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  شكر وتقدير
نعمھ التي التعد وال تحصى ، ومنھا نعمة العلم  الشكر كلھ  وحده  تعالى، ونحمده على

حیث أنار لنا دربھ وبلغنا  إلى ھذا المستوى منھ  بفضلھ وكرمھ علینا ، وفقنا إلى إنجاز ھذا 

 .العمل 

كما نتقدم بخالص الشكر إلى األستاذ الذي تفضل بإشرافھ على ھذا البحث الدكتور طلحة 

و التوجیھات العلمیة واإلرشادات التي أفادتنا عبر المسعود والذي لم یبخل علینا بالنصائح 

  .مسافة البحث

ونتوجھ بالشكر واالمتنان إلى كل األساتذة الكرام الذین  أسدوا لنا النصیحة واخلصوھا، ولم 

  .یبخلوا علینا بما حباھم هللا من علم طیلة السنوات التي قضیناھا في الجامعة

د في انجاز ھذا البحث ولو بكلمة  طیبة أو نصیحة كما نشكر كل من ساعدنا من قریب أو بعی

  .خالصة أو معلومة مفیدة

  
  وأخرا أوالفشكرا وحمدا  
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  اإلهداء
  نحمد اهللا ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

  :اهدي ثمرة جهدي وعملي هذا إلى

   الوالدين الكريمين حفظهما اهللا ورعاهما  

  أخواتي واشكرهم على مد يد العون لي والمساعدة  كل إخوتي و 

   صغيرا و كبيرا(كل أفراد عائلتي جميعا( 

   كل الطلبة الذين إلتقيت بهم خالل سنوات الجامعة وأخص بالذكر الصديقـات

 المقربات  

 إال و استغلها في ملء رصيده العلمي     كل من يخطو  خطوة في هذه الدنيا

  تهوالمعرفي طاعة هللا وابتغاء مرضا

  زخروفة لطرش
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  اإلهداء
  سمى عبارات التقدير                          أخط مسك إهدائيبأ

  :إلى
o روح المرحومة الدكتورة خالدي خديجة.  

o التي حملتني كرها ووضعتني كرها ، وسقتني برعايتها العطف والحنان.....  

  أمي العزيزة
o   الذي تعب ألجل راحتي وسهر ألجل تربيتي.......  

  عزيزأبي ال
o كل فرد من أفراد عائلتي صغيرا وكبيرا  
o   2017كل طلبة علم االجتماع التربوي دفعة  

  اهدي هذا العمل
  

  عيشة بوزكري
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أھمیة المتابعة األسریة لألبناء دراسیا ، والدور الذي تقوم بھ األمھات في إنجاح   

 <<میة ، والعتبارات ثقافیة واجتماعیة، اقتصادیة، كان اختیارنا لموضوع      العملیة التعلی

، حیث تحتل ھذه >>دور األم في المتابعة الدراسیة لألبناء وأثرھا في التحصیل الدراسي 

المتابعة الجزء األكبر من مسؤولیة األم ضمن األدوار المتعددة و المتباینة لھا،والتي تعتبر 

  .تنشئة االجتماعیة لألبناء في عالم متسارع ومتعدد التغیراتآلیة ھامة في ال

وقد حاولنا في ھذه الدراسة الكشف عن األسالیب والطرق التي تنتھجھا األمھات في المتابعة 

  .ومعرفة العوائق التي تحد من فعالیتھا 

ألم المتابعة الدراسیة لألبناء من قبل ا(فكانت االنطالقة من فرضیة عامة للموضوع وھي 

، وقصد البحث والتقصي قمنا بتفكیك المتغیر المستقل )تؤثر إیجابا في التحصیل الدراسي

التواصل بین األم ( إلى ثالث أبعاد تتمثل في ) المتابعة الدراسیة لألبناء من قبل األم (وھو 

 )من قبل األم ،والمراجعة الیومیة لدروس األبناء بمساعدة األم  ءوالمدرسة، وتحفیز األبنا

وقد كان إجراؤنا للبحث المیداني في بعض أحیاء مدینة الجلفة على مجتمع بحث متمثل في 

األمھات اللواتي لدیھن أبناء متمدرسین في األطوار الدراسیة الثالث ،مع استخدمنا للعینة 

  .العرضیة الختیار المبحوثین

وتفسیرھا وتأویلھا  وبعد الخطوات المنھجیة المتبعة  لجمع المعلومات وتفریغھا وتحلیلھا 

توصلنا إلى تحقق الفرضیات الجزئیة للدراسة ، وبالتالي یمكن القول أن المتابعة الدراسیة 

لألبناء من قبل األم تؤثر ایجابیا في التحصیل الدراسي لھم، ولكن مع وجود بعض 

  :الصعوبات التي تؤثر في ھذه المتابعة والتي حصرناھا في مایلي

  .والنفسیة واالنفعالیة لألبناء العوامل االجتماعیة -
  .صراع األدوار لألم -

  .المستوى التعلیمي لألم واألبناء -

وتبقى المتابعة األسریة عامة آلیة من آلیات الضبط األسري لسلوك األبناء ، وحمایتھم من 

 .االختالل السلوكي واالنحراف االجتماعي

 
Research summary : 
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The importance of family follow-up to children, and the role played 
by mothers in the success of the educational process, and the cultural, 
social and economic considerations were our choice of the topic (role of 
the mother in the follow-up study of children and their impact on 
academic achievement). 

In this study, we attempted to reveal the methods and methods 
followed by mothers in follow-up and to identify the obstacles that limit 
their effectiveness.  

It was the beginning of the escape the starting point of the general 
hypothesis of the subject is the follow-up study of children by the mother 
positively affect the achievement of the academic. In order to research 
and investigate, we have deconstructed the independent variable, the 
study of children by the mother, into three dimensions: (mother-school 
communication, child stimulation by the mother, day-to-day review of 
children's lessons with the help of the mother).  

The research community is a represented by  mothers who have 
children  studying  at the three levels of study in some districts of the 
town of Djelfa. 

The results of the research to achieve partial hypotheses, and thus 
can be said that the educational follow-up of children by the mother 
positively affect the achievement of the academic, but with some 
difficulties such as the conflict of roles for the mother, and psychological 
factors, emotional and social children.  

Family follow-up remains a mechanism of family control for the 
behavior of children and their protection from moral and social deviation. 

 
 
 
  

 
Résumé de la recherche : 
L'importance du suivi de la famille a  leurs enfants, et le rôle joué 

par les mères dans le succès du processus éducatif, et les 
considérations de culturel ,social  et économique , était notre choix que, 
sur le thème de (rôle de la mère de famille dans l'école de suivi pour les 
enfants et leur impact sur la réussite scolaire. 

Nous avons essayé dans ces méthodes de détection d'étude et les 
méthodes adoptées par les mères dans le suivi, trouver les obstacles qui 
limitent leur efficacité . 

Il est de principe général du sujet d'un séminaire de suivi des 
enfants par la mère un effet positif sur la réussite scolaire. Pour la 
recherche et l'enquête que nous avons démantelé la variable 
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indépendante, un séminaire de suivi des enfants par la mère à trois 
dimensions est la (communication entre la mère et l'école, motiver les 
enfants par la mère, la revue quotidienne des leçons des enfants avec 
l'aide de la mère). 

La communauté de recherche représentée chez les mères ayant 
des enfants qui étudient aux trois niveaux d’études dans certains districts 
de la ville de Djelfa.  

La recherche a donné lieu à des hypothèses de vérification 
partielle des résultats, et donc on peut dire que les cours de suivi pour 
les enfants par la mère affectent positivement le rendement scolaire, 
mais avec quelques difficultés, comme un conflit de rôles pour la mère, 
et les facteurs psychologiques, émotionnels et sociaux pour les enfants.  

La famille reste un mécanisme de suivi du contrôle familial pour le 
comportement de leurs enfants et de les protéger contre les mécanismes 
de déviation moraux et sociaux .     
  

  



 

 

 

  
  

  المقدمة
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تتَجسد األوضاع الجدیدة في تغیر العالقات بین األنساق االجتماعیة ،والتي من بینھا األسرة 

إذ تعد أھم وأقدم النظم والمؤسسات االجتماعیة التي تلقن الفرد معاییر وقیم المجتمع وفق 

  .ة التطبیع االجتماعي من خالل إشباع الحاجات الفردیةعملی

ولما كان النظام التربوي نسقا اجتماعیا یشمل مؤسسات التنشئة االجتماعیة، ومجموعة 

عالقات وظیفیة تعمل على نقل ثقافة المجتمع من جیل إلى جیل ، لتبلور أھداف التربیة، فإنھ 

عالقات وظیفیة جدیدة، ثم إن النسق التربوي  تأثر بالتغیرات االجتماعیة التي أكسبتھ شبكة

یمكن تخصیصھ بالمنظومة التربویة التي تعتبر مؤسسة اجتماعیة ذات عالقة تبادلیة وتكاملیة 

مع األسرة بھدف توجیھ سلوكیات األفراد والجماعات لتحقیق التوازن والتكیف االجتماعي، 

اعي لمعالجة المشكالت التربویة احتاج إلى إصالحات تربویة كضرورة تنمویة ومطلب اجتم

.  

ومع عدم استقراره وضعف األداء الوظیفي لھ ولتحقیق تربیة ناجحة كان البد أن تعزز 

العملیة التعلیمیة  والتربویة بمتابعة أسریة جیدة لألبناء في ظل البناء األسري المسایر 

 .للتغیرات االجتماعیة والثقافیة،وتوقعات الدور االجتماعي لألفراد

وبناًء على التغیرات في األدوار االجتماعیة لألفراد ، مكن األم من االضطالع بالجزء األكبر 

من المتابعة األسریة لدراسة األبناء الحتكاكھا المستمر باألبناء، فولتھ القسم األكبر من 

  .مجھودھا بصورة ممیزة للتكامل الوظیفي التربوي داخل األسرة وخارجھا

األم أن تتابع دراسة األبناء، الن األمر بات عالقة تكاملیة مع  فأصبح ضروریا من قبل

المدرسة لتحقیق التكیف والتوازن االجتماعي للطفل بعد انتقالھ من بیئتھ األولیة إلى البیئة 

  . ومن ثًم ُعلق النجاح على العملیة التعلیمیة عبر آلیات وطرق مستحدثة . الجدیدة

  دیثة بموضوع المتابعة األسریة لألبناء، ومن بینھاوقد اھتمت بحوث ودراسات تربویة ح

من تنظیم كلیة )  دور ومسؤولیة األسرة في متابعة الدراسة ألبنائھا(یوم دراسي بعنوان 

، وطرح فیھ الدور  2017- 04-11العلوم االجتماعیة ،قسم علم النفس، جامعة وھران في 

   .الحساس الذي تمارسھ األسرة في متابعة دراسة أبنائھا

ومن خالل مالحظتنا للواقع االجتماعي برؤیة سوسیولوجیة وخاصة للقطاع التربوي، 

الدراسي ، فاخترناه  لشد انتباھنا ظاھرة متابعة األم لدراسة األبناء وأثرھا على التحصی
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دور األم في المتابعة ((كموضوع بحث تربوي أكادیمي لمذكرة الماستر ،وعنونا الدراسة ب 

  .)) ثرھا على التحصیل الدراسيوأ الدراسیة لألبناء

  : إلى أربعة فصول كالتالي الجانب النظري للدراسةقسم 

واحتوى على اإلشكالیة وتساؤالت الدراسة، وكإجابة  للدراسة اإلطار العامالفصل األول وھو 

، كما حددنا مفاھیم الدراسة ، )العامة والفرعیة(على األسئلة طرحنا فرضیات الدراسة  

تیار الموضوع، وأھمیة وأھداف وصعوبات الدراسة، وتناولنا دراسات سابقة لھا وأسباب اخ

  . عالقة بموضوعنا ، والمقاربة التغیر االجتماعي كمقاربة سوسیولوجیة للدراسة

تعریفھ، وآلیات قیاس  التحصیل الدراسيأما الفصل الثاني خصصناه للمتغیر التابع وھو 

في التحصیل الدراسي ، كما تناولنا ضعف التحصیل  التحصیل وأنواعھ، والعوامل المؤثرة

  .وأسبابھ

، وتضمن المتابعة الدراسیة لألبناءوفیما یخص الفصل الثالث كان للمتغیر المستقل بعنوان 

أھم وسائل المتابعة والمتمثلة في التواصل التربوي والتحفیز األسري والتعرف على 

لمتابعة وأشكالھا وأھمیتھا وعوائقھا، إلى تعریف ل ةخصائصھما و أھمیتھما ، باإلضاف

  . والنتائج المترتبة عن اإلھمال في المتابعة 

وتطرقنا فیھ إلى مفھوم  األسرة ودور األم في العملیة التربویةأما الفصل الرابع عنون ب 

األسرة ووظائفھا،وأنماطھا، والمداخل السوسیولوجیة في دراسة األسرة، واألسرة والتغیر 

تعدد األدوار لألم في التنشئة االجتماعیة، وبما في ذلك دورھا في المتابعة االجتماعي ،و

  .   الدراسیة لألبناء

 

  :وبالنسبة للجانب المیداني للدراسة قسم إلى فصلین مكملین للفصول السابقة

الفصل الخامس لإلجراءات المنھجیة للدراسة منھج الدراسة، عینة البحث ، ومجاالت 

  .، ومعالجة البیانات  تمع البیاناالدراسة ، وأدوات ج

الفصل السادس كان لعرض وتحلیل ومناقشة وتفسیر بیانات الفرضیات الجزئیة والبیانات 

  . العامة ، إضافة إلى االستنتاجات  الجزئیة واالستنتاج العام

. وفي األخیر قدمنا الخاتمة وقائمة المراجع والمالحق
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 : اإلشكالیة-1
ر تغیرات تطرأ على أبنیة المجتمعات ، وتمس مختلف أنظمتھا یشھد العالم المعاص  

االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة والتربویة، ولما كان حجم ھذه التغیرات یمر بوتیرة 

فإن مظاھر عملیة , متسارعة ، وتحت تأثیر العوامل التكنولوجیة واالتصالیة ، والمعلوماتیة

, ومتطلبات األفراد والجماعات , جتمع الثقافیة التغیر االجتماعي تتجلى على أصعدة الم

مؤثرة في فلسفة المجتمع وعاداتھ وتقالیده، األمر الذي ترتب عنھ تغیرا في أشكال المؤسسات 

  .  االجتماعیة ووظائفھا 

ثم إن النظام التربوي بوصفھ صورة مصغرة للبناء االجتماعي ، تأثر بما حدث من  تغیرات 

فكانت محاوالت إصالح المنظومة , تماعیة ، والتربویة االقتصادیة لمواجھة التحدیات االج

التربویة ھدفا لمواكبة ھذه التغیرات العالمیة  والمحلیة  ، والتي لحقت بالمناھج التربویة ، 

أدى ذلك إلى بروز آلیات مختلفة ومتعددة تساعد التلمیذ على استیعاب تلك البرامج في 

  . مختلف المراحل التعلیمیة

فكان التحول , تغیر في بنیة ووظیفة األسرة, عل أیضا من مظاھر ھذا التغیر االجتماعيول

, واالكتفاء الذاتي الوظیفي, من األسرة الممتدة والتي تمیزت بشبكة من العالقات بین أفرادھا

 إلى األسرة النواة والتي تخلت, وكذلك أمنیا, صحیا, تربویا, ثقافیا, دینیا, ااجتماعی, اقتصادیا

  .  عن معظم مھامھا لمؤسسات اجتماعیة أخرى

وأیضا التداخل في األدوار ، وجد , وفي خضم ھاتھ التغیرات ومتطلبات الحیاة العصریة

الوالدان أنھما مطالبان معا بتوفیر أكبر قدر من االھتمام بشؤون أبنائھما ، وبالتوازي مع 

ا ألدوار متباینة ومكانات اجتماعیة خروج المرأة للتعلم والعمل واندماجھا االجتماعي وتبنیھ

  . متعددة ، فكان أن أدى ذلك إلى تغیر في آلیات التنشئة  سواء في األسرة أو المدرسة

بما أن األم ھي محور الحیاة األسریة تواجھھا مسؤولیات متعددة متعلقة بتفاصیل األبناء 

الدعائم األساسیة  إلعداد الطفل بتوجیھھ، وصقل أفكاره وتنمیة مواھبھ وقدراتھ لوضع

  .  لشخصیتھ التي تبدأ منذ المراحل المبكرة لحیاة الطفل وتستمر معھ

تضطلع بالنصیب األوفر للمتابعة الدراسیة  –سواء كانت عاملة أو غیر عاملة  -وتبقى األم 

.  محاولة منھا لبلوغھم أعلى مستوى من التحصیل الدراسي, ألبنائھا بمختلف أشكالھا
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سي كمصطلح سوسیولوجي ھو اكتساب المعرفة والمعلومات ویقاس ھذا فالتحصیل الدرا

االكتساب بالعالمات في المواد الدراسیة والوحدات ویتوج بالمراتب الدراسیة والحصول 

  .على الشھادات في مختلف المراحل التعلیمیة 

المثال وتتباین األھداف المرجوة من التحصیل الدراسي لدى األولیاء فنذكر منھا على سبیل 

ال الحصر المعرفیة و االجتماعیة و االقتصادیة فأصبح الوصول إلى مستوى عال منھ 

  .   ھاجسا یؤرق مضجع  الكثیر من األسر محاولة منھم البلوغ بأبنائھم لھذه األھداف

العاملة أو -ھل المتابعة الدراسیة لألبناء من قبل  األم  : فیعن لألذھان سؤال رئیس من قبیل 

  في التحصیل الدراسي لھم؟  تؤثر - ملة غیر العا

  وینطوي تحت ھذا السؤال 
  :األسئلة الفرعیة للدراسة

 ھل التواصل بین األم والمدرسة یؤثر في التحصیل الدراسي لألبناء؟  )1

 ھل التحفیز المادي والمعنوي لألبناء من طرف األم یؤثر في التحصیل الدراسي؟  )2

 ن طرف األم  یؤثر في التحصیل الدراسي؟ ھل المراجعة الیومیة للدروس لألبناء م )3
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 :فرضیات الدراسة -2

  :الفرضیة العامة:2-1

  .في التحصیل الدراسي لھم تؤثر ایجابیام ألاالمتابعة الدراسیة لألبناء من قبل 

  :الفرضیات الجزئیة:2-2
  : ومنھ نستطیع صیاغة  الفرضیات التالیة  

 . یجابي في التحصیل الدراسي لألبناءللتواصل بین األم والمدرسة أثر إ )1

 . الدراسي للتحفیز المادي والمعنوي لألبناء من طرف األم أثر إیجابي في التحصیل )2

  . للمراجعة الیومیة لدروس األبناء من طرف األم أثر إیجابي في التحصیل الدراسي  )3
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  :المفاھیم األساسیة للدراسةتحدید  -3

ملزم بتحدید المفاھیم التي یشتغل علیھا في بحثھ حتى ال ي علم االجتماع إن الباحث ف  

وبمجرد ما یتم تعیین المفاھیم ,یضیع بحثھ في متاھات األفكار المسبقة والغموض وعدم الدقة

نقوم بإعطاء تعریف لكل منھا، أن ھذه العملیة األولى من التعریف , التي نرید استعمالھا 

  1.الغموض والشكوك وضبط وموضوع البحثللمفاھیم تسمح بتبدید 

  :التحصیل الدراسيمفھوم 3-1

ما َبِقي وثََبَت وَذَهب ما سواه، یكون من الِحساب : حاِصل من كل شيءال :لغویا1-1- 3
یز ما َیْحُصل، واالسم تمی: والتحصیل. واَألعمال ونحوها؛ َحَصل الشيُء َیْحُصل ُحُصوالً 

ْلُت الشيء تحصیالً . لواحدة َحِصیلةالَبقایا، ا: والَحصائلالَحِصیل  وحاِصُل الشيِء .وقد َحصَّ
؛ َأي ُبیِّن؛ وقال ))وُحصِّل ما في الصدور((: وقال الفراء في قوله تعالى. َبِقیَُّته: وَمْحُصوله

ل الشيءُ .ُجِمع: ُمیِّز، وقال بعضهم: غیره الحاصل، وهو َأحد : والمحصول. َتَجمَّع وثبت: وَتَحصَّ
  2.َردُّه ِإلى محصوله: وتحصیل الكالم ،ي جاءت على مفعولالمصادر الت

  )معجم اللغة العربیة المعاصر).(التحصیل الدراسي(اكتساب العلوم والمعلومات: التحصیل

  3).معجم المعاني الجامع.(شهادة تمنحها بعض المعاهدأوالمؤسسات الدینیة: شهادة التحصیل-

في الموضوعات  بھو كل أداء یقوم بھ الطال تم تعریفھ التحصیل الدراسي-:اصطالحا2- 3-1

المدرسیة المختلفة والذي یمكن إخضاعھ للقیاس عن طریق درجات اختبار وتقدیرات 

  4.المدرسین أو كلیھما

   5 .أو االنجاز المدرسي, التحصیل الدراسي ھو القدرة على أداء عمل مدرسي

   :Acquisition اكتساب, التحصیل-
 تعلیمیة وحدة أو موضوع دراسة نتیجة المتعلمین، قبل من ةمكتسب ومھارات معرفة ھو

                                            
, دار القصبة للنشر,2ط, الدلیل المنھجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعیة في علم االجتماع, سعید سبعون - 1

  127ص, 2012, الجزائر
  24، بیروت،ص صادر  دار،المجلد الثاني،   لسان العرب،محمد بن مكرم ابن منظور أبي الفضل جمال الدین- 2
  13:00 ,الساعة, 2017-03-10،تاریخ الدخول  www.almaany.com ،موقع  ،المعانيمعجم  - 3 
   . 2017-03- 21تاریخ الدخول . www.mawdoo3.com 2008 .ظاھرة ضعف التحصیل الدراسي,مراد بادي -4
 .100و  6: ص, 2003الھیئة العامة لشئون المطابع األمیریة، القاھرة، معجم علم النفس والتربیة,مرھف كمال الجاني -5
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  .محددة
  :Acquisition académique , يمأكادی التحصیل-

 مقررات لخال نم تعلیمیة اترخب من اكتسبوه امل میذالتال استیعاب مدى يیعن
  6.التحصیلیة ختباراتاال يف میذالتال علیھا صلحی يالت الدرجة بنفس یقاس ،دراسیة

ویقاس , یكتسبھ المتعلم من معارف ومعلومات في المؤسسة التربویة ھو ما:إجرائیا3- 3-1

ھذا التحصیل بالدرجات أو العالمات في المادة الدراسیة الواحدة وبالمعدل في الوحدة 

وتتباین العالمات وفق تنوع آلیات التقویم المتبعة من قبل المعلم , الدراسیة أو عدة وحدات

  .لمین الواحد أو بین المع

 :المتابعة الدراسیةمفھوم  3-2
  .بعا وتبوعا سار في اثر أو تاله تبع الشيء ت:لغویا:1- 3-2

متابعة وتباعا تتبعھ وتقصاه فالن في العمل أو الكالم وااله وأتقنھ وأحسنھ وبیًن )تابعھ(

  .اتبع الشيء سار وراءه وتطلبھ ویقال اتبع اإلمام حذا حذوه واقتدى بھ, األمور

  .طلبھ شیئا بعد شيء في مھلةت:تتبعھ

   7.ویقال اتبعت الشيء شیئا جعلھ تابعا لھ وألحقھ بھ, تتابعت األشیاء توالت
  

المتابعة نوع من الرقابة على نتائج الجھود التي تبذل نحو حالة فردیة أو :اصطالحا2- 3-2

   8.مشروع لتقریر ما إذا كان یحقق أھدافھ أم ال

    9.ا وسلوكیا مع المعلمین ومع األقرانمتابعة الطفل في المدرسة دراسی

وما تتضمنھ من آلیات االھتمام , المتواصلة للطفل دراسیا  ھي الرقابة:إجرائیا3- 3-2

وعالقاتھ مع األقران , المتواصل بكل ما یتعلق بالجانب الدراسي للطفل وبیئتھ المدرسیة 

وتجسد ھذه . عرفي للطفل وھي تشمل الجانب السلوكي والم. واألساتذة واإلداریین وغیرھم 

المتابعة أو الرقابة من قبل األم في أسالیب  تدعیمیة لرفع المستوى التحصیلي لألبناء و 

                                            
  6-عثمان آیت مھدي وآخرون, المعجم التربوي, المركز الوطني للوثائق التربویة ,  الجزائر, 2004, ص: 4 و 5.

   .81: ، ص 2004،القاھرة،3بة الشروق الدولیة ،الجزء األول،ط، مكتالمعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،-  7
،الریاض، 1ط,دار عالم الكتب ،)انجلیزي عربي(قاموس مصطلحات العلوم االجتماعیة , الشامل, مصلح الصالح- 8

  .221:،ص1994
  .74:ص ,5200, ةالقاھر, 2دار قطر الندى ط, , سنوات) 9- 6(تربیة الطفل فنون ومھارات من, یاسر محمود- -9
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لألبناء المتمدرسین في المرحلة االبتدائیة  المتمثل في الدرجات واالنجازات المدرسیة

 .والمتوسطة والثانویة

  :ياالجتماع الدورمفھوم  3-3
شارك , شارك بنصیب كبیر: لعب دورا/ بدور  مقا, ج أدوار) مفرد(دور :لغویاالدور1 -3-3

   10.ترتیب الشخص بالنسبة لآلخرین. في عمل ما أو أثر في شيء ما

النمط الثقافي المحدد لسلوك  وأ, المتوقع من الفرد في الجماعة السلوك ھو الدور االجتماعي

  11.الفرد الذي یشغل مكانة معینة

. ) Linton(ھو الجانب الدینامي من المكانة.دیھ شخصلیؤ معدال الدور:اصطالحا3-3-2

  ). Parsons(من المكانة ) العملي(ھو الجانب اإلجرائي 

). Nadel(مع خصائص إضافیة تتجاوز المتطلبات المھنیةمجموعة من الحقوق والواجبات 

  . اجتماعي زالواجبات المرتبطة بمرك. طرق ملزمة ومرتبطة بمركز اجتماعي 

  12.التجاھات والقیم الملزمةالسلوك وا

ھو السلوك المتوقع من الفرد الذي یشغل وضعا اجتماعیا  Social roleالدور االجتماعي  

 اطبق, ویلعب األفراد في كافة المجتمعات عددا من األدوار االجتماعیة المختلفة, معینا

  13 .للسیاقات المتباینة لألنشطة التي یمارسونھا

 علیھا المتعارف السلوك أنماط من مجموعة أو مركب" إلى عياالجتما الدور لفظ ویشیر

 یشغل إنسان أي من ومطلوب متوقع سلوكي نمط من أدنى حدا أي."محدد لمركز والمصاحبة

 تحددھا" بأنھا الموروثة األدوار وتتسم ھذا .الجماعة داخل ذاك أو االجتماعي المركز ھذا

 أنھا عن فضال العاطفة، تحكم وبأنھا للفرد، ةالشخصی بالصفات ترتبط أي البیولوجیة العوامل

 والجماعات األسرة مثل األولیة الجماعات في السائدة األدوار حال ."والتماسك بالتجانس تھتم

                                            
  748:ص,2008,القاھرة, ,1ط,المجلد األول عالم الكتب,معجم اللغة العربیة المعاصرة,احمد مختار عمر - 10
, 1999, الكویت,عالم المعرفة,النظریة االجتماعیة من بارسونز إلى ھابرماس,ترجمة محمد حسین غلوم,إیان كریب - 11
  309,310:ص
  462:ص،  )انجلیزي عربي(العلوم االجتماعیة قاموس مصطلحات , الشامل, مصلح الصالح -- 12

مجلة العلوم اإلنسانیة , األسري العربي النظام في الثقافیة ومحدداتھا االجتماعیة واألدوار المراكز ,األزھر العقبي-13 
  . 82:ص, 2012, 08العدد , جامعة محمد خیضر بسكرة, واالجتماعیة 
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 المنسوب السلوك من األنماط ھذه,األصلي والموطن والرفاق الجیرة وجماعة عموما بیةاالقر

  14.تلك أو االجتماعیة اعةالجم ھذه في االجتماعیة القیم من مجموعة توجھھا

األبوان ھما العنصر األساسي في التربیة و یؤدیان الدور :سرةلأل يالدور التربو 3-3-3

  .انجاز ھذه المھمة ياألكبر ف

ففي الجانب , والمحیط االجتماعي من جھة أخرى , .فاألبوان یمثالن الوسط الوراثي من جھة

قیم النبیلة واألخالق الفاضلة أو ما یعاكس ذلك البیئي فھما أول مدرسة یكتسب الطفل منھما ال

  .وتحظى األم في ھذا المعترك بالنصیب األوفر والدور األخطر, من سوء الخلق 

وخاصة في السنوات  -فاألم , من دور األب ألضعاف مضاعفة  تأثیرا إن دور األم أكثر

راسات العلمیة بان ھي النموذج المثالي بالنسبة لھ وقد أظھرت الد -األولى من سن الطفل

   15.القسم األعظم من نفسیة الطفل مستمًد منھا

ال یكاد علماء النفس وعلماء التربیة یختلفون في أن األسرة ھي التي تقود عملیة التربیة 

حیث ثبت دراسات كثیرة أن الخطوط األساسیة في شخصیة الطفل یتم رسمھا في , األساسیة 

ن ما یأتي بعد ذلك من مؤثرات تربویة مختلفة إنما ھو وأ, السنوات السبع األولى من عمره 

وھذا یعني أن األسرة ھي صاحبة التأثیر الكبر في شخصیات , تعمیق وتفصیل وتكمیل 

   16.الناشئة 

األم ھي األقرب إلى  الطفل في سنواتھ األولى فیكتسب منھا أخالقھ  عتبرتو:إجرائیا3-3-4

   . انفعالیا ,روحیا ,وجدانیا,نمیة شخصیة الطفل أخالقیا كما أن لألم األثر األكبر في ت, وقیمھ 

وعند دخولھ إلى المدرسة یشكل  دور األم التربوي معیارا لما یتلقاه الطفل في المدرسة من 

وفي ھذه المرحلة  یتداخل  دور , وخاصة في المرحلة االبتدائیة,سلوك و قیم في بیئتھ الجدیدة 

  .األم التربوي مع دورھا التعلیمي

  :التواصل التربويمفھوم  3-4

                                            
كتاب الكتروني من الموقع ,  مقدمة نقدیة في علم االجتماع,ترجمة  أحمد زاید وآخرون ,أنتوني جیدنز  - 14

 www.kotobarabia.com  371:ص.  
  .211 , 129  :ص,1995,البحرین, 1مكتبة الفخراوي ط, ,تربیة الطفل دینیا وأخالقیا,علي القائمي- - 15
  .20، 11:ص ,،دمشق3ط , دار القلم, ,حول التربیة والتعلیم , عبد الكریم بكار 16
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, ضمھ بھ وجمعھ والمھ:وصلة وصل الشيء بالشيء وصالالتواصل أصلھا :لغویا:1- 3-4

بلغھ وانتھى إلیھ وأوصلھ واتصل لم ینقطع والوصلة :أو وصل إلیھ وصوال ووصلة

  17.واالتصال وكل ما اتصل بالشيء فما بینھما

ر واآلراء والمشاعر بین األفراد من خالل التواصل ھو عملیة تبادل األفكا:اصطالحا2- 3-4

وھي عالقة اجتماعیة , نظام مشترك ومتعارف علیھ من العادات والتقالید والرموز اللغویة 

بین األفراد تستخدم فیھا اللغة القومیة في إطار مجموعة من المعاییر والقواعد النجاز أھداف 

  18.وأنشطة مقصودة

ومشاركة إنسانیة تھدف إلى تقویة العالقات بین ,  وھو عبارة عن عملیة تفاعل اجتماعي

التي ,عن طریق تبادل المعلومات واألفكار والمشاعر, إفراد األسرة أو المجتمع أو الدول 

 19 .تؤدي إلى التفاھم والتعاطف

إن االتصال بین أفراد المجتمع یعني دراسة األفكار األساسیة التي نعتمد علیھا في تفھم 

 .بعضنا البعض

 لھابرماسفسیر التواصل من منظور نظریة فعل التواصل على أساس المدخل العقالني ولت

إن فعل التواصل ھو فعل ال أداتي بمعنى أن أي تفاھم یتم التوصل إلیھ عن  ودیفید راسمنس

وھذه العقالنیة تستلزم نسقا اجتماعیا دیمقراطیا یشمل , طریق التواصل لھ أساس عقالني

 20.ا وھدفھ لیس الھیمنة بل الوصول إلى التفاھمالجمیع ال یستبعد أحد

ومجموع ,التواصل التربوي بین األم والمدرسة ھو نشاط عالئقي وتفاعلي :إجرائیا3- 3-4

لقاءات بین األم والبیئة المدرسیة للطفل ،كما نحدده بالعالقة المنسقة  بین الطرفین لتبادل 

غیرھا بین األم وأفراد البیئة  المعلومات عن الطفل  من خالل اللقاءات الشخصیة أو

المدرسیة لھ، وتحوي جمیع أشكال التعاون والتكامل االیجابي لتبادل المعلومات الخاصة 

                                            
  .286:، ص 2008دار الحدیث، القاھرة، القاموس المحیط,محمد بن یعقوب الفیروز أبادي  نالدی مجد-17

الدار المصریة اللبنانیة ,1ط,معجم المصطلحات التربویة والنفسیة ,زینب النجار,حسن شحاتة- 18
  159ص,2003,القاھرة,

, مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني,1ط,)كیف تكسب ولدك(رات التواصل مع األوالد مھا,خالد بن سعود الحلیبي- 19
  .11:ص,2009, الریاض

  .51: ص,1995, الكویت, عالم المعرفة ,اللغة والتفسیر والتواصل, مصطفى ناصف - 20
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بالتلمیذ بغیة الوصول إلى ھدف محدد من خالل استعمال طرق عدة كالحوار، التشاور 

  .التفاھم، والتوجیھ

  :التحفیز مفھوم 3-5

ل حفزه إلى األمر حثھ علیھ  وتحفیز لألمر تھیأ  یقا, حفزا دفعھ من خلفھ:لغویا3-5-1

  21دناه وجاثاه) حافزه(حفز ) ج(وھي حفوز وحوافز وھ) ج(حافزه. للمضي فیھ واستعد

كما یقصد بھ استخدام ,ستثارة النشاط وضبطھ وتوجیھھ نحو غایة معینةا:اصطالحا3-5-2

  22.لوجھ المرجوالمحفزات السلوكیة المختلفة إلثارة رغبة الفرد في العمل على ا

من أھداف فماذا یختار . أو شعور یثیر التلمیذ لخیارات سلوكیة محددة سا حسالتحفیز ھوا

قیق ھذه األھداف تتأثر مباشرة لالنجاز أو التحصیل وأنواع وكیفیة السلوك التي یتبناھا في تح

  .بطبیعة ودرجة التحفیز والحوافز اإلنسانیة

والتحصیل كرغبتھ الشخصیة في المعرفة والتقدم ، أو مادیا، فالتحفیز ذاتیا من التلمیذ للتعلم 

  23.أو اجتماعیا من األسرة أو المدرسة أو األقران

 سلوك المطلوبالب طفلعلى أن یقوم الھو الحث من قبل اآلخرین لتحفیز ا   :إجرائیا 3-5-3

وھو ,و تعمل على االستمرار فیھ في التعلیم إلى سلوك أفضل  تلمیذة تدفع الاستثارھو كما 

لتنمیة قدراتھ مھاراتھ إحساس أو شعور أو عامل یثیر التلمیذ لخیارات سلوكیة محددة 

لدى الطفل في نمي الدافعیة نلتحفیز كما أن با, الدراسیة لتحقیق أھداف تعلیمیة معینة 

یادة الرغبة في التعلیم لدیھ من خالل الوسائل المادیة التحصیل  الدراسي المرتفع وز

   . والمعنویة

 3-6 مفھوم المراجعة الدروس:
.وُرجعى وُرجعانا بضمھا انصرف,كمنزل ,رجع رجوعا ومرجعا  :لغویاالمراجعة 1 -3-6  

أفاد واسترجع :ورجع كالمي فیھ .َصَرفھ ورًده , رجع الشيء عن الشيء والیھ رجعا مرجعا 
  24َعاَوَده: وراجعھ الكالم  .يء اخذ منھ ما دفعھ إلیھمنھ الش

                                            
  .184:مجمع اللغة العربیة،ص ،المعجم الوسیط- 21
  .351:، ص )انجلیزي عربي(العلوم االجتماعیة  قاموس مصطلحات, الشامل, مصلح الصالح  - 22
 Arab Britishمنقول عن موقع  ,مفاھیم ونظریات وتطبیقات تربویة,تحفیز التعلم والتحصیل,محمد زیاد حمدان-23

