجي للدراسة ويبكن تلخيصها فيما يلي:لقد تضمن ىذا الف

 أنبية الدراسة االستطبلعية يف اؼبساعدة على معاعبة موضوع الدراسة والنتائج اؼبتحصل عليها. -
 ربديد حدود وؾباالت الدراسة )اؼبكانية والزمنية وعينة الدراسة(. -
 نهج اؼبستخدـ للدراسة.عرض األدوات اؼبستخدمة يف البحث واؼب -

 

                                                           

 .81، ص 1995طلعت إبراىيم لطفي: أساليب وأدوات البحث االجتماعي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة،  -1
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 عرض وحتليل النتائج: -1

 ( يوضح اجمليب عن االستمارة حسب اجلنس:1اجلدوؿ رقم )

  % النسبة التكرار الجنس 

 

 47.5 19 ذكر

 52.5 21 أنثى

 100.0 40 المجموع

 نسػبة مػن اجمليبػٌن عػن االسػتبياف سبثلػت يف فئػة األمهػات ( يتبٌن أف أكرب1من خبلؿ معطيات اعبدوؿ رقم )
، ومنػػو فاسػػتمارة البحػػث سبػػت اإلجابػػة عنهػػا وملئهػػا مػػن %47.5، مث تليهػػا نسػػبة اآلابء بػػػ %52.5وىػػذا بنسػػبة 

طػػرؼ أحػػد الوالػػدين وىػػذا يػػدؿ علػػى ربقػػق أىػػم شػػرط كأسػػاس للدراسػػة وىػػو أف يكػػوف اجمليػػب عػػن االسػػتبياف أحػػد 
 سرة.الوالدين من األ

 : للوالدين( يوضح ادلستوى التعليمي 2اجلدوؿ رقم )

 الوالدين
 ادلستوى التعليمي

 اجملموع الكلي األمهات اآلِبء
 %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

 6.25 05 5.0 02 7.5 03 مل جيب
 3.75 03 5.0 02 2.5 01 دوف ادلستوى

 13.75 11 17.5 07 10.0 04 ابتدائي
 22.5 18 22.5 09 22.5 09 متوسط
 21.25 17 17.5 07 25.0 10 اثنوي
 32.5 26 32.5 13 32.5 13 جامعي
 100 80 100 40 100 40 اجملموع

 

مػن األمهػات مل هبيبػوا عػن  %5.0مػن اآلابء و %7.5( إىل أف ىنػاؾ نسػبة 2تشًن معطيات اعبدوؿ رقػم )
مػن األمهػات دوف اؼبسػتوى، غػًن أف نسػبة األمهػات تفػوؽ نسػبة  %5.0مػن اآلابء و %2.5ىذا السػؤاؿ، ونسػبة 

 من األمهات، يف حٌن أف  %17.5و %10.0اآلابء، أما اؼبستوى االبتدائي فقد بلغ ابلنسبة لآلابء 
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لؤلمهػات، أمػا اؼبسػتوى الثػانوي فبلغػت  %22.5لآلابء تقابلها أيضػا  %22.5اؼبستوى اؼبتوسط فتمثلت نسبتو  
، يف حٌن وصلت نسػبة اآلابء اعبػامعيٌن %17.5أما عند األمهات فقد بلغت النسبة  %25.0ء نسبتو عند اآلاب

 وىي نسبة مرتفعة مقارنة ابؼبستوايت السابقة. %32.5كما وصلت نسبة األمهات اعبامعيات أيضا   32.5%
اصػة ذوي فمن خبلؿ ىذه النسب نبلح  أف أغلبيػة اآلابء واألمهػات ذوي مسػتوايت تعليميػة الأبس هبػا خ

 اؼبستوى اعبامعي والثانوي مث اؼبتوسط.
وتركيزان على ىذا اعبانب التعليمي للوالدين ؼبا لو من أنبية يف تسيًن شػؤوف األسػرة وخاصػة فيمػا ىبػص حيػاة 
األبناء من حيث سبدرسػهم ومراقبػة سػلوكهم وأعمػاؽبم اؼبدرسػية، كمػا أف اآلابء اؼبتعلمػٌن أقػدر علػى حاجػات أبنػائهم 

واختيػػار الطػػرؽ السػػليمة يف معػػاملتهم وخاصػػة يف مثػػل ىػػذه السػػن علػػى عكػػس األوليػػاء الػػذين مل يتلقػػوا أي  اؼبختلفػػة
 تعليم، وىذا ما هبعل اآلابء اؼبتعلمٌن يقدروف قيمة اؼبدرسة ووبثوف أبنائهم على النجاح واالقباز الدراسي.

أف أغلػػب اآلابء وبػػوزوف علػػى مسػػتوى وابلنظػػر إىل اجملمػػوع الكلػػي للمسػػتوى التعليمػػي للوالػػدين يظهػػر أيضػػا 
وىػي أكػرب نسػبة، أمػا اؼبسػتوى الثػانوي فبلػغ  %32.5تعليمي عايل، حيث بلغ عددىم ابلنسبة للمستوى اعبػامعي 

 .%22.5، أما اؼبستوى اؼبتوسط فنجد نسبة 21.25%
هػر اغبسػن وىػذا مػن ومنو فاألسرة اؼبسػتعملة تكػوف دائمػا وراء دفػع اآلابء كبػو االقبػاز األفضػل والظهػور ابؼبظ

أجل أف ترتقي ظبعة األسرة إىل مستوى أرقى، ىذا وقد أكد كثًن من الباحثٌن على أف غًن اؼبتفػوؽ دراسػيا غالبػا مػا 
 يرتى يف أسرة ال تقدر االقباز الذايت والتعليم واالستقبللية.
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 :ادلهن طبيعةعمل اآلِبء و ( يوضح 03اجلدوؿ رقم )

 %النسبة  التكرار طبيعة اؼبهنة %ة النسب التكرار اؼبهنة

 75 30 يعمل
 50 20 موظف
 25 10 نشاط حر

 25 10 ال يعمل
 10 04 متقاعد
 15 06 بطاؿ

 100 40 اجملموع 100 40 اجملموع
 

مػػن خػػبلؿ معطيػػات اعبػػدوؿ أعػػبله تبػػٌن أف أكػػرب نسػػبة مػػن اآلابء موظفػػوف ابلقطػػاع العػػاـ أو اػبػػاص وذلػػك 
، مث فئػػػة البطػػػالٌن %25هػػػا فئػػػة اآلابء الػػػذين يعملػػػوف يف إطػػػار النشػػػاط اغبػػػر أو اػبػػػاص بنسػػػبة ، تلي%50بنسػػػبة 
 .%10، مث فئة اآلابء اؼبتقاعدين بنسبة %15بنسبة 

ومنو يبكن أف نستنتج أف غالبية اآلابء يشتغلوف ابلقطاعٌن العػاـ واػبػاص والػيت سبػارس أعمػاؿ فكريػة تتطلػب 
، وقلػػة فقػػط %32.5( بنسػػبة 02دتػػو مسػػبقا نسػػبة اعبػػامعيٌن يف اعبػػدوؿ رقػػم )مسػػتوى تعليمػػي معػػٌن وىػػذا مػػا أك

 من اآلابء البطالٌن وذوي األنشطة اغبرة.

ال يزاولػوف  %25من اآلابء يزاولوف أعماؽبم، يف حٌن قبد نسػبة  %75كما تشًن البياانت الواردة أف نسبة 
يل الػػػذي تعػػػيش عليػػػو وابلضػػػبط مسػػػتوى الػػػدخل ؽبػػػذه أعمػػػاال، فحيػػػاة األسػػػرة اؼبسػػػتقرة تقػػػـو علػػػى أسػػػاس اؼبػػػورد اؼبػػػا

األسػػرة، فاألسػػرة الػػيت يكػػوف األب فيهػػا يعمػػل هبعلػػو قػػادرا علػػى التكفػػل بكػػل متطلبػػات األسػػرة وثقافتهػػا اؼبتعػػددة، 
وابلتػػايل فػػإف ذلػػك يعػػزز مػػن أمػػن األسػػرة وسباسػػكها وخاصػػة إذا تعلػػق األمػػر بتػػوفًن الغػػذاء لؤلبنػػاء والرعايػػة الصػػحية 

 س البلـز لؤلبناء فكلها أعباء كبًنة وتتطلب نفقات كبًنة.والتمدر 

بطػػالٌن، وقػػد يرجػػع السػػبب إىل اؼبسػػتوى التعليمػػي  6مػػنهم  %25أمػػا عػػدد اآلابء البطػػالٌن فقػػد بلػػغ نسػػبة 
لػػآلابء، ومػػا يقػػاؿ يف ىػػذا أف ظػػاىرة البطالػػة قليلػػة جػػدا والػػيت تعتػػرب أخطػػر الظػػواىر االجتماعيػػة طاؼبػػا أهنػػا سبػػس أمػػن 

سػػػػرة وتعرضػػػػها للحرمػػػػاف واغباجػػػػة، كمػػػػا أهنػػػػا تػػػػؤثر سػػػػلبا علػػػػى نفسػػػػية اآلابء وأسػػػػرىم خاصػػػػة األبنػػػػاء ومػػػػا يتعلػػػػق األ
 دبستقبلهم الدراسي فقد هبعلهم يف موقف معقد للغاية من حيث االستقرار النفسي واإلحساس بعدـ التقدير.
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 :ادلهن طبيعةعمل األمهات و ( يوضح 04اجلدوؿ رقم )

 %النسبة  التكرار طبيعة اؼبهنة %نسبة ال التكرار اؼبهنة

 25 10 تعمل
 22.5 09 موظفة
 2.5 01 نشاط حر

 75 30 ال تعمل
 2.5 01 طالبة جامعية
 2.5 01 متقاعدة

 100 40 اجملموع
 70 28 ربة بيت
 100 40 اجملموع

 

سػػػة ماكثػػػات ابلبيػػػت ( نبلحػػػ  أف األغلبيػػػة السػػػاحقة مػػػن أمهػػػات أسػػػر الدرا04مػػػن خػػػبلؿ اعبػػػدوؿ رقػػػم ) 
( فيمػػػا ىبػػص ربديػػػد اؼبسػػػتوى 03وىػػي نسػػػبة يبكػػن أف تفسػػػر لنػػا مػػػا جػػاء يف اعبػػػدوؿ رقػػم )  %70وذلػػك بنسػػػبة 

التعليمػػي لؤلمهػػات حيػػث   تسػػجيل نسػػبة إصباليػػة يف ذوات اؼبسػػتوى االبتػػدائي ودوف اؼبسػػتوى واؼبتوسػػط والثػػانوي 
مػػػػن العػػػػامبلت ابلقطػػػػاع العػػػػاًل، وتليهػػػػا نسػػػػبة  %22.5وىػػػػي نسػػػػبة كبػػػػًنة، كمػػػػا قبػػػػد أف نسػػػػبة  %62.5بنسػػػػبة 
 %2.5مػػن العػػامبلت يف إطػػار النشػػاط اغبػػر، ونسػػبة  %2.5متقاعػدات وىػػن موظفػػات سػػابقا، مث نسػػبة  2.5%

 فبن يزاولن دراستهن ابعبامعة.

، %75كمػػا يبػػٌن اعبػػدوؿ أعػػبله عمػػل األمهػػات، حيػػث قبػػد أف أغلػػب األمهػػات ماكثػػات ابلبيػػت بنسػػبة 
، %22.5أـ تعمػػل حسػػب الوظػػػائف التاليػػة: موظفػػات ابلقطػػػاع العػػاـ أو اػبػػاص بنسػػػبة  %25بة بينمػػا قبػػد نسػػػ

 .%2.5وتزاولن مهنة أو نشاط حر كذلك نسبة 

وعليو فإف ما يقاؿ عن عمل األـ ليس لػو نفػس الشػأف ابلنسػبة لعمػل اآلابء، فاألمهػات مطالبػات ابألعمػاؿ 
يػػة األبنػػاء مػػن حيػػث القيػػاـ أبعمػػاؿ التنظيػػف وتػػوفًن الغػػذاء والعمػػل اؼبنزليػػة، ووظػػائفهن أسػػاس اسػػتقرار األسػػرة ورعا

فهو يػدؿ علػى أف ؽبػن مسػتوايت  %25على توفًن الراحة لكل أفراد األسرة، أما عن عمل األمهات واؼبقدر بنسبة 
تعليميػػة عليػػا ويسػػاعد ذلػػك كثػػًنا يف رفػػع مسػػتوى الػػدخل ألسػػرىن حيػػث يعػػد مػػن أىػػم اؼبقومػػات األساسػػية لؤلسػػرة 
فضػػبل عػػن مسػػتواىن التعليمػػي الػػػذي يسػػاىم كثػػًنا يف جعػػل األمهػػات أقػػػدر علػػى فهػػم حاجػػات أبنػػائهن ورعػػػايتهم 

 خاصة فيما يتعلق ابعبانب الدراسي.



 مناقشة و حتليل النتائج                                            الفصل السادس :

 

98 
  

 : احلالة العائلية للوالدين( يوضح 05اجلدوؿ رقم )

 % النسبة التكرار الحالة العائلٌة للوالدٌن
 7.5 3 منفصلٌن

 90.0 36 مرتبطٌن

 2.5 1 أرمل

 100.0 40 المجموع
 

، مث %90من خبلؿ معطيات اعبدوؿ أعبله يتبٌن أف أغلبيػة الوالػدين ألسػر الدراسػة مػرتبطٌن وذلػك بنسػبة 
 من اغباالت العائلية أرمل إما األب أو األـ. %2.5منفصلٌن، مث تليها نسبة  %7.5نسبة 

يف أف االسػتقرار العػائلي والتماسػك األسػري ومنو فإف ما يقاؿ عن اغبالة العائلية للوالدين ولػيس ىنػاؾ شػك 
يلعبػاف دورا ابلغػا يف تكػوين وإعػداد الطفػل وتطبيعػو اجتماعيػا، بينمػا التصػدع األسػري أو التفكػك الػذي يبػس كيػاف 
األسرة سواء بسبب الطبلؽ أو اؼبػوت أو اؽبجػر كلهػا حػاالت لوضػع اجتمػاعي يػؤثر بطريقػة أو أبخػرى علػى األفػراد 

وتصػػػرفاهتم، فغيػػػاب األب أو األـ عػػػن اؼبنػػػزؿ وغيػػػاب السػػػلطة يف البيػػػت يػػػؤدي إىل ظهػػػور عػػػدة  ويػػػؤثر يف سػػػلوكهم
أطػػراؼ أخػػرى تشػػارؾ يف توجيػػو وإرشػػاد الطفػػل لػػذلك أكػػدت الدراسػػات النفسػػية واالجتماعيػػة علػػى أنبيػػة مشػػاركة 

 الوالدين يف عملية توجيو وتعليم الطفل.
 :طبيعة ادلسكن العائلي( يوضح 06اجلدوؿ رقم )

 % النسبة التكرار ن العائلًسكطبٌعة ال

 5.0 2 بدون إجابة 

 17.5 7 مأجور

 62.5 25 ملكٌة

 12.5 5 أخرى

 2.5 1 سكن وظٌفً

 100.0 40 المجموع

   
مػن األسػر ؽبػا ملكيػة خاصػة لسػكناهتا وىػذا يػدؿ علػى االرتيػاح  %62.5يتبٌن من بياانت اعبدوؿ أعبله أف نسبة 

 %12.5مػػن األسػػر مسػػتأجرة لسػػكناهتا، يف اؼبقابػػل قبػػد نسػػبة  %17.5حػػٌن قبػػد نسػػبة  اؼبػػادي ؽبػػذه األسػػر، يف
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مل هبيبػوا عػن  %5منهم سبلك سكنات اجتماعية، يف حٌن أف نسبة  %2.5هنم من سبلك سكنات وظيفية، ونسبة 
 ىذا السؤاؿ.

بلئػػم مػػن اسػػتقرار يف وبنػػاء علػػى ىػػذا فػػإف السػػكن يعػػد مػػن أىػػم مقومػػات اغبيػػاة األسػػرية ؼبػػا يػػوفره اؼبسػػكن اؼب
حيػػاة األسػػرة وزايدة الراحػػة النفسػػية واعبسػػمية ألفرادىػػا، كمػػا ينػػتج جػػوا مبلئمػػا للتفاعػػل األسػػري واحتكػػاؾ الصػػغار 
ابلكبػار، ومػػن جهػػة أخػرى يتػػي  الفرصػػة للصػغار للػػتعلم واؼبراجعػػة، فغالبيػة أسػػر الدراسػػة ؽبػا ملكيػػة خاصػػة لسػػكناهتا 

لم واؼبراجعػة عكػس اإلهبػار الػذي يبكػن أف يػؤثر علػى اؼبسػتوى التعليمػي لؤلبنػاء ؼبػا وىو مػا يتػي  الفرصػة لؤلبنػاء الػتع
 فيو من مشقة وعدـ االستقرار والتأقلم مع ـبتلف البيئات الدراسية واجملتمعية ابلنسبة لؤلبناء.

 :ادلستوى ادلعيشي لألسرة (يوضح07اجلدوؿ رقم )

 المستوى المعٌشً لألسرة التكرار % النسبة

 جٌد 13 32.5

 عادي 26 65.0

 ضعٌف 1 2.5

 المجموع 40 100
 

من األسر مستواىم اؼبعيشي عادي أي أنو يكفػي لتلبيػة  %65من خبلؿ بياانت اعبدوؿ يتبٌن لنا أف نسبة 
مسػتواىم  %2.5ؽبم مستوى معيشي جيػد، ونسػبة  %32.5متطلبات أفراد األسرة وحاجياهتم، يف حٌن أف نسبة 

 أف يكوف من فئة البطالٌن .اؼبعيشي ضعيف ويبكن 

إف مػا يقػػاؿ علػى اؼبسػػتوى اؼبعيشػػي لؤلسػرة أنػػو يلعػب دورا أساسػػيا يف حيػػاة األسػرة وقباحهػػا وذلػك ؼبػػا يػػنجم 
عػػن ىػػذا اعبانػػب اؼبػػادي مػػن إتبػػاع غباجػػات الطفػػل اؼباديػػة واؼبعنويػػة الضػػرورية للعػػيش وتػػوفًن اعبػػو اؼبناسػػب لتعليمػػو، 

لتلبيػػة حاجيػػات األسػػرة اؼبتنوعػػة وذلػػك للمحافظػػة علػػى بنائهػػا اؼبػػادي والنفسػػي وكػػل ىػػذا يتػػأتى عػػن كفايػػة الػػدخل 
واالجتماعي، فاألسرة ذات اؼبستوى اؼبعيشي اؼبتوسط والضعيف ال تستطيع القياـ بواجباهتا فبل يكوف الغػذاء كػاؼ 

 يف القسم.وال اؼبلبس اؼبناسب، وىذا ما هبعل الطفل يشعر ابلنقص واػبجل وعدـ القدرة على اؼبشاركة 
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وىػذا  %97.5فمن خبلؿ اعبدوؿ أعػبله يتبػٌن لنػا أف غالبيػة األسػر ؽبػم مسػتوى معيشػي عػادي وجيػد بنسػبة      
يعػػػين أف اآلابء واألمهػػػات يقومػػػوف بتػػػوفًن الػػػدؼء واغبنػػػاف ألطفػػػاؽبم وتػػػوفًن مسػػػتلزمات الدراسػػػة وإشػػػباع حاجيػػػاهتم 

 النفسية واالجتماعية.

 :لعالقة بني أفراد األسرةطبيعة ا( يوضح 08اجلدوؿ رقم )

          

 العالقة

 نوع العالقة

عالقػػػػػػػػػػة االبػػػػػػػػػػن  فػػػػػػػػػػراد  بني أفراد األسرة
 األسرة

 عالقتو ِبألب عالقتو ِبألـ

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

 50 20 45 18 57.5 23 47.5 19 جيدة
 47.5 19 55 22 42.5 17 50 20 عادية
 / / / / / / 2.8 01 ضعيفة
 2.5 1 / / / / / / ال هتم
 100 40 100 40 100 40 100 40 اجملموع
 

طبيعػة العبلقػة  %47.5، مث نسػبة %50يتبٌن من اعبدوؿ أف طبيعة العبلقة بٌن أفػراد األسػرة عاديػة بنسػبة 
 ة.طبيعة العبلقة بٌن أفراد األسرة ضعيف %2.5بينهم جيدة، يف حٌن أف نسبة 

إف ما يقاؿ على اعبدوؿ أعبله أف العبلقة بٌن األبوين تعد اور األساسػي لنسػق العبلقػات التػيس تقػـو بػٌن 
أفراد األسرة، حيث تعكس العبلقة األبوية ما يسمى ابعبػو العػاطفي لؤلسػرة والػذي يػؤثر أتثػًنا كبػًنا علػى عمليػة مبػو 

بة كبػػًنة مػػن األسػػر تػػربطهم عبلقػػة عاديػػة تفاعليػػة بنسػػبة األطفػػاؿ نفسػػيا ومعرفيػػا، فمػػن خػػبلؿ اعبػػدوؿ قبػػد أف نسػػ
 ، فالعبلقات اؼبتكاملة اليت توجد داخل األسرة تؤدي إىل ربقيق التوازف الرتبوي والتكامل النفسي للطفل.50%

 %42.5جيػػػػدة، يف حػػػػٌن أف نسػػػػبة  %57.5أمػػػػا عػػػػن عبلقػػػػة االبػػػػن الػػػػذي يػػػػدرس ابألـ فكانػػػػت بنسػػػػبة 
 عبلقتهم ابألـ عادية. 
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ن خػػبلؿ اعبػػدوؿ يتبػػٌن أف لعبلقػػة األـ ابلطفػػل دورا أساسػػيا فهػػي تتبػػع أسػػاليب ـبتلفػػة يف معاملػػة الطفػػل فمػػ
وربػػدد نػػوع اؼبعاملػػة حبسػػب اؼبواقػػف، كمػػا أف ؽبػػا القػػدرة علػػى معاعبػػة اؼبشػػكبلت الػػيت تعػػرتض طفلهػػا كاالمتنػػاع عػػن 

مػػن النسػػبة اإلصباليػػة  %57يف نسػػبة  األكػػل والسػػلوكات البلأخبلقيػػة ومشػػكبلت تتعلػػق ابلدراسػػة وىػػو مػػا يتضػػ 
 ألفراد األسر، كما يبكن لؤلـ أف ربقق نتائج أفضل يف معاعبة تلك اؼبشكبلت.

عبلقػػػػتهم أيضػػػػا جيػػػػدة، يف حػػػػٌن أف نسػػػػبة   %50أمػػػػا عبلقػػػػة االبػػػػن الػػػػذي يػػػػدرس ابألب فكانػػػػت نسػػػػبة 
 يروف أهنا ال هتم. %2.5عبلقتهم عادية، و 47.5%

وعبلقتػػو ابألبنػػاء خاصػػة الػػذين يدرسػػوف مػػنهم ال تقػػل أنبيػػة عػػن دور األـ وىػػو فػػيمكن القػػوؿ أبف دور األب 
من أفراد العينة أف عبلقػتهم عاديػة، إذ أف األب يعمػل علػى تعويػد الطفػل  %50ما يتبٌن من خبلؿ اإلجابة بنسبة 

يكتسػب أمباطػو  ابالعتماد علػى الػنفس ومسػاعدتو علػى النمػو العػاطفي واالجتمػاعي واؼبعػريف، وىػذا يعػين أف الطفػل
السػػػلوكية مػػػن خػػػبلؿ سبثػػػل ىػػػذه العبلقػػػات السػػػلوكية القائمػػػة بينػػػو وبػػػٌن أبيػػػو، فاألطفػػػاؿ يتقمصػػػوف شخصػػػية آابئهػػػم 

 ويبثلوف سلوكهم كنموذج تربوي بشكل شعوري أو الشعوري.