Academy for Higher Education  ,1:ص,05الرسالة .2017-03- 20:تاریخ الدخول إلى الموقع.  
  193:،صالقاموس المحیط , زي آباديمجد الدین محمد بن یعقوب الفیرو 24



اإلطار العام للدراسة                                               األول الفصل   
 

~ 13 ~ 
 

المراجعة ھي تكرار منظم لبعض المفاھیم والمعلومات والمھارات وھي :اصطالحا 3-6-2

الزمة للربط بین المعلومات، وضروریة إلكساب التالمیذ أوجھ التعلم  دون الوقوف على حد 

زم لتجنب النسیان وتنشیط الذاكرة وتثبیت السیطرة الجزئیة علیھا ، والتكرار المنظم أمر لال

المعلومات والمفاھیم ، وعرض وجھات النظر المختلفة والموازن بینھا، ویفضل أن تتم 

   25.المراجعة في صیاغات ومواقف متعددة

  .المراجعة ھي تذكر واسترجاع معارف الدروس بعد حفظھا وفھمھا دون النظر إلى الدفتر 

فان لم تتمكن من المعلومات أو ,  كعة تقیس درجة استیعابوبالممارسة الصحیحة للمراج

  26.المھارات، تعود إلى ملخصاتك ودفاترك لترسیخھا

وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة ((......كما جاء في مقدمة ابن خلدون 

ت إنما الن الملكا, مجانبة للنسیان كانت الملكة أیسر حصوال واحكم ارتباطا وأقرب صنعة 

   27)).وإذا تنوسي الفعل تنوسیت الملكة الناشئة عنھ ,تحصل بتتابع الفعل وتكراره

, الصفیة المكتسبة بشكل یومي توالمعارف والمھارااسترجاع المعلومات : إجرائیا3-6-3

ویتم ذلك بانجاز , ولترسیخھا في الذاكرة بالتكرار والتدریب على المھارات التعلیمیة

فالمراجعة الیومیة لما یتعلمھ التلمیذ في الصف الدراسي یمكنھ من تنمیة , الواجبات المدرسیة

  . قدراتھ ومھارات التعلیمیة و االستعداد لالمتحانات

بما أننا ندرس  تخصص علم االجتماع التربوي والذي لھ صلة  :أسباب اختیار الموضوع-4

التربوي ، وطبیعة البحوث  بالعملیة التربویة ویفسح لنا المجال في عالم الشغل في القطاع

ھذا ، كان من أسباب اختیارنا لھذا الموضوع كدراسة مكملة  ااألكادیمیة المرتبطة بتخصصن

  :لنیل شھادة الماستر مایلي

  

  :األسباب الذاتیة4-1

                                            
 ,2003, القاھرة,دار المصریة اللبنانیة , 1ط ,معجم المصطلحات التربویة والنفسیة ,زینب النجار,حسن شحاتة - 25
  . 267:ص

موقع جماعة العدل , سلسلة مھارات دراسیة , مراجعة الدروس والتمرن على اإلجابة عن األسئلة ,رشید الوھابي -26
  . 2017-04-07تاریخ الدخول إلى الموقع ,  2012, واإلحسان

  . 255:، ص 2005مكتبة الثقافة الدینیة ،القاھرة،، المقدمة, عبد الرحمن ابن خلدون  27
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لتكوین رؤیة عن صور االتصال التربوي بین األم والمدرسة والى أي حد بلغ  )1

تساعدنا في الحیاة العملیة وخاصة عن لفیة ولتكوین خ ،اھتمامھا بدراسة أبنائھا

  .كیفیة التواصل مع أولیاء أمور التالمیذ األمھات منھم

وأردنا معرفة العوامل التي تتحكم في التحصیل التربیة والتعلیم إلھتمامنا بمجال  )2

 ).تكامل األدوار بین اآلسرة والمدرسة(خاصة ما یتعلق منھا بدور األم  يالدراس

  :متعلقة بالموضوعال األسباب4-2

  العالقة بین معوقات المتابعة الدراسیة لألبناء وتدني مستوى التحصیل  إیجادمحاولة

 .الدراسي لھم

  محاولة منا إبراز دور األم وأھمیتھ في المتابعة الدراسة لألبناء وأثرھا على

 .التحصیل الدراسي لھم سواء كانت األم عاملة أو ماكثة في المنزل

  كان عمل المرأة خارج المنزل وخاصة في التعلیم لھ اثر ایجابي  التعرف على إن

وھل لدیھا الوقت الكافي للمتابعة ومقارنتھا باألم ,على التحصیل الدراسي ألبنائھا 

  .غیر العاملة

  :أھداف الدراسة-5
من خالل العالقة التي تربط  أھداف البحث بفرضیات الدراسة ونتائجھا فقد ارتأینا أن 

 على المتابعة الدراسیة لألبناء وأثرهدور األم في  وھولموضوع دراستنا  نضع أھدافا

  : والمتمثلة في اآلتي التحصیل الدراسي

محاولة التعرف على الفرق بین األم العاملة وغیر العاملة في القطاع التربوي أو  .1

 .خارجھ في نوعیة المتابعة الدراسیة لألبناء

في االھتمام باألبناء دراسیا بمختلف الكشف عن الصعوبات التي تواجھ األم  .2

 .مستویاتھم الدراسیة

 . محاولة الكشف عن مسار وحیثیات التواصل التربوي بین األم والمدرسة .3

 . التعرف عن التمثالت االجتماعیة لألمھات تجاه النجاح المدرسي ألبنائھن .4
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یة لألبناء التعرف على األسالیب والوسائل التي تتبعھا األمھات في المتابعة الدراس .5

  . ومدى اتساقھا مع سن والمستوى الدراسي لالبن وأثرھا على تحصیلھ الدراسي

  :أھمیة الدراسة-6
في عالم التغیرات السریعة ،والتواصل االجتماعي بین مختلف األجناس البشریة بتباینھا       

طورا یوما بعد الثقافي ،اللغوي ،العقائدي ،الحضاري، عبر الوسائط التكنولوجیة التي تزداد ت

یوم، أدى كل ھذا إلى إدراك أھمیة الرقابة األسریة لألبناء والمتابعة الوالدیة لھم في كل 

  .الجوانب الحیاتیة
فالمتابعة األسریة لألبناء تعتبر من المبادئ األساسیة لتربیة سلیمة التي جاءت بھا الشریعة 

  .اإلسالمیة التي نصت علیھا األحادیث النبویة الكثیرة

ما أن التواصل التربوي بین األسرة والمدرسة من أولویات التنشئة األسریة لألبناء خاصة ك

فكان لزاما على الوالدین , في النظام االجتماعي المعاصر الذي افرز نظام اسري نووي 

التشارك في المسؤولیة األسریة لتوفیر بیئة اجتماعیة تساعد األبناء على اكتساب معاییر وقیم 

  .ایجابیة لتكوین الشخصیة السویة اجتماعیة

, ومع ارتفاع الرأسمال الثقافي للوالدین وخاصة األم وحیازتھا لمستوى تعلیمي مرتفع 

واالحتكاك األكثر لھا مع األبناء كل ھذا خلق عندھا أھمیة المتابعة , واالھتمام بطلب العلم 

رتباط ھذا األخیر بالحیاة ال, حتى تساعدھم على بلوغ المستوى الدراسي الجید,الدراسیة لھم

فأي قصور أو إھمال في المتابعة قد یؤدي إلى الفشل الدراسي أو , العملیة المستقبلیة لألبناء 

وبالتالي االنتماء إلى الجماعات المشبوھة أو االنحراف خاصة في سن , التسرب المدرسي 

  .المراھقة

تنشئة أبناء صالحین وبناء مستقبل واعد فالمتابعة الدراسیة لألبناء من قبل األم لھا أھمیة في 

تعتبر آلیة من آلیات  ةفالمتابع, لھم وحمایتھم من االختالل السلوكي أو االنحراف االجتماعي

     .الضبط األسري لسلوك األبناء

  :صعوبات الدراسة-7
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إن البحوث العلمیة في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة تتسم بالتعقید و الصعوبة نظرا 

فالظاھرة ,عكس البحوث في العلوم الطبیعیة  -اإلنسان–ت وخصائص مادة البحث لممیزا

في  المعھودة ذروتھ االجتماعیة العلوم في الثبات یبلغ الحیث  ,االجتماعیة نسبیة الثبات

العلوم الطبیعیة ویعود ذلك إلى استحالة ضبط شروط البحث في علم االجتماع بنفس الدرجة 

   28.یعيالموجودة في العلم الطب

ویمكننا أن نلخص ما واجھنا من صعوبات في الجانب المیداني وبالضبط في توزیع 

فكان البحث واالتصال  بالمبحوثین والمتمثلین في األمھات  المتواجدات بأعداد , االستمارات

وأیضا منھن  لم تتجاوب معنا حیث , ألن اختیارنا  للعینة العرضیة قلیلة في أماكن متباعدة

صعوبة التنقل من حي إلى آخر وھذا راجع  الختیارنا لألحیاء , الم االستمارة رفضت است

  .قصدیا لیكون تباین في الخلفیة االجتماعیة والثقافیة للمبحوثین 

  :الدراسات السابقة-8
استعراض القراءات األدبیة و الدراسات السابقة حول الموضوع تكٍون أرضیة  إن

لھ السند النظري والتي بمثابة قاعدة معرفیة  موتقد, ر بحثھمساعدة للباحث على اإللمام بعناص

لھ الجوانب التي لم یتطرق لھا الباحثون قبلھ، لیحقق  حلمصطلحات والمفاھیم العلمیة،وتوض

  . التراكمیة المعرفیة

  

  :الدراسات الجزائریة8-1
  :الدراسة األولى
ألسرة على التحصیل دور الظروف االجتماعیة ل(عنوان الدراسة,زغینة نوال للطالبة

أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ,دراسة میدانیة في اكمالیات باتنة ,)الدراسي لألبناء

  .2008,جامعة الحاج لخضر باتنة,تخصص تنظیم وعمل, علوم في علم االجتماع

كلما كانت الظروف االجتماعیة لألسرة مالئمة كان لھا دورا في :الفرضیة األساسیة

  .والعكس صحیح–سي لألبناء التحصیل الدرا

                                            
، ط ب مركز البحوث والدراسات االجتماعیة،، قراءات معاصرة في علم االجتماع، مصطفى خلف عبد الجواد - 28

   .90:ص ،2002القاھرة، 
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  :الفروض الفرعیة

 .إعداد األبوین معرفیا مع وجود الوعي یؤثر ایجابیا في التحصیل الدراسي لألبناءإن  .1

 .یعد االستقرار األسري ذو أثر إیجابي على التحصیل الدراسي لألبناء .2

 .  اءذو اثر على التحصیل الدراسي لألبن -المكانة المھنیة–إن نوعیة عمل الوالدین  .3

 .إن الحالة المادیة الحسنة لألسرة تؤدي إلى تحصیل جید لألبناء .4

 .إن لحجم األسرة وتنظیمھا اثر ایجابي على التحصیل الدراسي لألبناء .5

 .تعد ظروف السكن المالئمة ذات اثر ایجابي على التحصیل الدراسي لألبناء .6

  .یشكل أسلوب التربیة األسریة دورا في التحصیل الدراسي لألبناء .7

  :أھداف الدراسة-

 - لكشف عن العالقة الموجودة بین ظروف األسرة االجتماعیة والتحصیل الدراسي

  .لألبناء

  البحث عن صیغة مالئمة تسمح بتحسین دور األسرة تجاه األبناء بغض النظر عن

  .ةظروفھا االجتماعی

  .المتبع ھو المنھج الوصفي التحلیلي منھج الدراسة-

الباحثة عینة عشوائیة متعددة المراحل نسبیة من مجتمع البحث ستخدمت ا عینة الدراسة-

اكمالیات بطریقة قصدیھ  6اكمالیة في بلدیة باتنة حیث اختارت الباحثة  28المتكون من 

ثالثة منھم احتلوا المراكز األولى  وثالثة ذات المراتب األخیرة في ترتیب االكمالیات حسب 

وبطریقة عشوائیة بسیطة ,2004األساسي لسنة  معلیالنتائج المتحصل علیھا في شھادة الت

  .تلمیذ  320وكان عدد المبحوثین , اختارت الباحثة أفراد العینة من االكمالیات الست

  :نتائج الدراسة-

 أما عمل المرأة خارج المنزل لما لھ من سلبیات , لتربیتھم وتنمیة مواھبھم وقدراتھم -

وتؤكد الباحثة ,اھم التعلیمي المرحلة الثانویةنسبة كبیرة من أولیاء العینة یفوق مستو

باإلعداد العلمي لألم لما لھا من دور بالغ األھمیة في تربیة  معلى ضرورة االھتما
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كما بینت النتائج انھ كلما ارتفع المستوى , األبناء وتوجیھھم  وإعدادھم علمیا

  . التعلیمي للوالدین یؤدي إلى ارتفاع التحصیل الدراسي لألبناء

 - إن استقرار األسرة واالستمراریة في الزواج للوالدین تؤمن جو للتلمیذ یساعده على

  . التحصیل الدراسي الجید

 -  المستوى التعلیمي الجید للوالدین یحدد المكانة المھنیة والذي یساعد على زیادة

وكما بینت النتائج إن بطالة األم ال تعتبر إشكاال بل ,التحصیل الدراسي لألبناء

عكس قد تساعد على تحسین المستوى الدراسي لألبناء من خالل االعتناء المباشر بال

أداء دورھا كأم و كزوجة فتضطر  يوقد یتسبب لھا قصور ف,بھم والتفرغ وایجابیات

لسد ھذه الثغرة في أداء الدور باالستعانة باألھل والخادمات والمؤسسات التربویة 

  .كریاض األطفال

 -حصیل الدراسي یتحسن ویرتفع في األسر التي حالتھا المادیة تبین النتائج إن الت

  .حسنة ألنھا توفر متطلبات الدراسة وثمن الدروس الخصوصیة

 - لوحظ من النتائج الخاصة بحجم األسرة أن ارتفاع التحصیل الدراسي في األسر

 .الصغیرة العدد خاصة حین توفر ظروف السكن المالئم والدخل المالئم

 اجات اإلحصائیة انھ في وجود عدد كبیر من األفراد في مسكن ضیق من خالل استنت

 .غیر مالئم للحیاة ینقص التحصیل الدراسي لألبناء والعكس صحیح

 نستنتج إن ألسلوب التربیة المتبع في األسرة دور في التحصیل الدراسي لألبناء ,

المتشدد یدفع  أما النمط,النمط المرن لھ أثار ایجابیة في التحصیل الدراسي لألبناء

أما النمط , االبن إلى الخوف وكبت مواھبھ وقدراتھ وانخفاض تحصیلھ الدراسي 

المھمل فیؤدي إلى  الالمباالة  وانعدام المسؤولیة من طرف األھل یؤدي إلى نتائج 

 .سلبیة في التحصیل الدراسي لألبناء

تأثیر الظروف األسریة في -ع الدراسة یتمثل في المتغیر التاب دراستنا مع ھذه تشابھ :المقارنة

أما وجھ االختالف فیتمثل في أن دراستنا اھتمت بدور األم فقط , -التحصیل الدراسي لألبناء 

في المتابعة الدراسیة لألبناء ومالھ من أثر على التحصیل الدراسي لھم وأیضا االختالف في 
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بینما نحن لم , من التعلیم  األبناء حیث حددت الباحثة في دراستھا تالمیذ المرحلة االكمالیة

  .نحدد في دراستنا األبناء المتمدرسین بل شملت جمیع األطوار التعلیمیة الثالث

  :الدراسة الثانیة-

 وتأثیرھا األسریة المتابعة وأنماط محددات(عنوان الدراسة ,سمیرة ونجنللطالبة 

 االبتدائیة المرحلة میذتال أسر من عینة على میدانیة دراسة ,)لألبناء الدراسي التحصیل على

 اجتماع علم تخصص, االجتماع علم في الماجستیر شھادة لنیل مكملة مذكرة,بسكرة  بمدینة

 .2012,بسكرة,رخیض محمد جامعة ,التربیة

 لألبناء الدراسي التحصیل على األسریة المتابعة وأنماط محددات تؤثر :األساسیة الفرضیة

  االبتدائیة المرحلة في
 :یةالفرع الفروض

 .لألبناء الدراسي التحصیل في إیجابیا یؤثر لآلباء المرتفع التعلیمي المستوى إن.1
 .لألبناء الدراسي التحصیل على يإیجاب أثر المرتفع االقتصادي و االجتماعي للمستوى إن.2
  .ألبناء الدراسي التحصیل في األسریة المتابعة نمط یؤثر.3

  :أهداف الدراسة
 المستوى على ،مركزین لألبناء األسریة المتابعة في تؤثر التي الرئیسیة العوامل كشف 

 على تأثیرها ومدى األسریة المتابعة هذه نمط وكذلك للوالدین واالقتصادي التعلیمي
  لألبناء الدراسي التحصیل

 في استغالله وكیفیة للوالدین األولى بالدرجة التعلیمي المستوى تأثیر على الوقوف 
 . الدراسي تحصیلهم في ةللزیاد األبناء خدمة

 الدراسي التحصیل من عالیة مستویات إلى بلوغنا من تزید حلول إلى الوصول محاولة 
 .والمربین ءالتالمیذ، األولیا من كل یعانیه لما الدواء بمثابة وتكون

 منهجا اعتباره على اإلحصائي التحلیلي المنهج الوصفي المنهجالمتبع  منهج الدراسة- 
  .مناهجال لجمیع مكمال
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من  %12وقد تم سحب نسبة ,البسیطة العشوائیة العینةت الباحثة ر تااخعینة الدراسة - 
 . اسرة149لتتحصل على أسرة 1238 عددها والبالغ األربعة االبتدائیة المدارس أسرمجموع 

  :نتائج الدراسة- 
 ى و المست ذوي من األولیاء فأغلبیة لألولیاء التعلیمي المستوى ارتفاع النتائج تبین

 ارتفاع في ذلك ساهم كلما لألولیاء التعلیمي المستوى ارتفع كلما وثانوي جامعي
 فالمستوى أبنائهم متابعة األولیاء على سهل وكلما لألبناء، الدراسي التحصیل
   .التعلیمي

 المادیة الحالة بارتفاع یرتفع لألبناء الدراسي التحصیل أن اإلحصائیة النتائج تبین 
 السكن توفیر في تساهم أنها كما األبناء متطلبات توفیر من كنهایم ذلك ألن لألسرة
 .الخصوصیة الدروس ثمن وكذلك المالئم

 مستوى على یؤثر األسریة المتابعة نمط أن اإلحصائیة النتائج خالل كن نستنتج 
  . لألبناء الدراسي التحصیل

و المستقل )لتحصیل الدراسيا(التابع , تتشابھ دراستنا مع ھذه الدراسة في المتغیرین:المقارنة

بین محددات  ةوالعالق -,لكن نحن خصصنا ھذه المتابعة لألم فقط-) المتابعة الدراسیة (

وجھ االختالف یتمثل في متابعة الدراسیة من طرف األم  اأم, المتابعة والتحصیل الدراسي

والتي شملت  عكس الدراسة السابقة,تشمل األبناء المتمدرسین في المراحل الدراسیة الثالث

  .اسر تالمیذ المرحلة االبتدائیة فقط

  :الدراسة الثالثة

دراسة ,دور الوالدین في التحصیل الدراسي لألبناءعنوان الدراسة ,ة عالق المیةبللطال

في علم   رمذكرة لنیل شھادة الماجستی,متوسطات بلدیة أم البواقي میدانیة على عینة من

 .2014,ةتخصص علم اجتماع التربی, االجتماع 

ھناك عالقة بین الدور التربوي للوالدین ومستوى التحصیل الدراسي :الفرضیة األساسیة

  .لألبناء

  :الفرضیات الفرعیة
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للتشجیع المعنوي والتحفیز المادي الذي یقدمھ الوالدین دور مھم في التحصیل  .1

 .الدراسي لألبناء

ور في التحصیل الدراسي للمساعدة البیداغوجیة الوالدیة المباشرة وغیر المباشرة د .2

 .لألبناء

  .ھناك عالقة بین مستوى ونوعیة الضبط الوالدي ومستوى التحصیل الدراسي لألبناء .3

  :أھداف الدراسة

  تحدید األدوار التي یؤدیھا الوالدان تجاه أبنائھم والتي لھا عالقة بنوعیة ومستوى

 .تحصیلھم الدراسي

 الوالدین خصوصا من اثر على نتائج  تحلیل ما تحدثھ البیئة األسریة عموما ودور

 .األبناء الدراسیة وعلى أدائھم الدراسي العام

  الوقوف على التغیرات الحاصلة في األدوار الوالدیة في المجتمع الجزائري والتي لھا

 .عالقة بارتفاع أو تدني مستوى التحصیل الدراسي 

 زقافیة للوالدین من اثر بارتحدید ما إذا كان لالعتبارات االجتماعیة واالقتصادیة والث 

  .على دروھما التربوي في مساعدة أبنائھما دراسیا

  .المنھج الوصفي التحلیلي:منھج الدراسة-

كان في المرحلة , عشوائیة متعددة المراحل نسبیة عینة استخدمت الباحثة:ةعینة الدراس-

وفي , اعیة والثقافیةالتنوع في الخلفیة االجتم دقص, األولى اختیار المؤسسات بطریقة قصدیھ

استخدام عینة عشوائیة بسیطة الختیار افرد العینة الممثلین في تالمیذ السنة , المرحلة الثانیة

وكان االختیار قصدیا أیضا الن في ھذه الفئة یمكن لمس ,تلمیذ  150الرابعة متوسط وعددھم 

 .دور الوالدین على تحصیلھم الدراسي

  :نتائج الدراسة

 إن للتشجیع والتحفیز المادي والمعنوي الذي یقدمھ الوالدان  اسةتؤكد نتائج الدر

ألبنائھا من اجل المثابرة واالجتھاد في الدروس دور ال ینكر في مستوى تحصیلھم 

 .الدراسي
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  للمساعدة البیداغوجیة الوالدیة المباشرة وغیر المباشرة عالقة بمستوى  التحصیل

 .الدراسي البنھما المتمدرس

 ة الضبط الوالدي عالقة بمستوى التحصیل الدراسي لالبن المتمدرسلمستوى ونوعی. 

نقاط تشابھ دراستنا مع ھذه الدراسة یتمثل في المتغیر التابع وھو التحصیل : المقارنة

الدراسي ألبناء و العوامل  المؤثرة في خاصة األسریة ومنھا التشجیع والتحفیز المادي 

ات الجزئیة لكلتا الدراستین ولم یكن ھذا قصدا أو والمعنوي والتي تمثلت في إحدى الفرضی

  .ولكن  كنتیجة للبناء  المفھومي لدراستنا انقال من

أما االختالف كما ذكرنا مع الدراسات السابقة و ھو  في المتابعة الدراسیة لألبناء خصصناه 

بل شملت وكذا األبناء المتمدرسین أننا لم نحدد المراحل الدراسیة لھم , من طرف األم فقط

أما في الدراسة السابقة فحددت المرحلة ) الثانوي, المتوسط, االبتدائي (األطوار الثالث 

 .المتوسطة كمجال لبحثھا وكان أفراد العینة ھم التالمیذ

  :الدراسة الرابعة

بین األسرة والمدرسة وتأثیرھا على التفوق  يصور االتصال التربو,للطالبة ھناء برجي    

 أطروحة ,بسكرة بوالیة 01) رقم(بالمقاطعة االبتدائیة بالمدارس میدانیة دراسة,المدرسي

 اجتماع معل:تخصص االجتماع معل في )د.م.ل( الثالث الطور  كتوراهالد شھادة لنیل مقدمة

  .2016جامعة محمد خیضر، بسكرة،,التربیة

 الدراسي قالتفو ىعل والمدرسة األسرة بین التربوي االتصال صور تؤثر :ةفرضیة العامال
 :الفرعیة الفرضیات

 . میذلتلل التفوق الدراسي ىلع األسریة المتابعة تؤثر -1
 .للتلمیذ الدراسي ىلع واألسرة مالمعل بین العالقة تؤثر – 2
  . میذلتلل دراسيالعلى التفوق التالمیذ  أولیاء جمعیة تؤثر -3

  :أهداف الدراسة

 نبی العالقة تعكس والتي معا كلبش التربوي لاالتصا صورهم أ عرض محاولة 
بشكل  تالمیذلل یةلالتحصی النتائج ىلع انعكاسات نم اهعن روما ینج والمدرسة األسرة
 .خاص



اإلطار العام للدراسة                                               األول الفصل   
 

~ 23 ~ 
 

 كمیا قصد التعرف على  هعن والتعبیر والمدرسة األسرة نبی التربوي لاالتصا تشخیص
 .ماهبین ةالعالقة القائم طبیعة

 نكمؤسستی والمدرسة األسرة نیب القائمة التربویة العالقات أبعاد ىلع عرفالت 
 .نقائمتین اجتماعیتی

 والمدرسة األسرة في تتأسس التي اإلنسانیة عالقاتلل المعقد منظاللهم المعمق الف.  
  .صفيو ال جهالمن :منھج الدراسة-

 وأولیاء ینقو المتف التالمیذ ميلمعتمثل   قصدیة عینة كانت عینة الدراسة:عینة الدراسة-
  . یةو الترب المؤسسات اختیار في القصدیة العینة ىلع عتماداال تم لقد ,هم ر و أم

  :من خالل القراءة لنتائج الدراسة یمكن القول :نتائج الدراسة

 االبتدائي رو الط في میذلتلل المدرسي وقالتف ىلع تؤثر األسریة المتابعة نأ. 
   میذلتلل المدرسي وقالتف ىلع تؤثر معلمكال األسرة نبی العالقة نبأو. 
  ذلمیتلل سير دمال وقالتف لىع تؤثر التالمیذ لیاءو أ جمعیة نبأ. 

واالتصال التربوي بین ,تتشابه دراستنا مع هذه الدراسة في المتابعة الدراسیة لألبناء  :المقارنة
أما وجه االختالف یكمن , وأثره على دراسة األبناء-وهو نوع من المتابعة -األسرة والمدرسة 

وكما كان االختالف مع الدراسات ,)التفوق الدراسي/ الدراسي  لالتحصی(في المتغیر التابع 
السابقة والمتمثل في المتغیر المستقل والذي خصصناه نحن في دراستنا المتابعة الدراسیة 

عكس ما تناولته هذه الدراسة والتي كان أفراد العینة من أولیاء ,لألبناء من طرف األم فقط 
أما في دراستنا , هذه الدراسة المؤسسات االبتدائیة  كما كان مجال, األمور والمعلمین 

 .فشملت األبناء المتمدرسین في األطوار الدراسیة الثالث
    :الدراسات العربیة 8-2

  :الدراسة األولى-

دور األمھات المتعلمات (لدراسة عنوان ا,الحقیل نعبد الرحمحنان بنت سلیمان بن  للطالبة
 الریاض الحكومیة في مدینة في المدارس, )في متابعة دراسة أبنائھن في المرحلة االبتدائیة

جامعة اإلمام محمد بن سعود  ,التربیة ص أصولتخصالماجستیر، دراسة )دراسة میدانیة(
  .2007, المملكة العربیة السعودیة,اإلسالمیة
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دور األمھات المتعلمات في متابعة دراسِة أبنائھن في المرحلة  :ةالسؤال الرئیسي للدراس-

  ؟االبتدائیة بالمدارس الحكومیة بمدینة الریاض

  :األسئلة الفرعیة التالیة

  لدراسة أبنائھن في المنزل؟ ما مدى متابعة األمھات . .1

  لھم؟ ما أثُر متابعة األمھات لدراسة أبنائھنَّ على التحصیل الدراسي. .2

األسالیب األكثر استعماالً من قِبل األمھات في حثِّ أبنائھن على الدراسة ما الطرق و .3

  في المنزل؟

قات التي تَحول دون قیام بعض األمھات بمتابعة دراسة أبنائھن في المنزل؟ .4   ما المعوِّ

مستوى الصف، مستوى التلمیذ الدراسي، حجم : "ما أثر بعض المتغیرات؛ مثل .5

 على متابعة األمھات ألبنائھن في المنزل؟" مالتعلیمي لأل العائلة، المستوى

  .منھَج البحث الوصفيھو : منھج الدراسة -

ن مجتمُع الدراسة من بعض األمھات ،   :الدراسة عینة- لدیھن أبناء في  ممن المتعلماتوتكوَّ

  .المرحلة االبتدائیة بالمدارس الحكومیة

  : نتائج الدراسة فیما یأتي:نتائج الدراسة

   .افقات على أنھن كثیًرا ما یَقمن بمتابعة دراسة أبنائھن في المنزلأن األمھات مو

ن على أنھ أحیانًا یكون ھنالك أثٌر لمتابعتھن لدراسة أبنائھ على موافقاتأن األمھات  
  .التحصیل الدراسي لھم

وقد أوَصت الباحثةُ بالعمل على ما من شأنھ تفعیل دور األمھات في متابعة دراسة أبنائھن 

ل، وعقد االجتماعات الدوریَّة لمجالس األمھات بالمدارس لتعریفِھنَّ بأھمیة دورھن في بالمنز

متابعة أبنائھن على مستوى تحصیلھم الدراسي، وفتح قنوات التواصل وتفعیلھا بین المدرسةِ 

واألسرة لتفعیل متابعة الطالب دراسیًّا، واالھتمام بتعریف األمھات بالمشكالت التي تواجھ 

دراسیًّا، وخاصة في المرحلة االبتدائیة، حتى یساھمن في حلِّ ھذه المشكالت،  أبناءھن
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قات التي تَحول دون قیام األمھات بمتابعة دراسة أبنائھن في  والعمل على الحدِّ من المعوِّ

  .المنزل

دور المتابعة (في المتغیرین المستقل والتابع  مع دراستنا تتشابھ ھذه الدراسة :المقارنة-

إال أن الباحثة خصصت بالدراسة ) یة لألمھات وأثرھا على التحصیل الدراسي لھمالدراس

وأیضا یتمثل وجھ االختالف في األبناء المتمدرسین حیث تناولت الباحثة , األمھات المتعلمات

عكس ما تطرقنا إلیھ نحن في دراستنا والتي ,فقط  ةفي المرحلة االبتدائی ناألبناء المتمدرسی

  .المتمدرسین في المراحل الدراسیة الثالثشملت األبناء 

  

 :التغیر االجتماعي:المقاربة السوسیولوجیة-9
  :مفھوم التغیر االجتماعي1- 9

الجماعات أم  أمعلى مستوى األفراد  كان سواء ,طبیعة الحیاة وسنن الكون نم التغیر

یقترن  يالذ ,ویعتبر التغیر االجتماعي من أھم موضوعات علم االجتماع الحدیث .المجتمعات

فالتغیر ھو سنة الحیاة وھو . بالتغیرات والتحوالت البنیویة التي تحدث في جمیع المجتمعات

قانون طبیعي واجتماعي یتحكم في جمیع أوجھ عناصر الحیاة المادیة والمعنویة حسب 

ال یوجد شيء  ثحی, وكذلك على المستوى الشخصي والثقافي واالجتماعي نالزمان والمكا

  . تقر فكل مجتمع یتغیر ویتبدل من شكل إلى آخرثابت ومس

ویشمل التغیر االجتماعي مجمل التغیرات والتحوالت والتبدالت البنیویة التي تحدث في 

وذلك بسبب عوامل عدیدة , واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة ةالمجتمع والعالقات االجتماعی

الذي یعمل على ھدم ما ھو قدیم تتراكم حتى یصل المجتمع إلى درجة من التجمع الحضري 

   29.عن طریق نمو اإلمكانات والطاقات والقدرات العلمیة والتكنولوجیة,وبناء جدید مكانھ

التغیر في علم االجتماع إلى أوضاع جدیدة تطرأ على البناء االجتماعي  یشیر مصطلح        

بط السلوك أو كنتیجة والنظم والعادات و أدوات المجتمع نتیجة لتشریع أو قاعدة جدیدة لض

                                            
  . 3:للتعلیم التطبیقي ،الكویت ،ص ةاألساسیة، الھیئة العام ة،كلیة التربیالتغیر االجتماعي ونظریاتھالعنزي،سعود راشد - 29
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أو البیئة الطبیعة أو  يلتغیر في بناء فرعي أو جانب من جوانب الوجود االجتماع

   30.االجتماعیة

فان كل فریق منھم یتخذ نھجا خاصا في تصویره أو , یتناول العلماء التغیر  وعندما     

ي بین التغیر والبعض یساو, محاولة فھمھ فیراه البعض في األساس عملیة تراكمیة بطیئة 

  .خاصة الثورات السیاسیة, والثورة

  :يالنظریات المفسرة للتغیر االجتماع2- 9

 البناء في مشكال تحتل موضعا فھي الوظیفیة البنائیة في االجتماعي التغیر قضایا عن- 1

  )التوازن( و ) االشتراك( مسائل على فیھ النظریة تركز الذي الوقت ففي, للنظریة المعرفي

 یذھب االتجاه ھذا وفي .ذلك ینكرون تالمیذھا بعض نجد والتغیر الصراع یاقضا وتغفل

 اختبارا یعد التغیر لدراسة » بارسونز« قدمھ الذي النموذج أن إلى» وزوجتھ اتزیوني«

  31.التباین فكرة على یقوم فھو .الموضوع ھذا استیعاب على قدرة النظریة

 ,منھا والمطلوبة علیھا الملقاة اللھ الوظائفخ من تنجز بسیط بناء لھا اجتماعیة وحدة فأي  

 ,جدیدة ضرورات بروز و ,واألدوار العمل التخصص وتقسیم على المعتمد التباین أن غیر

إلى  یسعى الذي التباین فیحدث, قبل من قائمة تكن لم التي ھذه الوظائف تقابل وحدات یجلب

 جدید من وإعادة توازنھا, جدید من البناء مكونات تشكیل إعادة یعنى وھذا .الوظیفي التكامل

 إلى مستندا » اتزیوني« یستنتجھ حاول أن ما عكس إلى یذھب » جولدنر ألفن« أن على

 لیست ممكنة االجتماعي النسق تغیر لعملیات نظریة عامة أن إلى الذاھبة » بارسونز« إشارة

  32.المعرفة الراھنة حالة ظل في
  
كنتیجة ألشكال التقدم االقتصادي  النظریة الماركسیة من منظور یعتبر التغیر االجتماعي - 2

وبالرغم من إن الثورة تحدث بالحركة السیاسیة فإن إدراك ضرورتھا أصبح نتیجة لآلثار , 

ونتیجة لذلك تصبح األفكار في ھذا المجتمع تابعة حتما , الناجمة عن التغیر االقتصادي 

خاص فإن التغیرات في األفكار ثم  وبشكل, للتغیرات و الظروف االقتصادیة المحیطة 

                                            
  .498:، ص )انجلیزي عربي(قاموس مصطلحات العلوم االجتماعیة , الشاملمصلح الصالح ،- 30
  .113:، ص1981الكویت، , ط ب المعرفة، م، عالاتجاھات نظریة في علم االجتماععبد الباسط عبد المعطي،  - 31
  114:المرجع نفسھ ، ص 32
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الرغبة في تغییر المجتمع فد تحدث كنتیجة تابعة للتغیر االقتصادي وھذا ھو ما أوضحھ 

بان األفراد یصنعون تاریخھم الخاص بھم ولكن لیس تحت وطأة توابع  1976 ماركس

  . اختیارھم

الھدف البشري  في المجتمع الرأسمالي یحدث خالل التغیرات فين التغیر االجتماعي إ

وبالنسبة أللتوسیر فانھ یحدث من خالل التغیر في العالقات , وكذلك في الدافع االنساني 

  33 .البنائیة للرأسمالیة

احدھما یشخص حالة , أن التغییر كان دائما بین نماذج بنائیة ثابتة  دور كایم وبینما یرى

  .مجتمعات ما قبل الصناعة بینما یجسد االخرتفاعالت مابعدھا

الذي أكد أن ھناك مجتمعات استطاعت التغیر ,  دور كایمكثیرا عن   ماكس فیبر فوال یختل

وان القوة الدافعة للتغیر كانت , الرأسمالي الحدیث رواالنطالق من اإلطار التقلیدي إلى اإلطا

  34.في ظھور البیروقراطیة -حسب ماكس فیبر–تكمن دائما 

  :التغیراالجتماعي والتغیر الثقافي3- 9
في مؤلفاتھ  األنساق االجتماعیة الثقافیة بأنھا تمر بنوع من النمو ال  روكینسووصف و

ومع تغیر قوة ,وال ھو تغییر ولید الصراع , یمكن أن نعتبره سعیا وراء تحقیق التوازن

أي (ویصاحب التغیر الثقافي تغیر العالقات اإلجتماعیة , الدوافع في الثقافة یتغیر إیقاع النمو

ومع ذلك یالحظ انھ ال , وتتغیر أشكال السلطة كجزء من أجزاء الثقافة,) االجتماعيالتغیر 

یوجد أي نوع من التزامن بین تغیر المظاھر الثقافیة والسیاسیة والتكنولوجیة والفنیة وغیرھا 

وان كانت جمیعا تتفاعل وكل منھا ,فبعضھا قد تغیر في نھج مستقل عن بقیة عناصر الثقافة,

  35.اقيیؤثر في الب

أن نحقق ) عصر ما بعد الحداثة( أمیتاى إتزیونىیرى عالم اجتماع  األمریكي و

أي المجتمع الذي یملك مقدراتھ بیده ویملك الوسائل التكنولوجیة التي , المجتمع اإلیجابي 

یصنعھا بنفسھ ولنفسھ، وبذلك یمكن أن یحقق ما یطلق علیھ اسم التغیر االجتماعي المخطط 

  .المجتمعات تمارسھ بالفعل والذي بدأت بعض
                                            

،  مصر العربیة للنشر  النظریات االجتماعیة والممارسة البحثیةفیلیب جونز ، ترجمة محمد یاسر الخواجة ،  - 33
   .122 ،114:، ص2010،القاھرة، 1والتوزیع ط

  32:ص,الكویت , للتعلیم التطبیقي  ةالھیئة العام ,األساسیة ةكلیة التربی,التغیر االجتماعي ونظریاتھ,سعود راشد العنزي- 34
   .151 :ص,2007, القاھرة,ةجامعة القاھر,2ط,المدخل إلى علم االجتماع ,محمد الجوھري - 35
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وال یعتمد ھذا التغیر على الصراعات السیاسیة التي تدور في المجتمع، على نحو ما اقترح 

نفسیة للجماھیر في مناخ ثورة مستمرة " إعادة تربیة "دارندوف كما انھ ال یعتمد على عملیة 

بالضرورة  إتزیونى رأيفالقوة ال ترتبط في ) عن الثورة  الثقافیة تونج ماوتسيمثل مفھوم (

بالقھر والمعارضة والصراع بل إنھا على العكس من ذلك ترتبط بالتعاون والتضامن 

  36.والقوة تمارس عن طریق التعاون ومن خاللھ, فالتعاون كثیرا ما یعتمد على القوة 

ھو  یمیل علماء االجتماع إلى التمییز بین التغیر االجتماعي والتغیر الثقافي ، فأولھما      

الذي یطرأ على العالقات االجتماعیة ، بینما الثاني یعتري القیم والمعتقدات و المثل والرموز 

الشائعة في المجتمع ، غیر أن الواقع الفعلي یشیر إلى صعوبة الفصل بین ھذین النمطین من 

  37.التغییر

  :مصادر التغیر االجتماعي4- 9
  : ھناك مصدران للغیر ھما

كون نتیجة لتفاعالت تتم ضمن الواقع االجتماعي أو النسق أي ی: المصدر الداخلي .1

مثل القرارات , فتعمل على بلورة نوع من الوعي الداعي بل القابل للتغییر, االجتماعي

 إلخ.......والمشروعات الكبرى, اإلداریة والتعلیم 

نتیجة انفتاح المجتمع , الذي یأتي من خارج النسق االجتماعي : المصدر الخارجي .2

, وما ینتج عن ذلك من االستیرادات واإلعالم,صالھ بغیره من المجتمعات األخرىوات

  .إلخ......وتدخالت المنظمات الدولیة

  عوامل التغیر االجتماعي 5- 9

ال یحدث بصورة عشوائیة بل وفق  يأ, یخضع التغیر االجتماعي لعوامل موضوعیة

  :ل عوامل عدة مثلعلى تفاع يعملیة التغیر االجتماع فوتتوق, قوانین معینة

, و الدیموغرافي, واالیكولوجي,واإلیدیولوجي, التكنولوجي واالقتصادي والثقافي والسیاسي 

  38.ولیس لعامل واحد ترجیح أو أفضیلة على العوامل األخرى

                                            
  .149:ص,ھالمرجع نفس - 36

  
  7:ص, التغیر االجتماعي ونظریاتھ,سعود راشد العنزي-37

  . 32, 12, 11 :ص,ھالمرجع نفس - 38
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  :ةالخالص
التي احتلت مكانة في بناء النظري یعتبر التغیر االجتماعي من المفاھیم   

, إلى اتساع نطاق الحریة  ىم فكر التنویر من أجل التطور والتقدم عادالسوسیولوجي منذ قیا

وھو األمر الذي افترض , وسیطرة اإلنسان على الطبیعة, والمعرفة العلمیة, والفكر العقالني 

  .ضمنیا أن التغیر والتغییر یكون عادة في مصلحة اإلنسان

یر االجتماعي من خالل تأكیدھا ولقد تمیزت المرحلة الحدیثة معاصرة باختالف رؤیتھا للتغ

فقد أكدت أنھ من الممكن ألي من العوامل المشكلة لبناء , على جماعیة العوامل والتفاعل 

  .المجتمع أن تؤدي دورھا باعتبارھا قوة دافعة لتغیر االجتماعي 

  

  
  
  
  



 

 

  
  :التحصیل الدراسي:  الفصل الثاني

  تمھید-

 مفھوم التحصیل الدراسي .1

 آلیات قیاس التحصیل الدراسي .2
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البیئة ثقافة منها تعلم التالمیذ  ةوالغای ,للتربیةإن عملیة التعلیم وسیلة مهمة  :تمھید
ونجاح  ,والتوافق النفسي واالجتماعي, االجتماعیة المنتمي إلیها لیحقق التكیف االجتماعي

المدرسة، األسرة، ( العملیة التربویة یتطلب تكامل عوامل عدة تتداخل بعضها مع البعض
الدراسي إحدى مظاهر العملیة التعلمیة والتعلیمیة و بها یقاس التحصیل ،ویعتبر )المجتمع
  . جاح العملیة أو فشلهامدى ن

  :مفھوم التحصیل الدراسي-1    
التحصیل الدراسي یتمثل في المعرفة التي یحصل علیھا الفرد خالل برنامج أو منھج  

ویقتصر ھذا المفھوم على ما یحصل علیھ ,مدرسي قصد تكیفھ مع الوسط والعمل المدرسي 

م أكثر تكیفا مع الوسط االجتماعي الفرد من معلومات وفق برنامج معد یھدف إلى جعل المتعل

  .الذي ینتمي إلیھ باإلضافة إلى إعداده للتكیف مع الوسط المدرسي بصورة عامة

أن التحصیل ھو مستوى محدد من األداء أو الكفاءة في العمل الدراسي كما یقیم  جابلنویرى 

   .من قبل األساتذة أو عن طریق االختبارات المقننة أو كلیھما

لمفھوم للتحصیل على جانبین ،األول على مستوى األداء أو الكفاءة والثاني على ویركز ھذا ا

   .مقننة تطریقة التقییم التي یقوم بھا المعلم وھي عادة غیر مقننة أو عن طریق اختبارا

إن التحصیل الدراسي ھو كل أداء یقوم بھ الطالب في الموضوعات المدرسیة المختلفة والذي 

  . 1عن طریق درجات اختبار أو تقدیرات المدرسین أو كلیھمایمكن إخضاعھ للقیاس 

وقد تختلف درجات التحصیل الدراسي للتالمیذ من مدرسة ألخرى أو حتى في المدرسة 

االختبارات (طرق قیاس التحصیل  رالواحدة ویرجع ذلك للفروق الفردیة للمعلمین في اختیا

  .التعلیمیة  على  الرغم من وحدة البرامج) الشفویة أو الكتابیة

وھو النسبة بین المستوى المعیاري (بین المعلمین وكذلك ھناك تباین في معامل التحصیل 

  ).للتحصیل المدرسي والمستوى المتوقع

  1.وفي درجات التحصیل وھو التقدیر الذي وصل إلیھ التلمیذ في مادة دراسیة معینة

                                            
-02- 23تاریخ الدخول للموقع , 2013-02-16,موقع أرشیف المدونة االلكترونیة, یل الدراسيالتحص, حنان كاسب  1

  .16:30الساعة , 2017
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  .جاتھمفھوما نسبیا التقدیر في در يوبھذا یكون التحصیل الدراس

كما أن التحصیل یرتبط بعوامل عدة ومنھا الدافعیة للتحصیل أو الرغبة في االنجاز المتمیز 

إلى انھ ھو اتجاه أو حالة عقلیة ، فالتحصیل الواقعي قابل للمالحظة ، ألنھ یتجسد في 

  2.الدرجات التي ینالھا الفرد بعد أداء اختبار ما

التلمیذ في مادة دراسیة  مقدمة من قبل المدرس التحصیل ھو االكتساب المعرفي الذي ینالھ 

في بیئة تعلیمیة ،أو باألحرى تخزین المعلومات في الذاكرة السترجاعھا وقت اختبارات 

  .القیاس وفق آلیات الحفظ والفھم والتحلیل والتفسیر المرتبطة بنوع التقویم

مفاھیم ، حقائق، , االكتساب األكادیمي لدرس ما یكون المقصود منھ ذلك النقاط المحددة

مبادئ، أو قوانین أو نظریات، سبق أن حددھا المدرس بدقة، وأراد أن یكسبھا لطالبھ عبر 

تناولھا في الدرس الجدید وھذه النقاط الناتجة عن تقسیم للمادة التعلیمیة ضمن تسلسل محدد 

متأصلة بعد محاولة مسبقا ومدة زمنیة محددة للتعلم تتصف بأنھا قابلة للتقویم في أثناء التعلم و

استدعائھا ذھنیا واسترجاعھا ، أنھا بذلك تسھل عملیة استعادة المكتسبات عبر أنشطة 

   3.التداعي 
  

  ::لیات قیاس التحصیل الدراسيآ-2
  :القیاس والتقویم الدراسي2-1

, والذي یعتبر من المفاھیم الھامة في العملیة التعلیمیة, قیاس التحصیل یتجلى في عملیة التقویم

  .فالقیاس والتقویم مصطلحان مترادفان لكن ھذا ال یلغي أن نتفحص معنى لكل منھما

                                                                                                                                        
 . 70, 06: ص,1984, مصر, مجمع اللغة العربیة , 1ج,معجم علم النفس والتربیة,مرھف كمال الجاني- 1
 217:ص,2003, عمان, 04دار الفرقان ط, ,علم النفس التربوي,عبد المجید نشواتي - 2
المنظمة العربیة للتربیة ,  ALECSOالكسو , معجم مصطلحات المناھج وطرق التدریس, محمد الدریج واخرون- 3

  .14:ص, 2011, الرباط, مكتبة تنسیق التعریب في الوطن العربي,والثقافة والعلوم
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بأنھ إصدار حكم لغرض ما على قیمة األفكار  )Bloom. 1967(بلوم فالتقویم یعرفھ

ویتضمن استخدام المحكات والمستویات , واألعمال والحلول والطرق والمواد وغیرھا

   1.ویكون التقویم كمیا وكیفیا, اء ودقتھا و فعالیتھاوالمعاییر لتقدیر مدى كفایة األشی

أن التقویم من وجھة النظر التربویة ھو عملیة منظمة یتم من خاللھا  دجرونلنأما تعریف  

  .تحدید مدى تحقیق األھداف التربویة لدى التلمیذ

فالتقویم ذو طابع شمولي وال یقتصر على النواحي الكیفیة فقط فھو یتطلب استخدام 

  . معلومات المستمدة من مصادر عدیدة ومتنوعة للوصول إلى حكم قیميال

ویتم الحصول على ھذه المعلومات باستخدام أدوات القیاس كاإلستبانة والمالحظة المقابلة 

  .   فمصطلح القیاس اخذ معناه الكمي , واالختبارات 

 قبل  من یقاس رسيالمد العمل في براعة أو اإلنجاز، من محدد مستوى :بأنھ جابلن یعرفھ

 التحصیل مستوى لمعرفة علیھ یعتمد الذي سالمقررة والمقیا باالختبارات أو المعلمین،

 نھایة أو الدراسي، العام نھایة في التلمیذ علیھا یحصل يالدرجات الت مجموع ھو الدراسي

  2بنجاح واالمتحانات االختبارات تجاوز بعد كالثاني، وذل أو األول، الفصل

  .لمعنى الخاص الضیق انھ مجرد تعیین عددي أو كمي للشيء المراد تقدیرهبا القیاس

حد  أيبقصد معرفة إلى , أعطاه قیمة ووزنا أيوفي التربیة قَوم المعلم أداء التالمیذ 

التقویم بأنھ   رجاء أبو عالماستطاع التالمیذ اإلفادة من عملیة التعلم المدرسیة، أما تعریف 

  . ھا نتائج عملیة القیاس الكمي والكیفيالعملیة التي تستخدم فی

في (ویقتصر تقویم تحصیل الطالب على أسلوب االمتحانات سواء كانت امتحانات عامة 

أو امتحان نھایة كل فصل دراسیا امتحانات شفویة أو تحریریة بأنواعھا ) نھایة العام الدراسي

, وأسئلة اإلجابة القصیرة , كمال وتشمل أسئلة اإل, أسئلة اإلنشاء, أسئلة المشكالت (المختلفة 

                                            
 ةالمكتب, مؤسسات التعلیمیةتطویر أسالیب التقویم ضرورة حتمیة لضمان جودة ال, محمد حسین سعید حسین-  1

 4:ص, www.gulfkids.com  ,2005, 5200, أطفال الخلیج ذوي االحتیاجات الخاصة, ةااللكترونی
 الحلقة-  الخامس الصف تالمیذ من عینة على میدانیة,دراسة( الذات بمفھوم وعالقتھ الدراسي التحصیل ,منى الحموي-2 
  .180:ص2010 –ملحق  – 26 المجلد– دمشق جامعة مجلة,  )الرسمیة دمشق محافظة مدارس في األساسي التعلیم من -ثانیةال
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وأسئلة , أسئلة المزاوجة, أسئلة االختیار من بینھا أسئلة الصواب والخطأ, وأسئلة المقال 

   1.)التصنیف وأسئلة االختیار من متعدد

عن  فكرة لدینا تكون أن یجب للمتعلمین الدراسي التحصیل مدى تحدید نستطیع فلكي

 لمقارنتھا صفاتھم مختلف تخص العلمي التحصیل عملیة يف عوالشر قبل أنفسھم المتعلمین

 الزم أن القیاس إلى اإلشارة وتجدر العلمي، التحصیل عملیة بعد معلومات من لدینا یظھر بما

  .أركانھ من أساسي ركن باعتباره التقویم لعملیة

 جمع تضمنت التي المنھجیة العملیة تلك یعني اصطالحاً  التربوي المجال في والقیاس والتقویم

 إصدار في المعلومات ھذه استخدام ثم)  غیره أو الكمي بالقیاس(معینة سمة عن المعلومات

 والقیاس وللتقویم كفایتھا مدى لنعرف سلفاً  محددة أھداف ضوء في السمة ھذه على حكم

  :األھداف من نوعان

  .لقریبةا األھداف وھي مباشراً  اتصاالً  والقیاس التقویم بعملیة تتصل خاصة أھداف -

   .2البعیدة األھداف وھي مباشر غیر اتصاالً  والقیاس بالتقویم فتتصل العامة األھداف أما -

 یتناول القیاس بأن نقول المتعلمین، لدى الدراسي التحصیل وقیاس تقویمولكي نبین ال      

 التقویم فإن للمتعلم الدراسي التحصیل نتائج یعني القیاس كان فإذا الكل یشمل والتقویم الجزء

 جمیع من ذلك وغیر واتجاھاتھ ومیولھ، واستعداداتھ، وقدراتھ ومھاراتھ، المتعلم یتناول

  .  3ةوالتربوی التعلیمیة بالعملیة المتعلقة الجوانب

 القیاس وسائل باستخدام وذلك كمیاً  تقدیراً  الظواھر أو األشیاء تقدیر عملیة فالقیاس وبالتالي

  .قاسةالم الظاھرة لخصائص المناسبة

 األحداث وأ األشیاء إلى "أرقام" عددیة مقادیر نسب ھو للقیاس  ) 1973( جیلفورد وتعریف

 .منطقیة قواعد وفق

                                            
  .5:ص, تطویر أسالیب التقویم ضرورة حتمیة لضمان جودة المؤسسات التعلیمیة, محمد حسین سعید حسین 1

 محمد جامعة – اإلنسانیة العلوم مجلة ,التعلیمیة یةالعمل إنجاح في ودوره التربوي والقیاس التقویم ,,علوان یحي2 
  .16,17: ص,2007, 11العدد,ةبسكر ,خیضر

  13:المرجع السابق،ص -  3
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 حول أحكام إصدار إلى الكمي التحدید یتجاوز والتقویم كمیة نواتجھ القیاس أن نرى ھنا من

 .القیاس یتضمن التقویم إجمالي وبمعنى التقویم یسبق فالقیاس السلوك

 التحصیلیة كاالختبارات التشخیص القیاس و أدوات بعض إلى لتحقیق تحتاج المدرسةإن  ثم

  . 1وغیرھا التكیف واختبارات المھنیة المیول واختبارات واالستعدادات القدرات واختبارات
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :االختبارات 2- 2

 أبنائھا تعلیم وقیاس لتقویم مختلفة طرق استخدام إلى الحدیثة المدارس لجأت لقد

 وھنا التعلیم عملیة لتحسین كوسیلة اآلخر والبعض المعلومات لقیمة كمقیاس بعضھا واتخذت

 :التالیة والقیاسیة التقویمیة الطرق إلى وبإیجاز نشیر

 المتعلم ویستجیب شفویة، أسئلة للمتعلم المعلم یوجھ وفیھا :الشفویة االختبارات2-1- 2

 من معینة مجاالت تقویم في وتستخدم االختبارات أنواع أقدم من وھي نفسھا، بالطریقة

 .الكریم القرآن وتالوة الشعر وإلقاء الجھریة كالقراءة التحصیل

 أحیاناً  علیھا ویطلق الحرة، اإلجابة ذات االختبارات وھي :المقالیة االختبارات 2-2-2
                                            

  . 20: المرجع السابق،ص - 1
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 إصدار فرصة للمتعلم تتیح االختبارات ھذه وألن التقلیدیة، أو اإلنشائیة االختبارات اسم

 معقدة أھداف قیاس على تساعد فھي وتركیبھا اإلجابة تنظیم وكیفیة بھ الخاص جوابھ

 الخاصة، ألفاظھ باستخدام عنھا والتعبیر األفكار بین المكاملة و والتنظیم كاالبتكار معینة

 ا،جمیعھ الدراسیة للمادة أسئلتھا شمول قلة االختبارات من النوع ھذا ضعف نقاط ومن

 .للمصحح الذاتیة بالعوامل تصحیحھا وتأثر

 باالختبارات مقارنة الحدیثة االختبارات اسم علیھا ویطلق :الموضوعیة االختبارات2-2-3

 تصحیحھا تأثر ولعدم وموثوقیة دقة من بھ تمتاز لما الموضوعیة باسم اشتھرت وقد المقالیة،

 من واالختیار والخطأ الصواب :رھاأشھ متعددة أنواع على وھي للمصحح، الذاتیة بالعوامل

 .والتكمیل والمقابلة، متعدد،

 الصدق معاملي في وارتفاع وشمول موضوعیة من الموضوعیة االختبارات بھ تتمیز ما ومع

 بعض قیاس عن وتقتصر صعب أعدادھا أن إال والتصحیح التطبیق في وسھولة والثبات

 قبل من والتخمین للغش مجاالً  تفتح أنھا ماك والتقویم كالتركیب المعقدة التعلیمیة األھداف

  .المفحوصین

 بعض تعرف بھدف األفراد أداء تقیس التي االختبارات وھي :األدائیة االختبارات 2-4- 2

 باالختبارات قیاسھا یمكن ال التي المھارات بعض وفي المتعلمة المادة في الفنیة الجوانب

 المعرفي اللغوي األداء على تعتمد ال فھي ذلكوب وموضوعیة، مقالیة من الكتابیة أو الشفھیة

  .الواقع  في عملي أداء من الطالب یقدمھ ما على تعتمد وإنما للطالب،

 :ض ومنھاأغرا عدة التحصیلیة  االختبارات من النوع ولھذا

 من جانب في الطالب لدى والضعف القوة جوانب تعرف محاولة أي :التشخیص -1- 2-4- 2

 الضعف جوانب ومعالجة القوة جوانب تدعیم في النتائج من ادةلالستف التحصیل جوانب

 المختلفة التعلیمیة المرافق أو المنھاج أو التدریس ألسلوب تقویم من ذلك یستدعیھ ما مع

 ینفي ال ھذا ولكن بالتشخیص، خاصة اختبارات ھناك أن إلى اإلشارة مع التعلم، ومصادر
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 .التشخیص وظیفة مع تتناسب التي العادیة الصفیة التحصیلیة االختبارات عن

 ,صناعي ,تجاري,أكادیمي مختلفة تخصصات إلى الطالب تصنیف أي :التصنیف2- 2-4- 2

 میولھم، أو العقلیة قدراتھم على اعتماداً  مجموعات إلى تصنیفھم أو ذلك إلى وما زراعي،

 اختبارات على الطالب نتائج على باالعتماد إال ممكناً  التصنیف ھذا یكون ال الحال وبطبیعة

 واستبانات شخصیة مقابالت من أخرى قیاس وسائل أو خاصة، اختبارات أو ،ةتحصیلی

 .ذلك إلى وما وقوائم

 التعلیمیة األھداف تحقیق بمدى سابقاً  عنھ عبرنا والذي :التحصیل مستوى قیاس 3- 2-4- 2

 ختباراتاال وإن جمیعھا، الدراسیة المواد وفي یعینھا، دراسیة مادة في المتعلم لدى

 تحسین في بنتائجھ األخذ بقصد الھدف ھذا تحقیق على تنصب إنما معظمھا في التحصیلیة

 .ذلك إلى وما أعلى صفوف إلى الطالب وترفیع التعلم مستوى

 1 .للطالب الراجعة والتغذیة والتنبؤ، كالمسح، :أخرى أغراض4- 2-4- 2

 :2الدراسي التحصیل أنواع-3
 :أنواع ثالثة إلى الدراسي التحصیل تقسیم یمكن

 المستوى نفس في زمالئه معدل عن امرتفع التلمیذ أداء فیه یكون :الجید التحصیل:3-1
 على الحصول للتلمیذ تكفل التي واإلمكانیات القدرات جمیع باستخدام ویتم القسم، نفس وفي

 .زمالئه بقیة على التفوق یمنحه مما منه المرتقب لتحصیليا لألداء أعلى مستوى
 علیها یتحصل التي الدرجة تكون التحصیل من النوع هذا في :المتوسط لتحصیلا:3-2

 واستفادته احتفاظه ودرجة متوسط أداءه ویكون یمتلكها، التي اإلمكانیات نصف تمثل التلمیذ
 .متوسطة المعلومات من

                                            
  .24,25:ص,المرجع السابق- 1
 الرابعة لسنةا لتالمیذ میدانیة دراسة( المتمدرس المراھق لدى التعلم بدافعیة الدراسي التحصیل عالقة ,حدة لوناس-2 

جامعة اكلي , كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة , تخصص علم النفس المدرسي,مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر,)متوسط
  .18ص,  2013, البویرة,محند أولحاج 
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 الضعیف الدراسي بالتحصیل األداء من النوع هذا یعرف :المنخفض الدراسي التحصیل:3- 3
 فنسبة زمالئه بقیة مع بالمقارنة العادي المستوى من أقل التلمیذ أداء فیه یكون حیث

 النوع هذا وفي .االنعدام درجة إلى ضعیفة الدراسي المقرر من تقدم مما واستفادته استغالله
 تواجد من الرغم على ضعیفا والفكریة العقلیة لقدراته المتعلم استغالل یكون التحصیل من

 یطلق ما وهو المواد جمیع في التأخر هذا یكون أن ویمكن القدرات، من هاب بأس ال نسبة
 الدراسي البرنامج ومتابعة فهم عن عاجزا نفسه یجد التلمیذ ألن العام، الدراسي بالفشل علیه
 نوعي، فیكون إثنین    أو واحدة مادة في یكون قد أو العجز، هذا على التفوق محاولته رغم
  ).200 أمال، یوسف بن( .وٕامكانیاته لتلمیذا قدرات حسب على وهذا

 
  
  
  
  
 
  :العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي- 4
  
 ,في التحصیل الدراسي ةدافعیة التحصیل من أھم العوامل المؤثر :ةعامل الدافعی 4-1-

وقد عرفھا , بحث فیھا عن طبیعة الدافعیة وأنواعھا  مورايوانطالقا من البحوث التي قام بھا 

مجموعة القوى والجھود التي یبذلھا الفرد من اجل التغلب على العقبات انجاز المھام ب موراي

استخدم بعض الباحثین أمثال ماكلیالند  موراي وتأثرا بأعمال,الصعبة بالسرعة الممكنة 

وجود عالقة قویة بین المستوى  ماكلیالند وقد بین, مفھوم الحاجة للتحصیل  واتكنسون

  .صیل وبعض مظاھر السلوكالمرتفع لدافعیة التح

ویمكن تعزیز دافعیة التحصیل عند الطالب باستثارة اھتماماتھم وتوجیھھا وتشجیع حاجاتھم 

  1.لالنجاز والنجاح 

    :في التحصیل الدراسي ةویمكن تحدید عوامل أخرى مؤثر-
                                            

 218،ص علم النفس التربوي, عبد المجید نشواتي - 1
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ة مؤثر فھناك عوامل كثیرة ) األسرة ـ المدرسة ـ المجتمع ( البیئة االجتماعیة  عوامل   

 مركزا لفترات طویلة على دراسة االھتمامعلى التحصیل العلمي للطالب وقد ظل 

التحصیل العلمي متأثرا بجوانب عقلیة في الشخصیة وذلك عن اعتقاد قوي أن ھذه 

 االتجاهولكن , تعتبر أكثر تأثیرا على التحصیل العلمي بالزیادة والنقصان  الجوانب

    .إضافة إلى الجوانب العقلیة بالنسبة لألداء أصبح یھتم بالجوانب النفسیة الحدیث

وقد یكون الجو   , على تحصیلھ الدراسي االنفعالیةویؤثر الجو المدرسي العام وحالة التلمیذ 

زمالئھ لھ وإعجابھم بھ  العام الصالح من أھم دوافع التعلم فشعور التلمیذ بأنھ یكتسب تقدیر

محبوبا من زمالئھ ومدرسیھ إلى  یذ بأنھ لیسیزید من نشاطھ وإنتاجھ كما یؤدي شعور التلم

  .عن التحصیل وانصرافھكراھیة المدرسة 

ولكن قبل الوقوف على ھذه البیئة یجب أوال تفحص عامل ٍ مھّم ال ینفصل عنھا وھو    

  .  )مدرسیّةة ـ أُسریّ ذاتیة ـ (ھذه العوامل إلى  لذا قّسمت ,ذاتھالطالب 

  :إلىوتنقسم  ذاتھ،لطالب وھي الخاصة با:الذاتیّةالعوامل 2- 4

  )الطالب نفسھ قدرات(عوامل عقلیة  •

 ) كراھیة مادة دراسیة معینة –عدم الثقة بالنفس  – القلق(عوامل نفسیة  •

  ) ضعف البصر –صداع  –الحیویة  نقص – مرض(عوامل جسمیة  •

  : في العوامل الخاصة بالطالب ویحددھافي  سعید طعیمةویفصل 

نحو المؤسسة  اإلیجابیة االتجاھات –الرضا العام عن الدراسة  –الطموح مستوى  –الدافعیة 

  . الخبرة الشخصیة –والتعلم  االستذكارالعادات اإلیجابیة في  –التعلیمیة 

  1:األسریّةالعوامل  3- 4
 شعور الطفل بالنبذ ،الوالدین في معاملة الطفل  قسوة،العالقة بین الوالدین  رابطاض -

 ،كثرة عقاب الطفل دون مبرر ،والسخریة منھ  آراء الطفل حتراماعدم ،واإلھمال 

المستوى  انخفاض ،التفرقة بین األبناء في المعاملة  ،الوالدین في معاملة الطفل تذبذب 

  .عدم توفیر الجو المناسب للمذاكرة في البیت،لألسرة  والثقافي واالقتصادي االجتماعي
                                            

تاریخ الدخول إلى , من موقع موضوع بحث إجرائي, صیل الدراسيبحث عن التح, ُمنیرة بنت خمیس بن حمد المعَمریّة  :-  1
  .30/03/2017الموقع 
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دم متابعة األب أو األم لألبناء في النواحي المختلفة ع إلىقد یؤدي  مثال  فالتفكك األسري -

  .مما ینعكس على مستوى الطالب التحصیلي  ،ومنھا الناحیة المدرسیة 

على مستوى  التأثیر اإلیجابي ا ذو أن یكون توى االقتصادي والتعلیمي لألسرة ویمكن المس - 

صیل الطالب عن طریق على تحتأثیر األسرى االقتصادي   لمستوىالتحصیلي للطالب ، فل

  .لمالیة ألبنائھم تقدیم المحفزات ا

أكدت بعض الدراسات التربویة والنفسیة أن البیئة االجتماعیة التي یعیشھا الطالب تحتل  ولقد-

  .األسريستقرار التعلیمیة وأھمھا االنة بارزة في العملیة مكا

   :  لعوامل المدرسیّة 4- 4

  : االدراسي للتلمیذ ومنھ ا في تحصیلورا ھامعامل المدرسة فھو یلعب د إنف

  .التدریسالتدریس وانخفاض مستوى  وعیة التدریب وأسالیبن -

تحصیل التلمیذ وكذلك فإن ضعف  یملك شخصیة ثقافیة یلعب دورا في والمعلم الذي ال -

والتلمیذ تلعب دورا في إن العالقة بین المعلم و ،المعلم الطریقة والوسائل التي یستخدمھا

  .     ةوالمدرس مادةال حب

  .األطفال السویة في التعامل مع االتجاھاتإلى  و افتقاره قسوة المعلمف -

  .البیئة المناسبة لممارسة األنشطة  بالتالمیذ وعدم توافر  الفصول ازدحام -

  .في الشرح على التلقین االعتمادب وتعقدھا وجمودھا وحشوھا   صعوبة المادة الدراسیة -

تؤثر على مستوى    متكافئةال ن حیث السخریة من الطفل والمناقشة غیرتأثیر األقران م -

  . تحصیل الطالب

  . المدرسیة وتغییر المعلمین من العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي اإلدارةكما أن  -
  
  : ضعف التحصیل الدراسي-5
  
 :تعریف ضعف التحصیل الدراسي1- 5

سي من أصعب المشكالت فھما ً وتشخیصا ً تعد مشكلة تدني مستوى التحصیل الدرا      

 .وعالجا ً ألن أسبابھ متعددة ومتشابكة ولھ أبعاد تربویة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ونفسیة
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أن المتأخرین دراسیا ً ھم : "في دراسة قام بھا التعریف التالي   مصطفى النصراويفیعتمد 

باألطفال  قل مما ینتظر ویتوقع منھم مقارنھالذین ینجزون أعماال ً دراسیة أقل بسنتین على األ

 . العادیین الذین ھم في سنھم

ولكنھ بشي من التفصیل فیعرف ضعف التحصیل   یوسف ذیابویؤكد على ھذا التعریف 

انخفاض أو تدني نسبة التحصیل الدراسي للتلمیذ دون المستوى العادي : " الدراسي بأنھ 

ألسباب متنوعة ومتعددة ،منھا ما یتعلق بالتلمیذ نفسھ المتوسط لمادة دراسیة أو أكثر نتیجة 

،ومنھا ما یتعلق بالبیئة األسریة واالجتماعیة والدراسیة والسیاسیة ،ویتكرر رسوب 

المتأخرین دراسیا ً لمرة أو أكثر رغم ما لدیھم من قدرات تؤھلھم للوصول إلى مستوى 

 . " تحصیل دراسي یناسب عمرھم الزمني

مجموع الدرجات التي یحصل علیا : "فیعرف التحصیل الدراسي بأنھ  حمیدجابر عبد الأما 

،وتدني التحصیل ھو " التلمیذ في المواد الدراسیة كما تقیسھا اختبارات نصف العام الدراسي 

 .تدني في ھذه الدرجات لظروف صحیة أو مدرسیة أو اقتصادیة أو شخصیة أو انفعالیة

أوضحت بأن تدني التحصیل الدراسي للتالمیذ ھم  فتحیة الدسوقيوفي دراسة قامت بھا 

 .1التالمیذ الذین یعجزون عن مسایرة بقیة الزمالء في تحصیل واستیعاب المنھج المقرر

  :أسباب ضعف التحصیل الدراسي 5-2
 :ني اإلنجاز المدرسي التحصیلي ھو،نصر هللا  إلى أن من أسباب تد ،العناني أشار عدس

ثارا سلبیھ آذي یتأثر بسبب مرض أصاب الطفل وألحق بھ الوضع الصحي الجسدي ال- 1

 .وأدى إلى تأخره أو تدني تحصیلھ الدراسي

إحدى الصعوبات التي قد یعاني منھا الطفل في مراحل حیاتھ األولى عدم دخولھ المدرسة - 2

 .المناسبة

ه ـ قد تكون األسرة السبب المباشر في ضعف التحصیل بسبب ضغطھا على االبن لبذل جھد3

خاصة لرفع مستوى اإلنجاز دون األخذ باالعتبار قدراتھ العقلیة ومیولھ الشخصیة مما یؤدي 

 .إلى نتیجة عكسیة لدیھ

                                            
الدخول  ختاری, ntada azizia.ahlamo  ,2010بحث إجرائي من موقع  ,  الدراسي  ضعف التحصیل,اشرف قابیل- 1 

  30/03/2017للموقع 
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ـ الظروف االجتماعیة والمادیة التي تمر بھا األسرة أو تعاني منھا وتؤثر على تحصیل 4

ضعھم الطالب بحیث یبدأ بالتسرب أو التغیب عن المدرسة لكي یساعد أھلھ لتحسین و

 .االقتصادي أو یوفر المصروف الذي یأخذه

ـ وقد یكون المنھاج المتبع والنظام التعلیمي واألسالیب أو المعلم وشخصیتھ وإعداده 5

وقدراتھ واألسلوب التدریسي الذي یستعملھ وطریقة تعاملھ مع الطالب سبب في تدني 

 .تحصیل الطالب الدراسي

درسة مستواھا وصعوبتھا وعدم التعامل معھا یؤدي ـ المواد التعلیمیة التي تدرس في الم6

 .إلى عدم تفاعل الطالب مع المادة والمعلم

الظروف السیاسیة واألسباب األمنیة تلعب دور في تدني التحصیل بسبب الخوف والقلق ـ 7

 .والتوتر الذي یمر بھا الطالب وعدم االستقرار النفسي

ال یستھان بھ في إضاعة الوقت وعدم االھتمام ـ وسائل اإلعالم المختلفة التي تلعب دورا 8

بالتحصیل الدراسي ألنھ یقضي الوقت الطویل في مشاھدة البرامج التي یتعلم منھا العنف 

 .وسوء الخلق و االنحرافات على أنواعھا وإھمال الجوانب الھامة في حیاتھ

والمحیط الذي ـ انتشار ظاھرة العنف والعقاب البدني واللفظي داخل المدرسة واألسرة 9

 .یعیش فیھ الطالب

ـ عالقة الطالب مع الطالب اآلخرین التي تؤدي إلى انشغالھ واالنصراف عن اإلنجاز 10

المدرسي لكونھا عالقة سلبیة في جوھرھا فتؤدي إلى ترك المدرسة كذلك بالنسبة لعالقتھ مع 

  1 .المدرسةرك المعلمین القائمة على العنف والقسوة والعقاب والذي بدورة یؤدي إلى ت

  
  
  
  
  
  
  

                                            
  .  الدراسي  ضعف التحصیل,اشرف قابیل -1 
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  :الخالصة
, بعضھا ذاتیة  لھا عالقة بالفرد  ألسبابون ضعف التحصیل الدراسي نتیجة إ         

ومن أھم األسباب االجتماعیة لتدني , وأخرى بیئیة تتصل بالمناخ األسري  والمدرسي للفرد

والمشكالت األخالقیة , ة السیئة التحصیل الدراسي للطلبة تلك األسباب التي تتعلق بالصحب