عبلقػة جيػدة، يف  %57.5من خبلؿ اعبدوؿ يتبٌن أف عبلقة االبن الذي يدرس أبفػراد األسػرة مثلػت نسػبة 
 عبلقتو أبفراد األسرة عادية. %42.5 أف نسبة حٌن

يبلحػػػ  أف األسػػػرة تتضػػػػمن عػػػدة أدوار كػػػػدور األب واألـ ودور األخ واألخػػػت وكػػػػل دور مػػػن ىػػػػذه األدوار 
ذبري وفق تصورات قائمة يف ثقافة اجملتمع وتشكل ىذه األدوار منظومة العبلقات اليت تسػود يف وسػط األسػرة والػيت 

اعػػل الرتبػػوي واالجتمػػاعي داخػػل األسػػرة، فكمػػا يبلحػػ  أف غالبيػػة األبنػػاء الػػذين يدرسػػوف تشػػكل بػػدورىا ؿبػػور التف
مػػػن العػػػدد اإلصبػػػايل وىػػػو مػػػا يسػػػاىم بػػػدوره يف عمليػػػة  %57.5تػػػربطهم عبلقػػػة جيػػػدة أبفػػػراد أسػػػرهتم وذلػػػك بنسػػػبة 

 التواصل وتعلم واكتساب األدوار.
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 :لذين ال يدرسوفالذين يدرسوف وا عدد األبناء( يوضح 09اجلدوؿ رقم )

 %النسبة  التكرار العدد %النسبة  التكرار اغبالة

 72.72 104 يدرس
 50 20 2-0من 
 47.5 19 4- 3من 
 2.5 01 فما فوؽ 5من 

 27.27 39 ال يدرس
 87.5 35 2- 0من 
 12.5 05 4- 3من 
  00 فما فوؽ 5من 

   100 143 اجملموع
 

أف أكػػرب نسػػبة لعػػدد األبنػػاء داخػػل األسػػر ىػػي فئػػة األبنػػاء الػػذين يدرسػػوف بنسػػبة تبػػٌن نتػػائج اعبػػدوؿ أعػػبله 
( بنسػػػػػػبة 4-3، ومػػػػػػن )%50( مثلػػػػػػت نسػػػػػػبة 2-0مػػػػػػن العػػػػػػدد اإلصبػػػػػػايل موزعػػػػػػة كمػػػػػػا يلػػػػػػي: مػػػػػػن ) 72.72%
 .%2.5فما فوؽ نسبة  5، ومن 47.5%

، ومػن %87.5ة ( بنسػب2-0موزعػة كمػا يلػي: ) %27.27كما تبٌن أف نسبة األبنػاء الػذين ال يدرسػوف 
 .%00فما وفق  5، ومن %12.5( بنسبة 3-4)

وعليػػػػو فػػػػإف غبجػػػػم األسػػػػرة دورا مػػػػؤثرا علػػػػى االذباىػػػػات الوالديػػػػة كبػػػػو األبنػػػػاء وطريقػػػػة معػػػػاملتهم وكػػػػذا تػػػػوفًن 
اؼبسػػتلزمات الضػػرورية لتعلػػيمهم، فالعبلقػػة بػػٌن حجػػم األسػػرة ومسػػتوى أداء األبنػػاء الدراسػػي فػػإف البيئػػة األسػػرية الػػيت 

 عددا كبًنا من األفراد ال تستطيع أف هتيئ ؽبم الظروؼ الدراسية وابلتايل تقليل التفاعل بٌن الوالدين واألبناء.تضم 
أمػػا ابلنسػػبة لؤلسػػر الصػػغًنة والػػيت يقػػل فيهػػا عػػدد األفػػراد فػػإف طػػابع اؼبعاملػػة يتسػػم ابلديبقراطيػػة فيسػػود جػػو 

ة أبنائهػػػا واالىتمػػػاـ بتحصػػػيلهم الدراسػػػي خاصػػػة إذا كػػػاف التعػػػاوف بػػػٌن اآلابء واألبنػػػاء وكػػػذلك تقػػػـو األسػػػرة دبسػػػاعد
 دخلها ومستوى تعليم اآلابء مرتفع.

ومنو فيبلح  من خبلؿ اعبدوؿ أف غالبية األسر من اغبجػم الصػغًن الػيت يقػل فيهػا عػدد األفػراد والػيت مثلػت 
 للذين ال يدرسوف. %87.5ابلنسبة للذين يدرسوف ونسبة  %50نسبة 
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 :واضيع مدرسية مع األبناءاآلِبء دلمناقشة ضح ( يو 10اجلدوؿ رقم )

 % النسبة التكرار االحتماالت
 7.5 3 بدوف إجابة

 80.0 32 نعم
 12.5 5 ال
 100.0 40 اجملموع

 

مػػن خػػبلؿ اعبػػدوؿ يتبػػٌن أف أكػػرب نسػػبة مػػن األسػػر تنػػاقش مواضػػيع علميػػة مػػع األبنػػاء داخػػل األسػػرة، حيػػث 
مػن  %7.5، يف حػٌن أف نسػبة %12.5أمػا اإلجابػة بػػ "ال" فكانػت بنسػبة ، %80بلغت نسبة اإلجابة بػ "نعم" 
 اؼببحوثٌن مل هبيبوا عن السؤاؿ.

مػػا يقػػػاؿ علػػى معطيػػػات اعبػػدوؿ أعػػػبله أف نسػػبة اإلجابػػػة بػػنعم تػػػدؿ علػػى ثقافػػػة األسػػرة واؼبسػػػتوى التعليمػػػي 
العلميػػػة علػػػى اغبػػػوار بيػػػنهم،  للوالػػػدين حيػػػث أنػػػو كلمػػػا كػػػاف اآلابء ذو مسػػػتوى تعليمػػػي عػػػاؿ كلمػػػا غلبػػػت اؼبواضػػػيع

 وابلتايل يكتسبها األبناء أيضا من خبلؿ تفاعلهم معهم وىو ما يفسره اعبدوؿ رقم )...( اؼبستوى التعليمي.
 :يوضح اللغة األكثر استخداما يف احلوار(11اجلدوؿ رقم )

 % النسبة التكرار االحتماالت
 7.5 3 بدوف اجابة
 30.0 12 العربية
 7.5 3 الفرنسية
 55.0 22 العامية
 100.0 40 اجملموع

يتضػػ  مػػن خػػبلؿ اعبػػدوؿ أف اللغػػة األكثػػر اسػػتخداما يف اغبػػوار داخػػل األسػػرة لػػدى عينػػة الدراسػػة ىػػي اللغػػة       
، يف حػػٌن أف نسػػبة %7.5، مث اللغػػة الفرنسػػية بنسػػبة %30، مث تليهػػا اللغػػة العربيػػة بنسػػبة %55.5العاميػػة بنسػػبة 

  هبيبوا عن السؤاؿ.من اؼببحوثٌن مل 7.5%

فمػن خػبلؿ اؼبعطيػػات الػواردة يف اعبػػدوؿ أعػبله يتبػػٌن أف أكػرب نسػبة للغػػة اغبػوار األكثػػر اسػتخداما يف اغبػػوار 
داخػػل األسػػر ىػػي العاميػػة وذلػػك نظػػرا لطبيعػػة اؼبنطقػػة وتقاليػػد اؼبنطقػػة، حيػػث أف غالبيػػة األسػػر يسػػتخدموهنا كلغػػة 
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أف فئػػػة قليلػػػة فبػػػن يسػػػتخدموف اللغػػػة الفرنسػػػية والعربيػػػة وىػػػم فئػػػة ذوي للتواصػػػل والتخاطػػػب بػػػٌن األفػػػراد، يف حػػػٌن 
اؼبسػػػتوايت العليػػػا أو أسػػػاتذة يف ؾبػػػاؿ زبصصػػػهم الفرنسػػػية والعربيػػػة  فمسػػػتوى تعلػػػيم اآلابء يعكػػػس بشػػػكل مباشػػػر 

لعػب بػذلك التفاعل اللغوي داخل اؼبنزؿ فبا يزيد من كم اؼبفػردات الػيت يسػمعها الطفػل ويسػتوعبها أثنػاء اؼبناقشػة، فت
 األسرة دورا ابرزا، سلبا أو إهبااب، يف مبو اصل اللغوي لدى الطفل.

 تشجيع األبناء للذىاب إىل ادلدرسة: ( يوضح12اجلدوؿ رقم )
 

 

 

 

 

، يف حػػٌن أف نسػػبة اإلجابػػة بػػػ "ال"  %92.5ة اإلجابػػة بػػػ "نعػػم" كانػػت مػػن خػػبلؿ اعبػػدوؿ يتبػػٌن لنػػا أف نسػػب
 مل هبيبوا عن السؤاؿ. %2.5، ونسبة %5كانت 

يبكن القوؿ أف أكرب نسػبة الػيت أجابػت بػػ "نعػم" ىػم مػن وبرصػوف علػى مسػتقبل أبنػائهم وتعلػيمهم وغػالبيتهم 
ألرايؼ أغلػبهم مػن يصػرؼ وف أبنػائهم عػن من ذوي الدخل اؼبعيشػي اؼبرتفػع ومػن سػكاف اؼبػدف، حيػث أف سػكاف ا
 الدراسة ويوجهوهنم ليعيشوا على الدخل األسري أو العمل يف اؼبزارع.

 

 

 

 

 

 % النسبة التكرار االحتماالت

 2.5 1 بدون إجابة 

 92.5 37 نعم

 5.0 2 ال

 100.0 40 المجموع
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 يوضح  متتابعة اآلِبء أبنائهم للدراسة ِبدلنزؿ:(13اجلدوؿ رقم )
 

 

 

 

مػػن أألوليػػاء كانػػػت إجػػابتهم بػػػػ "نعػػم"، يف حػػػٌن أف  %97.5( أف نسػػػبة 13وؿ رقػػم )تشػػًن معطيػػات اعبػػػد
 من األولياء كانت إجابتهم يػ "ال". %25ىناؾ نسبة 

يتبػػٌن مػػن خػػبلؿ اعبػػدوؿ أف غالبيػػة األوليػػاء يتػػابعوف ابىتمػػاـ نتػػائج األعمػػاؿ اؼبدرسػػية لؤلبنػػاء ابؼبنػػزؿ ولعلػػو 
ى التحصػػيل اعبيػػػد ألبنػػائهم، حػػػث أف ىنػػاؾ عبلقػػة قويػػػة بػػٌن اؼبسػػػتوى مؤشػػر ودليػػل علػػػى أف األوليػػاء وبرصػػػوف علػػ

 الثقايف للوالدين أو األسر وحرص الوالدين على ربصيل أبنائهم التعليمي ابؼبدرسة ومعرفة اؼبستوى الدراسي.

 ( يوضح ادلسؤوؿ عن متابعة االبناء:14اجلدوؿ رقم )

   

 

 

 

مػػػن اؼببحػػػوثٌن صػػػرحوا أف اؼبتابعػػػة مػػػن طػػػرؼ األب واألـ معػػػا، يف  %70تشػػػًن معطيػػػات اعبػػػدوؿ أف نسػػػبة 
 ىي من طرؼ األب فقط. %2.5صرحوا أف اؼبتابعة من طرؼ األـ فقط، ونسبة  %27.5حٌن أف نسبة 

رؼ األب واألـ معػػػا دليػػػل علػػػى تطلػػػع اآلابء وإبػػػداء اىتمػػػامهم أبعمػػػاؿ ولعػػػل أكػػػرب نسػػػبة للمتتػػػابعٌن مػػػن طػػػ
مػػن اؼبتابعػػة  %27.5أبنػػائهم الدراسػػية وىػػو مػػا يزيػػد مػػن دافعيػػة األبنػػاء كبػػو الدراسػػة واؼبدرسػػة، يف اؼبقابػػل أف نسػػبة 

 لؤلمهات راجع إىل مكوثهن ابلبيت أكثر من األب نظرا النشغالو بدخل األسرة.