واإلھمال والتسویف وسائر االضطرابات  س،وثمة أسباب نفسیة تتعلق بعدم الثقة بالنف

السلوكیة ، ومنھا أسباب صحي مرتبطة بكثرة الغیاب والمعوقات السمعیة أو البصریة أو 

درسیة بطریقة الذھنیة أو الحركیة ذات الصلة بعدم القدرة على التركیز وأداء المھام الم

  .مریحة

وإضافة إلى ھذه العوامل ھناك عوامل أخرى ومنھا جودة اإلدارة المدرسیة ودورھا في 

تشكیل البیئة المدرسیة الفاعلة ، واألداء التربوي للمعلم لخلق جو تعلیمي مناسب للتلمیذ مع 

  1.استعمال احدث الطرق التدریسیة وتنوعھا

 العقلي التخلف إلى ترجع ال الدراسي التأخرھا من ضمنو التعلم مشكالت من كثیرا إن

 الدافع تكوین عن والعجز التربیة في أخطاء إلى ترجع ما بقدر الذكاء مستوى وانخفاض

                                            
تاریخ  .   www.mawdoo3.comPDF، كتاب الكتروني  التحصیل الدراسي, محمد ملكحسن الكندري،بدر  لطیفة-1 

  .1:،ص2017- 04-10الدخول إلى الموقع 
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 الحسبان في أخذھا یجب أخرى اعتبارات ھناك فإن ولھذا .الطفل لدى والتفوق للنجاح المالئم

  . 1تدھورال في سيادرال أداؤه یبدأ الذي الطفل مع التعامل عند

لألبناء من أولویات التنشئة األسریة ، وتتضافر جھود الوالدین  يالدراس لویبقى التحصی

وتوفیر اآللیات التي تساعد على التحصیل الجید ألبنائھما محاولة منھما لتحقیق األھداف 

  . التعلیمیة  

منھا  –قا ذكرت ساب -لكن رغم ذلك فان تدني التحصیل أو ارتفاعھ یؤثر فیھ عوامل أخرى 

أو مؤسسات التنشئة االجتماعیة األخرى ,أو البیئة األسریة أو المدرسیة , المتعلقة بالتلمیذ

  .كجماعة الرفاق و اإلعالم 

                                            
  203:،ص1993ب ط،الكویت، عالم المعرفة، ,العالج السلوكي للطفلعبد الستار إبراھیم وآخرون، - 1
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 :تمھید
إن ما تدعو إلیھ التربیة المعاصرة ھو توثیق الصلة بین األسرة والمدرسة كمؤسستین  

العمود الفقري الذي من خاللھ تنظم  فاالتصال التربوي بینھما ھو, تربویتین متكاملتین

وقد یكون ھذا , العالقات التربویة و كل ما یربط ھاتین المؤسستین من عالقات عدیدة 

خارج المدرسة أو داخلھا أو التواصل ,االتصال عن طریق المتابعة األسریة المنظمة لألبناء

   .ریة الداعم بین األولیاء والمعلمین ومجالس األولیاء و اللقاءات الدو

فدور الوالدین وخاصة األم ال ینتھي بمجرد التحاق االبن بالمدرسة بل یتواصل من خالل 

وإنجاح العملیة ,وتتعاون مع المدرسة لتحقیق األھداف التربویة , متابعتھا المستمرة لھ 

  . والمساھمة في مساعدة الطفل على النجاح المدرسي,التعلیمیة 

  :المتابعة الدراسیة لألبناء .1

  :مفھوم المتابعة الدراسیة1-1
إن األسرة تھتم باحتیاجات األبناء المتعلقة بالمدرسة وھذا االھتمام یتطلب من األھل 

والمدرسة ومعرفة نقاط الضعف الدراسي  ممتابعة الشؤون الدراسیة و االتصال بالمعل

ألوالد وحینما تتعدد مراحل ا. ودراسة أفضل الوسائل التي تمكن من أن تحقق نجاحا أوسع 

الدراسیة في البیت الواحد تتعدد الحاجیات والوسائل والطرق المطلوبة للمتابعة الدراسیة 

  . لھم

أن توجھ أطفالھا توجیھا  ایجابیا للتوافق  ياألم تدرك بالفطرة أن مھمتھا الرئیسة ھوبما أن 

تمنع سوء والصورة المثالیة لھذا التوجیھ ھي أن تبادر بالتدخل كي ,النفسي واالجتماعي  

 1.الجید السلوك وتعزز السلوك

إذ أنھا أكثر األطراف متابعة لھذه لذا یكون دور األم ممیزا في المتابعة الدراسیة لألبناء 

كما أن عملیة المتابعة و التشجیع تترك أثارا حسنة على األبناء إذ , الشؤون واالھتمامات 

  2.تشعرھم بأھمیة دورھم بالنسبة لھم 

                                            
مشكالت األطفال في أطوار (دكتور سبوك یتحدث إلى األمھات ,الجبالوي وآخرون  ترجمة سعد, بنجامین سبوك  1

  151:ص, 1964,القاھرة , ب ط , مكتبة  االنجلو المصریة ,  )نموھم
 ,  www.alttihad.ae, موقع االتحاد, تكامل األدوار األسریة یثري المتابعة الدراسیة لألبناء . ,خورشید حرفوش 2

  . 2017- 03-15تاریخ الدخول للموقع , 2010فمبر نو 01: تاریخ النشر
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اسیة لألبناء ھي االھتمام المتواصل من قبل األسرة لشؤونھم الدراسیة وما درفالمتابعة ال

  . وھذا لتحقیق الھدف التعلیمي والتربوي,یؤثر على التحصیل الدراسي لھم 

 1 :ألبناءل لدراسیةا المتابعة أشكال1-2

 ألبنائھا ورعایة تعلیم من تقدمھ وما المدرسة بھ تقوم بما درایة على األسرة تكون أن )1

 األولیاء زیارة خالل من إال ھذا یتحقق وال أھدافھا، تحقیق في لھا عونا تكون تىح

   .وضع على للتعرف الدائم واتصالھم المدرسة

نشاطات األبناء   یحضر األولیاء عندما :المدرسي النشاط في المساھمة الزیارات و )2

 ذو أنھ ویشعر ھوالدی أمام ونشاط حیویة للطفل یعطي ماالمدرسیة ویولونھ أھمیة، ھذا 

  .أكثر لالجتھاد یدفعھ مما أھمیة

 والمدرسة األسرة بین العالقات إن :والمعلمین اآلباء مجالس لحضور األولیاء استجابة )3

 بنمو یتعلق افیم والتوجیھات المعلومات لتبادل التعاون عالقات وخاصة للغایة مھمة

  .لصددھذا ا في كبیر بدور والمعلمین اآلباء مجالس وتقوم الطفل،

 تحسین أن اتضح "إیركسون"بھا قام دراسة ففي :األبناء تحصیل نحو الوالدین اتجاه )4

 التفوق في وبخاصة بذلك لدیھ االھتمام وتولید التحصیل على قدرتھ عن التلمیذ فكرة

 مایولیانھ ومدى التعلیم أھمیة عن الوالدین فكرة من األول المقام في یأتي زمالئھ على

  .اھتمام من ذلك نحو

 أبناءھم یعلموا أن الوالدین فعلى: وخارجھ البیت في األبناء سلوك على اإلشراف )5

 في حتى بالمثل یتصرف الطفل ألن األخالقیة، القیم على تقوم والتي البناءة السلوكات

 السوء رفاق اختالط على ومنعھم صحتھم في أبنائھم مراقبة أیضا وعلیھم ، مدرستھ

 من تعتبر اآلخرین مع والعالقات فالصداقة دراستھم، ھمالإ إلى األمر بھم یؤدي ال حتى

 نتیجة انحرافات في یتورطون األحیان من الكثیر في لكن لألبناء األساسیة الحاجات

 على أو الوالدین على یجب الصالح الصدیق اختیار أجل ومن السوء، أصحاب مصاحبة

 المتابعة مع السوي غیر الصدیق وصفات ألبنائھم الصداقة معاییر توضیح كلھا األسرة

  .لذلك المستمرة
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 یطلب ما بكل االبن قیام مدى عن للتعرف وذلك :منتظم بشكل الواجبات كراسة متابعة )6

 الوالدین أحد تدخل األمر تطلب وان الخ ...منزلیة وفروض تمارین من المدرسة من منھ

 والتوجیھ الشرحب وذلك ، األمر علیھ استعصى إن لمساعدتھ التلمیذ أسرة أفراد أحد أو

 سلوكات حول والمعلمین اإلدارة بمالحظات االھتمام وخاصة ، دائما للمحاولة ودفعھم

   .الصف داخل األبناء

 واصلت تحقق عدة وسائل طریق عن وذلك: علیھا المتحصل الدراسیة نتائجھم معرفة )7

  :نذكر بینھا ومن والمعلمین المدرسة مع التلمیذ أمر ولي

 -الوالدین بمقابلة المدرسة إدارة تقوم تقوم حیث حیث :واالستشارات الفردیة المقابالت 

 من التسرب أو المتكرر الغیاب مثل التلمیذ یواجھھا مشكلة حل في التشاور أجل من

   .المشكلة ھذه حل في الطرفین یتعاون وفیھا المدرسة،

 -مختلف لىع اآلباء یتعرف فیھ إذ المفتوح، الیوم تنظیم في تتمثل أخرى وسیلة وھناك 

 . المدرسة داخل أبنائھم أنشطة

 ومدى أبنائھم سلوكات عن الوالدین تھم مكتوبة معلومات وفیھ : المراسلة كراس 

 بتعدیل الوالدین ویقوم ، والمعلمین اإلدارة مع عالقتھم وكذا الصف داخل مواظبتھم

 . بدراستھم لالھتمام أكثر األبناء ودفع السلوكات ھذه

 على یمارسھ الذي بالتأثیر العائلي الوسط إن :المنزل في للمذاكرة المناسب الجو توفیر )8

 حیث ، الدراسي مستقبلھ على حاسم تأثیر لھ للدراسة دوافعھ وعلى للطفل النفسي النمو

 واآلمان والحنان العطف یملؤه عائلي جو إلى یحتاج عادیة بصورة ینمو لكي الطفل أن

 الطمأنینة یمیزه جو في ینشؤون الذین طفالفاأل ، الوالدان یخلقھ الذي واالستقرار

 ما بقدر للطفل داللة ذو التعلم ویصبح مشكلة بدون الدراسي مسارھم یتابعون والھدوء

 الذي ھو التلمیذ أسرة فیھ تعیش الذي الجو ولعل بعملھ، والدیھ اھتمام رضا من یتأكد

 ثم بأبنائھا تعتني رةاألس كانت فإذا األخیر، ھذا فیھ یعیش الذي النفسي المناخ یحدد

 جو في والمدرسة المجتمعو األسرة داخل النفسي التوافق على الحفاظ كیفیة تعلمھم

 تھمواجبا وإنجاز لدروسھم األبناء مذاكرة على یساعد واالستقرار التفاھم یسوده ھادئ
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والمدرسي،  االجتماعي توافقھم وفي المدرسة في1الجید تحصیلھم على ینعكس ما وھذا

 اضطرابات حدوث إلى یؤدي العاطفیة واالضطرابات بالخالفات المملوء العائلي فالجو

 التأخر حاالت ذلك أمثلة ومن الدراسي تحصیلھ على سلبا ینعكس ما للتلمیذ نفسیة

 أو أبیھ زوجة من سواء المعاملة في قسوة من یلقاه التلمیذ ما بھاأسبا تكون التي الدراسي

 المنزل أن الصدد ھذا في "الغریب رمزیة"وتقول  خالفات من ذلك وغیر أمھ، زوج

 الجو األسرة لھ تھیئال  عندما وھذا للمدرسة، التلمیذ كره في السبب یكون أن یمكن

 واجباتھ علیھ تتراكم وبالتالي ، أمامھ التنازع كثرة بسبب دروسھ لمراجعة المناسب

 یفكر یجعلھ مما سیا،درا فیتأخر المفھومة الغیر الدروس علیھ تتراكم كما المدرسیة،

 .1من المدرسة الفرار في أحیانا

وتكون المراجعة ذات فائدة إذا كانت وفق أدوات التخزین واالستذكار التي حددھا 

المختصین في ھذا المجال  من خالل بحوث ودراسات حدیثة، ولعل ابرز مفاھیمھا 

رسومي للمادة التي الخریطة الذھنیة ھي عبارة عن عرض : ((رالذھنیة لالستذكا ةالخریط

،وبشكل )وألجزاء العالقة فیما بینھا (ترید تعلمھا وألجزاء عالقتھا في صورة كلیة إجمالیة 

أساسي ھي عبارة عن رسوم فقط ،عادة مصحوبة بعناوین نصیة  وإدخاالت،في عبارة عن 

  2.))خریطة للمادة المراد تعلمھا

ن عذر، وذلك بتذلیل كل وعدم الغیاب من دو الحرص على انتظامھم في المدرسة )9

  .الصعاب التي تعترضھم

بحیث یمكن لولي األمر اإلطالع على  ,المدرسة استخدام االنترنت للتواصل مع )10

ویمكنھ أیضاً من خاللھا  ,من خالل االنترنت وأدائھم ومدى تقدمھماألبناء مستوى 

 3إرسال رسائلھ

 :  لألبناء أھمیة المتابعة الدراسیة1-3
                                            

 مذكرة ,الثانویة في المرحلة المتمرسین المراھقین لألبناء الدراسي بالتحصیل وعالقتھا األسریة المتابعة ,قاضي نبیل- 1 
  . 67- 62: ص, 2011,المركز الجامعي العقید أكلي محند اولحاج بالبویرة,المدرسي النفس علم في الماستر شھادة لنیل

  . 144:، ص2008،الریاض، 4طمكتبة جریر، ادرس بذكاء ولیس بجھد،،كیفن بول-  2
 المصدر نقل من , )اإلھمال التعلیمي یقضي على مستقبل األبناء( تواصل األھل مع المدرسة ضروري نعیمة الدویسان 3

alqabas.com.kw , واشنطن–شیرازي الدولي للدراسات معھد اإلمام ال, www.siironline.org   , تاریخ الدخول
  2017- 03-25إلى الموقع 
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 تربویة سیاسة رسم على والعمل والمدرسة البیت بین التكامل :والمدرسة یتالب بین التعاون -

 المدرسة بھ تقوم ما بین تضارب أو تعارض ھناك یكون ال الطالب،بحیث مع للتعامل موحدة

 .البیت بھ یقوم وما

 .شخصیتھ مكونات في تؤثر التي وبخاصة الطالب، مشكالت عالج في التعاون -

 .التربویة العملیة مردود حقیقوت األداء مستوى رفع -

 تحصیل على تنعكس التي والتعلیمیة التربویة األمور بعض في والمشورة الرأي تبادل -

 .التالمیذ

 .نموه ومطالب الطالب نفسیة فھم على ومساعدتھا األسرة لدى التربوي الوعي مستوى رفع -

 البیت بین مستمرال واالتصال االستمرار طریق عن االنحراف من التالمیذ وقایة -

  1.والمدرسة

  :عوائق المتابعة الدراسیة1-4

 التربوي الوعي مستوى تدني وبالتالي األسر، لبعض التعلیمي المستوى انخفاض 

 .التربیة في لألسرة الحقیقي الدور إدراك وعدم

 دورھا أداء عن تشغلھا واقتصادیة واجتماعیة نفسیة مشكالت األسرة معاناة. 

 المدرسة أو البیت في األبناء متابعة عن الوالدین انشغال. 

 اإلعالم لوسائل السلبي الدور.   

 المدرسة عاتق على األبناء تربیة مسؤولیة إلقاء. 

 التوجیھ على القدرة یفقدھا مما األسر، بعض داخل االجتماعي الضبط سلطة ضعف  

  2.الصحیحالسلوكي 

  :التربوي بین األسرة والمدرسةالتواصل  .2

                                            
 . 18 ، 12:ص , )5الرسالة  (تحفیز التعلم والتحصیل , محمد زیاد حمدان 1 

 

  
أطفال الخلیج ذوي االحتیاجات , المكتبة االلكترونیة ,لبةالعالقة بین المدرسة واألسرة ومشاكل الط,ادھم عدنان طبیل 2

  .5:ص,الخاصة
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تحدد معالمھ المؤسسة ھو نشاط مقصود ولیس اعتباطیا : التربوي لتواصلا مفھوم2-1

أو باحثین , أو إداریین, التربویة و المؤسسات المساندة لھا  والعاملون في إطارھا من معلمین

والتي تشترك في األھداف التربویة و كما تحدد آلیاتھ ومحتواه و , أو غیرھم, أو أولیاء أمور, 

یعتمد نتائج البحث العلمي في میادین علوم , تشاركي تفاعلي  أھدافھ وبیئتھ طبقا لمنھج

  .االتصال و التربیة واالجتماع بصورة خاصة

 یؤلف بل یسیرا أمرا لیس النقل وھذا .طرف إلى طرف من عانيالم نقل فن ھو واالتصال 

 التفاعل یعتمد حیث, االجتماعي التفاعل ھي أخرى عملیة على تنطوي معقدة اجتماعیة عملیة

 تأثیر یحصل ال أي اجتماعي تفاعل یحصل ال االتصال وبدون ,االتصال على االجتماعي

 التفاعل موقف أن أساس على غیرھا أو اإلشارات أو الكالم خالل من السلوك في متبادل

 وعملیات والجماعات األفراد لدى واجتماعي نفسي تنظیم ذات عناصر یتضمن االجتماعي

 من العملیات ھذه على یترتب وما والتفكیر والتمثیل إلدراكوا كاإلحساس متعددة معرفیة

  1.والجماعة الفرد سلوك في تغیرات

لیشمل نشاط قطاعات واسعة من , التواصل التربوي یمتد مفھومھ باتجاھات متعددة ومتنوعة

مؤسسات الدولة والمجتمع والتي تتصل بصورة أو بأخرى بالبناء التربوي لإلنسان  والرغبة 

وھي كل قطاع من القطاعات المھتمة , و الوجدانیة والمھاریة , ر قدراتھ العقلیةفي تطوی

  2 .أو اإلدارة أو العالقات العامة,بالتربیة في میدان المعلومات أو اإلعالم آو التعلیم 

  
وإصرار ھي األسرة التي تقیم  التي تعد أطفالھا للتعلیم وتشد من أزرھم باستمرار

إن نجاح , بینھا و بین المدرسة لتضع الطفل في المسار السلیم جسور التعاون والتواصل

والرسالة , أساسھا الثقة المتبادلة, األطفال وتفوقھم حصیلة عالقات متینة بین البیت والمدرسة

  3.والعمل الموصول, المشتركة 

ھو نشاط عالئقي تربوي  موجھ للمؤسسات االجتماعیة للمساھمة في  االتصال التربوي

وأھم اتجاھات االتصال التربوي المتمثل في العالقة , لتنشئة االجتماعیة لألفرادعملیة ا

                                            
  .50: ص,1988,الكویت,ط.ب,المجلس الوطني للثقافة والفنون,عالم المعرفة,األطفال ثقافة , ھادي نعمان الھیتي 1
  . 67:ص,  2009, عمان, 1ط ,دار وائل للنشر, , االتصال التربوي , حارث عبود 2
  . 5:،صالتحصیل الدراسي,دريلطیف حسین الكن3
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وجوب التنسیق بین  .للوصول إلى أھداف تربویة ممیزة, التشاركیة بین األسرة والمدرسة

  .ویتخذ سیاقا واحدا في العمل, المدرسة والبیت لیكون برنامجھما التربوي متسقا 

 :ن األسرة والمدرسةالتربوي بی التواصلآلیات 2-2

 . المدرسة أنشطة في اآلباء اشتراك .1

 .أبنائھم عمل من ونماذج لآلباء مختصرة راتمذك إرسال .2

 .اللقاءات أو الھاتفیة المكالمات طریق عن بھم واالتصال اآلباء مع اللقاء .3

 . المختلفة والثقافیة الفنیة والمعارض المدرسة زیارات .4

 . اآلباء إلى وإرسالھا رةوالصو بالصوت المدرسة أنشطة تسجیل .5

 اآلباء إلى المدرسة تقاریر .6

 .لآلباء المعلمین زیارة  .7

 1.والمعلمین اآلباء مجالس .8

  :التربوي  تواصللاأھمیة 2-3

نظرا ألھمیة التواصل التربوي بین األسرة والمدرسة  والبحث عن سبل التي تمكن 

آلباء واألمھات مسؤولیة مھمة قد أصبح اإلرشاد النفسي لف,األسرة من فعالیة  ھذا االتصال 

  .من مسؤولیات اإلرشاد التربوي

ویعتبر ھذا االتجاه ثمرة من ثمرات النظریات الحدیثة في علم نفس الطفولة،  

والبحوث المتعلقة بنمو الطفل، فالعملیة التربویة بكل أبعادھا معادلة متفاعلة العناصر تتقاسم 

المجتمع بحیث تتعاون جمیعھا في تأدیة ھذه أدوارھا أطراف عدة أھمھا األسرة والبیت و

الرسالة على خیر وجھ للوصول للنتائج المرجوة وال یتحقق ذلك إال من خالل توثیق 

  2.الصالت بین البیت والمدرسة

  :اآلتیة  طبین األسرة والمدرسة في النقا يیمكن أن نلخص أھمیة  االتصال التربو
 وأنشطة برامج دعم في إشراكھم ومحاولة ةبالمدرس الطالب أمور أولیاء صلة توثیق-1

 .المجتمع في صالحین مواطنین لیصبحوا طالب تنشئة على وتعاونھم ,المدرسة
                                            

  5:ص ,العالقة بین المدرسة واألسرة ومشاكل الطلبة,ادھم عدنان طبیل 1
  .تكامل األدوار األسریة یثري المتابعة الدراسیة لألبناء . ,خورشید حرفوش 2



المتابعة الدراسیة لألبناء                                 :         الفصل الثالث  
 

 ~55  ~  
 

 .ودراسیاً  سلوكیا ورعایتھ متابعة في الطالب أمر ولي دور أھمیة للطالب توضیح-2

 .الدراسیة أبنائھم مستویات عن وافیة بتقاریر الطالب أمور أولیاء تزوید-3

 .الطالب أمور أولیاء استقبال بأھمیة العاملین على أكیدالت-4

 .مستمرة متابعة ألبنائھم والمتابعین المدرسة مع المتعاونین الطالب أمور أولیاء تكریم-5

 تلك حل على الحاجات والعمل ھذه تلبیة في والمشاركة ومشكالتھم الطالب حاجات دراسة-6

 .المشكلة

 الثقافیة المختلفة األنشطة مجاالت في الطالب ورأم أولیاء خبرات من االستفادة-7

 .وغیرھا واالجتماعیة

 في یسھم لما تنمي قدراتھم التي البرامج واقتراح الخاصة االحتیاجات ذوي الطالب رعایة-8

 .لدیھم واالجتماعي التعلیمي المستوى رفع

  .بالطال أمور أولیاء عن معلومات قاعدة ببناء الطالبي المرشد على التأكید-9
 تضر التي واألخالقیة واالقتصادیة االجتماعیة للظواھر التصدي في المدرسة مشاركة-10

  .من تأثیرھا الحد أو علیھا للقضاء الالزمة التدابیر واتخاذ بالمجتمع

 في تؤثر مشكالت من یعترضھ ما حل في والمساعدة المدرسي المجتمع متطلبات دراسة-11

  .بھ لنھوضل المناسبة الخطط وإعداد األداء

  1.الدور ذلك وتنشیط المحلي المجتمع في إشعاع كمركز المدرسة دور تأكید-12

 :التربوي التواصل غیاب عوامل2-4

 :ھي رئیسة أسباب ثالثة األسري التواصل غیاب إلى تفضي التي العوامل أما

 .أبنائھما مع ذلك إنتاج فیعیدا التواصل، وثقافة قیم على الوالدین وتعود تربیة عدم .1

                                            
 2011, 16العدد , مجلة الدراسات التربویة , العالقة المجتمعیة التفاعلیة بین البیت والمدرسة,عبد الحسن عبد أشواق 1

 . 190:ص,
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 لرغبات األبناء انصیاع كضرورة اآلباء، طرف من األطفال تجاه السلبیة القیم ھیمنة .2

 .ذلك في مناقشتھما دون الوالدینقرارات و

 تتبع یھمالن تجعلھما قد للوالدین، المرھقة األسریة والمتطلبات العمل ضغوطات .3

 أبنائھما، وتربیة

 والنفسیة التربویة (والمشاكل حاجیاتوال القضایا في األبناء مع التواصل ینعدم وبالتالي

 1.األبناء تھم التي تلك أو ككل، األسرة تھم التي )واالجتماعیة

  :التحفیز األسري.3

  :مفھوم التحفیز3-1

رغبات اإلجابة على كل ما  وإرضاء لتحقیق األفراد یدفع الذي األساسي المحرك ھو التحفیز

 سلوك التخاذ الفرد دفع نھابأ التحفیز ةعملی)ومورتر ستیرز( ویعّرف."منھم یُطلب ما كل

 لدى داخلي شعور" بأنھ التحفیز وستاینر برلسون ،ویعّرف"مساره تغییر أو إیقافھ، أو معین،

 أھداف تحقیق إلى الوصول منھ یھدف معین سلوك أو نشاط التخاذ الرغبة فیھ یّولد الفرد

 .معینة

 سلوكاً  یسلك ویجعلھ اإلنسان رشعو یحرك خارجي مؤثر: بأنھ الحافز تعریف یمكن كما

 ویشبع العمل جو في تتوفر التي الظروف مجموعة" ھو أو "المطلوب الھدف لتحقیق معیناً 

  2.لالعم طریق عن إشباعھا إلى یسعون التي األفراد رغبات

إنھا تھیأ ,أو مثیرات نحو سلوك معین  موجھاتھي  والتي الحاجاتفالتحفیز ھو عبارة عن  

روف النفسیة والبیولوجیة للتحرك والقیام بتصرف أو تغییر أو قرار یحقق لھ لدي الفرد  الظ

  .في النھایة الحاجة التي یعیشھا 

ة أو التحفیز داخلیوحوافز التعلم والتحصیل ذاتیة   یمكن أن یكون تحفیز:أنواع التحفیز3-2

  :خارجیة بیئیة 

                                            
 الحصول لمتطلبات استكماًال  البحث ,)معوقاتھ ,آثاره, ضوابطھ , أنواعھ(التواصل االجتماعي , ماجد رجب العبد سكر 1

  . 40: ص, 2011, غزة , كلیة أصول الدین, الجامعة اإلسالمیة ,  القرآن وعلوم التفسیر في الماجستیر درجة على
  .10: ص,)فوائده-أھدافھ–مفھومھ (تحفیز ال,محمد زیاد حمدان  2
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سلوك محدد لرغبة فیھا و الستمتاعھ ھي حوافز تثیر في التلمیذ القیام ب: أوال التحفیز الداخلي

كما یحدث عند ,أو یتجنب التلمیذ ھذا السلوك لمجرد كرھھ لھ أو عدم رغبتھ فیھ,الشخصي

أو أحیانا أخرى ,ھوایة التلمیذ القراءة في موضوع محدد أو شغفھ بمادة دراسیة معینة

  .اإلفصاح عن كره موضوع مدرسي وتجنب االنتظام في محاضراتھ 

یقوم التلمیذ بسلوك أو واجبات التعلم للحصول على مكافأة نفسیة أو اجتماعیة : رجيثانیا الخا

أو مادیة مثل المدیح والتشجیع والحصول على مسؤولیات صفیة أو مدرسیة أو مكافآت مادیة 

  1.مثل المال والھدایا والعطایا المتنوعة

 تكرار إلى أو ینمع كسلو حدوث في زیادة إلى یؤدي فعل أي ھو وتعزیز السلوك التدعیم-

 عنویةالم أو ادیةالم واإلثابة الشخص على والثناء االھتمام وإظھار دیحالم فكلمات .حدوثھ

   .سلبیا أو إیجابیا التدعیم یكون وقد  ,معین إیجابي سلوك ظھور عند )مثال بالشكر(

 وكالسل في بزیادة للفرد یمھاتقد یرتبط حادثة أو فعل أي اإلیجابي بالتدعیم ویقصد

 ظھور عند منفر أو كریھ حدث منع أو توقف في فیتمثل السلبي التدعیم أما  فیھ رغوبالم

 .فیھ رغوبالم السلوك

 .فیھ رغوبلما السلوك ظھور في اإلسراع إلى دائما یؤدي-سلبیا أو كان إیجابیا-والتدعیم

 أو نفرالم نبھلما ھذا عن التوقف فیكون, منفر منبھ تطبیق بعد یتم السلبي التدعیم أن والعادة

 التدعیم تطبیق من الطفل یشتم فقد ثم ومن ,السلبي للسلوك معارض سلوك ظھور عند منعھ

 .سیئة جانبیة آثار من للعقاب ما بكل العقاب وفرض والحرمان للتسلط محاولة, السلبي

 ھاتصنیف یمكنبل  البعض یظن كما ادیةالم كافآتالم على تقتصر ال فھي ..أنواع دعماتلموا

 ومدعمات ,اجتماعیة ومدعمات ,تلكاتممو مادیة مدعمات :ھي رئیسیة أنواع ثالثة لىإ

 ).محببة نشاطات بأداء مرتبطة أي(نشاطیة

 مرتبطة فیھا التي قیمتھا تكون التي لموسةالم ا األشیاء كل ادیةالم دعماتالم في وتدخل

 :ثلتتم قسامأ أربعة إلى االجتماعیة دعماتالم تقسیم ویمكن حیویة حاجة بإرضاء

                                            
 . 12، 18:صالمرجع نفسھ ، 1
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 كالتبسم علیھ دالة سلوكیة مظاھر من ذلك یصحب ما بكل واالنتباه االھتمام إظھار -أ

 .البصري واالحتكاك بالرأس یماءواإل

 .علیھ التربیت أو تقبیلھ أو الطفل عناق حاالت في كما وذلك والود الحب-ب

 والشكر التصفیقك الحركات أو االستحسان على الدالة األلفاظ باستخدام االستحسان -ج

 .وافقةالم

 یرغب ما . بتقد وإلحاحھ الطفل طلبات إلى اإلخوة أو األبوین فإذعان, واإلذعان االمتثال-د

 .اجتماعیة قیمة ذا یعتبر فیھ

 التلیفزیون مشاھدة ثالالم سبیل على تشمل فھي معینة نشاطات بأداء رتبطةالم دعماتالم أما

 فضال للطفل مفضلة نشاطات أي أو الدراسي الفصل قیادة للمالھي الذھاب للنزھة الخروج

 الھروبیة التدعیمات اسم العلماء علیھا یطلق التي التدعیمات من أخرى طائفة فھناك ھذا عن

 أو النقد عن كالتوقف كریھة أو مزعجة أشیاء منع أو بتجنب ترتبط التي أي )السلبیة(

 1.معینة عقوبات توقیع عن التوقف أو الضرب

  :التحفیز داخل األسرةآلیات 3-3
 مكافأة على یعني السلبي؛ والتعزیز اإلیجابي، التعزیز على الناجحة التربیة تقوم      

 ال أب أوالده یعاقب أوال أوالده یكافئ ال الذي األب وإن , المسيء عقوبة وعلى المحسن،

 أم بنیھا من ینالمخطئ تعاقب وال بنیھا من المحسنین تكافئ التي األم وكذلك ، التربیة یحسن

 العمل یعمل فإنھ صغیًرا أم كان كبیًرا أنثى أم ذكراً  أكان سواءٌ  التربیة، فاالبن ال تحسن

 العمل؟ ھذا تجاه موقفك ما  األم أیتھا  إلیك وینظر معھ؟ ستفعل ماذا  األب أیھا  إلیك وینظر

 :أنواعاً  للمكافأة وإن

  . اً وإطراء مدحاً  أو ثناءاً  بالكالم تكون فالمكافأة

 . وتقریباً  وتقبیالً  ضماً  : باألفعال تكون والمكافأة 

   . وبالجائزة بالھدیة تكون والمكافأة

                                            
ب ط ,المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب,عالم المعرفة ,العالج السلوكي للطفل,وآخرون عبد الستار إبراھیم 1
  .73:ص,1993,الكویت,



المتابعة الدراسیة لألبناء                                 :         الفصل الثالث  
 

 ~59  ~  
 

 في وأنت علیھ تثني أن ,إخوتھ أمام علیھتثني أن ,الناس أمام علیھ تثني أن إلى یحتاج  والولد

 .أحسن إذا عام مجلس

 هللا رسول حدیث في منثوراً  الثناء ونلتجد وإنكم التربیة، في كبیر أثر لھا بالكالم والمكافأة

 المكافأة عن ھذا أعمالھم أتقنوا وكلما أحسنوا، كلما الكرام صحابتھ على وسلم علیھ هللا صلى

 أنس سیدنا رأس یمسح وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول كان فقد باألفعال، المكافأة أما ، بالكالم

 كلما رأسھ على فیمسح وسلم، علیھ هللا لىص النبي بیت في یخدم صغیراً  أنس وكان مالك، بن

  . المنذر أبي كتف على یربت وكان أحسن،

 ستغنمھا ثالثة أمور ھناك ولدك كافأت إذا ، ثالثة أموراً  المكافأة فوائد في  المربون ذكر وقد

 : المكافأة ھذه من أنت

  .الخیر العمل مواصلة :للمكافأة األولى الفائدة
  .باألھمیة الشعور :للمكافأة الثانیة الفائدة
  .بالنفس الثقة إیجاد :للمكافأة الثالثة الفائدة

 أن أردت إن بد ال تربویة، أصوالً  فیھا نراعي أن ینبغي التربیة في المكافأة أھمیة فمع لكن

 أثر إلى ، ضدھا إلى المكافأة انقلبت وإال أربعة، أصوالً  فیھا تراعي أن ألوالدك مكافأة تقدم

 . التربیة في سلبي

  .دائماً  مادیة مكافأتنا تكون ال أن ینبغي :أوال
  .العمل مع المكافأة تتناسب أن من بد ال:ثانیا
. جمع أمام تكون أن لمباشرة واألفض الجید العمل بعد المكافأة تكون أن األفضل :ثالثا

1.واحدة ةاألبناء بدرج جمیع مكافأة في العدالة مراعاة من بد ال :رابعا

  
  : بالتحصیل الدراسياألسري  زعالقة التحفی3-4

 بیئتھم في لھم توفرت ما إذا العقلي والنمو التعلم على قادرین یصبحون األطفال إن     

  .واالنجاز التعلم على تساعدھم لالستثارة جیدة ظروف

                                            
 .38:ص,دمشق , دار أفنان ,األسرة والتربیة, الشعال محمد خیر1
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 المناخ خلق في إسھامھ حیث من المعلم بالوالد سماه فیما ذلك "ألینور " لخص وقد

 الوالدین غیاب بین عالقة ھناك فان وبالتالي الحیاة، مدى التعلم یقلتحق والممتاز المناسب

 الدراسي والتحصیل الذات مفھوم بین وطیدة عالقة ھناك أن كما الدراسي، والتحصیل

 . الدراسي والتحصیل النجاح على ذلك ساعد موجبا الذات مفھوم كان وكلما

 عامال الوالدین یعتبر ولھذا ،ھامة مكانة یحتل األسرة محیط في الطفل یتعلمھ ما وإن

 من أنھ الطفل یتعلم ما وسرعان الطفل معھم یتفاعل مما سواھما، من أھمیة أكثر للتفاعل

 أكدت وقد  لھ، یحدث ما على السیطرة ما حد إلى یستطیع الوالدین شعور تأثیر خالل

 على تعمل التي توالمنمیا المنبھات األسریة بیئتھ في لھ تتوفر أن یتعین الطفل أن الدراسات

 التعلم على قدراتھ فإن وإال والدعم الحب من مناخ في وذلك للمعرفة وشغفھ ملكاتھ إبراز

 في توفرت ما إذا العقلي والنمو التعلم على قادرا یصبح الطفل وأن وتتقلص، تخبو سوف

 إلى یحتاج فالطفل والطمأنینة، باألمن ظلھ في ینعم وعطف التعلم من تمكنھ ظروف بیئتھ

 إطار في بالتقبل الشعور وإلى والدیھ مساندة وإلى ومستقر وھادئ دافئ أسري جو في النمو

 .األسرة

 یأتیھ حسن سلوك لكل ومدیح المشاركة أھمیة على تقوم للتعلم خبرة من تقدمھ بما األسرة إن

 كذل كل مشكالتھ، على التغلب محاولة و توجیھھ ثم ومن تكراره في الرغبة لدیھ تخلق الطفل

 أسلوب منھ ویستقي یعیش كیف الطفل بداخلھ یتعلم الذي المكان األسرة یجعل أن شأنھ من

  .الحیاة وعاداتھ

 في الفعال دورھا لألسرة زال فما المدرسة، إلى المنزل من التعلیم انتقال من الرغم وعلى