 % النسبة التكرار تاالحتواال

 97.5 39 نعم

 2.5 1 ال

 100.0 40 المجموع

 % النسبة التكرار االحتماالت

 27.5 11 األم

 2.5 1 األب

 70.0 28 األم واألب معا

 100.0 40 المجموع
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 ألبنائهم على أداء الواجبات:ضح مدى مساعدة االولياء يو (15دوؿ رقم )اجل
 

 

 

 

 

مػن األوليػاء مػن يسػاعدوف أبنػائهم علػى أداء الواجبػات  %62.5من خبلؿ بياانت اعبػدوؿ يتبػٌن أف نسػبة 
اندرا مػا يقومػػوف  %5فبػن يسػاعدوهنم علػػى ذلػك أحيػاان، يف حػػٌن أف نسػبة  %32.5ائمػة، ونسػػبة اؼبنزليػة بصػفة د

 بذلك.
يتبػٌن أف األغلبيػة السػاحقة مػػن األوليػاء يقومػوف دبسػػاعدة أبنػائهم علػى أداء واجبػاهتم اؼبنزليػػة وىػذا يػدؿ علػػى 

وللنتػائج الػيت يتحصػل عليهػا أبنػائهم، أمػا حرصهم ومتابعتهم ؼبسار أبنائهم الدراسي وإعطػائهم أنبيػة كبػًنة للمدرسػة 
النسػػبة النػػادرة مػػا يقومػػوف بػػذلك فردبػػا بسػػبب مشػػاكل أو عمػػل أو غيػػاابت متكػػررة عػػن البيػػت، يف حػػٌن أف النسػػبة 

 النادرة ما تقـو بذلك فلردبا يرجع السبب إىل قلة اؼبعرفة وتدٍل اؼبستوى التعليمي لآلابء.
 سرة بتوفري وسائل واالجهزة ادلساعدة على الدراسة:يوضح مدى قياـ  األ(16اجلدوؿ رقم )

 % النسبة التكرار االحتماالت

 2.5 1 بدون إجابة 

 77.5 31 نعم

 20 8 ال

 100.0 40 المجموع

 

، أمػا %20، يف حٌن بلغت نسػبة اإلجابػة بػػ "ال" %77.5كانت اإلجابة عن ىذا السؤاؿ بػ "نعم" بنسبة 
 يبوا عن السؤاؿ.من اؼببحوثٌن مل هب %2.5نسبة 

ىذه األغلبية الساحقة اليت أجابت بػ "نعم" بتوفًن الوسائل لؤلبناء للمسػاعدة علػى الدراسػة تػدؿ علػى إدراؾ 
 األسرة واآلابء ووعيهم دبدى أنبيتها )الوسائل( يف مساعدة االبن على الدراسة والتحصيل اؼبعريف وكذا

 % النسبة التكرار االحتماالت

 62.5 25 دائما  

 32.5 13 أحٌانا  

 5.0 2 نادرا  

 100.0 40 المجموع
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مشاركة اؼبدرسػة وتعػاوف األسػرة معهػا يف عمليػة تػوفًن اؼبسػتلزمات  على متابعتهم ؼبسار أبنائهم التعليمي، إضافة إىل 
 الدراسية لبلبن حن ال يشعر ابلنقص أماـ أصدقائو وربصل لو الرغبة يف الدراسة والذىاب إىل اؼبدرسة.

أما نسبة األقلية اليت كانت إجابتهم بػ "ال" فًنجع السبب إما لعدـ القدرة على توفًنىػا، أو لضػعف اؼبسػتوى 
 اؼبعيشي والفقر أو البطالة، وىو ما يفسره اعبدوؿ رقم )...(.

، مث تليهػػػا %30، أمػػػا الكتػػػب واجملػػػبلت نسػػػبة %35حيػػػث أنػػػو مثلػػػت أجهػػػزة اإلعػػػبلـ اآليل أكػػػرب نسػػػبة 
 من اؼببحوثٌن مل هببوا عن السؤاؿ. %10، أما نسبة %25األلواح اإللكرتونية بنسبة 

    ألبناء:طريقة متابعة األسرة ل( 17جدوؿ رقم )
 

 

 

 

مػن خػبلؿ معطيػػات اعبػدوؿ أعػبله يتبػػٌن أف متابعػة األسػػرة مػن خػبلؿ اؼبراجعػػة مػع األبنػاء مثلػػت أكػرب نسػػبة 
، أمػػا %30يقػػـو هبػػذه اؼبتابعػػة مػػن خػػبلؿ مراقبػػة السػػجبلت لبلبػػن وذلػػك بنسػػبة ، يف حػػٌن أف ىنػػاؾ مػػن 47.5%
من األولياء يقوموف بعملية اؼبتابعة من خبلؿ زايرة اؼبؤسسة أو اؼبدرسة، ىذا إف دؿ فإنو يػدؿ علػى  %22.5نسبة 

 مراقبة اآلابء ألبنائهم ومتابعتهم ابؼبنزؿ وىو ما نفسره معطيات اعبدوؿ )...( اؼبتابعة.

 

 

 

 

 

 

 االحتواالت

 

 % النسبة التكرار

 30.0 12 مرالبة السجالت

 47.5 19 المراجعة مع األبناء

 22.5 9 زٌارة المؤسسة

 100.0 40 المجموع
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 من حيث احلضور والتغيب عن الدراسة: بنائهم( يوضح مراقبة الوالدين أل18اجلدوؿ رقم )

 

 

 

                         

غلبيػػة اآلابء أو األسػػر تقػػـو دبػػػػػراقبة أبنػػائهم مػػن حيػػث اغبضػػور والتغيػػب  عػػن مػػن خػػبلؿ اعبػػدوؿ يتبػػٌن أف أ        
اندرا، يف حػٌن أف  %2.5فًناقبػوهنم أحيػاان، مث نسػبة  %10، أمػا نسػبة %85الدراسة بصفة دائمػة وذلػك بنسػبة 

 من اؼببحوثٌن مل هبيبوا عن السؤاؿ. %2.5نسبة 

أبنػائهم يػدؿ علػى إدراؾ األسػرة عػل أنبيػة التواصػل بينهػا وبػٌن  إف األغلبية السػاحقة مػن األوليػاء فبػن يراقبػوف
 اؼبدرسة وعن دورىا التكاملي الذي تسهم بو يف عملية تعليم االبن وعلى األنبية اليت يوليها األولياء للمدرسة.

  :( يوضح تردد الوالداف على ادلدرسة وقت خروج ودخوؿ ابنائهم19اجلدوؿ رقم )
 

 

 

 

، يف حػػٌن أف %77.5مػن خلػػل معطيػات اعبػػدوؿ يتبػػٌن األغلبيػة مػػن اآلابء كانػت إجػػابتهم بػػػ "نعػم" بنسػػبة 
 فبن أجابوا بػ "ال". %22.5نسبة 

درسػة وتػرددىم علػى اؼبدرسػٌن يعكػس بشػكل ومنو يبكن القوؿ أف تكرار الػزايرات الػيت يقػـو هبػا اآلابء إىل اؼب
 واض  مدى االىتماـ ابؼبستقبل الدراسي لبلبن مىن طرؼ األسرة أو األولياء، حيث ال يدرؾ الكثًن من

 % النسبة التكرار االحتواالت

 2.5 1 بدون إجابة

 85.0 34 دائما  

 10.0 4 أحٌانا  

 2.5 1 نادرا  

 100.0 40 المجموع

 % نسبةال التكرار االحتواالت 

 5.0 2 بدون إجابة 

 72.5 29 نعم

 22.5 9 ال

 100.0 40 المجموع
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أوليػػاء األمػػور أنبيػػة العبلقػػة بػػٌن اؼبدرسػػػة والبيػػت وضػػرورة التواصػػل بينهمػػا وىػػو مػػػا يتضػػ  مػػن خػػبلؿ إجابػػة الفئػػػة  
 .القليلة فبن أجابوا بػ "ال"

فتكػػػرار الػػػزايرات والػػػرتدد علػػػى اؼبدرسػػػة مػػػن أىػػػم عوامػػػل التواصػػػل والتكامػػػل بػػػٌن السػػػرة واؼبدرسػػػة يف العمليػػػة 
 التعليمية.

 :االبناء فً حال غٌاب أو تأخر ( يوضح قياـ ادلدرسة إببالغ األولياء20دوؿ رقم )اجل

 % النسبة التكرار االحتواالت

 5.0 2 بدون إجابة

 57.5 23 دائما  

 20.0 8 ا  أحٌان

 10.0 4 نادرا  

 7.5 3 ال

 100.0 40 المجموع

 
من األسر فبن تقـو اؼبدرسة إبببلغها يف حالػة غيػاب االبػن عػن  %57.5من خبلؿ اعبدوؿ يتبٌن أف نسبة 

 %7.5اندرا مػػػا تقػػػـو ؼبدرسػػػة إبببلغهػػػم، يف حػػػٌن أف نسػػػبة  %10فأحيػػػاان، مث نسػػػبة  %20الدراسػػػة، أمػػػا نسػػػبة 
 مل هبيبوا عن السؤاؿ. %5ػ "ال" أي أهنم ال يتلقوف أي تبليغ من اؼبؤسسة، أما نسبة فكانت إجابتهم ب

إف عمليػػػة تبليػػػغ األوليػػػاء مػػػن طػػػرؼ اؼبؤسسػػػة يف حالػػػة غيػػػاب االبػػػن يعتػػػرب مػػػن عوامػػػل التواصػػػل بػػػٌن األسػػػرة 
إلدالء أبي رأي واؼبدرسػػة، فبػػػإببلغ أحػػػد األوليػػاء بػػػذلك يضػػػطر للحضػػػور فػػور إببلغػػػو إىل اؼبدرسػػػة لبلستفسػػػار أو ا

حوؿ اؼبشكلة ومعاعبتها مع اؼبدرسة وهبذا فالتكامل بػٌن اؼبؤسسػتٌن االجتمػاعيتٌن لػو دور ابلػغ األنبيػة يف التحصػيل 
 العلمي للتلميذ، فاؼبشكل من أولوايت اىتمامات اؼبدرسة مث األولياء.
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 ( يوضح معرفة االولياء دلعدالت ابنائهم:21دوؿ رقم )اجل

 % النسبة رارالتك االحتواالت

 2.5 1 بدون إجابة 

 82.5 33 كلها

 15.0 6 بعضها

 100.0 40 المجموع
 

من خبلؿ بياانت اعبدوؿ يتبٌن أف األغلبية لساحقة من اآلابء أو األولياء علػى درايػة دبعػدالت أبنػائهم كلهػا 
ن ىم علػى غػًن درايػة من األولياء على دراية ببعضها فقط، أما م %15، يف حٌن أف نسبة %82.5وذلك بنسبة 

 .%2.5هبا فكانت إجابتهم بػ "ال" فبنسبة قليلة فقط 

الذين ىم علػى درايػة دبعػدالت أبنػائهم كلهػا يرجػع السػبب إىل عمليػة التواصػل  %82.5فمن خبلؿ النسبة 
والتفاعػػل القػػائم علػػى أسػػلوب التخاطػػػب واغبػػوار داخػػل األسػػرة، فبغيػػاب التواصػػػل تقػػل معرفػػة اىتمامػػات اآلخػػػرين 
ويقػػػل جلػػػوس االبػػػن مػػػع األب أو األـ داخػػػل األسػػػرة، ؽبػػػذا يلعػػػب ىػػػذا األخػػػًن دورا يف تفعيػػػل العبلقػػػات بػػػٌن أفػػػراد 

 األسرة.
 فيدؿ على عدـ اىتماـ اآلابء أببنائهم ومستواىم التعليمي والدراسي %2.5أما نسبة 
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 :األبناءمن جراء عملية تعليم  دؼاذل ( يوضح22جدوؿ رقم )

 % النسبة التكرار االحتماالت

 7.5 3 بدوف إجابة

 40.0 16 اغبصوؿ على وظيفة
 15.0 6 اغبصوؿ على شهادة ألجل مشروع دعم

 35.0 14 تعلم مهارات وتنيمة أفكاره
 2.5 1 أخرى
 100.0 40 اجملموع

 

الدراسة يروف اف الغاية من الذين  االد وسبثل عد  %  40نبلح  اف اعلى نسبة تقدرب  من خبلؿ اعبدوؿ   
وسبثل عدد االولياء الذين يروف أف تعلم مهارات %35اما النسبة اليت تليها فتقدر ب،ؿ على وظيفةو صىو اغب