 وفھم المنزلیة الواجبات في أطفالھا متابعة على باإلشراف تقوم أنھا حیث المجال ھذا

 في الطفل تأخر أو تقدم مدى یحددان اللذین ھما الوالدین أن نقول أن ویمكن الدروس،

 مراجعة في أبنائھم مساعدة في أطول وقتا یقضون الیوم اآلباء أن ذلك على والدلیل المدرسة،

 ارتفاع إلى ھذا ویرجع الماضي، في أبنائھم مع اآلباء یقضیھ كان الذي ذلك من أكثر دروسھم

 والمتوسطة العلیا الفئات في خاصة الحالي الوقت في اآلباء بین والتعلیمي الثقافي توىالمس

 من كثیر في اآلباء أن نجد والریفیة العمالیة الفئات أن حین في التعلم فرصة لآلباء أتیح حیث
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 أو الفالحة، أعمال في لیساعدنھم أو حرفة لیتعلموا إما المدرسة من أبنائھم یخرجون األحیان

  1.التعلیم مراحل من معینة بمرحلة یكتفون دق

  

  :اإلھمال في المتابعة الدراسیة لألبناء .4

تربیة األوالد في وقتنا ھذا مسؤولیة مشتركة بین األسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع،       

  .التي یجب أن تمثل كلھا شبكة نظام تربوي ألفراد المجتمع

ھمال الذي قد یتعرض لھ األوالد في حیاتھم األسریة واإلھمال التعلیمي نوع من أنواع اإل 

وھو القصور في متابعة األوالد في ما یتعلق بدراستھم ومستوى تحصیلھم العلمي والتربوي، 

لى ال یدركون األثر السلبي الذي ینعكس ع فإنھم  ,ھتمام بذلك، أو التخلي التام عنھأو عدم اال

  .خاصة المدرسیةوأوالدھم لشؤون  اآلباءاألوالد جراء عدم متابعة 

  :عدة أسباب منھا و یمكن إرجاع اإلھمال التعلیمي إلى

 حیث ال یدرك بعض أولیاء األمور من اآلباء أو  , عدم وعي أولیاء األمور بدورھم

األمھات الدور الكبیر الذي یجب علیھم القیام بھ والمسؤولیة الكبیرة التي یتحملونھا 

  .تجاه أوالدھم

 فقد یدرك بعض اآلباء ما علیھ من مسؤولیة وما یتوقع منھ من ,والدین كذلك انشغال ال

وقد یسھم في ھذا  , دور لكنھ قد یكون لدیھ ما یشغلھ عن االھتمام العلمي بأوالده

االھتمام القلیل الذي نولیھ عادة إلدارة الوقت، وما ینتج عن ذلك من اختالل في 

 .األولویات وترتیب األعمال

 فأحیانا تكون طرق التواصل  , ضوح سبل المتابعة من قبل المدرسةإضافة إلى عدم و

مع المدرسة غیر متاحة وھنا یكون السبب ناتجاً عن قصور دور المدرسة في ھذا 

   .المجال

                                            
 مذكرة ,)لألطفال المدرسیة والتعلمات الوالدین بین خطاب ما العالقة(التعلم  ومسارات المدرسة األسرة، ,منى زعیمیة1 

 االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة العلوم كلیة ,منتوري جامعة , المدرسي النفس علم في الماجستیر شھادة لنیل مكملة
 . 47, 46: ص, 2013,قسنطینة
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   فمن األولیاءعدم االتصال بالمدرسة أو االستجابة لدعوتھا عند عقد مجالس ،

اً في تجاوب أولیاء األمور مع المالحظ أن كثیراً من المدارس تعاني ضعفاً واضح

وكثیراً ما یقتصر الحضور على أولیاء أمور . األولیاء دعوات الحضور لمجالس 

 .بینما الحاجة الماسة ھي ألولیاء أمور الطلبة الضعاف. الطلبة المجدین

 عدم تشجیع األوالد على بذل مزید من الجھد في الدراسة , 

  راتھم، وعدم إظھار القلق من تدني مستواھم وعدم سؤالھم عن تحصیلھم ونتائج اختبا

   .العلمي أو التربوي

  فعدم قول كلمة طیبة مشجعة عند  ,عدم مكافأتھم ولو معنویاً عند النجاح أو اإلنجاز

  1. رؤیة تقریر االبن أو البنت یحدث أثراً عكسیاً محبطاً في نفس االبن أو البنت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                            

   . )اإلھمال التعلیمي یقضي على مستقبل األبناء( األھل مع المدرسة ضروري تواصل نعیمة الدویسان 1
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 :الخالصة
لألبناء من قبل األمھات أحد سمات التعاون بین المدرسة واألسرة  اسیة تعد المتابعة الدر

  .ولتفعیل دور المدرسة ورفع الكفاءة التربویة والتعلیمیة لھا

من آلیات التنشئة , في العصر الحالي أصبح ھذا الرابط التربوي بین المؤسستین التربویتین 

ة لألم في التنشئة لتنمیة الجانب األخالقي االجتماعیة لألبناء والتي تندرج تحت المھام األولی

  .والعقلي والمعرفي لألبناء وتعزیز السلوك الجید لدیھم

ولتحقیق التكامل التربوي والتعلیمي بین األسرة والمدرسة یخضع لعدة عوامل مرتبطة 

وبالبیئة المدرسیة ) الثقافي , االقتصادي, االجتماعي (باألسرة  بمختلف مستویاتھا 

وأي خلل أو نقص في متابعة األبناء من طرف األسرة واألم على وجھ , عیة لألبناء واالجتما

  .الخصوص  یؤثر على تربیة األبناء وتعلیمھم 
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, النفسیة ,العقلیة (بیة عملیة اجتماعیة لتنمیة الجوانب الشخصیة لألفراد ترال :تمھید  

التنشئة االجتماعیة األولى وھي  والتي تبدأ بمیالد الطفل في مؤسسة,) االجتماعیة والجسمیة

  ,وتعتبر األسرة اسبق المؤسسات االجتماعیة ظھورا حتى قبل تشكل المجتمع نفسھ . األسرة 
فكان االتجاه اإلنساني تلقائیا  نحو تكوین النظام األسري والذي یتحقق باجتماع فردین 

ولبقاء الجنس , نسانیةبصفة فطریة لتلبیة الحاجات اإل) الرجل والمرأة(من جنسین مختلفین 

  :اهللا تعالى عز وجلقال . البشري

أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ومن آیاته أن خلق لكم من (( 
   1).21( اآلیة الروم ))ورحمة إن في ذلك آلیات لقوم یتفكرون 

  :مفهوم األسرة-1
وتمتد حتى تشمل  األسرة نظام فطري تنشأ فیه أول خلیة اجتماعیة، تبدأ بالزوجین،

 اإلسالم عني ولقد ، جمیعاً  واألقارب واألخوات واألخوة واألمهات، واآلباء ،األبناء والبنات
 الكریم القرآن ففي علیها، وحفظاً  لوجودها، دعماً  أحكامها، وببیان األسرة، بتنظیم العنایة أشد
 المادة ربع األسرة فقه یعطي اإلسالمي والفقه  األسرة، عن تتحدث آیة وستة وأربعون مئة

 وحقوق الزوجین، وحقوق والزواج األسرة، عن الفقه كتب فتتحدث ،اإلسالمیة الفقهیة
الشریف فكثرة النصوص التي تتحدث عن األسرة ال تعد وال  النبوي ثأما الحدیاألوالد،
  2.تحصى

 شرعت نصوص وقوانین تساهم في تنظیم المؤسسة األسریة قد  فكانت الشریعة اإلسالمیة
مع ضبط العالقات األسریة , ومراعاة لحقوق كل أفرادها, في إطار نظام حیاتي مستقر

  . حیث یمكنها من تجاوز المشاكل التي تؤدي إلى اختالل توازنها,وتوجیهها توجیها سلیما
 یجتمع أن الضروریة من إذ الطبیعة إلیه تدعوا اجتماع أول بأنها األسرة ویعرف أرسطو    

 ولیس  للتناسل الجنسین اجتماع أي ، والمرأة الرجل وهما األخر عن حدهماأل غنى ال كائنان
 ، طبیعیة نزعة والنبات األخرى الحیوانات في كما اإلنسان ففي ، التحكم من شيء هذا في

                                            
 21القرآن الكریم سورة الروم اآلیة  1
 6:ص,دمشق, دار أفنان ,األسرة والتربیة, محمد خیر الشعال-  2
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 هو األزمنة كل وفي ، والطبیعي األول فاالجتماع ,صورته على مولوداً  بعده یخلق أن وهي
 .فالدولة ، المدینة ثم ، القریة فتنشأ ائالتع عدة تجتمع حیث )ائلةالع(

 التي النقطة وهي ، المجتمع جسم في األولى الخلیة هي األسرة أن فیرى كونت أوجست أما
 البیولوجي المركز في الحیة بالخلیة ومركزها طبیعتها في مقارنتها ویمكن ، التطور منها یبدأ

 والفردیة ، للفرد االجتماعي بالوضع فهاعترا عدم إلى ذلك كونت ویرجع )الحي الكائن جسم(
 یكون حیث إلى كاملة بصورة تتحقق ال التي االجتماعیة الحیاة في شیئاً  تمثل ال نظرة في

 هذه وأن .مشتركة غایات إلى والوصول ، وظائف واختالف ، أحاسیس وتفاعل عقول امتزاج
  2األسرة خالل من ذلك یتحقق ولكن القبیل هذا من شيء فیها تتحقق  ال الفردیة
 بأنها مجموعة من ةاألسرBungess E. W & Locke ولوك بیرجس ویعرف

 ، ومتفاعلة معیشیة مستقلة، حیاة مكونین ، التبني ، ،الدم الزواج بروابط ارتبطوا األشخاص
 األب ، األم ، والزوجة ، الزوج أفرادها من ولعل ، اآلخر مع كل االجتماعیة الحیاة یتقاسمون

  .ثقافتهم المشتركة ولهم به خاصاً  اجتماعیاً  دوراً  بنتوال االبن ،
 – وأطفالهما وزوجة  زوج من اجتماعیة رابطة بأنها فیعرف األسرة  Ogburn أوجبرن أما
یضیف  كما ، أطفالها مع زوجة بمفردها أو ، أطفاله مع بمفرده زوج من أو – أطفال بدون أو

 السالف األفراد إلى باإلضافة – تشمل أنها بمعنى ذلك من أكبر تكون قد األسرة أن أوجبرن
 في مشتركین یكونوا أن على األقارب وبعض الجدود واألحفاد مثل آخرین أفراداً  ، ذكرهم
  1.الزوج مع واحدة معیشة

  
  
  
  
  
  
  

                                            
  28 .27:ص,مصر,جامعة بنھا , كلیة اآلداب قسم علم االجتماع ,علم االجتماع العائلي,زینب إبراھیم العزبي 1
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في المجتمعات البشریة القدیمة لم تكن جمیع المجتمعات تتبع النظام  :النظام األسري-2
بین الذكر واألنثى إلى أن  وصل إلى مرحلة نظام  تالعالقا وإنما تدرجت, األسري نفسھ 

فھناك العدید من كتب االنثرولوجیا االجتماعیة التي تناولت العالقات بین , األسرة الزوجیة 
  .الذكر واألنثى

إذ یلتف ,  يیعتبر من أقدم المراحل التاریخیة في تطور المجتمع البدائ: يالنظام األمو2-1

وقد اختلف الباحثون في , ھات في الوقت التي یكون في الرجال في الصید األبناء حول األم

أصل تكونھ فمنھم من یزعم أن اإلباحیة الجنسیة والزواج الجماعي كان ھو القاعدة وبذلك لم 

ومنھم من یرى انھ حتى   مع , یكن معروفا من ھو األب لألطفال فكانت األم وحدھا معروفة 

انشغال الرجال في أمور الصید وغیرھا یجعل من المرأة مركزا وجود األسرة الزوجیة فان 

   .أساسیا یلتف حولھ األبناء

ومع مرور الزمن تعلم اإلنسان الزراعة وتدجین الحیوانات وتربیتھا وبذلك إقامة السكن 

واالستقرار و إنشاء الجماعات السكانیة وتطورھا من القریة إلى المدینة ظھرت السیطرة  

ھ طرأ تبدل في توزیع العمل بین الجنسین وتبدلت معھ العالقات بین الرجل وفی.الذكوریة

   1.والمرأة واالنتقال إلى النظام األسري األبوي

األم ھي النمط  األسرة المرتكزة على جودلیرفانوفقا لما ذكره عالم االنثروبولوجي موریس 

واألمریكیة وأیضا شعب  النموذجي في الجماعات االفروكاریبیة  وبعض الجماعات اإلفریقیة

  2.راسموسین ھیرلیثيالطوارق في شمال إفریقیا  وذلك وصفا لما ذكره 

  : تتخذ األسرة األنماط التالیة :  أنماط األسرة- 3.
  

وعلى ھذا ,وھي التي تتكون من األب واألم وأبنائھم : األسرة النوویة أو البسیطة-3-1   

وفي ھذا النوع من , یل اآلباء وجیل األبناء النوع فھي أسرة تتكون من جیلین فقط ھما ج

وتعتبر العالقات الزوجیة ھي العامل ). أي نواتھ(األسر الزوج والزوجة ھما البناء األسري 

 .األكثر أھمیة فیھا 

                                            
,  2011یولیو  21, 3239العدد , موقع الوسط الصحیفة الورقیة, النظام األسري عبر العصور, حسین محمد حسین  1

  .  2017- 04-20تاریخ الدخول إلى الموقع 
  2017-04-20تاریخ الدخول إلى الموقع , ویكبیدیا الموسوعة العلمیة2
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وھي األسرة التي تتكون من ثالثة أجیال أو أكثر أي أنھا تشمل جیل : األسرة المركبة-3-2   

فاألسرة المركبة قد تتكون من جد أو أكثر وأبنائھم غیر ,األبناء األجداد وجیل اآلباء وجیل 

وعادة تعتبر عالقات النسب .إضافة إلى األبناء المتزوجین وزوجاتھم وأبنائھم  نالمتزوجی

وعلى ھذا فإنھا . بینما العالقات الزواجیة ذات أھمیة فرعیة, ھي األصل في األسر المركبة 

وقد كان ھذا النوع من األسر سائدا في كثیر ,ل والفروع تركز على عالقات اإلخوة واألصو

وتشھد المجتمعات , من المجتمعات العربیة حتى عھد قریب خصوصا في المناطق الریفیة 

  .العربیة الحالیة تناقصا في أعداد األسر المركبة وتزایدا في انتشار األسر البسیطة

ة یسكنون في مكان متجاور ویكونون وھي مجموعة من األسر النووی :األسرة الممتدة - 3-3

  وحدة متالزمة ومستمرة عن طریق االتصاالت الیومیة والتعاون وتبادل الخدمات

وھي الوحدة االجتماعیة التي تتكون من األب واألم واألوالد من : األسر المشتركة-3-4
   1.أو أوالدھما معا إذا وجدوا, زوجة سابقة أو أوالد من زوج سابق

  2. وھي تتألف من األب و زوجاتھ واألوالد: تعددة الزوجاتاألسرة م-3-5

ولم تعد لألسرة وظیفة محددة إال التربیة والتنشئة االجتماعیة بل إن :وظائف األسرة-4

ھناك مؤسسات اجتماعیة تشاركھا في ھذه الوظیفة ولكن بالرغم من ذلك یبقى لألسرة 

  : یلي وظائف معینة تقوم بھا لعل من أھم ھذه الوظائف ما 

مثل اإلنجاب الحفاظ علي النوع البشري وإشباع الحاجات  :الوظائف البیولوجیة -1

الجنسیة والتنمیة الجسمیة ألفرادھا ، مساعدة المراھقین علي تحقیق التكیف عندما 

یشعرون بالتغیرات البیولوجیة التي تطرأ علیھم وتزوید الجنسین بالخبرات السلیمة 

  .عن الزواج وتكوین األسرة 

 الرعایة الصحیة واالجتماعیة  والحمایة أياالھتمام وبھم : رعایة األطفال والمسنین -2
 .)جسمیة واقتصادیة ونفسیة(

                                            
جامعة الملك , مركز التنمیة األسریة , ة مناھج دبلوم اإلرشاد األسريسلسل, علم االجتماع األسري, سھیر احمد سعید  .-  1

  24:ص,  2009,األحساء, فیصل
  .  70:ص, نسخة الكترونیة, 2008, جامعة المنصورة ,  علم االجتماع العائلي, مھدي محمد القصاص- 2
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فالطفل قبل أن یبلغ سن االلتحاق بالمدرسة فإنھ یكتسب عن  :الوظائف التعلیمیة -3

طریق األسرة عددا غیر قلیل من المھارات الیدویة واللغة وطرق التواصل المختلفة 

خالق والفضائل األساسیة وبعض الممارسات االجتماعیة وغیرھا وتمارس واأل

األسرة الوظیفة التعلیمیة حتى بعد التحاق الطفل بالمدرسة في جمیع المراحل 

التعلیمیة من إشراف علي استذكار األبناء لدروسھم وإمدادھم بكل ما یعنیھم علي 

 .االنتظام في الدراسة  

فعلي الرغم من أن ھناك منظمات وأجھزة  :ة للصغاروظیفة الترفیھ خاصة بالنسب -4

أخرى تقوم بھذه الوظیفة إال أن األسرة ما زالت تقوم بدور كبیر في ھذه الوظیفة 

من تنظیم الوقت لھذه األنشطة توجیھ الطفل إلي اختیار النوع المناسب من الترفیھ 

ید في إعدادھا وأیضا تقوم بترشید استخدامھ لھذه الوسائل الترفیھیة التي تتزا

 .وأنواعھا یوما بعد یوم 

أنھا أداة لنقل الثقافة واإلطار الثقافي إلي الطفل فعن طریقھا یعرف الطفل ثقافة  -5

عصره وبیئتھ علي السواء ویعرف األنماط العامة السائدة في ثقافتھ كأنواع االتصال 

  .وقوانین وقیم اجتماعیة ,ة الرعایة الجسمانی واللغة وطرق تحقیق

  .تعلیم األوالد التمسك بالعقیدة الدینیة والقیم األخالقیة: ظیفة الدینیةالو -6
تساھم في تكامل وحدات المجتمع  ھاأي أن, بالوظائف االجتماعیة في المجتمع األسرة قیامإن 

  1.الداخلیة ابالمجتمع المحلي وتركیزھا على عملیاتھ امن خالل عالقاتھ

لقد تعددت المداخل السوسیولوجیة في  :سرة المداخل السوسیولوجیة  في دراسة األ-5

  : ویمكن حصرھا في خمسة مداخل رئیسیة وھي , دراسة األسرة 

ینظر إلى األسرة كمؤسسة تقوم بوظائف تتكامل مع مؤسسات  : المدخل المؤسسي .1

ویستخدم المنھج الوصفي و المقارن للكشف عن أصل النظام العائلي , المجتمع 

, بیتیة , وكیلة( یھ كارل زیمرمان صاحب النظریة الدائریةومن ابرز ممثل, وتطوره

 ). نواة

                                            
228, 227:ص, نسخة الكترونیة,2008,)االجتماعیة الثقافیة االقتصادیة(أصول التربیة ,طارق عبد الرؤوف عامر- 1
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وھو ینظر إلى األسرة كنسق اجتماعي ذي أجزاء معینة  :المدخل البنائي الوظیفي  .2

ودراسة عناصر النسق من زاویة أدائھ . یربط بینھا التفاعل واالعتماد المتبادل 

كما ,تكامل الوظیفي للنسق الكلي لوظائفھ تحقیقا لبقاء النسق وتوازنھ أو تعویقھ لل

یتركز االھتمام على العالقات الداخلیة للنسق العائلي وعلى العالقات  بین األسرة 

 .   االجتماعیة األخرى قواألنسا

ویركز على تفسیر الظواھر األسریة في ضوء العملیات الداخلیة  : خل التفاعليدالم .3

,  تواتخاذ القرارا, ت االتصال ومشكال, وعالقات المركز , أداء الدور : مثل 

 . ویھتم بصفة خاصة بالتفاعل حیث یرى أن األسرة عبارة عن شخصیات متفاعلة 

ینطلق من دورة حیاة األسرة أو مراحل التطور التي تمر بھا  :المدخل التطوري  .4

وقد , األسرة وأفرادھا ولتفسیر ظواھر ومشكالت تختص بھا كل مرحلة من مراحلھا

  1.األسرة بالدراسات من االنثروبولوجیا االجتماعیة  استعان علماء

محللوا األسرة في مجتمعات الرأسمالیة یرون بأنھا ملیئة :  المدخل الصراعي .5

حتى وجود , بالتناقضات وعدم المساواة واالختالفات التي تؤدي حتما إلى النزاعات 

لى الملكیة وتراكم األسرة یعتبرونھ لمصلحة استمرار النظام الرأسمالي الذي یشجع ع

والنزاعات بین الزوجین تحدث بسبب عدم المساواة بینھما في الحقوق . الممتلكات 

و , بنیة األسرة  ىولذلك یكون لھذه النزاعات تأثیرات ایجابیة عل, والواجبات 

واالنسجام یحدث كوسیلة للتحكم في ) المال والسلطة ( النزاعات غالبا ما تكون على 

 2.عملیة الصراع

  

  

  

  

  

                                            
  58,59:صالمرجع السابق ،,  علم االجتماع العائلي, مھدي محمد القصاص 1
  .   21:ص, ، نسخة الكترونیة علم االجتماع األسري,محمد بن  سعید الغامدي 2
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  :األسرة والتغیر االجتماعي-6
یعرف التغیر االجتماعي على أنھ  تغیر یحدث في البناء االجتماعي متضمنا التغیرات في 

الذي یؤدي إلى حدوث تغیر في أنساق التفاعل والعالقات وأنماط   حجم المجتمع  أو في النظم

رتب علیھ مجموعة من أنماط و باعتبار أن أي تغییر یحدث في البناء االجتماعي یت السلوك ،

ویرجع , للمجتمع و المؤسساتي ومن ضمنھا مؤسسة التنشئة االجتماعیة األولىالتغیر البنائي 

التغیر في البناء األسري إلى عدة عوامل منھا العامل السكاني و االقتصادي والثقافي 

 : واإلیدیولوجي ونذكر بعض العوامل األخرى اآلتیة
 عالمي ع محلي إلى مجتمعانتقال الحیاة من مجتم. 

 نشأة المدن والھجرة. 

 الھجرة الداخلیة. 

 تقدم وسائل االتصاالت والمواصالت. 

  المنزلفي عمل التسھل  وأدوات وجود آالت ( اإلنتاجتطور وسائل.( 

 زیادة االتصال الثقافي. 

 1.ظھور وانتشار أفكار ومفاھیم عن المساواة  

  : أھم مظاھر تغیر األسرة6-1

نتیجة –التغیرات االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة التي شھدھا المجتمع الحدیث  انعكست    

على األسرة فأحدثت تغیرات مھمة ولعل أبرزھا تمثلت في - والتحدیث, والتصنیع, التحضر 

  :الجوانب اآلتیة

  وال شك أن ھناك عوامل , تحول مستمر من أسرة ممتدة إلى أسرة نوویة أو زواجیھ

ونمو حركة , واالقتصادیة, التحول من بینھا تعقید الحیاة االجتماعیة  تقف وراء ھذا

وإعادة النظام التقویم , ونمو االتجاھات الفردیة , وخروج المرأة للعمل , التعلیم 

والجھد الفردي , واالنجاز , االجتماعي لیقوم على أساس التعلیم والقدرات الشخصیة

 .ولیس على أساس الحسب والنسب

                                            
  40:المرجع نفسھ ، ص 1 
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 وشیوع أسلوب الزواج الخارجي وذلك , ریة الفرد في انتقاء شریك حیاتھتزایدت ح

 .باختیار الزوجة من فئات اجتماعیة ال ترتبط بالضرورة برباط الدم

  ارتفاع سن الزواج عند الجنسین نتیجة التطور الحیاة االجتماعیة والتعلیمیة

 .واالقتصادیة 

 ھا في مختلف األعمال والوظائفالمتعلقة بظاھرة تعلیم المرأة وتشغیل  تالتغیرا ,

ومما ال شك فیھ أن تعلیم المرأة ھو الذي دفع عجلة التغییر لدور المرأة دفعة قویة 

جتمع ذلك ألنھ اوجد لدیھا وعیا واضحا بذاتھا ومركزھا ومكانتھا ودورھا في الم,

 .عامة واألسرة خاصة

 1 .ار السن وخصوصا كب تغیر كبیر في المراكز التي یحتلھا أفراد األسرة  

تتمیز األسرة التي ترعرع الطفل الجزائري في أحضانھا :تغیر في األسرة الجزائریة-6-2

بكونھا أسرة تقلیدیة وتتكون من األبوین واإلخوة والجدین واألعمام والعمات في كثیر من 

إال أن ھذا النموذج لألسرة الجزائریة قد عرف تغیرات في السنوات األخیرة إذ , األحیان

رت ھذه األسرة تعرف باألسرة النوویة المكونة من الوالدین وأطفالھما الذین یعیشون صا

  .مستقلین عن باقي األقارب 

وان التواصل األم مع , وتحظى األم بالدور الرئیس في تربیة الطفل وتحدیدا تطوره االنفعالي

بدایة التواصل تتم منذ  بینت األبحاث إن ذإ, بل وقبلھ, الطفل ال یبرزان حینما یجيء إلى الدنیا

  2.أن یكون جنینا في رحمھا حیث یستقبل صوتھا

 :التنشئة االجتماعیة يالمرأة ف دور-7

 فعلیھا ، األسرة محور تشكل نھاأ بل ، األسریة الحیاة في كبرى مسؤولیة المرأة تتحمل        

 المرأة دور في میةاألھ ھذه كل ومع . صحیحة تربیة الجیل وتربیة المنزل إدارة مسؤولیة تقع

بل  , وبما تحظى بھ من مھام تربویة ممیزة فال یمكن لھا  أن تحتل المركز القیادي في األسرة

 دور الرجل یمثل حین في ، واألمل والنشاط بالحیاة األسرة یمد الذي النابض القلب بمثابة نھاأ

                                            
  28:ص,  علم االجتماع األسري, سھیر احمد سعید -  1
  .9:ص, 2003, الجزائر , دار القصبة,اب اللغة العربیة عند الطفل الجزائرياكتس.حفیظة تازروتي- 2
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 تناغم في اآلخر أحدھما یكمل الدورین كال فإن ولھذا . األسرة قیادة في المدبر العقل

 1.وانسجام

فتلبیة حاجات , یبدأ دور األم في التربیة في المراحل األولى من میالد الطفل بل قبل ذلك 

إلكسابھ األنماط السلوكیة , الطفل في مختلف الجوانب الحیاتیة  یحتاج إلى وجود األم 

  .والمعارف اإلدراكیة واللغویة 

  :يتعریف الدور االجتماع-8
حیث یمكن تحلیل , فھوم الدور أصبح شائعا في التحلیل االجتماعي المعاصر م          

وإدراك األدوار ,التنظیمات االجتماعیة إلى ادوار یؤدیھا أو یشغلھا أفراد یمكن استبدالھم عادة

ھي حالة مركبة ومعقدة لإلدراك االجتماعي الذي یتوقف علیھ السلوك االجتماعي  والتفاعل 

, بجوانب الشخصیة واألداء والوسط المحیط والمواقف االجتماعیة مع اآلخرین ویتمیز

وقد اھتم علماء النفس االجتماعیون بالمبادئ التي یسیطر من , فالدور عمل اجتماعي معقد

  2.خاللھا الناس على التعقید المتضمن في األدوار

 Socialمفھومي المكانة االجتماعیة  تتخذ ھذه النظریة: نظریة الدور االجتماعي8-1

Status   والدور االجتماعيSocial Rôle , فالفرد یجب أن یعرف األدوار االجتماعیة

  . حتى یعرف كیف یسلك وماذا یتوقع من غیره وما مشاعر ھذا الغیر, لآلخرین ولنفسھ

إن المقصود بالمكانة االجتماعیة وضع الفرد في بناء اجتماعي یتحدد اجتماعیا وترتبط بھ 

مع ارتباط كل مكانة بنمط من السلوك المتوقع , تقابلھا حقوق وامتیازات  التزامات وواجبات

مشاعر وقیما , وھو الدور االجتماعي الذي یتضمن إلى جانب السلوك المتوقع ومعرفتھ 

  3.تحددھا الثقافة 

  

  

  

                                            
  311: ص,بیروت, مركز اإلشعاع اإلسالمي, ءدار النبال,األسرة وقضایا الزواج, علي القائمي 1
  110:ص,1993, القاھرة,دار الشروق.2ط,علم النفس االجتماعي  ,ترجمة سلوى المال,ووالس المبرت,ولیم المبرت - 2 

, دار الفكر العربي  ,)وسبل الوالدین في معامالتھ ومواجھة مشكالتھ (تنشئة الطفل , یسریة صادق, زكریا الشربیني  -  3
  .32:ص, 2000, القاھرة
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   : اكتساب الدور االجتماعي8-2

ت المتاحة مباشرة عن فإدراكنا للدور االجتماعي یتحدد في إدراكنا الدقیق على المعلوما

الحدث االجتماعي والمرتبطة بالوسائط الثقافیة المعرفیة التي تساعدنا على تفسیر المعلومات 

   1.التي یعطینا إیاھا الحدث االجتماعي نفسھ

 فالدور االجتماعي مجموعة حقوق وواجبات معینة على الفرد إدراكھا في الجماعة المنتمي 

لعالقات و توقعات سلوكیة مرتبطة بنمط األفعال التي یقوم بھا وھو نشاطات سلوكیة وا,إلیھا

  .الفرد في موقف تفاعلي 

یكتسب الطفل ادوارا اجتماعیة عن طریق التفاعل االجتماعي مع اآلباء و الراشدین         

واذا كان للطفل ان یتفاعل بنجاح مع غیره في مجتمعھ فعلیھ ان , المرتبط بھم عاطفیا 

وھنا البد ان , لوك المتوقع منھ والمصاحب للمكانات االجتماعیة المختلفةیعرف ماھو الس

وان یكون قادرا على ان یحدد لنفسھ , یعرف الطفل ویتعلم كیف یسلك وفقا للتوقعات 

والیتحقق ذلك كلھ , ما اذا كان سلوكھ سلیما ام ال, ویعرف عن طریق اللغة ومراجعة النفس

الن نظرتھ الى ذاتھ على اعتبارھا ,نھ موضوع ذلك اال عندما یرى الطفل نفسھ على ا

وایضا الحكم على , موضوعایمكنھ من مراجعة سلوكھ وتوجیھھ كلما امكن الى االفضل 

  2.ھذا السلوك

لألم دور ھام في عملیة التنشئة االجتماعیة فقد    :في التنشئة االجتماعیة دور األم-9

وتطوره مثل  یل السلوك عند الطفلأوضحت بعض الدراسات أھمیة سلوك األم في تشك

ایة بالحاجات البیولوجیة فقد أشار إلى أن الطفل عندما یجد العن)  جولد وبولبي(دراسة 

دون العنایة بالجوانب الشخصیة نالحظ تعرضھ آلثار خطیرة تؤثر على خصائصھ  ةساسیاأل

  .الشخصیة ومستقبل حیاتھ 

                                            
  .111:ص, ,علم النفس االجتماعي  ,نفسھ المرجع1 

  .31:ص, ,)كالتھ وسبل الوالدین في معامالتھ ومواجھة مش(تنشئة الطفل , یسریة صادق, زكریا الشربیني  2
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وخاصة في السنوات  -فأالم , ف مضاعفة ضعاألمن دور األب  تأثیرا  إن دور األم أكثر

ھي النموذج المثالي بالنسبة لھ وقد اظھر الدراسات العلمیة بان القسم  - األولى من سن الطفل

  1 .األعظم من نفسیة الطفل مستمًد منھا

  األم التربوي دور9-1
 فطرة ةرعای على تقوم التربیة ھذه وطبیعة شیخوختھ وحتى طفولتھ منذ للفرد التربیة تتعھد 

 للطفل األصلیة الطبیعة ھو ھنا بالفطرة والمقصود ، واستعداداتھ قدرتھ أو ، الطفل ومواھب

 في وتنمو ، االجتماعیة البیئة مع تتفاعل ثم ، بسیطة تولد حیث ، فرد لكل )والمیول القدرات(

  .المجتمع نظرة مع تتفق ال أو تتفق قد اتجاھات

 الطابع ذات الشخصیة إلى الذات حول التمركز من الطفل خبرات نقل في األم دور یأتيو

 الكلمات على ثم ، الكلمات مقاطع نطاق على تدریبھ فتتولى ، للمجتمع المطلوب االجتماعي

 وھذا ، والتقالید واألعراف والمبادئ االجتماعیة القیم مختلف تلقینھ في تشرع ثم ، والعبارات

 ، الفطرة على یولد مولود كل(( وسلم لیھع هللا صلى الرسول لحدیث العلمي األساس یؤكد

  .))یمجسانھ أو ینصرانھ أو یھودانھ أبواه وإنما

 ولكنھ ، بالعبادة هللا وإفراد اإلیمان إلى یتطلع تجعلھ فطریة بقدرة مزوداً  یلد المولود أن أي

 إیمانھ مع اآللھة یعبد أو ، با اإلیمان إلى الفطرة ھذه تمویل في أسرتھ وأولھا ببیئتھ یتأثر

 أو فتھوید األم ودور األب دور بین یجمع الشریف الحدیث كان وإذا ،  األحد والواحد با

  2.األب من أكثر لألم المجال ھذا في البارز الدور فإنھ ، الطفل تمجیس أو تنصیر

  :الدور األم االجتماعي9-2

 تربیتھ إلى رجعی الشر أو الخیر نحو وتوجیھھ ، شيء كل من وخالیا بریئاً  الطفل یولد

 مھام والمسئولین اآلباء عاتق على یلقى الذي األمر ، منھا یتلقى التي االجتماعیة وبیئتھ

 أفرادھا ومیول الطفولة طبیعة مراعاة على وتعلیمھم تربیتھم في التالیة األجیال نحو جسیمة

 والمبادئ القیم بنفس اجتماعیا الطفل ھذا یعتطب األسرة بواسطة یتولى المجتمع فإن لذلك

 فیتحول ، األخرى السلوك محددات من ذلك إلى وما والتقالید واألعراف والعادات والمعاییر
                                            

  211:ص,1995,البحرین, مكتبة الفخراوي ,1ط,تربیة الطفل دینیا وأخالقیا,علي القائمي 1
   224:، ص,علم االجتماع العائلي,زینب إبراھیم العزبي2
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 ویقوم واجباتھ یدرك كما ، بھا ویتمسك حقوقھ یدرك اجتماعي كائن إلى بیولوجي كائن من

  نفیسة جوھرة الطاھر وقلبھ والدیھ عند أمانة الصبي( الغزالي اإلمام یقول ھذا وفي ، بھا

  .)إلیھ بھ یمال ما لكل ومائل ، نقش لكل قابل وھو ، وصورة نقش كل من خالیة ، ساذجة

 بأشكال سلوكھ بتشكیل لھ تسمح واالندماج الطاعة أھمھا ومن الطفل خصائص وتساعد

 یحتم الولید ھذا لدى الشدید فالعجز ، المجتمع في السائدة السلوك أشكال مع تتناسب متنوعة

  .تربویة وتوجیھات مساعدات من الكبار من إلیھ یقدم ما قبول علیھ

 واالرتقاء ، المجتمع في االندماج إلى ذاتھ حول التمركز من الطفل اتجاه المرحلة تلك وتمثل 

 یرى أن عن كلیاً  عاجزاً  یكون الطفل أن المرحلة ھذه ممیزات ومن ، واجتماعیاً  نفسیا بھ

 مظاھر ومن فقط نظره لوجھة مدرك نھوأل ، بصددھا ھو مشكلة أي في اآلخرین نظر وجھة

 یریده شيء أي على الحصول في والرغبة الشدیدة األنانیة ، الطفل عند الذات حول التمركز

  1.بھ المحیطة بالبیئة بعد یتطبع ولم ، المختلفة قدراتھ في متمركز ھنا فالطفل ، شكل وبأي

  :دور األم النفسي9-2
 الحضن ذلك ، أمھ عن بعیداً  نفسھ یجد أن أما ، دهوال عن بعده الطفل یتحمل ربما        

 أن ذلك ؛ أبداً  تحملھا یمكن ال كارثة لھ بالنسبة سیكون ذلك فإن ، الحنون والصدر الدافئ