وسبثل عدد االولياء  %15أما النسبة االقل فتقدر ب ,وتنمية أفكار الطفل ىو ىدؼ من جرعا وعملية تعليم ابنو 
 . ومنو نستنتج أفعملية تعليم ابنو  إلجراءىداؼ الذين يروف أف اغبصوؿ عل شهادة ألجل مشروع دعم من اال

 معظم االولياء ىدفهم االساسي  ىو اغبصوؿ على وظيفة

 يوضح زايرة األولياء للمؤسسة: (23اجلدوؿ رقم ) 

 % النسبة التكرار االحتماالت

 2.5 1 بدوف إجابة

 92.5 37 نعم
 5.0 2 ال
 100.0 40 اجملموع

 

( يتض  لنا انو ىناؾ عبلقة بٌن جنس اؼببحوثٌن وزايرة 23صائية اؼبوجودة يف اعبدوؿ)من خبلؿ البياانت اإلح    
أما نسبة  ،سبثل نسبة االفراد الذين يزوروف اؼبؤسسة اليت يدرس هبا ابنو %92اؼبؤسسة اليت يدرس هبا األبناء فنجد 

 فتمثل نسبة األفراد الذين ال يزوروف اؼبؤسسة اليت يدرس هبا ابنو .  5%
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. فالوسط العائلي يبارس أتثًنا  على اشر للتكامل بٌن االسرة واؼبدرسةومنو نستنتج اف زايرة اؼبؤسسة دافع مب   
فهو العنصر الذي يضغط  بشكل ’النمو النفسي والعاطفي للطفل وعلى دوافعو للدراسة على مستقبلو الدراسي 

االولياء  اىل اؼبدرسة وترددىم على اؼبدرسٌن  حاسم على دراسة الطفل , كما اف تكرار الزايرات اليت يقـو هبا
يعكس  بشكل واض  مدى االىتماـ ابؼبستقبل الدراسي لبلبن حيث ال يدرؾ الكثًن من اولياء االمور انبية 

 االسرة  وضرورة التواصل فيما بينهم . العبلقة بٌن اؼبدرسة و

 يوضح عالقة االولياء ِبألساتذة: (24اجلدوؿ رقم ) 

 % النسبة التكرار االحتماالت

 5.0 2 بدوف إجابة

 42.5 17 عادية
 45.0 18 جيدة
 2.5 1 سيئة
 5.0 2 ال هتم
 100.0 40 اجملموع

      
مؤطري  و واألساتذةمن خبلؿ البياانت االحصائية يف اعبدوؿ الذي يوض   العبلقة اليت تربط بٌن االولياء 

بعبلقتهم مع االساتذة بنسبة  ابة تتمثل عدد االولياء الذين أجابو اؼبؤسسة اليت يدرس فيها ابنو يتبٌن أف أكرب نس
بعبلقتهم مع االساتذة ومطري اؼبؤسسة بعادية بنسبة تقدر  اأجابو . مث تليها عدد االولياء الذين %45تقدر ب 
 %2.5واؼبطرين ب سيئة بنسبة تقدر ب ابألساتذةبعبلقتهم  االذين اجابو  شبم تليها عدد االفراد  %5;42ب 

 من ؾبموع أفراد العينة .
بعبلقتهم السيئة مع االساتذة ومؤطري اؼبؤسسة اليت يدرس فيها ابنو  اونفسر ذالك ب أف االفراد الذين أجابو    

 أف  اسلوب اغبوار او التكامل  بٌن االسرة واؼبدرسة غائب وابلتايل ال يبكن معرفة الظروؼ اؼبناسبة للطفل

جحة او الرتابط بٌن االسرة واؼبدرسة ىو ؿباولة عبعل الطفل يتجاوب مع العملية ومنو نستنتج اف العبلقات النا
 التعليمية .
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 :مجعية أولياء التالميذ االولياء يف يةعضو  يوضح(25اجلدوؿ )

 % النسبة التكرار االحتماالت

 7.5 3 بدوف إجابة

 20.0 8 نعم
 72.5 29 ال
 100.0 40 اجملموع

 
( الذي يوض  عن عضوية االولياء يف صبعية اولياء التبلميذ يتبٌن أف 25اؼبعطيات عبدوؿ ) من  خبلؿ ربليل      

, مث تليها %72.5بعدـ عضويتهم يف صبعية أولياء التبلميذ بنسبة تقدر ب  ااكرب نسبة سبثل عدد الذين اجابو 
 من ؾبموع افراد العينة . %20بعضويتهم يف صبعية اولياء التبلميذ  بنسبة تقدر ب اعدد االولياء الذين اجابو 

ة من اجل تعليم جيد ساتذميذ راجع لبلىتماـ بعبلقتهم ابألونفسر ىذا ابف العضوية يف صبعية اولياء التبل     
 .ربط العبلقة بٌن االسرة واؼبدرسةبناءىم  وىذا ىادؼ لأل

جل الطفل وحثو على ذا االسرة ألرسة من اقباز مهاـ وكومنو نستنتج اف توفًن اعبو اؼببلئم للطفل سبكن اؼبد    
 التكريس.

 :حضور الوالدين مجعية أولياء التالميذيوضح  (26اجلدوؿ رقم  )

 % النسبة التكرار االحتماالت

 5.0 2 بدوف إجابة 

 27.5 11 دائماً 
 52.5 21 أحياانً 
 7.5 3 اندراً 
 7.5 3 ال
 100.0 40 اجملموع

 

سبثل نسبة االولياء الذين  واليت %52.5نبلح  اكرب نسبة قدرت  26م من خبلؿ ربلل معطيات اعبدوؿ رق     
 دائما يقوموف الذين اقرو من ا %27.5احياان يقوموف ابغبضور عبمعية اولياء التبلميذ,وتليها نسبة قرو أ
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اء حضورىم عبمعية أوليبعدـ  امن الذين اقرو  %7.5ابغبضور عبمعية اولياء التبلميذ وتليها اقل نسبة تقدر ب 
 ة اولياء التبلميذ بنسبة اقل تدؿ على عدـ االىتماـ واؼبتابعة .ينفسر ىذا أبف حضور الوالدين عبمعو ،التبلميذ

 هبب االىتماـ واغبضور عبمعية اولياء التبلميذ هبدؼ القياـ جبميع خطوات التعليم . أبنوومنو نستنتج 

 :داخل ادلؤسسةو الطفل ادلشاكل اليت تواجؤسسة عن يوضح ابالغ  ادل(27دوؿ رقم )اجل

 % النسبة التكرار االحتماالت

 7.5 3 بدوف إجابة

 60.0 24 دائماً 
 22.5 9 أحياانً 
 5.0 2 اندراً 
 5.0 2 ال
 100.0 40 اجملموع

 

ت نسبة اف كانت واليت مثل%60نبلح  أف اكرب نسبة قدرت ب  27من خبلؿ زبليل معطيات اعبدوؿ رقم     
ف أبمن الذين اقروا احياان  %22.5عن أي مشكل يواجو االبن يف اؼبؤسسة ,وتليها نسبة  ببلغإباؼبؤسسة تقـو 
غ ابؼبشكلة انذرا وبعدـ االببل %5أي مشكل يواجو االبن داخل اؼبؤسسة وتليها أقل نسبة  إبببلغاؼبؤسسة تقـو 

 ل اؼبؤسسة .ليت تواجو الطفل داخ

واجو الطفل  داخل اؼبؤسسة بنسبة أقل تدؿ على عدـ ومنو نستنتج أبف اببلغ اؼبؤسسة عن أي مشكل ي   
 واؼبتابعة من طرؼ اؼبؤسسة . اىتماـ
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 :مدى ابالغ االبناء االولياء عن مشاكلهم(28دوؿ رقم )اجل

 % النسبة التكرار االحتماالت

 7.5 3 بدوف اجابة

 77.5 31 نعم
 15.0 6 ال
 100.0 40 اجملموع

 

وسبثل عدد االبناء الذين %77.5نبلح  أف أعلى نسبة تقدر ب  28رقم من خبلؿ ربليل جدوؿ        
, مث تليها عدد االبناء الذين ال يبلغوف اىاليهم عن ن أي صعوابت تواجههم يف اؼبؤسسةيقوموف إبببلغ اىاليهم ع

 .من ؾبموع افراد العينة %15أي مشكل يواجههم يف اؼبؤسسة واليت قدرت نسبتهم ب 

عن أي صعوابت تواجو االبن يف اؼبؤسسة ىو راجع للحرص على اولوايت  ابإلببلغقياـ ونفسر ذالك ابف ال
الطفل ومراجعة ما يعانيو الطفل يف اؼبؤسسة .ومنو نستنتج اف عدـ االببلغ عن أي مشكل يوجهو الطفل داخل 

 تزرع االماف يف نفوس االطفاؿ .لشعوره ابػبوؼ فعلى اؼبؤسسة اف اؼبؤسسة راجع 

 يوضح رأي األولياء حوؿ قدرة ادلدرسة على تعليم الطفل(29) دوؿ رقماجل

 % النسبة التكرار االحتماالت

0 2 5.0 

 22.5 9 نعم
 70.0 28 ال
3 1 2.5 
 100.0 40 اجملموع

 

وسبثل عدد االولياء الذين يروف ابف  %70نبلح  اف اعلى نسبة نقدر  29من خبلؿ ربليل اعبدوؿ رقم      
 ًن كافية لرتبية الطفل اضافة اللى تعليمو .اؼبؤسسة وحدىا غ

مث %  22.5ويليو عدد االفراد الذين يروف اف اؼبؤسسة وحدىا كافية لرتبية الطفل اضافة اىل تعليمو بنسبة تقدر 
 %2.5تليها أقل نسبة أف أحياان يروف أف اؼبؤسسة وحدىا كافية لرتبية الطفل اؼبؤسسة بنسبة تقدر ب 
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 :رأي األولياء حوؿ قدرة األسرة على تعليم الطفل يوضح(30دوؿ رقم )اجل

 % النسبة التكرار االحتماالت
0 2 5.0 

 35.0 14 نعم
 60.0 24 ال
 100.0 40 اجملموع

         

من الذين ال يروف اف األسرة  %60نبلح  اف اعلى نسبة قدرت ب  30من خبلؿ ربليل معطيات اعبدوؿ رقم  
طفل ابإلضافة اىل تعليمو ,مث تليها فئة األفراد من األولياء الذين قدروا ابف األسرة وحدىا  غًن كافية لرتبية ال

 .من ؾبموع أفراد العينة%35وحدىا كافية لرتبية الطفل بنسبة تقدر ب 

تماـ واغبرص اىل تعليمو ردبا راجع  لثقتهم واالى  ابإلضافةونفسر اف االسرة اليت ترى ابهنا قادرة على تربية الطفل 
 ن يستطيع مواجهة اجملتمع .حىبص الطفل  ى كل ماعل

 :طرؽ معرقة األولياء لنتائج األبناء(31دوؿ رقم )اجل

 % النسبة التكرار تاإلحتماال
 2.5 1 بدوف اجابة

 62.5 25 كشف نقاط
 30.0 12 زايرة اؼبؤسسة
 5.0 2 سؤاؿ أساتذتو
 100.0 40 اجملموع

 

من الذين يعرفوف النتائج  %62.5نبلح  اف اعلى نسبة قدرت ب  31من خبلؿ ربليل معطيات  جدوؿ رقم 
من خبلؿ زايرهتم للمؤسسة  مث تليها اقل نسبة  للذين يعرفوف نتائج ابناىم من خبلؿ سؤاؿ أساتذتو بنسبة تقدر 

 من ؾبموع افراد العينة . % 5ب 
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ها يف العملية التعليمية إىل ( يوضح ترتيب ادلؤسسات االجتماعية حسب أمهيتها ومسامهت32دوؿ رقم )اجل
 جانب ادلدرسة

 % النسبة التكرار االحتماالت
 2.5 1 بدوف إجابة

 22.5 9 اؼبسجد
 72.5 29 األسرة

 2.5 1 النوادي الثقافية والرايضية
 100.0 40 اجملموع

    

ة اؼببحوثٌن واليت سبثل نسب %72.5نبلح  اف اعلى نسبة قدرت  32من خبلؿ ربليل معطيات اعبدوؿ رقم   
الذين يعتقدوف اف ترتيب اؼبؤسسات االجتماعات اىل جانب اؼبدرسة يف العملية التعليمية ىي االسرة اما النسبة 

واليت سبثل عدد اؼببحوثٌن الذين يعتقدوف اف اؼبرتبة االوىل ابلنسبة  للمؤسسات االجتماعية   %22.5اليت تليها 
 للنوادي .  %2.5سبة  االقل فتقدر ب إىل  جانب اؼبدرسة  فهو اؼبسجد اما ابلن

ونفسر ذالك اف اؼبؤسسات االجتماعية حسب االنبية يف العملية التعليمية اىل جانب اؼبدرسة أتيت االسرة يف    
 اؼبقدمة .