 والطمأنینة باألمن یشعر وعندھا بالخطر إحساس أقل لدى أمھ أحضان إلى یھرع الطفل

 ضد شكواه وتقدیم والدتھ إلى باللجوء سرعی فإنھ ما عدواناً  الطفل یواجھ وعندما  قلبھ تغمران

 ولو ؛ انھلحنا وافتقاده أمھ عن بعده یتحمل أن للطفل یمكن ال إذن ؛ بھ حاق الذي الظلم ذلك

 ذلك حصل

 في بالغاً  تأثیراً  تؤثر ومضاعفات وتراكمات آثاراً  نفسھ في یعكس سوف فإنھ ما حادث جراء

 . والروحي األخالقي تكوینھ

                                            
  222:ص, المرجع نفسھ  1
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 األطفال لدى والنفسیة العاطفیة االضطرابات من % 80 من أكثر بأن راساتالد أثبتت ولقد

      سفراً  وحتى بل طالقاً  أو موتاً  أكان سواء تھمألمھا فقدھم أو بعدھم بسبب نشأت أنما

  1 .طویالً 

المترتبة على حرمان الطفل من أمھ ومن  اآلثاربعض  أبحاثھمن خالل  بولبيو لقد الحظ   
 : أھمھا 

   .ول الطفل على درجات ضعیفة في اختبار الذكاءحص -1
  . ضعف تحصیلھ الدراسي -2
  .ضعف قدرتھ على إقامة عالقات مع اآلخرین -3
  . تعرضھ لمشكالت سلوكیة مثل القلق و واالضطرابات  السلوكیة و المخاوف -4
  .يلعادا غیرزیادة حساسیتھ للتوتر العاطفي  -5

الشخصیة الغیر السویة لألفراد الذي یتركه غیاب األم ، العامل السلبي في بناء  وهنا یبرز
وما له من دور یساعد على تكًون االضطرابات النفسیة، والوجدانیة، واالنفعالیة للطفل، 

  .  تؤثر على نموه االجتماعي يوبالتال
  : دور األم في المتابعة األسریة-10

عم السلوك االیجابي لألبناء ، تبرز أھمیة عملیة اإلشراف والمتابعة األسریة في د وقد  

كما تقوم بتفعیل دور الضبط االجتماعي كآلیة  توازي آلیات , وتحدید االتجاھات و المیول لھم

الضبط األخرى، وبقدر أھمیة عملیة اإلشراف والمتابعة إال أنھا لیست من السھولة، حیث 

ورغبات األطفال ،  تیاجاالحضور الدائم ، المعرفة باحت) األب ،األم(یتطلب من قبل األسرة 

إضافة إلى امتالك القدرة غلى المناقشة والتحاور ,والمعرفة بعالقات وصحبة األطفال

 1. األطفال فیما یتعلق باھتماماتھم والصعوبات أو المشكالت التي یواجھونھا عالمستمر م

ساعده على وبما أن  األم ھي العنصر األول في تلقین الطفل السلوك االجتماعي ، فھي التي ت

استیعاب أولى اختیاراتھ عن النظام االجتماعي ، وھي التي تزرع في نفسھ أولى المخاوف 

  . والتطلعات ، كما تقدم لھ أولى المناسبات الختیار شعوره بذاتھ

فدورھا یعد أكثر أھمیة في تربیة الطفل خاصة في السنوات األولى من عمره، وذلك ألنھا 

  2 .طفتھا تكون أقرب من عاطفة األب نحوه ، وعاھتكون أكثر التصاقا ب

                                            
  239:ص ، األسرة وقضایا الزواج, علي القائمي 1
 , بط االجتماعي  في ظل التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة المعاصرةالض تتفعیل دور مؤسسا,محمد عبد هللا البكر  2

  . 272:ص -32العدد -16المجلد –المجلة العربیة للدراسات األمنیة و التدریب 
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إن اإلشراف األسري والرقابة الوالدیة تعتبر شكل من أشكال المتابعة التربویة لألبناء 

الغیر السویة التي قد یتعلمھا األبناء من  توتجنیبھم السلوكا, لتعلیمھم القیم األخالقیة االیجابیة

  .خارج البیئة األسریة كجماعة الرفاق مثال

  

على الوالدین وخاصة األم أن تدرك خصائص واحتیاجات الطفل في كل مرحلة من مراحل و

  1.نموه لتمكنھ من نمو نفسي واجتماعي سلیم ، واالرتقاء بمستواه التربوي والتعلیمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
,  1955أوت  20جامعة , مجلة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة,التنشئة االجتماعیة في األسرة الجزائریة, رشید طبال - 1

  .201:ص, 2015جوان , 19العدد,سكیكدة
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  : الخالصة
 ،فة واألسرةإن عملیة التنشئة االجتماعیة ھي عملیة تكاملیة بین مؤسسات المجتمع كا  

فھي عملیة التطبیع االجتماعي ، البیئة االجتماعیة قصد تحقیق التكیف معلبناء شخصیة الفرد 

  .لألفراد وفق معاییر و قیم المجتمع المنتمي إلیھ 

تقع  فالمسؤولیة الكبرى ،أولى في ھذه العملیة واألكثر احتكاكا بالفردولكون األسرة كمؤسسة 

یئة األولى ، والمستقبلة للطفل منذ والدتھ لتھیئتھ وتوجیھھ وتنمیة باعتبارھا الب  على عاتقھا

  .قدراتھ في مختلف الجوانب الشخصیة، وتعدیل االتجاه السلوكي لھ

إثر , وما طرأ على األسرة الحدیثة من تغیر في نمطھا ، وأدوار أفرادھا وخصوصا الوالدین

أدى إلى تغیر في مفھوم الحقوق التطور في البناء االجتماعي، واالقتصادي، والثقافي، 

  . والواجبات األسریة، استجابة لمتطلبات الحیاة العصریة

فمفھوم دور األم في التنشئة االجتماعیة قد تتداخل فیھ عدة عوامل لم تكن موجودة في 

الفیزیولوجیة، (السابق، ومن بینھا التشاركیة في المتابعة األسریة لألوالد تلبیة لحاجاتھم 

  ) .النفسیة ، الوجدانیة ،االنفعالیة، التعلیمیة التربویة،
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  :تمھید
الجانب النظري والذي : ترتكز الدراسات السوسیولوجیة على جانبین أساسین وھما 

یعتبر كخطوة أولیة ومرجعیة  لالطالع على كل ما یتعلق بالموضوع من النظریات 

أما الجانب , م حول الدراسةوالدراسات التي تناولت ھذا الموضوع قصد اكتساب تصور عا

المیداني الذي یتبع فیھ الباحث تقنیات البحث العلمي إلعطائھ الصفة العلمیة لھ  واتسامھ 

وینتھج الباحث في العلوم االجتماعیة  المنھج العلمي في تحري المعلومات , بالموضوعیة 

  .  ومناقشتھا في إطار علمي بحت,وتفسیرھا ,وتحلیلھا ,وجمع البیانات 

   :المنھج: أوال  
المنھج في العلوم اإلنسانیة  ھو مجموعة من اإلجراءات والطرق الدقیقة المتبناة من 

وھو عبارة عن سلسلة من , إن المنھج في العلم مسالة جوھریة , أجل الحصول إلى نتیجة 

  1.مراحل المتتالیة التي ینبغي إتباعھا بكیفیة منسقة ومنظمة

, كمیة وكیفیة, تنقسم مناھج في علم االجتماع إلى نوعین رئیسین  :المناھج الكمیة والكیفیة

وتستخدم المناھج الكیفیة في إنتاج بیانات عددیة أو إحصائیة وعادة ما تستخدم ھذه المناھج 

الكمیة في علم االجتماع في البحوث المتصلة بالعالقات االجتماعیة مثل العالقة بین الطبقة 

   .اعياالجتم كاالجتماعیة و الحرا

ونظرا لتداخل شدید في استخدام المناھج الكمیة والكیفیة مادام علماء االجتماع یسعون إلى 

وربما –الحصول على كال النوعین من البیانات ویستخدم عدد كبیر من علماء االجتماع 

  2 .ھذین النوعین الستكمال البیانات - معظمھم

                                            
 2ط ,  دار القصبة للنشر , منھجیة البحث  العلمي في العلوم اإلنسانیة,بوزید صحراوي و آخرون: تر,موریس أنجرس 1
  . 36: ص, 2006,الجزائر,
مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعیة , قراءات معاصرة في نظریة علم االجتماع,مصطفى خلف عبد الجواد2
  88: ص, 2002,قاھرةال,ب ط,
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ل على البیانات الخاصة بدراستنا لھذا كان استخدامنا للمنھج  الكمي اإلحصائي للحصو

كمنھج  المنھج الوصفيكما أن طبیعة دراستنا االجتماعیة تتطلب علینا استخدام , وتحلیلھا

  . والذي یعتبر منھجا یصف الظاھرة االجتماعیة, للدراسة 

ھو استقصاء ینصب على ظاھرة من الظواھر كما ھي قائمة في الحاضر  المنھج الوصفي

ف جوانبھا وتحدید العالقات بین عناصرھا أو بینھا وبین ظواھر بقصد تشخیصھا وكس

إن البحث الوصفي ال یقف عند حدود وصف الظاھرة وإنما یذھب إلى ابعد من ذلك .أخرى

فضال عن أن األبحاث الوصفیة ال تقتصر على التنبؤ , بقصد التبصر بتلك الظاھرة 

   1.تزداد تبصرا بالحاضربالمستقبل بل إنھا تنفذ من الحاضر إلى الماضي لكي 

  :العینة: ثانیا 
  :مجتمع البحث  )1

مجتمع البحث في لغة العلوم اإلنسانیة ھو مجموعة منتھیة أو غیر منتھیة من إن 

ولھا خاصیة أو عدد خصائص , العناصر المحددة مسبقا والتي ترتكز علیھا المالحظات 

  2. یھا البحث أو التقصيمشتركة تمیزھا عن غیرھا من العناصر األخرى والتي یجري غل

فمجتمع البحث الخاص بدراستنا  یتمثل في , وبما أن دراستنا في بعض أحیاء بلدیة الجلفة 

فھو مجتمع غیر , األمھات اللواتي لدیھن أبناء متمدرسین في األطوار التعلیمیة الثالث األولى

ا إلى انتقاء عینة ومنھ لجأن, ویصعب علینا الوصول إلى جمیع أفراده , معروف عد عناصره 

  . البحث عبر مراحل متعددة 

  

  

  

  
                                            

  . 96:ص, 2008,األردن ,  1ط, دار دجلة ,منھج البحث العلمي,رحیم یونس كرو العزاوي  1-
  .298: ص,منھجیة البحث  العلمي في العلوم اإلنسانیة,بوزید صحراوي و آخرون: تر,موریس أنجرس 2
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  :العینة )2

فھي , تعتبر العینة الجزء المنتقى من مجتمع البحث إلجراء علیھ البحث والتقصي 

وتعرف بأنھا مجموعة من العناصر أو الوحدات التي یتم استخراجھا ,تمثل المجتمع الكلي 

تحقق من كل مجتمع البحث نظرا إلى ویجري علیھا االختبار أو ال, من كل مجتمع البحث 

وعلیھ یمكن القول إن العینة ھي مجموعة فرعیة , الخصائص التي یتمیز بھا ھذا المجتمع 

  1.إنھا ذلك الجزء من الكل, من عناصر مجتمع بحث معین 

ویتم اللجوء إلي اختیار العینة عندما یتعذر على الباحث الوصول إلى أفراد مجتمع البحث 

  .كلھم

  .استخدامنا للمعاینة متعددة المراحل  الختیار العینة المناسبة لدراستنا وكان 

وتمثل العینة العنقودیة , وتحدث المعاینة متعددة المراحل عندما یتم سحب عینة من أخرى

ویمكن للمعاینة متعددة المراحل توفیر الوقت ,حالة خاصة من المعاینة متعددة المراحل

  2.حیان تزید من االحتماالت عدم تمثیل العینة النھائیةومع أنھا في بعض األ, والمال

وقد استعملنا المعاینة متعددة المراحل كمرحلة أولى الختیار عینة ألحیاء مدینة الجلفة بطریقة 

  .قصدیة 

, فالعینة القصدیة فیھا یقصد الباحث اختیار عینتھ بحیث یتحقق في كل منھم شروط معینة 

  3.ھذه العینة أنھا تمثل المجتمع أفضل تمثیل ویعتقد الباحث عند اختیاره

دار قصدیا الختیار أفراد لعینة دراستنا بحكم القرابة 100كان اختیارنا لحي بوتریفیس وحي 

جویلیة للخلفیة  05ولالقتراب من  شرط التمثیل للعینة اخترنا حي الحدائق وحي .والجوار

وحتى یكون ھناك التوازن في , السابقین والثقافیة لسكناھا المختلفة عن الحیین,االجتماعیة 

                                            
, 2ط , دار القصبة للنشر,لم االجتماع الدلیل المنھجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعیة في ع ,سعید سبعون 1

  . 135:ص, 2012
  . 95:ص , قراءات معاصرة في نظریة علم االجتماع,مصطفى خلف عبد الجواد-  2
  .  173:ص,منھج البحث العلمي,رحیم یونس كرو العزاوي -3
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ولتحقیق التكافؤ بین أفراد العینة وتمثیلھم ,والثقافیة , واالقتصادیة,المستویات االجتماعیة 

  .لطبقات المجتمع

  :حجم العینة )3

وإلتمام عدد أفراد , كما أضفنا مبحوثین من أحیاء أخرى مختلفة لألسباب السابقة الذكر  

  .مبحوث كحد أدنى لمجتمع البحث  100ب والذي حددناه, العینة 

نعتبر بالفعل انھ :(عنصر كحد دانى لحجم العینة  100في أن  بیار بویريوھذا ما حدده جون 

 100البد أن یكون ھناك على العموم .....حتى نتمكن من تعمیم القیاسات التي تم القیام بھا 

نھ یجب أن تضم عینة الدراسة على فترى ا نیكول برتییيأما ....) حالة كحد أدنى في العینة

   1.عنصر 80األقل 

كعدد  95من االستمارات فبقي لدینا  5فقدنا  نلكن بعد توزیع االستمارة على المبحوثی  

  .ألفراد العینة

موجھ ومقصود   راستخدمنا المعاینة غیر االحتمالیة وھو اختیا المعاینة  والمرحلة الثانیة من 

  .  كعینة مناسبة لدراستنا العینة العرضیةفكانت 

 

 :العینة العرضیة )4

إنھا الحالة التي ال نستطیع , تیاراخ إن اللجوء لعینة العرضیة یتم عندما ال یكون أمامنا أي

  2.یقة عشوائیةرفیھا أن نحصي في البدایة مجتمع البحث المستھدف وال اختیار العناصر بط

 مباحث أي اختیار لسحب عینة إال بالقیاونستخدم ھذا الصنف من العینة عندما ال یتوفر لل

  3.حیث یلعب ھنا عامل الحظ, بالتحقق على العناصر التي تقع في یده 

                                            
  . 152: ص, الدلیل المنھجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعیة في علم االجتماع  ,سعید سبعون- 1
  .311: ص,منھجیة البحث  العلمي في العلوم اإلنسانیة,بوزید صحراوي و آخرون: تر,موریس أنجرس- 2
  .147: ص,  الدلیل المنھجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعیة في علم االجتماع  ,سعید سبعون-  3
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ولھذا لجأنا إلى األماكن التي یتواجد فیھا األشخاص الذین تتحقق فیھم شروط  مجتمع البحث 

  .علیمیة الثالثوھن األمھات اللواتي لدیھن أبناء متمدرسین في األطوار الت ,الخاص بدراستنا 

 توأمام المدارس حیث تصطحب األمھا, والجیران,واألقارب ,واخترنا أفراد من العائلة 

وكذلك األمھات المترددات على الحدیقة العامة بحي  ,أبنائھن إلى المدرسة وخاصة االبتدائیة

  .جویلیة كعناصر لعینتنا 5

  :أداة جمع البیانات:ثالثا
یات وأدوات لجمع المعلومات والبیانات التي تناسب یستخدم تقنفي البحوث العلمیة 

وتستخدم المالحظة، و االستبیان، و المقابلة كتقنیات لجمع البیانات في , موضوع الدراسة

  .البحوث االجتماعیة

وما . االستبیان ھو تقنیة لجمع المعطیات أو البیانات بغرض التحقق من فرضیات البحث

  .  نة على الباحث أن یكون على درایة تامة بھایمیزھا ھو تھیكلھا وفق شروط معی

وھي تقنیة اختبار یستعمل فیھا أداة االستمارة والتي یطرح من خاللھا الباحث 
مجموعة من األسئلة على أفراد العینة من اجل الحصول منھم على معلومات یتم معالجتھا 

  1.ونقارن بھا مع ما تم اقتراحھ في الفرضیات ,كمیا فیما بعد
ذلك الن صیغ ,تمارة ھي تقنیة مباشرة لطرح األسئلة على األفراد وبطریقة موجھةاالس

ھذا ما یسمح بالقیام بمعالجة كمیة بھدف اكتشاف عالقات ریاضیة , اإلجابات تحدد مسبقا 
  2.وإقامة مقارنات كمیة

صول على ولقد اعتمدنا االستبیان كتقنیة لجمع البیانات لدراستنا باستخدام أداة االستمارة للح
  .المعلومات الخاصة بالموضوع 

كما قمنا بتعدیل بسیط في أسئلة االستمارة بعد تجربتھا على عینة قلیلة من المبحوثین  
ثم قمنا  بصیاغة أسئلة , لموضوعنا كدراسة استطالعیةوالتي اعتبرناھا , )05(وعددھم 

, یات المتباینة ألفراد عینتنامع مراعاة  المستو,االستمارة والتي رأینا أنھا تناسب المبحوثین 
  : تتشكل من أربعة محاور موزعة على النحو التالي ) 53(فكانت أسئلة استمارة بحثنا ال

سؤال تتضمن معلومات عن ) 13(المحور األول ھو محور البیانات العامة ویتكون ممن 
صیل الدراسي التح(وثالث أسئلة كمؤشرات للمتغیر التابع , ومعلومات عن األبناء , األمھات 

                                            
  . 155ص,المرجع السابق 1
  .204: ص, جیة البحث  العلمي في العلوم اإلنسانیةمنھ,بوزید صحراوي و آخرون: تر,موریس أنجرس- 2
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، المتمثل )المتابعة الدراسیة لألبناء(في الربط بالمتغیر المستقل  ا، والتي استخدمناھ)لألبناء
  .في محاور الفرضیات في الجداول المركبة

التواصل یبن أالم والمدرسة یؤثر على التحصیل (حور الثاني خاص بالفرضیة األولى الم 
  .سؤال) 12(ویتكون من ) الدراسي 

التحفیز المادي والمعنوي لألبناء من طرف األم یؤثر (الثالث خاص بالفرضیة الثانیة  المحور
  .سؤال) 17(ویتكون من ) في التحصیل الدراسي

المراجعة الیومیة لدروس األبناء بمساعدة األم تؤثر (المحور الرابع خاص بالفرضیة الثالثة 

  ح واحدأسئلة وسؤال مفتو) 10(ویتكون من ) في التحصیل الدراسي
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  المؤشرات  البعد  المتغیر
  
  
  
  
  
  
  

  المتابعة 
  

  الدراسیة  
  
  

  لألبناء
  
  
  

  
  
  
  

  التواصل
  

  بین األم
  

  والمدرسة

  لقاء األم بأساتذة أبنائھا
  التواصل المستمر بین األم واألساتذة

  تبرير غیاب األبناء عن المدرسة بصفة شخصیة
  داخل القسمالسؤال عن سلوك األبناء 

  معاقبة األبناء إذا اشتكى منھم األساتذة
  معرفة أسباب ضعف عالمات األبناء

  الطلب من األساتذة رفع عالمات األبناء
  الطلب من األساتذة تقديم دروس الدعم لألبناء

  تقديم ھدايا رمزية لألساتذة
  إيجاد صعوبة في فھم المناھج التربوية

  في اختیار األبناء ألصدقائھم إبداء الرأي
  السؤال عن المستوى الدراسي ألصدقاء األبناء  
  
  
  

  التحفیز
  المادي والمعنوي

  
  لألبناء من قبل األم

  مكافأة األبناء على االنجازات الدراسیة 
  عقاب األبناء عند تحصلھم على عالمات ضعیفة ونوعه 

  صدقاء دراسیامقارنة األبناء بأقرانھم من األقارب واأل
  مراجعة األبناء للدروس مع أصدقائھم في المنزل 

  توفیر مكان خاص في المنزل للمراجعة 
الحث على منافسة األصدقاء من اجل الحصول على 

  المراتب األولى
  االھتمام بدروس الدعم ومستحقاتھا 

  االھتمام بمشاكل األبناء التي تواجھھم في المدرسة
  مع األبناء  الحوار

توفیر جھاز الحاسوب لألبناء وخدمة االنترنت 
  ومستحقاتھا

  االھتمام بتحفیظ القرآن لألبناء والمطالعة ومجاالتھا
  مراقبة كراريس األبناء  

  المراجعة الیومیة 
لدروس األبناء 
  بمساعدة األم

  حث األبناء على المراجعة الیومیة للدروس 
  حل الواجب المدرسي ونوعھامساعدة األبناء في 

    محاولة فھم دروس األبناء واللجوء إلى وسائل مساعدة
  المواد الدراسیة األكثر تركیزا علیھا في المراجعة  

  التحضیر الختبارات األبناء
  مالحظة الفرق في العالمات بعد المراجعة

  صعوبة المتابعة الدراسیة ونوعھا
التحصیل 
  الدراسي

التقدم  معايیر
  الدراسي

  مستوى التحصیل  الدراسي لألبناء

  إعادة األبناء لسنوات الدراسة

  الحصول على جوائز مدرسیة
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  :معالجة البیانات: رابعا 
مرحلة جمع المعطیات انتقلنا إلى مرحلة معالجة البیانات الكمیة ، حیث استخدمنا  بعد

الجتماعیة برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم المعالجة االلكترونیة ببرنامج خاص بالبحوث ا

  . )SPSS(االجتماعیة 

وھو ما  (Statistical package for social sciences)أن برنامج اإلحصائي  

عبارة  برنامجال وھذا,SPSSیعرف بالرمز ،الذيیعني الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

یعد من أھم ،ویام بتحلیل ھذه البیاناتعن مجموعة من الحزم أو بیانات حسابیة شاملة للق

البرامج اإلحصائیة الجاھزة في العالم ، والتي تستخدم لكافة أنواع البیانات اإلحصائیة 

واالقتصادیة ،واالجتماعیة،واإلنسانیة،حیث ،داریة وخصوصا العلوم اإل، لمختلف العلوم

لملفات وتحلیلھا واستخراج یستطیع البرنامج القیام بقراءة كافة البیانات من كافة أنواع ا

 وھذا النظام یسمح للباحث أو المحلل  Windowsتحت نظام ,النتائج والتقریر اإلحصائیة 

 وكذلك یسمح بإجراء التحویالت Data Editorبتخزین البیانات ضمن ملف 

transformation إجراء جمیع أنواع التحلیل  ، وأیضا على البیاناتAnalyses الواجبة 

والالزمة للعملیة البحثیة،كما أن نتائج التحلیل تخزن وتحفظ بملف خاص للنتائج  والمطلوبة

Output ، 1.كما یمكن تخزین األشكال والرسوم بشكل منفرد أو ضمن ملف نتائج التحلیل  

  :مجاالت الدراسة :خامسا
وتوزیع االستمارات في أواخر شھر  كان التطبیق المیداني للدراسة:المجال الزماني )1

واألسبوعین األولین من شھر مارس تم خاللھا توزیع  2017من السنة  فیفري

 3استمارتین ،وتم إلغاء  استمارة ولكن لم یتم استرجاع) 100(وعددھم , االستمارات 

 . استمارات

 

                                            
منھجیة وأسالیب البحث العلمي وتحلیل البیانات باستخدام البرنامج اإلحصائي  القاضي ،محمود البیاتي،دالل - 1

SPSS,199: ،ص 2008،عمان،1ط ,دار الحامد للنشر والتوزیع .  
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 : المجال المكاني  )2

میدان دراستنا ھو بعض أحیاء مدینة الجلفة فان لیس ھناك مجال مكاني واحد  بما أن

ومنھم حي ,لألحیاء قصدیا  افكان اختیارن, ھ عناصر مجتمع البحث یمكن حصر فی

االستمارات بحكم اإلقامة وتوفر جزء من عناصر  عبوتریفیس كمجال مكاني أولي  لتوزی

دار مكمال للحي األول لنفس 100ثم حي , مجتمع البحث والمتمثلین في األقارب والجیران

حي الوئام  لیكون ھناك , ب الشارفحي با,جویلیة5حي , ثم حي الحدائق , الشروط

وبما أن انتقائنا لعینة البحث  العینة العرضیة لذا اتجھنا  أماكن , تناسق بین أفراد العینة 

جمعیة ,والحدیقة العامة , كالمدارس , تواجد األمھات  ألنھن یمثلن مجتمع البحث  

حمن بن عوف وجمعیة اإلرشاد وتعلیم القرآن بمسجد عبد الر, الدروس الخصوصیة 

 .والصدیقات, والعائلة,ومركز محو األمیة إضافة إلى األمھات من األقارب ,

 :المجال البشري )3

ویقصد بھ المبحوثین أو أفراد العینة، و في دراستنا المبحوثین ھن األمھات اللواتي لدیھن 

كن متعددة أبناء متمدرسین في المراحل التعلیمیة الثالث ،وكان اإلتصال بأفراد العینة في أما

  :كما یوضحھا الجدول اآلتي
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مكان االتصال 
  بالمبحوثین

عدد أفراد   اسم الحي
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طیات والمعلومات وتفریغ بیانات االستمارات في جداول بسیطة جمع المع بعد:الخالصة

ومركبة ، قمنا بتحلیلھا إحصائیا وسوسیولوجیا، لنتوصل إلى االستنتاجات الجزئیة 

  .والعامة،كمرحلة نھائیة للجانب المیداني للدراسة



 

 

  
عرض وتحلیل البیانات : لسادسالفصل ا

  الدراسةومناقشة نتائج 
 عرض وتحلیل البیانات العامة.1
 عرض وتحلیل ومناقشة الفرضیة األولى.2

 یة األولىاستنتاج الفرض2-1
 عرض وتحلیل ومناقشة الفرضیة الثانیة.3

  استنتاج الفرضیة الثالثة3-1
 عرض وتحلیل ومناقشة الفرضیة الثالثة.4

  استنتاج الفرضیة الثالثة4-1
  االستنتاج العام .5
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  : العامة البیاناتعرض و تحلیل : أوال
  :ینة البحثالوضعیة المهنیة لع ُیبّین) 1(جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرارات ؟عاملة أنت هل

 34.7 33 نعم
 58.9 56  ال

 6.3 6 متقاعدة
 100.0 95 المجموع

  
من خالل الجدول، نجد أن النسبة المرتفعة ألفراد العینة غیر عاملة وهي الفئة األولى     

والفئة الثالثة من  %34,7م ، أما أفراد العینة العامالت وفي الفئة الثانیة نسبته%58,9بنسبة 
  . 6وعددهم  %6,3أفراد العینة هي فئة أفراد العینة المتقاعدین و تمثل نسبتهم 

نجد أن أكبر نسبة من العینة تمثل األمهات غیر العامالت وهذا راجع لمسؤولیة المرأة داخل 
  المنزل 

كما یرجع هذا إلى نقص  وٕاعطاء األولیة لتربیة األبناء و خاصة إذا كان عدد األبناء مرتفعا،
قدراتها ومهاراتها نظرا لمحدودیة التوفیق بین العمل خارج المنزل و المسؤولیة داخله ، و لكن 

هناك نسبة ال بأس بها من األمهات العامالت، و یرجع هذا إلى طموح المرأة في منطقتنا 
الثقافیة في المجتمع ة و جتماعیوالمستوى التعلیمي والثقافي لها وٕالى التغیرات االقتصادیة واال

التي انعكس تأثیرها على األسرة عامة والمرأة خاصة، إذ أضحى العمل بالنسبة لها مجاال 
لتحقیق الذات، مع العلم أنها تنقل هذا ألبنائها من خالل تنشئتها لهم سواء بطریقة مباشرة أو 

  .غیر مباشرة 
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  لوضعیة المهنیة لعینة البحثُیبّین ا) 1(شكل رقم 

  :توزیع العینة حسب عملها في القطاع التربوي أو خارجه ُیبّین) 2(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات التربیة قطاع داخل ام خارج 

 31.6 30 في القطاع التربوي
 68.4 65 خارج القطاع التربوي

 100.0 95 المجموع
  

ة من األمهات العامالت كان في قطاع غیر القطاع من الجدول نالحظ أن أكبر فئ    
من مجموع العینة أما الفئة الثانیة وهي فئة األمهات  65وعددهم  %68,4التربوي و بنسبة 

 30من مجموع أفراد العینة وعددهم  % 31,6 العامالت في القطاع التربوي فنسبتهن تقدر بـ
تخصصات أخرى غیر قطاع التربیة و  وهذا یبین أن المرأة تتباین طموحاتها العملیة في

ین تمثالت المرأة تجاه التعلیم وراجع هذا إلى التعلیم العالي الجواري المتعدد التخصصات وتبا
هذا یوضح أن المهن األخرى غیر التعلیم لم تعد حكرا على الرجال ، وال یؤثر مجال العمل، و 

تبر ذلك من بین أدوارها التربویة اتجاه عمل المرأة على المتابعة الدراسیة لألبناء إذا كانت تع
  .  أبنائها حیث ال یقتصر ذلك على المرأة العاملة في القطاع التربوي فقط 
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  توزیع العینة حسب عملها في القطاع التربوي أو خارجهُیبّین ) 2(شكل رقم 

  : ةتوزیع العینة حسب الحالة المدنیُیبّین ) 3(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات العائلیة الحالة 

 80 76 متزوجة
 15.8 15 مطلقة
 4.2 4 ارملة

 100 95 المجموع
  

مستمرة  76من أفراد العینة وعددهن  % 80نالحظ من الجدول أن أعلى نسبة و تقدر بــ 
، أما 15وعددهن  % 15,8في الزواج ، أما الفئة الثانیة وهي األمهات المطلقات نسبتهن 

  .من مجموع أفراد العینة 4وعددهن  % 4,2األمهات األرامل نسبتهن 
لم یكن اختیارنا لعینة األمهات المتزوجات قصدیا بل كان عشوائیا و نالحظ من هذا أن 

المرأة في منطقتنا تولي األهمیة لالستقرار األسري والتعاون والتشارك بین الزوجین في تنشئة 
الیة من األزمات النفسیة واالنفعالیة والوجدانیة والتي تعتبر اللبنات األبناء تنشئة سلیمة خ
 .  األولى للنجاح الدراسي
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  توزیع العینة حسب الحالة المدنیةُیبّین ) 3(شكل رقم 

  : توزیع العینة حسب المستوى التعلیميُیبّین ) 4(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات التعلیمي المستوى 

 24.2 23 ابتدائي
 24.2 23 متوسط
 16.8 16 ثانوي
 34.7 33 جامعي
 100.0 95 المجموع

  
من الجدول السابق نالحظ أن الفئة الغالبة هي األمهات ذات المستوى التعلیمي الجامعي     

ن من مجموع أفراد العینة ، أما الفئة الثانیة فهي تتكون م 33وعددهن  % 34بنسبة 
أي عدد كل فئة منهما  % 24المستویین التعلیمیین لألمهات المتوسط ، االبتدائي وبنسبة 

من مجموع أفراد العینة، أما الفئة الثالثة وهي فئة األمهات ذات المستوى الدراسي  23هو 
من مجموع أفراد العینة، وهذا راجع إلى التغیر في 16وعددهم % 16,8الثانوي ونسبتهم 

ماعي في المجتمع المحلي بإرساء التعلیم العالي الجواري ووعي المرأة بمواصلة البناء االجت
  .تعلیمها لتحقیق الذات وبناء مستقبلها و مستقبل أبنائها بمتابعة مسارهم الدراسي 
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  المستوى التعلیمي ألفراد العینةُیبّین ) 4(شكل رقم 

  :العینة حسب الطور الدراسي لألبناء توزیعُیبّین ) 5(جدول رقم 
 النسبة المئویة  التكرارات یدرسون؟ دراسي مستوى أي في 

 53.7 51 ابتدائي
 24.2 23 متوسط
 22.1 21 ثانوي

 100.0 95 المجموع
من خالل الجدول السابق نالحظ أنه یتكون من ثالث فئات األولى وهي الغالبة تمثل نسبة 

أما الفئة الثانیة و هي فئة  51وعددهم  % 53,7البتدائیة نسبتهم المتمدرسین في المرحلة ا
 23وعددهن % 24,2األمهات اللواتي لدیهن أبناء یدرسون في المرحلة المتوسطة و نسبتهن 

من مجموع أفراد العینة ، أما الفئة الثالثة وهي نسبة األمهات اللواتي لدیهن أبناء یدرسوا في 
ونالحظ أن النسبة األكبر من األمهات أبنائهن یدرسن % 22,1المرحلة الثانویة ونسبتهن 

في المرحلة االبتدائیة وهذا ما یسهل عملیة المتابعة الدراسیة لألبناء على األم، والنسبة األقل 
  .هي نسبة األبناء المتمدرسین في المرحلة الثانویة یرجع إلى ظاهرة التسرب المدرسي المبكر
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  توزیع العینة حسب األطوار المدرسیة التي ینتمي إلیها األبناءُیبّین ) 5(كل رقم ش

  :ألبنائهادراسي توزیع العینة حسب المستوى ال ُیبّین) 6(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات لألبناء الدراسي المستوى 

 22.1 21 ضعیف
 38.9 37 متوسط
 30.5 29 جید

 8.4 8  جید جدا
 100.0 95 مجموعال

یبین الجدول نسبة المستوى الدراسي لألبناء من خالله نالحظ أن الفئة الغالبة هي فئة األبناء 
أما الفئة الثانیة وهي نسبة  37وعددهن % 38,9ذوي المستوى الدراسي المتوسط و نسبتهن 

 % 30,5األمهات اللواتي صرحن بأن أبنائهن من ذوي المستوى الدراسي الجید نسبتهم 
والفئة الثالثة وهي فئة األمهات اللواتي صرحن أن أبنائهن من بین التالمیذ ذوي  29وعددهم 

، والفئة الرابعة وهي ذوي المستوى  21وعددهم  % 22,1المستوى الدراسي الضعیف بنسبة 
  .من أفراد العینة 8وعددهم  % 8,4الدراسي الجید جدا بنسبة تقدر بـ 

هي األبناء ذوي المستوى الدراسي المتوسط وهذا راجع لعدة عوامل نالحظ أن النسبة الغالبة 
منها األسریة والفردیة واالجتماعیة، فبالنسبة  للعوامل األسریة المستوى االقتصادي یؤثر على 
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المستوى التعلیمي لألبناء وكذلك المستوى الثقافي للوالدین، والعوامل الفردیة منها عامل 
ماعة الرفاق لها األثر في ارتفاع أو تدني المستوى التحصیلي الذكاء والدافعیة وأیضا ج

لألبناء، كما نالحظ أن نسبة البأس بها من األبناء ذوي المستوى الدراسي الجید ویرجع هذا 
إلى العوامل السابقة الذكر وكذلك لتكنولوجیا التعلیم والتي تساهم في التحصیل الدراسي 

  .   وكذلك دروس الدعم لألبناء
  

  
  توزیع العینة حسب المستوى الدراسي ُیبّین ) 6(شكل رقم 
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  : ضرورة المتابعة الدراسیة لألبناء من قبل األمُیبّین ) 7(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات أبنائها؟ دراسة األم تتابع أن ضروري هل 

 83.2 79 نعم
 9.5 9 ال

 7.4 7 احیانا
 100.0 95 المجموع

  
متابعة بضرورة  ل وهي نسبة األمهات اللواتي صرحنو ن الفئة األأمن خالل الجدول نالحظ 

من أفراد العینة أما الفئة الثانیة وهي  79وعددهن  %83.2دراسة األبناء من قبلهن وبنسبة 
 9وعددهن  %9.5فئة األمهات اللواتي أجبن بعدم ضرورة المتابعة الدراسیة لألبناء وبنسبة 

   7وعددهن  %7.4أما الفئة الثالثة فهي فئة األمهات اللواتي أجبن بأحیانا نسبتهن
غالبیة أفراد العینة أجبن بضرورة المتابعة الدراسیة لألبناء التي تعتبرها األم من ضمن 

  . مسؤولیاتها ومن أسس التنشئة االجتماعیة السلیمة لألبناء والدور التربوي لها
  : توزیع العینة حسب إعادة األبناء لسنة دراسیة ُیبّین) 8(جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرارات السنة؟ أعاد من یوجد هل 