 :يوضح مدى رضى األولياء على ادلؤسسة اليت يدرس هبا ابنائهم(32دوؿ رقم )اجل

  %النسبة التكرار االحتماالت
 2.5 1 بةبدوف اجا

 45.0 18 راض  
 37.5 15 راض  جداً 
 15.0 6 غًن راض  
 100.0 40 اجملموع

 

وىم اؼببحوثوف الراضوف %45نبلح  أف اعلى نسبة تقدر ب  33من خبلؿ ربليل معطيات اعبدوؿ رقم      
  بنسبة تقدر  على اؼبؤسسة اليت يدرس فيها االبن , تليها نسبة اؼببحوثوف الذين ىم راضوف جدا على اؼبؤسسة
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مث تليها النسبة االقل واليت سبثل من ىم غًن راضوف على اؼبؤسسة اليت يدرس فيها االبن بنسبة تقدر  %35.5ب 
 من ؾبموع افراد العينة . %15ب 
ومنو نفسر اف الرضى  عن اؼبؤسسة اليت يدرس فيها االبن يفيت كنتيجة عن التفوؽ الدراسي او التحصيل     

 اهبابيةالدراسي بنتيجة 

 ونستنتج اف عدـ الرضى ىلى اؼبؤسسة راجع لعدـ االىتماـ وعدـ الثقة .

 :مساعدة األسرة ادلدرسة يف مهامهاطرؽ ( يوضح  33دوؿ رقم )اجل

 % النسبة التكرار االحتماالت

 2.5 1 بدوف اجابة

 57.5 23 اؼبساعدة يف أداء الواجبات اؼبنزلية
 25.0 10 توفًن الكتب ومستلزمات الدراسة
 12.5 5 االستعانة بدورس خصوصية

 2.5 1 أخرى
 100.0 40 اجملموع

 
الذي يوض  كيفية مساعدة االسرة اؼبدرسة يف مهامها نبلح  اف اعلة  34من خبلؿ ربليل جدوؿ رقم      

ة وسبثل عدد اؼببحوثٌن الذين يروف اف اؼبساعدة يف اداء الواجبات اؼبنزلية من مساعد %57.5نسبة تقدر ب 
وسبثل عدد االابء الذين يروف ابف االستعانة  %12.5االسرة اؼبدرسة يف مهامها .اما ابلنسبة اليت تليها فتقدر ب 

اليت سبثل   % 2.5بدروس خصوصية من مساعدات االسرة اؼبدرسة يف مهامها , اما النسبة االقل  اليت تليها ىي 
 مهاـ اخرى ؼبساعدة اؼبدرسة يف مهامها.

اعدة اؼبدرسة يف سمكاف مىاتو النتائج قبد اف معظم اسر عن الدراسة رباوؿ قدر اإلتنتج انو من ومنو نس     
 مهامها .
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 :وضح عملية تواصل اآلِبء ِبدلؤسسة للتعرؼ على مسرية أبنائهم الدراسيةي(34دوؿ رقم )اجل

 %النسبة التكرار االحتماالت

 2.5 1 بدوف اجابة

 15.0 6 يومياً 
 42.5 17 أسبوعياً 
 32.5 13 شهرايً 
 7.5 3 أخرى
 100.0 40 اجملموع

 

للمبحوثٌن الذين  % 42نبلح  اف اعلى نسبة قدرت ب  35من خبلؿ التحليل ؼبعطيات اعبدوؿ رقم      
للذين يتواصلوف يوميا مث  %15يتواصلوف مع شهراي ابؼبؤسسة للتعرؼ على مسًنة ابناءىم الدراسية وتليها  نسبة

 من ؾبموع فئة معينة . %7.5سبة أخرى تقدر ب تليها اقل ن

 كل األبناء ا قياـ األسرة إببالغ ادلؤسسة عن مشمدى يوضح  (35دوؿ رقم )اجل

  %النسبة التكرار االحتماالت
 5.0 2 بدوف اجابة

 35.0 14 دائماً 
 32.5 13 أحياانً 
 12.5 5 اندراً 
 15.0 6 ال
 100.0 40 اجملموع

 

بقيامهم إبببلغ  اللذين  اقرو  %35نبلح  اف اعلى نسبة قدرت ب  36ل جدوؿ رقم من خبلؿ ربلي       
يقوموف  و ة للذين يقروف احيااناؼبؤسسة عن اي صعوابت او مشكل يواجو االبناء خارج اؼبؤسسة , تليها نسب

ىم اندرا للذين  %12.5وتليها نسبة  %35بلغ اؼبؤسسة او مشكل يواجو االبناء خارج  اؼبؤسسة  بنسبة  بإب
ببلغ مث تليها من يقروف بعدـ اببلغ اؼبؤسسة عن اي مشكل يواجو االبناء خارج اؼبؤسسة بنسبة يقوموف ابإل ما

15.5 % 
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ومنو نستنتج اف عدـ االببلغ عن اي مشكل يواجو االبناء خارج اؼبؤسسة راجع لعدـ االىتماـ دبستقبل الطفل 
  الدراسي

 من طرؼ ادلؤسسة ادلشاكل ةمعاجل ة( يوضح  كيف36دوؿ رقم )اجل

  %النسبة التكرار االحتماالت
 7.5 3 بدوف اجابة

 40.0 16 عرب جلسات مع األولياء
 25.0 10 عرب جلسات مع االبن

 27.5 11 عبد جلسات مع األولياء واالبن معا
 100.0 40 اجملموع

      

ذين  تتم اؼبعاعبة من طرؼ اؼبؤسسة لل %40لنا اعلى نسبة قدرت ب   يتض 37من خبلؿ ربليل اعبدوؿ رقم 
للذين يروف ابف  تتم اؼبعاعبة من طرؼ اؼبسسة  عرب جلسات  %25وذالك عرب جلسات مع االولياء وتليها نسبة 

 مع االبن  مث تليها النسبة االقل من اؼببحوثٌن الذين يقروف انو تتم اؼبعاعبة عرب جلسات مع االولياء واالبن معا .

 .بلؿ ربليل ىذا اعبدوؿ نرى اف ضرورة وجود التكامل بٌن وجود األسرة واؼبدرسة معاونستنتج انو من خ

على حل مجيع الصعوِبت اليت تواجو االبن  رأي األولياء حوؿ مدى قياـ ادلدرسةوضح ي( 37دوؿ رقم )اجل
 أثناء الدراسة

 % النسبة التكرار اإلحتماالت

0 2 5.0 

 22.5 9 نعم
 72.5 29 ال
 100.0 40 اجملموع

الذين يروف اف اؼبدرسة %72.5يتض  لنا اكرب نسبة تقدر ب 39من خبلؿ ربليل معطيات جدوؿ رقم       
وابؼبقابل تليها نسبة الذين يروف ابف اؼبدرسة  ,قادرة على حل صبيع الصعوابت اليت تواجو الطفل اثناء الدراسة 

 من ؾبوع عينة االفراد . %22.5راسة بنسبة قادرة على حل صبيع الصعوابت اليت تواجو الطفل اثناء الد
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 :يوضح رأي األولياء حوؿ مدى وجود تكامل بني األسرة وادلدرسة(38دوؿ رقم )اجل

 % النسبة التكرار االحتماالت

 2.5 1 بدوف اجابة

 90.0 36 نعم
 7.5 3 ال
 100.0 40 اجملموع

للمبحوثٌن الذين يروف اف ىناؾ تكامل  %90قبد اف اعلى نسبة تقدر ب  40من خبلؿ ربليل جدوؿ رقم     
السرة واؼبدرسة بنسبة تقدر ب ابٌن االسرة واؼبدرسة  وتقابلها النسبة االقل للذين  يروف انو ال يوجد  تكامل بٌن 

7.5% . 

 يوضح رأي األولياء حوؿ القطيعة بني األسرة وادلدرسة وتسببو يف ادلشاكل الرتبوية (39دوؿ رقم )اجل

 %النسبة التكرار االحتماالت

 2.5 1 بدوف اجابة

 92.5 37 نعم
 5.0 2 ال
 100.0 40 اجملموع

وىم الذين يروف انو يبكن اف  %92قبد اعلى نسبة تقدر ب  40من خبلؿ ربليل معطيات اعبدوؿ رقم         
لتعليمية وتليها نسبة  يكوف التباعد القائم بٌن االسرة واؼبدرسة سببا مباشرا للمشكبلت الرتبوية  داخل اؼبؤسسة ا

الذين يروف انو ال يبكن  اف يكوف التباعد القائم بٌن االسرة واؼبدرسة سببا مباشر للمشكبلت الرتبوية %  5
 .داخل اؼبؤسسة التعليمية

 .نستنتج اف عدـ التناسق القائم بٌن االسرة واؼبدرسة وبدث مشكل تربوي داخل اؼبؤسسة
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 النتائج العامة للبحث -2

عرض وربليل ومناقشة نتائج الفرضيات اليت تتشكل يف النهاية خبلصة الدراسة اؼبيدانية   التوصل إىل  بعد
 النتائج التالية:

 /نتائج الفرضية اجلزئية األوىل2-1

من األولياء  %50( أتض  لنا أف ىناؾ نسبة 15-14من خبلؿ اؼبعطيات والبياانت الواردة يف اعبدوؿ )
أفراد األسرة أي بٌن اآلابء واألبناء أو بٌن األبناء فيما بينهم ىي عبلقة عادية يف حٌن أف  صرحوا اف العبلقة بٌن

 ومن األوليا صرحوا على أف ىناؾ عبلقة جيدة بٌن صبيع أفراد األسرة وىي نتيجة إهبابية.  %47ىناؾ نسبة 
بناء الذين يدرسوف ىي من األولياء صرحوا أف العبلقة بينهم وبٌن األ % 57كما أتض  أيضًا أف نسبة  

صرحوا على أهنا عبلقة عادية كما أف ىذه العبلقة أيضًا ىي كذلك بٌن األبناء  42.5عبلقة جيدة أما نسبة 
 الذين يدرسوف وبٌن أفراد األسرة وىي أيضاً نتيجة أهبابية.

عادية يف من األولياء أكدوا اف العبلقة بٌن اإلبن الذي يدرس واألـ ىي عبلقة  %55كما أف نسبة  
من األولياء صرحوا أف عبلقة األـ أببنائها الذين يدرسوف ىي عبلقة جيدة ولعلو يرجع ىذا  %45حٌن أف نسبة 

 إىل عملية التواصل بينهما.
من األولياء صرحوا أيضًا أف عبلقة األبناء الذين يدرسوف ابألب ىي عبلقة  %50كما تبٌن لنا اف  

 أف عبلقة األب ابألبن الذي يدرس ىي عبلقة عادية.منهم أدوا على  47.5جيدة ما نسبة 
من األولياء كانت إجابتهم بنعم حوؿ مناقشة مواضيع تتعلق ابلدراسة  %80كما أتض  أيضاً أف نسبة  

داخل األسرة مع األبناء وىذا راجع إىل ثقافة األولياء وفت  ابب اغبوار بينهم وبٌن األبناء كما هنم صرحوا أف اللغة 
وىذا يرجع إىل ثقافة اجملتمع وعاداتو الذي  %55ستخدامًا للحوار والتواصل واؼبناقشة ىي العامية بنسبة األكثر إ

يغلب عليها ىذا النوع من اللغة أما اللغات األخرى كالفرنسية والعربية كذلك حبسب ثقافة األولياء وؾباؿ 
 زبصصهم.
ؼبنزلية وما تتضمنو من عبلقات إجتماعية داخل من خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليها يبكن القوؿ أف النسبة ا 

 األسرة والتفاعبلت األسرية والسمات العاطفية اليت تطبع ىذه العبلقات إما دؼء أو برودة كلها ؽبا أتثًن 
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على العملية التعليمية للطفل وعلى تنشئة سواء كانت ىذه العبلقة بٌن أفراد األسرة أو بٌن األ]انء فيما بينهم أو 
ن واالب واألبن واألـ أو بٌن اآلابء فيما بينهم، فالطفل يشرتي األمباط السلوكية والسمات العاطفية بٌن االب

السيكولوجية حن تضم التفاعل العبلقات األسرية بشكل واعي أو تلقائي سواء كانت إجيابية أو سلبية وابلتايل 
 بناء دور يف العملية التعليمية قد ربققت يف معظمها.نتستنتج أف الفرضية اعبزئية األوىل واؼبتعلقة بعبلقة اآلابء ابأل

 نتائج الفرضية اجلزئية الثانية:/2-2

كانت إجابتهم بنعم حوؿ تشجيع أبنائهم   %92.5من خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليها تبٌن لنا أف نسبة  
جابتهم بنعم حوؿ منهم أيضًا كانت إ %97.5وحثهم على الدراسة والذىاب إىل اؼبدرسة، إضافة إىل أف نسبة 

متابعتهم لؤلبنائهم ابؼبنزؿ ويتحدثوف معهم بضرورة الدراسة والنجاح اؼبدرسي وىذا ربفيزًا ؽبم كما أكدوا أيضًا أف 
وىذا راجع إىل إرتفاع اؼبستوى التعليمي لؤلابء  %70ىذه اؼبتابعة ىي من طرؼ األب واألـ معًا وذلك بنسبة 

 واألمهات.

من األولياء صرحو دبساعدهتم ألبنائهم على أداء واجباهتم اؼبنزلية دائماً  %62.5كما تبٌن أف نسبة  
من األولياء فبن يهتموف  %77.5وىذا التحسيس اإلبن أبنبية األعماؿ اؼبدرسية ونتائجها كما أتض  أيضاً نسبة 

وهنم أبدًا من أي بتوفًن مستلزمات الدراسة من كتب وكراريس وكل ما وبتاجو أبنائهم من أجل سبدرسهم وال وبرم
شيء وىو مؤشر واض  على االىتماـ األسري للوالدين بدراسة األبناء وقباحهم اؼبدرسي ولعلو أمر يسعى إليو 
صبيع األولياء بغض النظر عن مداخلهم على توفًن صبيع اؼبتطلبات اؼبادية واؼبستلزمات الدراسية وذلك حن ال 

 يشعر األبناء عن شيء آخر سوى دراستهم.

من األبناء يقوموف دبتابعة ومراقبة أبنائهم داخل األسرة من خبلؿ اؼبراجعة  %47ا أتض  أف نسبة كم 
معهم وىذا يرجع إىل إرتفاع اؼبستوى التعليمي لآلابء واإلىتماـ الذي يوليد األولياء لتعليم أبنائهم وابلتايل الرسالة 

 اإلهبابية اليت ينقلوهنا ؽبم عن أنبية الدراسة.

من األولياء يقومن دبراقبة أبنائهم من حيث اغبضور والتنقيب والتأخر عن الدراسة  %85نسبة كما أف  
 دائماً وىدا دليل إيضاً على إىتماـ األولياء دبستقبل أبنائهم اؼبرتبط دبستواىم التعليمي.
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عن أي من األولياء يرتددوف على اؼبدرسة ألبنائهم وإىتمامهم هبم حرصًا منهم  %77.5كما أف نسبة  
 مشكل قد يلحق هبم قد يكوف سبباً يف فشلهم ويعيق مسارىم التعليمي.

من األولياء صرحوا أبف اؼبؤسسة تقـو إبببلغهم يف حالة غياب أو أتخر أبنهم  %57.5كما أف نسبة  
ة عن الدراسة وابلتايل يتم إستدعائهم والعمل على حل ىذا اؼبشكل وىذا دليل أضًا على حرص اؼبدرسة واؼبؤسس

 ومتابعتها للتبلميذ وستحالة توثيق العبلقة بينها وبٌن األولياء واألسرة.

من األولياء على دراية دبعدالت أبنائهم كلها ولعلو راجع إىل حرص األولياء  %82.5يف حٌن أف نسبة  
 على متابعتهم لنتائج األعماؿ اؼبدرسية ألبنائهم 

هم على ربصيل أبنائهم الدراسي لئللتحاؽ بنوع وغبل كل ىذا مؤشرًا واض  على سعي اآلابء وحرض 
التعليم الذي يرغبوف فيو أو الدراسة اليت يرغبوف فيها حٌن أف النظاـ التعليمي اغبايل يعطي الفرض ؼبن وبصل على 

 معدؿ أو درجات أعلى.

ودورىا يف العملية  وابلتايل نستنتج أف الفرضية اعبزئية الثانية اؼبتعلقة ابؼبتابعة األسرية واؼبدرسية لتلميذ 
 التعليمية قد ربققت يف معظمها

 نتائج الفرضية اجلزئية الثالثة:/2-3

من األولياء ىدفهم من وراء عملية تعليم أبنائهم اغبصوؿ  %40من خبلؿ اؼبعطيات تتبٌن لنا أف نسبة  
 على وظيفة وىذا نظراً للظروؼ اليت سبر هبا الببلد وحن يستطيعوف ذبنب شب  البطالة.

من األولياء سبقت ؽبم الزايرة إىل اؼبؤسسة اليت يدرس هبا أبنائهم ولعلو  %92.5كما تبٌن أف نسبة  
 مؤشر على إىتماـ األولياء دبتابعة التحصيل العلمي لؤلبناء سعياً منهم للوصوؿ إىل أقصى مستوى ربصيلي.

ذة واؼبؤسسة اليت يدرس هبا من األولياء صرحوا أف العبلقة اليت تربطهم أبسات %45يف حٌن أف نسبة  
 أبنائهم ىي عبلقة جيدة وىذا أيضاً مؤشر واض  على عملية التفاعل والتواصل بٌن األسرة واؼبدرسة.

من  %80من األولياء صرحوا بعضويتهم يف صبعية أولياء التبلميذ وأف نسبة  %20كما أف نسبة  
هنا يف اؼبؤسسة مع األساتذة واؼبدير من أجل معاعبة األولياء وبضروف ؾبالس صبعية أولياء التبلميذ اليت يعقدو 
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خصوصيات تتعلق ابؼبسار التعليمي والدراسي واليت زبص أبنائهم، وىذا مؤشرًا أيضًا على االىتماـ الوالدي 
 ابؼبدرسة وقباح أبنائهم اؼبدرسي إضافة إىل تقوية الصلة بٌن األسرة واؼبدرسية أو األولياء واألساتذة وتوثيقها.

من األولياء صرحوا أبف اؼبؤسسة تقـو إبببلغهم عن أي مشكل يواجو أبنائهم  %60ا أف نسبة كم 
داخل اؼبؤسسة وىذا دليل على حرص اؼبؤسسة ومتابعتها للتبلميذ وإىتمنامها حبل اؼبشاكل اليت تواجههم وىذا 

 إبشراؾ الوالدين.

ـو إبببلغهم عن أي صعوابت من األولياء من صرحوا أبف اإلبن يق %77.5كما أتض  أف نسبة  
 تواجهو يف اؼبؤسسة وبذلك حن يتم اإلتصاؿ ابؼبدرسة ويعملوف على حل اؼبشكلة..

من األولياء أكدوا على أف اؼبدرسية وحدىا غًن كافية لرتبية الطفل إضافة إىل  % 70كما اف نسبة  
فية لرتبية الطفل إضافة إىل التعليمية منهم صرحوا أيضاً أبف األسرة وحدىا غًن كا %60تعليمو يف حٌن أف نسبة 

ولعل ىذا مؤشر واض  أيضًا على عملية التكامل بٌن األسرة واؼبدرسية وأف األسرة عاجزة عن قيامها بكل 
 وضائفها دبعزؿ عن اؼبدرسة كما أف اؼبدرسية عاجزة أيضاً عن قيامها بوظائفها دبعزؿ عن األسرة.

صرحوا أف معرفتهم لنتائج أبنائهم من خبلؿ كشف النقاط  من األولياء %62.5كما تبٌن أف نسبة  
 وىذا راجع إىل ثقة األبن ابألب والعكس وكذا عبلقة األب إببنو.

من األولياء حسب وجهة نظرىم يروف أف األسرة ىي اؼبؤسسة اإلجتماعية األكثر  72.5كما أف نسبة  
ا دليل إدراكهم األنبية العمل التكاملي بٌن األسرة انبية ومسانبة يف العملية التعليمية إىل جانب اؼبدرسة وىذ

 واؼبدرسة.

من األولياء يظهروف الرضا عن اؼبؤسسة اليت يدرس هبا أبنائهم وىذا ما هبعل  %82.5يف حٌن أف نسبة  
 اؼبدرسة أكثر إعتزازاً ابألولياء وأسرىم وتقديرىم ما يزيدىم تشجيعاً ألبنائهم كبو ربقيق النجاح اؼبدرسي.

ا سبق تبٌن أف التعاوف بٌن األسرة واؼبدرسة أمر ضروري ؼبصلحة األسرة واؼبدرسية عامة وؼبصلحة التلميذ فب 
 خاصة إذ أف  ال تستعي أي منهما عن األخرى فاألسرة أواًل مث اؼبدرسة ينياً فهما وجهاف لعملة واحدة.
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ٌن األسرة واؼبدرسة ومسانبتو يف ربسٌن وابلتايل نستنتج أف الفرضية اعبزئية الثالثة اؼبتعلقة ابلتعاوف ب 
 مردودىا التعليمي قد ربققت يف معظمها 

 :رابعةنتائج الفرضية اجلزئية ال/2-4

من األولياء صرحوا أف األسرة يبكن أف تساعد  %57.5من خبلؿ اؼبعطيات الواردة تتبٌن لنا أف نسبة 
من خبلؿ توفًن الكتب ومستلزمات  %25تبة و اؼبدرسة يف مهامها من خبلؿ اؼبساعدة يف أداء الواجبات اؼبرت 

الدراسة وىذا ؿبفز وداعهم لؤل]انء ولو دور يف النجاح اؼبدرسي وعملهم التعليمي حبيث يندفع األبناء كبو الدراسة 
 والسعي واإلجتهاد الذي يبكنهم من اغبصوؿ على أفضل النتائج الدراسية.

عملية تواصلهم ابؼبؤسسة للتعريف على سًنة أبنائهم  من األولياء صرحوا أبف %42كما تبٌن أف نسبة  
 اؼبدرسية واإلطبلع عليها تكوف أسبوعياً أو شهرايً وىذا دليل على حرصهم على ماتبعة أبنائهم ومراقبتهم.

من األولياء صرحوا بقياـ األسرة إبببلغ اؼبؤسسة عن أي صعوابت أو  %67.5كما تبٌن أف نسبة  
اؼبؤسسة حن يتم معاعبتها وحلو مع اؼبدرسة وىذا دليل على متابعة اؼبدرسة للتبلميذ  مشكل يوجو التبلميذ خارج

 داخل وخارج اؼبؤسسة وإىتمامهم هبم وكذا عبلقة التواصل اؼبوجودة بٌن األولياء واؼبدرسة.