 32.6 31 نعم
 67.4 64 ال

 100.0 95 المجموع
  

من خالل الجدول السابق نالحظ انه یتكون من فئتین األولى وهي الفئة الغالبة وهي فئة      
من  64وعددهن  % 67,4بناء لم یعیدوا السنة الدراسیة ونسبتهن األمهات اللواتي لدیهن أ

اما الفئة الثانیة وهن األمهات اللواتي عندهن أبناء أعادوا السنة الدراسیة ,مجموع أفراد العینة 
  .من مجموع افراد العینة 31وعددهن  % 32,6ونسبتهن 
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ذا راجع الى المتابعة الدراسیة فنالحظ أن أغلب األمهات أبنائهن لم یعیدوا السنة الدراسیة وه
لألبناء من طرف الوالدین وخاصة األم وبتوفیر الوسائل المساعدة على التحصیل الدراسي 

وقد ترجع هذه النسبة إلى . المرتفع كظاهرة دروس الدعم ووسائل تكنولوجیا التعلیم كاألنترنت
النقاط وكذلك التقویم  األسالیب السلبیة المتبعة في الحصول على العالمات كالغش وتضخیم

غیر الفعال ومحاولة الحد من التسرب المدرسي في سن مبكر كل هذا نتیجة تدهور 
  .المنظومة التعلیمیة 

  : توزیع العینة حسب تحصل األبناء على جوائز مدرسیةُیبّین ) 9(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات مدرسیة؟ جوائز على تحصل من األبناء من یوجد هل 

 69.5 66 نعم
 30.5 29 ال

 100.0 95 المجموع
  

یتكون الجدول من فئتین الفئة الغالبة هي فئة االمهات اللواتي تحصل ابنائهن على جوائز    
من أفراد العینة أما الفئة الثانیة فهي فئة األمهات  66وعددهن  % 69,5مدرسیة ونسبتهن 

  . 29وعددهن   % 30,5  نت النسبةاللواتي لم یتحصل أبنائهن على جوائز مدرسیة وكا
نجد أغلبیة األمهات لدیهن أبناء تحصلوا على جوائز مدرسیة وتعتبر كنوع من المكافأة 

للمتفوقین على المجهودات المبذولة والتي كانت نتیجة الكتسابه الدافعیة نحو التفوق وتحقیق 
ل تحفیز من طرف األسرة الذات وبالتالي تقدیر االخرین له وتعتبر الجوائز المدرسیة كعام

  .التربویة وخاصة المعلم 
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  :توزیع العینة حسب االهتمام لتحفیظ القرآن لألبناءُیبّین ) 10(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات الكریم؟ للقرآن بحفظهم تهتمین هل 

 86.3 82 نعم
 13.7 13 ال

 100 95 المجموع
ن من فئتین االولى وهي فئة األمهات اللواتي من خالل الجدول السابق نالحظ انه یتكو 

من مجموع أفراد  82وعددهن  % 86,3یهتمن بتحفیظ القرآن الكریم ألبنائهن ونسبتهن 
العینة اما الفئة الثانیة وهي فئة األمهات اللواتي ال یهتمن بتحفیظ القرآن الكریم ألبنائهن 

  .من مجموع أفراد العینة  13وعددهن  % 13,7ونسبتهن 
  .الحظ ان غالبیة األمهات یهمهن تحفیظ القرآن الكریم ألبنائهن ن

یساهم حفظ القرآن في تقویة ملكة الحفظ لدى الطفل وتنمیة القدرة على التركیز واالستیعاب 
ویساعد في تحصیله الدراسي وغرس القیم الدینیة واألخالق اإلسالمیة التي تحث على حب 

  .االجتماعیة العلم واالجتهاد والطموح والمشاركة
  :توزیع العینة حسب الحرص على التغذیة المناسبة لألبناءُیبّین ) 11(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات لألبناء المناسبة التغذیة على تحرصین هل

 90.5 86 نعم
 9.5 9 ال

 100.0 95 المجموع
  

فئة األمهات اللواتي  من الجدول نالحظ أنه یتكون من فئتین األولى وهي الفئة الغالبة   
من مجموع  86وعددهن % 90,5یحرصن على التغذیة المناسبة ألبنائهن بنسبة تقدر بــ 

العینة ، والفئة الثانیة وهي فئة األمهات اللواتي ال یحرصن على التغذیة المناسبة ألبنائهن 
  .أفراد من العینة  9وعددهن  % 9,5ونسبتهن 
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لى أن یكون الغذاء مناسب ألبنائهن، ألن القدرات نالحظ أن غالبیة األمهات یحرصن ع
العقلیة تحتاج إلى عناصر غذائیة معینة تساعد على الذاكرة و التركیز، فالبناء الجسمي للفرد  

مرتبط بالقدرة العقلیة والذهنیة له، ویمده بالطاقة لمختلف األنشطة الذهنیة مما یساعد على 
    .التركیز و الحفظ و الذاكرة القویة

  :توزیع العینة حسب الهدف من نجاح األبناء دراسیاُیبّین ) 12(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات ؟دراسیا أبنائك نجاح من كما هدف 

 55.8 53 طلب العلم
 25.3 24 المستوى االجتماعي
 9.5 9 المستوى المادي
 9.5 9 جمیع ما سبق

 100.0 95 المجموع
  

یتكون من أربع فئات، الفئة الغالبة وهي فئة األمهات اللواتي نالحظ في الجدول أنه     
  53وعددهن  % 55,8أجبن أن طلب العلم هو الهدف من نجاح أبنائهن دراسیا وبنسبة 

والفئة الثانیة وهي فئة األمهات اللواتي أجبن بأن الهدف من نجاح أبنائهن دراسیا هو 
، أما الفئة الثالثة وهي فئة األمهات 24و عددهن  % 25,3المستوى االجتماعي و بنسبة 

  % 9,5اللواتي أجبن أن الهدف من نجاح أبنائهن دراسیا هو المستوى المادي ونسبتهن 
  . 9وعددهن 

النسبة الغالبة من األمهات كان هدفهن من نجاح أبنائهن دراسیا هو طلب العلم وهذا نتیجة 
میة والتخلف واعتبار العلم معیارا للتطور المستوى الثقافي لألم لحمایة أبنائها من الجهل واأل

، إضافة إلى تنمیة الجانب ... ) االقتصادیة ، االجتماعیة ، ( والتقدم في كافة المجاالت
  .العقلي للطفل ودفعه نحو اإلبداع واالبتكار 
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  :عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الفرضیة األولى: ثانیا
   :سب التواصل بینها وبین أساتذة أبنائهاتوزیع العینة حُیبّین ) 13(جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرارات هل هناك تواصل مستمر بینك وبین األساتذة؟  
 51.6 49 نعم
 48.4 46 ال

 100.0 95 المجموع
  

یبین الجدول مدى التواصل المستمر بین األمهات وأساتذة أبنائهن فكانت الفئة الغالبة هي 
 51ن بأن هناك تواصل مستمر بینهن وبین أساتذة أبنائهن وبنسبة فئة األمهات اللواتي أجب

، أما الفئة الثانیة فأجبن بأنه لیس هناك تواصل مستمر بینهن وبین  49و عددهن  %
  .من مجموع أفراد العینة  46بعدد  % 48,4أساتذة أبنائهن و كانت النسبة 

هي فئة األمهات اللواتي یتواصلن نالحظ أن هناك تقارب بین نسبة الفئتین ، الفئة األولى و 
باستمرار مع أساتذة أبنائهن من أجل تبادل المعلومات الخاصة بسلوك الطفل داخل الصف 
و مساره الدراسي و نشاطاته و مهاراته و قدراته المعرفیة و متابعة حضوره و تبریر غیابه ، 

دف النجاح الدراسي، ومعرفة المشاكل التي تواجهه في بیئته المدرسیة وكل هذا من أجل ه
الفئة الثانیة و هي فئة األمهات اللواتي ال یتواصلن مع أساتذة أبنائهن بسبب ظروف أسریة 
مختلفة و خصوصا بالنسبة للمرأة الماكثة في البیت إذ تستعمل وسائل أخرى عبر أقرانه من 

یساعد على األصدقاء و األقارب ، و غیرها ، فالتعاون و التكامل بین األسرة و المدرسة 
  .    تحقیق األهداف التربویة و العلمیة
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  :توزیع العینة حسب السؤال عن سلوك األبناء داخل القسمُیبّین ) 14(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات   هل تسألین عن سلوك أبنائك داخل القسم؟

 70.5 67 نعم
 16.8 16 ال

 12.6 12 احیانا
 100.0 95 المجموع

     
من الجدول أعاله یبین لنا مدى اهتمام األمهات بالسؤال عن سلوك أبنائهن داخل القسم    

و عددهن  % 70,5فكانت الفئة الغالبة وهي فئة األمهات اللواتي أجبن بـ نعم  وذلك بنسبة 

أما الفئة الثانیة هي فئة األمهات اللواتي أجبن بعدم السؤال عن سلوك أبنائهن داخل  67

 % 12,6أما الفئة الثالثة فأجبن بأحیانا و بنسبة  16عددهن  % 16,5بنسبة القسم و ذلك 

  . 12وعددهن 

األمهات اللواتي أجبن بنعم للسؤال عن أبنائهن داخل القسم، وذلك محاولة منها لتالفي 

المشاكل التي تواجه الطفل، ومعرفة نشاطاته الصفیة كالمشاركة والتجاوب واالنتباه والتركیز، 

اته المعرفیة و مؤهالته الدراسیة ، وكذا عالقته بالمعلم و جماعة الرفاق و خاصة وكذا قدر 

  .في سن المراهقة لما لها من أثر على االتجاه السلوكي و بناء الشخصیة 

  

  
  
 



 الدراسة نتائج ومناقشة البیانات وتحلیل عرض:           السادس الفصل
 

 ~105  ~  
 

   :توزیع العینة حسب معرفة أسباب ضعف عالمات األبناءُیبّین ) 15(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات   ئكهل تحاولین معرفة أسباب ضعف عالمات أبنا

 81.1 77 نعم
 18.9 18 ال

 100.0 95 المجموع
  

هي فئة األمهات اللواتي  % 81,1نالحظ من الجدول أن الفئة الغالبة و بنسبة 
، أما الفئة الثانیة و هي فئة  77یحاولن معرفة أسباب ضعف عالمات أبنائهن و عددهن 

 % 18,9معرفة أسباب ضعف عالمات أبنائهن بنسبة األمهات اللواتي أجبن بعدم محاولة 
  . 18و عددهن 

نالحظ أن غالبیة األمهات یحاولن معرفة أسباب ضعف عالمات أبنائهن والعوامل التي 
تؤدي إلى تدني الدرجات في المواد الدراسیة المختلفة لتدارك هذه المشكلة في االختبارات 

  .فع من عالمات األبناءالقادمة بتوفیر الوسائل و اآللیات التي تر 
   :توزیع العینة حسب طلبهن من األساتذة رفع عالمات األبناء ُیبّین) 16(جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرارات هل تطلبین من األساتذة رفع عالمات أبنائك؟  
 12.6 12 نعم
 77.9 74 ال

 9.5 9 احیانا
 100.0 95 المجموع

     
  : ه یتكون من ثالث فئات من خالل الجدول نالحظ بأن    

الفئة األولى وهي الفئة الغالبة فئة األمهات اللواتي أجبن بعدم طلبهن من أساتذة أبنائهن برفع 
أما الفئة الثانیة وهي فئة األمهات اللواتي  74وعددهن   %77,9عالماتهم وذلك بنسبة 

 12وعددهن   %12,6أجبن بأنهن یطلبن من أساتذة أبنائهن برفع عالماتهم وذلك بنسبة 
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 %9,5أما الفئة الثالثة وهي فئة  األمهات اللواتي أجبن على نفس السؤال بأحیانا ونسبتهن 
  .9وعددهن 

  :توزیع العینة حسب الطلب من األساتذة تقدیم دروس الدعم لألبناءُیبّین ) 17(جدول رقم 

   النسبة التكرارات هل تطلبین من أساتذة أبنائك تقدیم دروس الدعم لهم؟  
 المئویة

 27.4 26 نعم
 56.8 54 ال

 15.8 15 احیانا
 100.0 95 المجموع

  
یطلبن من  من خالل الجدول نالحظ أن أعلى نسبة هي فئة األمهات اللواتي ال

أما الفئة الثانیة  54وعددهن %56,8أساتذة ابنائهن تقدیم دروس الدعم لهم وذلك بنسبة 
تذة أبنائهن تقدیم دروس الدعم لهم أو ذلك بنسبة وهي فئة األمهات اللواتي یطلبن من أسا

أما الفئة الثالثة وهي فئة األمهات اللواتي أجبن على السؤال بأحیانا  26وعددهن  27,4%
  .15وعددهن  %14,8ونسبتهن 

نالحظ أن النسبة األعلى من األمهات، ال تطلب من أساتذة أبنائها تقدیم دروس الدعم لهم 
تعلیمیة أخرى خاصة مع التسارع في المعلومات والتغیر االجتماعي  وهذا راجع لتوفر وسائط

والتربوي، فأصبحت الخدمات المقدمة عبر مواقع اإلنترنت تشكل عامل مهم للمساعدة 
  . الدراسیة خاصة ما یقدمه من بحوث و مراجع وحولیات ونماذج الختبارات مع الحل
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  :اد الصعوبة في فهم المناهج التربویةتوزیع العینة حسب إیجُیبّین ) 18(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات هل تجدین صعوبة في فهم المناهج التربویة؟  

 28.4 27 نعم
 23.2 22 ال

 48.4 46 احیانا
 100.0 95 المجموع

  
صعوبة من خالل الجدول نالحظ أن الفئة الغالبة هي األمهات اللواتي یجدن أحیانا 

أما الفئة الثانیة فهي  46وعددهن  %48,4علیمیة لألبناء و ذلك بنسبة في فهم المناهج الت
األمهات اللواتي أجبن بنعم في إیجاد الصعوبة في المناهج التربویة لألبناء ونسبتهن  فئة

، أما الفئة الثالثة وهي فئة األمهات اللواتي أجبن بال أي ال یجدن 27وعددهن  28,4%
  .22وعددهن  %23,2لألبناء ونسبتهن  صعوبة في فهم المناهج التربویة

هناك عدة عوامل تؤثر في المتابعة الدراسیة لألبناء والتي نذكر منها الصعوبة في فهم 
المناهج التربویة، ویرجع هذا إلى المستوى التعلیمي لألم وعالقته بتباین و التغیر في المناهج 

بعة خاصة مع األبناء المتمدرسین التربویة ، حیث أن المستوى التعلیمي لألم یؤثر في المتا
في المرحلتین المتوسط والثانوي، لذا یلجأن بعض األمهات إلى وسائل مساعد لتخطي هذا 

  .العائق
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   :عالقة لقاء األم بأساتذة أبنائها بإعادة السنة الدراسیة لهم ُیبّین) 19(جدول رقم 
  هل التقیت بأساتذة أبنائك ؟

 هل یوجد من أعاد السنة
 المجموع ال نعم

 31 17 14 ت نعم
 % 14.7% 17.9% 32.6% 

 64 19 45 ت ال
 % 47.4% 20.0% 67.4% 

 95 36 59 ت المجموع
 % 62.1% 37.9% 100.0% 

              
 مستوى المعنویة درجة الحریة المحسوبة 2قیمة كا

5.613  1 0.018 
  

األمهات اللواتي التقین بأساتذة أبنائهن و من خالل الجدول نالحظ أن النسبة العالیة هي فئة 
 45و عددهن  % 47,4عالقتها بعدم إعادة السنة الدراسیة من طرف األبناء و ذلك بنسبة 

أما الفئة الثانیة و هي فئة األمهات اللواتي لم یلتقین بأساتذة أبنائهن و عالقة ذلك بعدم  
، أما فئة األبناء الذین  19ددهنو ع % 20إعادة األبناء للسنة الدراسیة و ذلك بنسبة 

أعادوا السنة و عالقتها بلقاء أمهاتهن بأساتذتهم أم ال فإن النسبة العالیة كانت في عدم لقاء 
و النسبة  % 17,9األمهات مع األساتذة و عالقتها بإعادة األبناء للسنة الدراسیة بنسبة 

ألساتذة و عالقتها بإعادة السنة األدنى في هذا الجدول هي نسبة األمهات اللواتي التقین با
  . % 14,7لألبناء 

إن اللقاء المستمر بین األم وأساتذة أبنائها یساعد األم في االطالع على مسارهم الدراسي 
وسلوكهم و نوعیة العالقة التي تربط أبنائها  بأساتذتهم و البیئة المدرسیة بصفة عامة ، كما 

أبنائها یبین لها ما مدى تفاعل االبن داخل الصف أن للتواصل المستمر بین األم و أساتذة 
الدراسي من مشاركة او نوعیة سلوكه ، و مدى انتباهه و تركیزه مما یكون لدیها عن نشاط 

األبناء داخل الصف أو حتى المدرسة و بذلك تستطیع أن تتفادى مشاكل قد یقع فیها أبنائها 
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هم من خالل أساتذتهم أو إدارة المدرسة ، كما یمكنها التعرف على رفاق أبنائها و سلوكیات
ألن جماعة الرفاق تعتبر كعامل مهم في نوعیة التحصیل الدراسي ، فهي تساهم في إكساب 
األبناء السلوكیات السلبیة أو االیجابیة خاصة في سن المراهقة أي في المرحلتین الدراسیتین 

ة من خالل اللقاءات مع األساتذة المتوسطة و نهایة المرحلة االبتدائیة، فالمتابعة الدراسی
تشكل بعدا هاما في تجنب الكثیر من المشاكل والعوائق التي تؤدي إلى ضعف التحصیل 

الدراسي وبذلك إلى الرسوب أو الفشل أو إعادة السنة الدراسیة ومع التكرار لإلعادة یؤدي إلى 
  .التسرب المدرسي 

ن طرف األم بالمستوى مات األبناء معالقة معرفة أسباب ضعف عال ُیبّین) 20(جدول رقم
  :الدراسي لهم

  هل تحاولین معرفة أسباب
  ؟ضعف عالمات أبنائك  
 المستوى الدراسي لألبناء

 المجموع ال نعم

 21 9 12 ت ضعیف
 % 12.6% 9.5% 22.1% 

 37 7 30 ت متوسط
 % 31.6% 7.4% 38.9% 

 29 1 28 ت جید
 % 29.5% 1.1% 30.5% 

 8 1 7 ت جید جدا
 % 7.4% 1.1% 8.4% 

 95 18 77 ت  المجموع  
 %  81.1% 18.9% 100.0% 

          
  مستوى المعنویة  درجة الحریة  المحسوبة 2قیمة كا

12.570 3 0.006   

من خالل الجدول نالحظ أن النسبة العالیة هي فئة األمهات اللواتي یحاولن معرفة      
بالمستوى الدراسي المتوسط لهم وذلك بنسبة  أسباب ضعف عالمات ابنائهن وعالقتها
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من مجموع أفراد العینة وقریبة منها نسبة األمهات اللواتي یحاولن  30وعددهن  31,6%
معرفة أسباب ضعف عالمات أبنائهن وعالقتها بالمستوى الدراسي الجید لألبناء وذلك بنسبة 

 .من أفراد العینة  28وعددهن  29,5%

تي ال یحاولن معرفة أسباب ضعف عالمات أبنائهن وعالقتها بالمستوى أما فئة االمهات اللوا
الدراسي لهم هي النسب االضعف في هذا الجدول وتكون مرتفعة في هذه الفئة بارتباطها 

  .من مجموع أفراد العینة 9وعددهن  %9,5بالمستوى الدراسي الضعیف لألبناء وتبلغ 

ین االسرة والمدرسة هو نشاط تشاركي من خالل الجدول نالحظ أن التواصل التربوي ب
للحصول على المعلومات الخاصة باألبناء ویعد هذا التواصل من اآللیات لمعرفة سلوك 

األبناء داخل البیئة المدرسیة والنتائج الدراسیة ، من بینها العالمات و الدرجات في مختلف 
مهات تدارك ألاولتحاول ؤدي الى ضعف العالمات المواد الدراسیة و معرفة األسباب التي ت

هذا الضعف واستدراكه في االختبارات التالیة ، مع العلم أن اكبر نسبة من المستوى الدراسي 
ألبنائهن هو المتوسط والنسبة الثانیة هي المستوى الجید ، ولتفادي الحصول على العالمات 

هتمام بهذه المواد الضعیفة لألبناء في بعض المواد الدراسیة أوكلها تحرص االمهات على اال
بوسائل الدعم كالدروس الخصوصیة فیها ،والتكثیف في المراجعة في أوقات االختبارات ، 

ومن أسباب ضعف العالمات عدم اهتمام التلمیذ بهذه المواد ویرجع ذلك الى العوامل العقلیة 
ئل لوساكالذكاء وعدم التركیز أو النفسیة نقص الدافعیة وتأثیر شخصیة أستاذ المادة أو ا

                                                                                       .           . والطرق التعلیمیة الخاصة بها
وبتحسین العالمات والدرجات في المواد الدراسیة للتلمیذ یؤدي الى تحسین مستوى التحصیل 

  .الدراسي لهم
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ن ة طلب األمهات من األساتذة تقدیم دروس الدعم ألبنائهعالق ُیبّین) 21(جدول رقم 
  :بحصولهم على جوائز مدرسیة

  هل تطلبین من أساتذة أبنائك 
  ؟تقدیم دروس الدعم لهم

  هل یوجد من األبناء 
 من تحصل على جوائز مدرسیة 

 المجموع احیانا ال نعم

 66 4 42 20 ت نعم
% 21.1% 44.2% 4.2% 69.5% 

 29 11 12 6 ت ال
% 6.3% 12.6% 11.6% 30.5% 

 95 15 54 26 ت المجموع
% 27.4% 56.8% 15.8% 100.0% 

 مستوى المعنویة درجة الحریة المحسوبة 2كاقیمة             
15.397 2 0.000 

  
من خالل الجدول نالحظ أن النسبة العالیة هي فئة األمهات اللواتي ال یطلبن من      

م دروس الدعم لهم و عالقتها بحصول األبناء على جوائز مدرسیة وذلك أساتذة أبنائهن تقدی
من مجموع أفراد العینة ، أما األمهات اللواتي یطلبن من  42وعددهن  % 44,2بنسبة 

  األساتذة تقدیم دروس الدعم ألبنائهن وعالقته بحصولهم على الجوائز فكانت نسبتهن
  . 20و عددهن  % 21,1

تي لم یتحصل أبنائهن على جوائز مدرسیة نجدها مرتبطة بنسبة عالیة أما فئة األمهات اللوا
 % 12,6بفئة األمهات اللواتي لم یطلبن من األساتذة تقدیم دروس الدعم لهم و بنسبة 

وتقاربها في النسبة فئة األمهات اللواتي یطلبن أحیانا من األساتذة تقدیم دروس الدعم 
  . % 11,6ز مدرسیة وذلك بنسبة ألبنائهن وعدم تحصل األبناء على جوائ

من خالل الجدول، نالحظ أن تدني المستوى التحصیلي الدراسي لألبناء متعلق بعوامل عدة  
، ومنها ) األسریة و المدرسیة ( منها الفیزیولوجیة والنفسیة والعقلیة واالجتماعیة والبیئیة 
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ة لدراسة أبنائها رفع المستوى الخاص بالتلمیذ وأخرى متعلقة باألسرة ، و تحاول األم المتابع
التحصیلي لهم بآلیات وطرق مختلفة ومنها الطلب من أساتذة أبنائها تقدیم دروس الدعم لهم 

في المواد التي یكون فیها التلمیذ ضعیف ، و قد تبرز العوائق الخاصة بأبنائها التي تحد من 
التشویش في االنتباه  التحصیل كحالة نقص التركیز في الصف الدراسي أو نقص الذكاء أو

و كالعائق الصحي مثل نقص البصر، تحاول األم المتابعة لدراسة أبنائها أن تطلب من 
األساتذة تقدیم دروس الدعم لهم في المدرسة أو خارجها ألن هذا ینمي اإلدراكیة في المواد 

ما یجد  التي یالقي فیه نقصا و یساعد على الفهم و یعزز طرح األسئلة من قبل التلمیذ في
فیه صعوبة و بالتالي یتمكن من تخطي المعیقات التي تحول دون الحصول على نتائج جیدة 

في هذه المواد و یؤدي ذلك إلى التحصیل الدراسي الجید أو حتى إلى المراتب األولى في 
الصف أو المدرسة و منه یكافأ التلمیذ على مجهوداته و إنجازاته الدراسیة ویتحصل على 

  . لمدرسیةالجوائز ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



 الدراسة نتائج ومناقشة البیانات وتحلیل عرض:           السادس الفصل
 

 ~113  ~  
 

لألم مع المستوى عالقة صعوبة فهم المناهج التربویة بالنسبة  ُیبّین) 22(جدول رقم 
  :الدراسي لألبناء

  هل تجدین صعوبة في
  فهم المناهج التربویة؟ 

 المستوى الدراسي لألبناء
 المجموع احیانا ال نعم

 21 8 4 9 ت ضعیف
% 9.5% 4.2% 8.4% 22.1% 

 37 14 6 17 ت متوسط
% 17.9% 6.3% 14.7% 38.9% 

 29 19 9 1 ت جید
% 1.1% 9.5% 20.0% 30.5% 

 8 5 3 0 ت جید جدا
% 0.0% 3.2% 5.3% 8.4% 

 95 46 22 27 ت المجموع
% 28.4% 23.2% 48.4% 100.0% 

 مستوى المعنویة درجة الحریة المحسوبة 2قیمة كا                  
19.982  20 6 0.003 

  
إیجاد  بأحیانا في ن خالل الجدول نالحظ ان النسبة العالیة هي فئة االمهات اللواتي أجبنم

صعوبة في فهم المناهج التربویة وعالقتها بالمستوى الدراسي لألبناء الجید وذلك بنسبة 
، أما الفئة الثانیة هي فئة األمهات اللواتي وجدن من مجموع افراد العینة 19عددهن و  20%

فهم المناهج التربویة وعالقتها بالمستوى الدراسي لألبناء المتوسط وذلك بنسبة صعوبة في 
وتقاربها في النسبة نسبة المستوى الدراسي المتوسط لألبناء وعالقتها باألمهات  19,9%

اللواتي أجبن بأحیانا في إیجاد الصعوبة في فهم المناهج التربویة ، اما الفئات االضعف في 
مهات اللواتي أجبن بنعم وعالقتها بالمستوى الدراسي لألبناء الجید والجید الجدول هي فئة اال
،أما في فئة األبناء ذوي المستوى الدراسي الضعیف نجد  %1,1و %0جدا وذلك بنسب 

 . %9,5أعلى نسبة في عالقتها باألمهات التي اجبن بنعم في فهم المناهج وذلك بنسبة 
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ة األمهات اللواتي یجدن صعوبة في فهم المناهج من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسب
التربویة لألبناء وهي الفئة الغالبة مع المستوى الجید لألبناء فنالحظ أن تغیر المناهج التربویة 

شكل عائق مهم في المتابعة الدراسیة لألبناء من قبل األم على الرغم من أن أغلبیة أفراد ی
جامعي لكن مع ذلك تحاول األم التغلب على هذا العینة مستواهم الدراسي هو المستوى ال

العائق بأسالیب وطرق متعددة كاستعمال األنترنت أو االستعانة بأحد أفراد األسرة أو 
  .القوامیس والمراجع خاصة في المواد اللغویة 

ویؤدي ذلك ،ر في المناهج یتغی إلىاإلصالحات المتكررة في المنظومة التربویة یؤدي إن 
ها یدرسون في ؤ ، ونخص بالذكر إذا  كان أبنامع ما تلقته األم في تعلیمها  التباین إلى

ن الفئة الثانیة والثالثة من أفراد العینة مستواهن أالمرحلة المتوسطة أو الثانویة ، مع العلم 
من األمهات أجبن  %17ونسبة  %24,2التعلیمي ابتدائي ومتوسط بنسب متساویة وهي 

فهم المناهج التربویة وكان المستوى الدراسي لهم هو متوسط كما بنعم في إیجاد صعوبة في 
قررن بأنهن یجدن أحیانا الصعوبة في فهم أ %20سبق ذكره فإن النسبة العالیة وهي 

ومحاولة منهن لبلوغهم  هنالمناهج التربویة ولكن بالحرص والمتابعة الدراسیة لألبناء من قبل
 یلجأن  حیث  الیة أبنائهن مستواهم الدراسي جیدغلمستوى تحصیلي جید وهي نسبة الفئة ال

  . افهنهدأخیارات متعددة لتحقیق  إلى
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 :لفرضیة األولىالجزئي لستنتاج اال
أن التواصل بین األم والمدرسة له  من خالل نتائج الجداول تأكد تحقق الفرضیة األولى    

  .أثر ایجابي على التحصیل الدراسي لألبناء
للمتابعة الدراسیة لألبناء، وخاصة مع التغیر االجتماعي اصل التربوي كآلیة یعتبر التو   

والثقافي للمجتمع و الذي أثر في بناء األسرة ووظائفها الذي مكن المرأة من اكتساب أدوار 
  .اجتماعیة و تربویة أخرى في تنشئة األبناء ومن بینها المتابعة الدراسیة لهم

ائل المتابعة الدراسیة، بین األم العاملة واألم الماكثة بالبیت لكن تتباین مفاهیم ومبادئ ووس
وبما أن أغلب أفراد عینتنا من أمهات غیر عامالت، فهذا لم یمنعهن من التواصل مع البیئة 

و حتى أصدقائهم ولكن بوسائل تختلف عن ما  إداریینالمدرسیة ألبنائهن من معلمین و 
لتبادل  االتربوي و المتمثلة في اللقاء بأساتذة أبنائه توظفه األم العاملة من آلیات التواصل

المعلومات و المعطیات عن سلوك األبناء داخل المدرسة وخاصة في الصف الدراسي، وعن 
وتفاعلهم الصفي و معرفة عالقاتهم االجتماعیة داخل  اإلدراكیةمعرفة نشاطاتهم المعرفیة و 

  . وغیرهم معلمیهأو م مالمؤسسة التربویة أو خارجها مع زمالئه
وج ال یقتصر لخر وٕان كان هذا ا( قد تستغل األم العاملة خروجها من المنزل بهدف العمل

الیة عفان، لالستفسار عن بعض ما یواجه الطفل من مشاكل وعوائق دراسیة )على األم فقط
ونفسیة واجتماعیة من خالل اللقاءات الشخصیة بمعلمیه كمعرفة أسباب ضعف عالماته 

اركته في األنشطة الصفیة و اضطراب عالقاته االجتماعیة، محاولة منها إیجاد وعدم مش
  .الحلول المناسبة لهذه المشاكل ولتحقیق النمو السلیم للطفل في مختلف جوانب شخصیته 

وكنموذج آخر من األمهات هي األم الماكثة بالبیت والتي تجد نوعا من الصعوبة في 
لتواصل المدرسي لكنها تصوغ بدائل أخرى لرفع مستوى ونوعیة المتابعة الدراسیة ألبنائها، وا

  المتابعة والتي نذكر منها وسائل االتصال التكنولوجیة الحدیثة كالهاتف 
واإلنترنت، وعبر وسائط االتصال المدرسیة، كدفتر المراسلة و التقاریر المدرسیة و النتائج 

  .الدراسیة وعالمات االختبارات
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  لتي تحصلنا علیها من البحث المیداني نجد أن نسبة من األمهات ومن خالل المعطیات ا
یحاولن تدارك التأخر الدراسي و الضعف في المستوى  % 21,1ال بأس بها و تقدر بـ 

التعلیمي ألبنائهن بالطلب من أساتذة أبنائهن تقدیم دروس الدعم لهم، وهذا كوسیلة تتضمنها 
ني المستوى االقتصادي لألسرة وعدم تمكنها من دفع المتابعة الدراسیة، قد نرجع هذا إلى تد

مستحقات الدروس الخصوصیة خارج المدرسة، ولكن النسبة الغالبة من األمهات أجبن بأنهن 
ال یطلبن من األساتذة تقدیم دروس الدعم لألبناء ، یرجع هذا إلى المستوى التعلیمي لألم 

ر مستحقات الدروس الخصوصیة خاصة والمستوى االقتصادي لألسرة و التي بمقدورها توفی
لألبناء المتمدرسین في     وبنسبة اقل لألبناء المتمدرسین في الطورین المتوسط والثانوي

ونسبة األمهات اللواتي لدیهن أبناء یدرسن في هذه المرحلة هي النسبة  ،الطور االبتدائي
یة المتكررة، والتي تفرز وارتباطه بمستواها التعلیمي التربو  % 53,7المرتفعة والتي تبلغ 

مناهج جدیدة ومختلفة تماما عم تناولته األم في الجامعي وارتفاع نسبتهن في أفراد عینة 
ذات  األمهاتو لكن تبقى والتأثیر على نوعیة المتابعة ، % 39,7بحثنا والتي تبلغ 

لهن خاصة  المستویین التعلیمیین المتوسط و الثانوي تشكل المتابعة الدراسیة لألبناء هاجس
  .مشوارها الدراسي اإلصالحاتبالنسبة للطورین المتوسط والثانوي من جراء 

ورغم الصعوبات المتعددة التي تشكل حاجزا للمتابعة الدراسیة لألبناء من طرف األم، فإن 
األم تبقى في إطار البناء الوظیفي لألسرة في ظل التغیرات االجتماعیة ، والدینامیة 

أن تعطي الكفاءة ، و الكفایة لدورها التربوي في التنشئة بنمطها الحدیث االجتماعیة تحاول 
و فعالیته لتحقیق الهدف األسمى للتربیة وهو تزوید المجتمع بأفراد ذوي كیان اجتماعي متزن 

 (ومتوافق مع روح الجماعة بتحقیق الحاجات المتعلقة بالجوانب المختلفة لألبناء 
  .                                   )جتماعیةاالنفعالیة، الدانیة، اوجالمعرفیة، الفیزیولوجیة، ال
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  :عرض و تحلیل و مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة: ثالثا
   :توزیع العینة حسب المكافأة لألبناء على اإلنجازات الدراسیة ُیبّین) 23(جدول رقم 

ة النسب التكرارات هل تكافئین أبناءك على انجازاتهم الدراسیة؟
 المئویة

 77.9 74 نعم
 4.2 4 ال

 17.9 17 احیانا
 100.0 95 المجموع

  
نالحظ من خالل الجدول أن النسبة المرتفعة هي فئة األمهات اللواتي أجبن بنعم  

أما الفئة الثانیة  74وعددهن  %77,9لمكافأة أبنائهن على إنجازاتهم الدراسیة وذلك بنسبة 
أحیانا لمكافأة أبنائهن على إنجازاتهم الدراسیة وذلك بنسبة هي فئة األمهات اللواتي أجبن ب

أما الفئة الثالثة وهي فئة األمهات اللواتي ال یكافئن أبنائهن على  17وعددهن  17,9%
  من مجموع أفراد العینة  4وعددهن  %4,2إنجازاتهم الدراسیة ونسبتهن 

هم الدراسیة تشجیعا لهم ولمزید من أغلب أفراد العینة أجبن بنعم لمكافأة أبنائهن على إنجازات
بذل مجهود مستمر وتمكینا لنجاحاتهم الدراسیة وتعتبر المكافأة بنوعیها المادیة والمعنویة 

  .التي تناسب سن الطفل كحافز لالهتمام بالدراسة 
توزیع العینة حسب مؤشر معاقبة األبناء إذا تحصلوا على عالمات ُیبّین ) 24(جدول رقم 

  :ضعیفة

 التكرارات اقبینهم إذا تحصلوا على عالمات ضعیفة؟هل تع
النسبة 
 المئویة

 71.6 68 نعم
 28.4 27 ال

 100.0 95 المجموع
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من خالل الجدول نالحظ أن النسبة الغالبة هي فئة األمهات اللواتي أجبن بنعم 
أما  68وعددهن  %71,6لعقوبة أبنائهن إذا تحصلوا على عالمات ضعیفة ودلك بنسبة 

ة الثانیة وهي فئة األمهات اللواتي أجبن بأنهن ال یعاقبن أبنائهن إذا تحصلوا على الفئ
  .من مجموع أفراد العینة 27وعددهن  %28,4عالمات ضعیفة ونسبتهن 

نالحظ أن النسبة األكبر من األمهات هي التي تقوم بمعاقبة أبنائها وذلك من باب االهتمام 
یصبح التعلیم ذا داللة بالنسبة للطفل بقدر ما یتأكد من هذا الذي تولیه األم لتعلیم أبنائها ، و 