من األولياء أكد أف معاعبة ىذه اؼبشكلة من طرؼ اؼبؤسسة يكوف من خبلؿ  %40يف حٌن أف نسبة  
سات مع األولياء وىذا مؤشر على إدراؾ اؼبؤسسة ألنبية التواصل بٌن األولياء واؼبدرسة وإشراؾ األسرة يف عقد جل

من األولياء يروف أف األسرة وحدىا غًن قادرة على حل صبيع  %80العمل التعليمي )اؼبدرسي( كما أف نسبة 
 ذلك من أجل ذباوز ىذه الصعوابت ؼبا ؽبا الصعوابت اليت تواجو اإلبن أثناء الدراسة بل هبب إشراؾ اؼبدرسة يف

الذي يروف أبف  %72.5من أتثًن سليب على اؼبردود التعليمي والعملية التعليمية وىو ما يظهر من خبلؿ نسبة 
 اؼبدرسة وحدىا غًن قادرة على حل صبيع الصعوابت اليت تواجو االبن أ انء الدراسة دبعزؿ عن األسرة.

لياء يروف وجود تكامل بٌن األسرة واؼبدرسة، وأف التباعد بٌن األسرة من األو  %90كما أف نسبة  
واؼبدرسة يبكن أف يكوف سبباً رئيسياً ومباشراً للمشكبلت الرتبوية داخل اؼبؤسسات التعليمية وىذا ما قبده  بنسبة 

 اليت أكدوا من خبلؽبا ذلك. 92.5%
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 العملية التعليمية والعمل الرتبوي يف ـبتلف من خبلؿ ما سبق يبكن القوؿ أنو تتجسد مشاركة األسرة يف 
مظاىر اإلتصاؿ بٌن األولياء والتبلميذ واؼبعلمٌن واألولياء وإدارة اؼبؤسسة الرتبوية وؿباولة خلق ظروؼ للعمل 
اؼبشرتؾ بينهما من خبلؿ ؾبالس وصبعيات ومنظمات تربوية تعاذ فيها مشاكل التبلميذ وابلتايل فإف الفرضية 

لرابعة واؼبتعلقة ابلتواصل اؼبستمر لآلابء وابؼبدرسة )إدارة اؼبدرسة( دور يف العملية التعليمية قد ربققت يف اعبزئية ا
 معظمها.

من خبلؿ ىذه النتائج نستنتج أف األولياء وأسرىم كلما يقولونو حوؿ اؼبدرسة والنجاح اؼبدرسي وكل ما  
وتشجيعهم على الدراسة وربسيسهم أبنبيتها فإهنم بذلك  تقـو بو األسرة واألولياء من ؾبهودات ربفيز األبناء

يسانبوف بشكل أو آبخر يف العملية التعليمية وبغياب دور أحدنبا )األسرة، اؼبدرسة( فإف ذلك يكوف سببًا يف 
 خلق اؼبشكبلت الرتبوية كالفشل اؼبدرسي الرسوب اؼبدرسي...اخل.

جتماعية األسرة واؼبدرسة وكذا اؼبتابعة األبوية لؤلبناء فمن خبلؿ العبلقات اؼبتبادلة بٌن اؼبؤسستٌن اإل 
 وإشراؾ األسرة واؼبدرسة يف العمل التعليمي يدفع ابؼبدرسة لتحسٌن أدائها ومردودىا التعليمي.

وتبقى ىذه النتائج اؼبتوصل إليها حزينة ونسبة ربكمت فيها العديد من اؼبتغًنات )خصائص العينة( من  
قتصادي للوالدين واغبالة االجتماعية وحجم األسرة ومقع اؼببحوث بٌن إخوانو فلو أف جنس ومستوى تعليمي وا

ىذه الدراسة طبقت على مبحوثٌن آخرين يف منطقة أخرى أو يف نفس اؼبنطقة وذات خصائصها مغايًنة لتحصلنا 
ؼبعرفة كيف تسهم األسرة على نتائج مغايرة وهبذا فإنن نرتؾ اجملاؿ لدراسات أخرى تكوف أكثر عمقاً ودقة ومشواًل 

 بعبلقتها ابؼبدرسة يف العملية التعليمية.

 التوصيات واإلقرتاحات -5

 بناء على ما سبق ذكره لبلص إىل تقدَل بعض التوصيات واإلقرتاحات واؼبتمثلة فيما يلي: 

يف اؼبدرسة  على الوالدين هتيئة الظروؼ الدراسية اؼببلئمة ألبنائهما ومتابعة أعماؽبم اؼبدروسة ونتائجها -
 واؼبنزؿ ومساعدهتم على ذباوز التقصًن يف دراستهم.

على الوالدين توفًن الوسائط الثقافية اليت تنمي مواىب األبناء وتغدي عقوؽبم وتساعدىم على التقدـ  -
 العلمي )كتب، ؾببلت، صحف، تلفزيوف...أخل.
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لبية أو غًن مرضية وكذا التحدث على الوالدين التحدث إبهبابية عن خرباهتم اؼبدرسية حن وإف كانت س -
إبهبابية عن الواجبات اؼبدرسية وعن اؼبدرسة والتعليم بصفة عامة ودور التحصيل العلمي والنجاح اؼبدرسي بصفة 

 خاصة بناء مستقبل األبناء .
على الوالدين غرس األفكار وإلذباىات اإلهبابية يف أ]انئهما واإلشادة أبنبية اؼبدرسة والنجاح اؼبدرسي  -

 وأثره يف بناء اجملتمعات وإزدىارىا.
 على الوالدين أف يوليا اىتماماً أكرب أببنائهم من الناحية الرتبوية والتعليمية معاً. -
على الوالدين االتصاؿ اؼبستمر مع اؼبدرسٌن واإلدارة عن طريق ؾبالس أولياء التبلميذ واؼبعلمٌن فبا يؤدي  -

 ماـ الوالدين بتحصيلهم الدراسي.إىل التوازف النفسي لدى األبناء وذلك الىت
على الوالدين معاعبة اؼبشكبلت اليت تعيق قباح األبناء اؼبدرسي دبوضوعية عن طريق التعرؼ على أسباهبا  -

وأثرىا السليب يف ربصيلهم الدراسي والعمل على مساعدهتم على التكيف السليم بٌن ؿبيطهم األسري واؼبدرسي يف 
 آف واحد .
ألبناء الوقت الكايف لئلستماع إىل مشاكلهم وفهمها واإلقرتاب منهم وؿباولة حلها على الوالدين من  ا -

 لكي ال تعيق قباحهم اؼبدرسي.
 على الوالدين تفعيل العبلقة بينهم وبٌن االبناء إذا تفعيل اغبوار وعدـ ترؾ إي حاجز بينهم وبٌن ابنائهم. -
ؼبدرسية كما توصي ابإلىتماـ دبا توصلت إليو على اؼبدرسة إشراؾ األسرة يف العمل الرتبوي واألنشطة ا -

 ىذه الدراسة من نتائج وإعتبارىا كمؤشرات ومنطلقات لدراسات اخرى.
نقرتح ضرورة وجود إخصائيٌن إجتماعيٌن ونفسانيٌن يف اؼبدارس وذلك ؼبساعدة الوالدين يف توجيو األبناء  -

 وحل بعض اؼبشكبلت الرتبوية اليت تعيق العملية التعليمية.
ما نقرتح إجراء اؼبزيد من الدراسات واألحباث ؼبعرفة اؼبزيد حوؿ موضوع التكامل بٌن األسرة واؼبدرسة ك -

 يف العملية التعليمية.
نقرتح إعادة النظر يف توزيع عدد التبلميذ داخل األقساـ وزايدة عدد اغبجرات للتقليل من عامل  -

 يق العملية التعليمية.اإلكتضاض الذي يتسبب يف خلق مشاكل التخلف الدراسي ويع
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 خادتة

تعد اؼبدرسة تلك اؼبؤسسة اإلجتماعية اؼبتخصصة اليت أنشأىا اجملتمع إىل جانب األسرة لتعليم وتكوين  
أبنائو فقد يعتقد البعض أف وظيفة الرتبية موكلة للمدرسة واؼبعلم غًن أف وظيفة اؼبدرسة األساسية ىي أكساب 

ل الفرد للقياـ بوظيفة ما يف اغبياة ألف الطفل قبل أف يصل إىل اؼبدرسة يكوف قد إكتسب اعبزء اؼبعارؼ اليت تؤى
 اؽباـ من شخصية عن طريق عبلقتو دبحيطو األسري.

وابلتايل فالعملية التعليمية بطبعها عملية تعاونية تتطلب مشاركة كل األطراؼ ذات العبلقة يف تفعيلها  
تماماهتم مع اؼبدرسة ومشاكلهم أيضًا فإف ذلك يكوف يف صاس اؼبدرسة ويف صاس وتطويرىا فمشاركة اآلابء إى

اآلابء أنفسهم فبا ينعكس أيضاً على تعليم األبناء وؽبذا فالتكامل بٌن اؼبؤسستٌن )األسرة واؼبدرسة( ال يبكن ربقيقو 
العملية التعليمية وبذلك يبقى إال يف ظل نسق عاـ ومشرتؾ ألف ىدفها واحد وىو تع ليم الطفل الذي يعترب ؿبور 

التكامل بٌن األسرة واؼبدرسة يف العملية التعليمية ضرورة ؿبلة يفرظها الواقع والنظاـ الرتبوي فدور الوالدين واألسرة 
ال ينتهي دبجرد ذىاب األبن إىل اؼبدرسة، كما أف دور اؼبدرسة ال ينتهي دبجرد ذىاب التلميذ إىل البيت فهما 

 حدة.وجهٌن لعملة وا
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 ملخص الدراسة 

العملٌة التعلٌمٌة إلى األسرة فً مساهمة التعرف على مدى  تهدف الدراسة الحالٌة إلى     
بٌعة رسة وعاللتها بالنجاح المدرسً لدى األبناء محاولٌن بدالن الكشف عن طدمجانب ال

أن تلعب دورا مهما  فً المسار التعلٌمً لألبناء ولهدا الغرض  هده العاللة والتً من شأنها
اعتمدنا فً هده الدراسة على طرح التساؤل التالً : كٌف تسهم  األسرة  بعاللتها مع 

 ؟ تعلٌمٌة لألبناءالمدرسة فً العملٌة ال
ولمد تم اعتمادنا فً معالجة هدا الموضوع على المنهج الوصفً التحلٌلً األنسب     

 للمعالجة لمثل هاته الدراسات االجتماعٌة .
وممابلة  واستمارة البحث من مالحظة  المٌدانً فتم استخدام أدواتب الجانأما عن     
ولإلحاطة بكل جوانبها وبدالن  استخلصنا ان  بالدراسةستبٌان لجمع المعلومات المتعلمة وا

شتركة بٌنهما الذي ٌجعلنا التعاون بٌن األسرة والمدرسة ٌجعل من خطة العمل التربوي  م
فٌنعكس ذلن على أداء  لألسرة المالمح األساسٌةاد التً تطبع أهمٌته البالغة لألبعندرن 
مرتفعا كلما كان محاطا له متها التربوٌة ,وعلٌه فان الطفل ٌكون تحصٌلمه المدرسة

ما كان التعاون والتواصل بٌن األسرة لالن كذباالهتمام والرعاٌة من طرف األولٌاء وك
 والمدرسة ٌكون التحصٌل أٌضا مرتفعا . 

 التكامل ، األسرة ، المدرسة ، العملٌة التعلٌمٌة. الكلمات المفتاحٌة:
 

Abstract: 

     The present study aims to identify the extent to which the family contributes 

to the educational process, as well as the study and its relation to the scholastic 

success of the children, trying to reveal the nature of this relationship, which 

will play an important role in the educational process for the children and their 

purpose. In this study, we adopted the following question: The family 

contributes to its relationship with the school in the educational process of the 

children. 

    And we have been adopted in the treatment of this topic on the descriptive 

analytical approach is best suited for the treatment of such social studies. 

    As for the field side, the research tools were used to observe, interview, form 

and questionnaire to collect information about the study and to take note of all 

aspects of the study. We concluded that cooperation between the family and the 

school makes the educational work plan common to each other, which makes us 

realize the importance of the dimensions that characterize the basic features of 

the family. For her educational mission. Therefore, the child is a high collection 

whenever it is surrounded by. attention and care by the parents and as much as 

you and the cooperation and communication between the family and school 

collection is also high. 
Keywords: integration, family, school, educational process. 