  .  االهتمام ، ویختلف نوع العقاب من أم ألخرى 
توزیع العینة حسب مؤشر مقارنة األبناء بأقرانهم من األقارب  ُیبّین) 25(جدول رقم 
      . واألصدقاء

النسبة  التكرارات هل تحاولین مقارنتهم بأقرانهم من األصدقاء واألقارب؟
 المئویة

 64.2 61 نعم
 35.8 34 ال

 100.0 95 المجموع
  

من خالل الجدول یتضح أن الفئة الغالبة هي فئة األمهات اللواتي یحاولن مقارنة 
  مبحوث  61وعددهن  %64,2أبنائهم بأقرانهم من األصدقاء واألقارب وذلك بنسبة 

 من األصدقاء واألقارب أبنائهن بأقرانهم أما الفئة الثانیة هي فئة األمهات اللواتي ال یقارن
  .من مجموع أفراد العینة 34وعددهن  %35,8بنسبة 

هذا یعني أن أغلب األمهات یبدین اهتماما واضحا بنجاح أبنائهن دراسیا ، فیقمن بتنمیة روح 
  . المنافسة العلمیة لدیهم مما یزید في حبهم للدراسة و بالتالي تحصیل دراسي عالي

  



 الدراسة نتائج ومناقشة البیانات وتحلیل عرض:           السادس الفصل
 

 ~119  ~  
 

توزیع العینة حسب توفیر مكان خاص في المنزل لمراجعة ُیبّین ) 26(جدول رقم 
  .دروسهم

النسبة  التكرارات هل توفرین لهم مكانا خاصا في المنزل لمراجعة دروسهم؟
 المئویة

 83.2 79 نعم
 16.8 16 ال

 100.0 95 المجموع
  

یوفرن مكانا من خالل الجدول یتبین لنا أن الفئة الغالبة هي فئة األمهات اللواتي 
من مجموع  79وعددهن  %83,2خاصا لألبناء ولمراجعة دروسهم في المنزل وذلك بنسبة 

أفراد العینة أما الفئة الثانیة وهي فئة األمهات اللواتي ال یوفرن المكان الخاص في المنزل 
  .مجمع أفراد العینة 95من   %16,8وذلك بنسبة 

األبناء لدروسهم من اهتمامات األم وكجزء من یعتبر توفیر مكان خاص في المنزل لمراجعة 
المتابعة لهم لرفع المستوى التحصیلي لهم، بتوفیر الهدوء لهم في المكان الذي یدرسون فیه 

لتوفره على الظروف المالئمة للمراجعة وكما أن المكان الخاص لحفظ أدواتهم المدرسیة 
  .اتهم و حفظ دروسهمیسهل علیهم إیجادها عند الحاجة إلیها ، لیقوموا بواجب

توزیع العینة حسب الطلب من األبناء التنافس مع أصدقائهم من ُیبّین ) 27(جدول رقم 
  :أجل الحصول على المراتب األولى دراسیا

هل تحثینهم على التنافس مع أصدقائهم من اجل الحصول على المراتب 
 األولى؟

النسبة  التكرارات
 المئویة

 87.4 83 نعم
 12.6 12 ال

 100.0 95 لمجموعا
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من خالل الجدول السابق یتبین أن الفئة الغالبة وهي فئة األمهات اللواتي یحثن 
أبناءهن على التنافس مع أصدقائهم من أجل الحصول على المراتب األولى في الدراسة 

من مجموع أفراد العینة أما الفئة الثانیة أشرن إلى عكس  83وعددهن  %87,4وذلك بنسبة 
  .من المجموع  12وعددهن  %12,6بة ذلك وبنس

هذا یعني كما أشرنا سابقا اهتمام األم بالتحصیل الدراسي ألبنائها ببث روح المنافسة العلمیة 
لدیهم، والتي تدفع بالطفل لبذل مزید من المجهود لرفع مستواه الدراسي لنیل الجوائز الدراسیة 

  .كمكافأة على حصولهم للمراتب األولى
  : توزیع العینة حسب تخصیص مجال حواري لألبناءُیبّین  )28(جدول رقم 

 التكرارات هل هناك مجال حواري بینك وبین أبنائك؟
النسبة 
 المئویة

 93.7 89 نعم
 6.3 6 ال

 100.0 95 المجموع
  

من خالل الجدول نالحظ، أن النسبة الغالبة هي نسبة األمهات اللواتي یوفرن مجاال 
أما الفئة الثانیة هي فئة  89وعددهن   %  93,7هن وذلك بنسبة حواریا بینهن وبین أبنائ

  .من مجموع العینة  6وعددهن   % 6,3األمهات اللواتي ال یقمن بذلك و بنسبة 
نالحظ أن النسبة األكبر من األمهات یخصصن مجاال حواریا بینهن وبین أبنائهن اعتقادا 

  بأنفسهم و یشعرهم بالوجود االجتماعي منهن أن التعامل بهذا األسلوب معهم یمنحهم الثقة 
  .والقدرة على تحمل المسؤولیة ومن ثم المثابرة واالجتهاد و تحقیق النجاح 
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  :توزیع العینة حسب توفیر اإلنترنت في المنزل لألبناءُیبّین ) 29(جدول رقم 

النسبة  التكرارات هل توفرین لهم اإلنترنت في المنزل؟
 المئویة

 57.9 55 نعم
 42.1 40 ال

 100.0 95 المجموع
من األمهات یوفرن  % 57,9من الجدول السابق نالحظ أن الفئة الغالبة و بنسبة 

، أما الفئة الثانیة ال یوفرن اإلنترنت في المنزل  55األنترنت في المنزل ألبنائهن و عددهن 
  .من مجموع العینة  40وعددهن  % 42,1ألبنائهن وبنسبة 

ألمهات یحرصن على توفیر اإلنترنت ألبنائهن باعتبارها من الوسائط یتضح إذن أن أغلب ا
  .التعلیمیة الحدیثة المساعدة على الدراسة وتوفر الجهد والوقت 

وبالمقابل نجد الفئة الثانیة من األمهات اللواتي أجبن بـ ال، ال یوفرن اإلنترنت في المنزل 
دخل األسرة، أو العدد الكبیر لألبناء ألبنائهن المتمدرسین، قد یرجع السبب في ذلك لضعف 

المتمدرسین، أو لخوف األم من النتائج السلبیة لإلنترنت على أبنائها،  وهناك من األسر من 
توفر مصاریف اإلنترنت ألبنائها خارج المنزل عند الحاجة إلیها في المجال الدراسي مثل 

  .الخ ..إنجاز البحوث 
  
  
  
  
  
  
  
  



 الدراسة نتائج ومناقشة البیانات وتحلیل عرض:           السادس الفصل
 

 ~122  ~  
 

  ة مدح األبناء على انجازاتهم الدراسیة بالمستوى الدراسي لهم  عالق ُیبّین) 30(جدول رقم 
  هل تمدحین أبناءك على

  انجازاتهم الدراسیة؟ 
 المستوى الدراسي لألبناء

 المجموع ال نعم

 ضعیف
   

 21 3 18 ت
% 18.9% 3.2% 22.1% 

 متوسط
   

 37 0 37 ت
% 38.9% 0.0% 38.9% 

 جید
   

 29 1 28 ت
% 29.5% 1.1% 30.5% 

 جید جدا
   

 8 1 7 ت
% 7.4% 1.1% 8.4% 

 95 5 90 ت  المجموع  
% 94.7% 5.3% 100.0% 

          

  مستوى المعنویة  درجة الحریة  المحسوبة 2قیمة كا
6.516 3 0.049   

  
نالحظ أن هناك عالقة بین نوع التحفیز المعنوي لألبناء من قبل  ،من خالل الجدول

مدح لهم على إنجازاتهم الدراسیة بالمستوى الدراسي لهم ذلك بنسبة األم والمتمثل في ال
مع المستوى الجید ، كما نالحظ أن نسب  %29,5مع المستوى المتوسط ونسبة  38,9%

األمهات اللواتي ال یمدحن أبنائهن وعالقتها بالمستوى الدراسي ضعیفة جدا وتكاد تنعدم كما 
 %3,2مرتبطة بالمستوى الدراسي الضعیف بنسبة  نالحظ أن النسبة العالیة في عدم المدح

 %18,9أما المستوى الدراسي الضعیف لألبناء وعالقته بالمدح على االنجازات كانت النسبة 
من  7والعدد  %7,4والمستوى الدراسي الجید جدا وعالقته بالمدح كانت النسبة  ،18والعدد 

  .مجموع أفراد العینة 
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ٕاشباع الحاجة للتعلم والمعرفة لم یكسب التلمیذ سلوك المثابرة و التحفیز المعنوي نحو التع   
  .رافدون االنحتحقیق الذات والتطور و 

منه االستمراریة في یشعر الطفل بتقدیر اآلخرین له واالهتمام به و  اإلطراءوبعبارات المدح و 
  .المدرسیة لبلوغه المستوى الجید منهبذل المجهودات 

نفوس مجهودات أبنائهن و أعمالهم و هذا یثیر الملل في هناك بعض األمهات تتجاهلن و 
قد یدفع ذلك درسي ال یدخل في مجال اهتمامهن و ذلك ألنهن یعتبرن أن العمل الماألبناء، و 

دافعیته نحو الدراسة لیصبح من بین الضعفاء بالطفل إلى خفض اهتمامه و مع مرور الوقت 
زن أبنائهن ولو بعبارات المدح واإلطراء ، لذلك على األمهات إن یحف في التحصیل الدراسي

    .لما لها من أثر في شخصیة الطفل
عالقة الحث على التنافس مع األصدقاء من أجل الحصول على  ُیبّین) 31(جدول رقم 

  المراتب األولى بالمستوى الدراسي 
  هل تحثینهم على التنافس مع أصدقائهم
  من اجل الحصول على

  المراتب األولى؟ 
 الدراسي لألبناءالمستوى 

 المجموع ال نعم

 21 7 14 ت ضعیف
% 14.7% 7.4% 22.1% 

 37 2 35 ت   متوسط
% 36.8% 2.1% 38.9% 

 29 3 26 ت  جید
% 27.4% 3.2% 30.5% 

 8 0 8 ت  جید جدا
% 8.4% 0.0% 8.4% 

 95 12 83 ت    المجموع
% 87.4% 12.6% 100.0% 

 

  مستوى المعنویة  یةدرجة الحر   المحسوبة 2قیمة كا
11.200 3 0.011   
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یتضح من الجدول أعاله العالقة بین حث األم أبناءها على التنافس مع األصدقاء من       
أجل الحصول على المراتب األولى و المستوى التحصیلي لهم حیث تؤكد أعلى نسبة أن 

تالف المستویات األمهات یحثن أبناءهن على التنافس من أجالل المراتب األولى على اخ
 12من مجموع أفراد العینة في حین  83لــ  % 87,4الدراسیة لألبناء كما توضحه نسبة 

  . % 12,6منهن صرحن بالنفي بنسبة 
وبعدد  % 36,8تتوزع اجابات نعم و ارتباط ذلك بالمستوى الدراسي المتوسط لألبناء بنسبة 

 % 27,4توى الدراسي الجید لألبناء و ال یبتعد عن هذه النسبة نسبة االرتباط مع المس 35
، كما نالحظ أن النسب األضعف في ارتباط عدم الحث على التنافس مع  26و بعدد 

  . األصدقاء من أجل المراتب األولى بالمستوى الدراسي لألبناء
یعتبر بث روح المنافسة لدى األطفال كعامل للتحفیز الخارجي نحو الدراسة ، و بذلك تقوم 

إطار المتابعة الدراسیة لألبناء بتعزیز روح المنافسة اإلیجابیة لهم ، و یؤدي هذا األمهات في 
إلى التنافس على المشاركة الصفیة و الحظي بمكافآت من طرف المعلم كعبارات الشكر و 

  .المدح و االطراء
وتكون المنافسة في المجال الدراسي برفع مستوى المشاركة داخل الصف و انجاز الواجبات 

أسرع وقت و الحفظ للمعلومات و بهذا یتكون لدى الطفل االهتمام بالدراسة و  درسیة فيالم
الدافع نحو النجاح و التفوق الدراسي فیخلق لدیه مزید من الرغبة في الحصول على الجوائز 

و المكافآت من طرف الوالدین أو المدرسة فیحسن من مستواه الدراسي بوسائل و طرق 
انا إلى اللجوء إلى طرق ملتویة و هذا الوجه السلبي للمقارنة مع أقرانه متعددة فقد یضطر أحی

  .من األصدقاء و األقارب من أجل التنافس الدراسي
لكن یمكن لألم بالمتابعة المستمرة لألبناء تجنب السلوكات السیئة التي قد یقعون فیها ، و 

معدل التحصیل الدراسي لهم تحاول تحدید المسار اإلیجابي و تفعیل البیئة المناسبة لرفع 
  .    وبذلك الحصول على مستوى دراسي عالي



 الدراسة نتائج ومناقشة البیانات وتحلیل عرض:           السادس الفصل
 

 ~125  ~  
 

  :عالقة توفر اإلنترنت في المنزل لألبناء بإعادة السنة الدراسیة ُیبّین) 32(جدول رقم 
  اإلنترنت هل توفرین لهم 

  في المنزل؟
 هل یوجد من أعاد السنة

 المجموع ال نعم

  31 17 14 ت  نعم
% 14.7% 17.9% 32.6% 

 64 23 41 ت  ال
% 43.2% 24.2% 67.4% 

 95 40 55 ت    المجموع
% 57.9% 42.1% 100.0% 

  

  مستوى المعنویة  درجة الحریة  المحسوبة 2قیمة كا
3.061  1  0.049  

  
أم حیث  55لـ  % 57,9من خالل الجدول نالحظ أن أعلى نسبة في المجموع هي 

لمنزل العالیة هي عالقة توفر األنترنت في المنزل تؤكد هذه النسبة على توفر اإلنترنت في ا
من مجموع أفراد  41و بعدد  % 43,2بعدم إعادة السنة الدراسیة لألبناء و ذلك بنسبة 

العینة ، أما الفئة الثانیة هي فئة توفر اإلنترنت في المنزل مع إعادة السنة الدراسیة لألبناء و 
قة بین عدم توفر اإلنترنت في المنزل مع و هي اقل من نسبة العال % 14,7ذلك بنسبة 

 24,2إعادة السنة أو عدم إعادتها و األعلى فیهما هي االرتباط مع عدم إعادة السنة بنسبة 
% .  

من خالل هذه النسب نالحظ أن توفر اإلنترنت في المنزل مع التسارع في المعلومات و 
كبة العالمیة كان البد من تداخل التغیر االجتماعي و التربوي و السعي وراء التنمیة و موا

التكنولوجیا و التعلیم مع بعضهما البعض فأصبحت الخدمات المقدمة عبر مواقع األنترنت 
تشكل عامل مهم للمساعدة الدراسیة خاصة ما یقدمه من بحوث و مراجع وحولیات ونماذج 

نزل الختبارات مع الحل مما اضطر ببعض األسر إلى توفیر خدمة اإلنترنت في الم
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الستغاللها من طرف األبناء في انجاز بحوثهم مثال في المرحلة المتوسطة و الثانویة و  
  ).الوسائط التعلیمیة ( أصبحت الوسائط التكنولوجیة كمكمل تعلیمي 

لكن توفر خدمة اإلنترنت في المنزل له إیجابیاته إذا كان خاضعا للرقابة الوالدیة بتجنب 
الدراسي و یساعد في انجاز البحوث والمراجعة وانجاز الواجبات المواقع الخارجة عن النطاق 

المدرسیة و التحضیر لالختبارات خاصة لتالمیذ المرحلتین المتوسطة و الثانویة ولكن توفر 
اإلنترنت في المنزل و استعمال األبناء لها خارج المجال الدراسي و بدون رقابة والدیة یعرض 

تي و هدر للمال و الوقت في المواقع غیر المفیدة و االهمال األبناء إلى االنحراف المعلوما
  .   الدراسي و الرسوب و بذلك اإلعادة لسنوات دراسیة

عالقة توفیر مكان خاص للمراجعة في المنزل لألبناء بحصولهم  ُیبّین) 33(ول رقم جد   
  :  على جوائز مدرسیة

  هل توفرین لهم مكانا خاصا في
  ؟المنزل لمراجعة دروسهم 
  هل یوجد من األبناء من

 ؟تحصل على جوائز مدرسیة 

 المجموع ال نعم

 66 6 60 ت  نعم
% 63.2% 6.3% 69.5% 

 29 10 19 ت  ال
% 20.0% 10.5% 30.5% 

 95 16 79 ت  المجموع  
% 83.2% 16.8% 100.0% 

  

  مستوى المعنویة  درجة الحریة  المحسوبة 2قیمة كا
9.275  1   0.002 

  ح الجدول أعاله العالقة ما بین توفیر األم مكان خاص لألبناء لمراجعة دروسهم یوض     
تؤكد على الحصول على جوائز عند   و حصولهم على جوائز مدرسیة إن أكبر نسبة من

من مجموع أفراد العینة ،  60و عدد  % 63,2توفیر مكان خاص للمراجعة في المنزل وهي 
 20 مراجعة مع عدم تحصلهم على جوائز كانت النسبةأما الفئة التي توفر مكان خاص لل

، أما فئة األمهات اللواتي ال یوفرن مكانا خاصا لمراجعة األبناء و عالقته  19وعددها  %
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أما عالقته بالحصول  10و عددهن  % 10,5بعدم حصولهم على الجوائز المدرسیة بنسبة 
من مجموع أفراد  6عددهن و  % 6,3على جوائز كانت النسبة األقل في الجدول و هي 

  .العینة 
من االسالیب و الطرق التي تتبعها األمهات في المتابعة الدراسیة ألبنائها خاصة األسرة ذات 

المستوى المادي الجید توفیر غرف خاصة ألبنائها مجهزة بوسائل و أثاث تبعث في نفس 
اكن المنظمة و المرتبة الطفل الهدوء و التركیز في الدراسة خاصة أثناء المراجعة ، فاألم

تنمي في الطفل حب النظام و المسؤولیة و تساعد على ایجاد أدواته بسهولة مما یساعده 
على المراجعة الجیدة للدروس ، و تخصیص مكان للمراجعة في البیت یكون خال من 

مشتتات االنتباه كاأللعاب ، و جهاز حاسوب یحتوي على العاب إلكترونیة فقط ، یعطي 
نوع من الهدوء و التركیز في دروسه و حل واجباته المدرسیة، كما أن أفراد األسـرة و الطفل 

خاصة األطفال الصغار غیر المتمدرسین یشكلون عامل معیق في التركیز و المراجعة ، و 
یكون المكان المخصص للمراجعة خال أیضا من التلفاز إذ یعتبر هذا األخیر عائقا على 

جعة الدروس فاالهتمام بأمور الطفل الدراسیة ینمي لدیه الدافعیة و التركیز و الحفظ و مرا
الرغبة في الدراسة ألن الطفل في هذه المرحلة بحاجة إلى مساندة األسرة و خاصة الوالدین 

فإذا لقي هذا االهتمام بدراسته یعزز لدیه السلوكات الدراسیة االیجابیة و بذلك یتجه نحو 
  .   لك إلى المكافأة المدرسیة و تحصله على الجوائزتحصیل دراسي مرتفع و یؤدي ذ
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  عالقة الحوار مع األبناء بالحصول على جوائز مدرسیة ُیبّین) 34(جدول رقم 
  هل هناك مجال حواري

  بینك وبین أبنائك؟ 
  هل یوجد من األبناء

 من تحصل على جوائز مدرسیة 

 المجموع ال نعم

 66 2 64 ت نعم
% 67.4% 2.1% 69.5% 

 29 4 25 ت ال
% 26.3% 4.2% 30.5% 

 95 6 89 ت المجموع
% 93.7% 6.3% 100.0% 

   
  مستوى المعنویة  درجة الحریة  المحسوبة 2قیمة كا

3.944  1  0.047   
من  89لـ  % 93,7یوضح الجدول أعاله أن أعلى نسبة في المجموع قدرت بـ  

جال حواري بین األم و أبنائها مجموع أفراد العینة و هي توضح العالقة بین وجود م
أم ممن  64وحصولهم أو عدم حصولهم على جوائز مدرسیة ، حیث تتوزع هذه النسبة إلى 

أكدن أن هناك مجال حواري بینهن و بین أبنائهن و عالقة ذلك بحصولهم على جوائز 
أم  ممن لم یتحصل أبنائهن على  25بعدد  % 26,3و إلى نسبة  % 67,4مدرسیة بنسبة 

جوائز المدرسیة مع توفر مجال حواري بینهن و بینهم ، أما عالقة عدم وجود مجال حواري ال
و  % 2,1مع تحصل األبناء على جوائز مدرسیة هي النسبة األضعف في الجدول و تبلغ 

  .من مجموع األمهات  2بعدد 
نها تلجأ األم المتابعة لدراسة أبنائها إلى تدعیم هذه المتابعة بخلق مجال حواري بی

وبین األبناء فبالحوار واالستماع إلى األبناء یستطیع االبن التعبیر عن أفكاره وطموحاته 
وقدراته ویشعره ذلك باالرتیاح ویحرره من الشحنات النفسیة الضاغطة التي یكون سببها 

بعض ظروف الحیاة المدرسیة وبتلقي الدعم الكافي من طرف الوالدین وخاصة األم باعتبارها 
إلى شخصیة الطفل ، یمكنه اإلبداع والفاعلیة في بیئته كما أن البیئة الحواریة األقرب 
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األسریة تمد الفرصة لالبن بأن یبرز المشاكل التي تواجهه في المدرسة أو حتى في الشارع 
ومن خالل الحوار المتبادل بینه وبین األم تحاول األم ترشیده إلى حلها ومساعدته على 

  . تخطیها
المجال الحواري فإن هذا یؤثر على نمو شخصیة الطفل وتؤدي به إلى االكتئاب وٕاذا انعدم 

  .واالنعزال و منها إلى األمراض النفسیة والسلبیة االجتماعیة 
بالحوار تستطیع األم تحدید المشاكل والهموم التي تواجه ابنها كالخوف المفرط وعدم االهتمام 

المعرفي لدیه، و من آلیات فن الحوار اإلصغاء بالدراسة، والصعوبات التي تعرقل االكتساب 
الجید واالنتباه أثناء الحوار وبث فیه قیمة الطموح واالبداع من خالل النماذج المتمیزة أو من 

خالل قصص المبدعین ویعزز فیه حب العلم والمعرفة ، كما أن للحوار دورا هاما في 
ه فن التعامل والبعد عن العنف اإلرشاد و التوجیه لحل المشاكل الصفیة للطفل واكساب

  ... )اللفظي ، الجسدي ( بأنواعه 
وتعتبر هذه اآللیة محفزا نحو الدراسة وبالتالي إلى التحصیل الدراسي المرتفع، والترغیب في 

  .       الحصول على الجوائز المدرسیة
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  :االستنتاج الجزئي للفرضیة الثانیة
لتحفیز المادي والمعنوي لألبناء من بالفرضیة الثانیة تجد أن اخالل النتائج الخاصة من    

فاألم . وبالتالي فان الفرضیة قد تحققت قبل لألم له األثر االیجابي في التحصیل الدراسي لهم
تلجأ إلى التحفیز بنوعیه كآلیة هامة في المتابعة الدراسیة لألبناء ولرفع المستوى التحصیلي 

  .لهم
من األمهات یكافئن أبنائهن على %  77.9دراسة نالحظ أن نسبة من خالل النتائج ال

منهن یمدحن أبنائهن تشجیعا لهم وتعزیزا للسلوك %  94.7انجازاتهم الدراسیة وبنسبة 
االیجابي في الدراسة ، الن من عوامل التحصیل الجید كالدافعیة والرغبة لتلبیة حاجات 

صیة الطفل،فتقوم األم بإثارة هذه الدافعیة نمائیة متعددة،ولتحقیق النمو المعرفي في شخ
والرغبة، أیضا بالمحفزات المادیة والتي تعطي نتائج مرتفعة لدى األبناء المتمدرسین في 

  .المرحلة االبتدائیة ، التي تعتبر كقاعدة أساسیة لالكتساب المعرفي للطفل
تعزیز السلبي دورا هاما كما أن للتعزیز االیجابي دورا مهما في التحفیز نحو الدراسة فان لل

كذلك، وذلك بأسلوب الحرمان من بعض االمتیازات التي تلجا إلیه األم كوسیلة منبهة لسلوك 
  .سلبي صادر عن الطفل للتراجع عنه أو تغییره

من األمهات یلجأن إلى التوبیخ كنوع من عقاب % 71.6كما أكدت نتائج الدراسة أن نسبة 
  .ضعیفة األبناء عند تحصلهم على عالمات

تجد األمهات صعوبة في التنشئة االجتماعیة لألبناء في سن المراهقة ،  فتؤثر على المتابعة 
الدراسیة لهم مع اعتبارات للمستوى الثقافي  واالقتصادي لألسرة، وكذلك المدرسة وجماعة 

الرفاق واإلعالم ومالهم من دور في تكوین شخصیة الطفل، فیكون الحوار األسري كاألسلوب 
األنسب  للمتابعة الجیدة من طرف األم الذي من خالله تحاول األم مساعدة األبناء في 

  . تجاوز المشاكل و العوائق التي تؤثر علیهم دراسیا واجتماعیا
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أما بالنسبة للتحفیز المادي كوسائل الدعم البیداغوجي، واالستفادة من التكنولوجیات الحدیثة 
التي ترفع المستوى التحصیلي لألبناء ، وهذا أكدته  في المجال الدراسي هي من العوامل

نتائج دراستنا بلجوء األمهات إلى هاته الوسائل كنوع من التشجیع والدفع البًناء إلى التفوق 
، باإلضافة إلى )الثانویة ،المتوسطة (الدراسي وخاصة لدى األبناء المتمدرسین في المرحلتین 

  .في المجال الدراسي  بث روح التنافس اإلیجابي مع األقران
وتوفیر مكان خاص للدراسة في المنزل یكسب التلمیذ القدر الكافي من التركیز والحفظ بعیدا 

عن مشتتات االنتباه والمذاكرة الجیدة وارتبط هذا المؤشر بحصول األبناء على الجوائز 
  % . 63.2المدرسیة في النتائج وبلغت النسبة 

فهي من %  83.2رورة متابعة األم  لدراسة األبناء بنسبة وكما بینت نتائج الدراسة إلى ض
ضمن مسؤولیات المرأة المعاصرة ، لذا تحاول األم سواء كانت عاملة أو ماكثة بالبیت بشتى 

األسالیب والوسائل التحفیزیة لتنمیة القدرات العقلیة والمهارات الذهنیة لألبناء إلكسابهم 
  .توى علمي عالي، وتحقیق توازن وتكیف  اجتماعيالرصید المعرفي الذي یؤهلهم إلى لمس
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  :عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الفرضیة الثالثة: رابعا
   .توزیع العینة حسب مساعدة األبناء في حل الواجب المدرسي ُیبّین)  35(جدول رقم 

  النسبة التكرارات هل تساعدین أبناءك في حل الواجب المدرسي؟
 المئویة 

 76.8 73 نعم
 23.2 22 ال

 100.0 95 المجموع
  

من خالل الجدول یبین لنا أن الفئة الغالبة هي فئة األمهات اللواتي یساعدن أبنائهن 
أما الفئة الثانیة هي فئة األمهات  73وعددهن  % 76,8في حل الواجب المدرسي و بنسبة 

  . 22عددهن  % 23,2اللواتي ال یساعدن أبنائهن في حل الواجب المدرسي بنسبة 
تضح أن الفئة األكبر من األمهات أجبن بأنهن یساعدن أبنائهن في حل الواجبات المدرسیة  ی

وقد یرجع ذلك إلى ارتفاع المستوى التعلیمي لعینة البحث، حیث وجدنا إن نسبة من لدیهن 
وهي أكبر نسبة في جدول توزیع العینة حسب المستوى التعلیمي  % 34,7مستوى جامعي 

للنجاح حیث تبسط األم إلبنها المسائل الصعبة علیه  اة تعتبر محفزلها ، وهذه المساعد
فتزیل بذلك القلق و الخوف الذي كثیرا ما یطبع نفسیة األبناء وبالتالي یجتهدون في دراستهم 

  .ویحققون تحصیال ال بأس به إن لم یكن جیدا أو أكثر
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بوسائل أخرى في حالة صعوبة  توزیع العینة حسب االستعانةُیبّین ) 36(جدول رقم 
  :الدروس

  النسبة التكرارات إذا وجدت صعوبة في فهم دروسهم هل تستعینین بوسائل أخرى؟
 المئویة 

 88.4 84 نعم
 11.6 11 ال

 100.0 95 المجموع
  

یالحظ من الجدول أن االمهات اللواتي یحاولن االستعانة بوسائل اخرى إذا وجدن 
، اما الفئة الثانیة هي  84وعددهن %  88,4هن وذلك بنسبة صعوبة في فهم دروس ابنائ

فئة االمهات اللواتي ال یستعن بوسائل أخرى إذا وجدن صعوبة في فهم دروس ابنائهن وذلك 
  .من مجموع العینة  11وعددهن  % 11,6بنسبة 

م فاألم تحاول بكل الوسائل أن تتابع دراسة أبنائها وقد تستعین بوسائل اخرى لفهم دروسه
ومنها االنترنت والقوامیس والمعاجم وكتب الدعم وكذلك افراد األسرة لتتمكن من فهم الدروس 

  .والمتابعة الجیدة لهم
توزیع العینة حسب االهتمام بتوفیر جو مناسب للمراجعة اثناء ُیبّین ) 37(جدول رقم 
  : االختبارات

 كراراتالت هل تهتمین بتوفیر جو مناسب للمراجعة أثناء االختبارات؟
  النسبة 
 المئویة

 90.5 86 نعم
 9.5 9 ال

 100.0 95 المجموع
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الفئة األولى وهي فئة : من خالل الجدول السابق نالحظ انه یتكون من فئتین وهما 
 %90,5األمهات اللواتي یهتمن بتوفیر جو مناسب للمراجعة أثناء االختبارات بنسبة 

 . من أفراد العینة  86وعددهن 
الثانیة وهي فئة األمهات اللواتي ال یهتمن بتوفیر الجو المناسب لمراجعة أبنائهن اما الفئة 

  .من مجموع أفراد العینة  9أي عددهن  %9,5أثناء االختبارات ونسبتهن
من خالل الجدول یتضح أن النسبة الغالبة من األمهات یهتمن بتوفیر الجو المناسب لألبناء 

تعتبر كآلیة لقیاس التحصیل والتقویم لذا یكون الحرص  اثناء االختبارات ألن هذه األخیرة
على هذه الفترة من المسار الدراسي لالبن له أهمیة كبیرة وأثر في التحصیل الدراسي فتوفیر 

الجو المناسب من مكان یتسم بالهدوء وخالي من المشوشات كالتلفاز ووسائل التواصل 
ة غیر المتمدرسین یعطي الفرصة االجتماعي، وحتى بعض أفراد األسرة كاإلخوة خاص

األكبر للتلمیذ على التركیز والحفظ وبالتكرار یرسخ المعلومات في ذهنه السترجاعها أثناء 
  . االختبارات 

فالمراجعة أثناء االختبارات تنشط الذاكرة قصیرة المدى وهذا ما یسعى إلیه غالبیة التالمیذ 
  .لحجز المعلومات الى أن ینتهي االختبار

توزیع العینة حسب المالحظة إن كان هناك فرق في عالمات ُیبّین ) 38(رقم جدول 
  : األبناء بعد مراجعتهن لدروس أبنائهن

  هل تالحظین أن هناك فرق في عالمات أبنائك
 النسبة المئویة التكرارات بعد أن تراجعي لهم دروسهم؟ 

 88.4 84 نعم
 11.6 11 ال

 100.0 95 المجموع
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نالحظ ان الفئة األولى وهي الفئة التي تالحظ ان هناك فرق في  من خالل الجدول
أما الفئة الثانیة  %88,4عالمات األبناء بعد ان تراجع لهم االمهات دروسهم وهي نسبة 

التي أجابت بال أي بأنها تالحظ عدم وجود فرق في عالمات األبناء بعد أن تراجع لهم األم 
  .11وعددهن  %11,6دروسهم وهي نسبة 

إن الحظت األم أن هناك فرق في عالمات أبناءها بعد أن تراجع لهم فهذا یحفزها على ف
المتابعة المستمرة لهم ألن االستمرار في المذاكرة والحفظ یمكن التلمیذ من ترسیخ المعلومات 

  .ویسهل علیه استرجاعها وقت االمتحان 
  ة الدراسیة لألبناء توزیع العینة حسب الصعوبة في المتابع ُیبّین) 39(جدول رقم 

  النسبة التكرارات هل تجدین صعوبة في المتابعة الدراسیة لألبناء؟
 المئویة 

 40.0 38 نعم
 22.1 21 ال

 37.9 36 احیانا
 100.0 95 المجموع

  
من خالل الجدول نالحظ أن الفئة الغالبة هي فئة االمهات التي یجدن صعوبة في 

، أما الفئة الثانیة ولیست بعیدة عن  38وعددهن  %40متابعة دراسة ابنائهن وذلك بنسبة 
  السابقة وهي فئة االمهات اللواتي أجبن بأحیانا في ایجاد الصعوبة في المتابعة وذلك بنسبة

، أما فئة األمهات اللواتي ال یجدن صعوبة في المتابعة كانت النسبة  36وعددهن  % 37,9
  .من مجموع افراد العینة  21وعددهن  22,1%

وترجع الصعوبة في المتابعة لعدة عوامل منها المتعلقة باألبناء كنقص الذكاء او اللعب أو 
حتى سن المراهقة وعدم االمتثال ألوامر األم فأغلب األمهات أقررن بإیجاد هذه الصعوبة أو 
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وكذلك عامل المناهج التربویة المتغیرة ، كما أن لمسؤولیة األم داخل المنزل وخارجه  ،أحیانا
  .حد من المتابعة الجیدة لهم ت

في حین أن األمهات اللواتي أقررن أنهن ال یجدنا الصعوبة في المتابعة فهذا راجع للمستوى 
وخاصة إذا كان  %35التعلیمي العالي لهن ، كانت نسبة األمهات الجامعیات تقترب من 

یهن المتابعة الدراسیة هناك عالقة بالمرحلة االبتدائیة التي ینتمي إلیها أبنائهن مما یسهل عل
.  

   : توزیع العینة حسب نوع صعوبة المتابعة الدراسیة لألبناء ُیبّین) 40(جدول رقم 

 التكرارات ماهي هذه الصعوبات؟) نعم أو أحیانا(إذا كانت اإلجابة ب
  النسبة 
 المئویة

 34.7 33 تغیر المناهج التربویة
 31.6 30 اعیةواالجتم) االنفعالیة(العوامل العقلیة والنفسیة
 33.7 32 )بالنسبة لألم(صراع األدوار 

 100.0 95 المجموع
  

من خالل الجدول تتضح لنا العوامل التي تشكل عائقا في المتابعة الدراسیة لألمهات 
المتعددة وكلها بنسب متقاربة جدا فكان عامل تغیر المناهج التربویة هو اعلى نسبة ب 

وعددهن  %33,7ع األدوار بالنسبة لألم فكان بنسبة ، اما عامل صرا 33والعدد  34,7%
من مجموع أفراد العینة أما الفئة الثالثة وهي العوامل المتعلقة باألبناء منها العقلیة  32

  من مجموع افراد العینة 30وعددهن  %31,6والنفسیة و االجتماعیة بنسبة 
لألبناء من طرف األم بنسب نالحظ أن العوامل الثالثة كلها تؤثر على المتابعة الدراسیة 

متقاربة، فتغیر المناهج التربویة یشكل عائقا في المتابعة الدراسیة خاصة اذا كان المستوى 
التعلیمي لألم متوسط او ثانوي وحتى ابتدائي فالمتابعة المتعلقة باألبناء في المرحلتین 

المسؤولیات لألم المتوسط والثانوي تصبح صعبة نوعا ما ، أما العامل الثاني هو تعدد 
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خاصة إذا كانت عاملة فإن ذلك یشكل عائقا في المتابعة ، فالمسؤولیة األسریة واألعمال 
المنزلیة تؤثر على نوع المتابعة خاصة إذا كان عدد األبناء في األسرة مرتفع، أما العامل 

وعدم المیول  الثالث المتعلق باألبناء كالعوامل العقلیة والنفسیة منها نقص الذكاء والدافعیة
نحو بعض المواد الدراسیة، كما أن للبیئة المدرسیة دور في المتابعة واالتصال التربوي بین 

المعلم والتلمیذ داخل الصف الدراسي له  األثر في الدافعیة نحو التعلم ،كما یعتبر عامل 
عائقا امام السن كسن المراهقة لألبناء المتمدرسین في المرحلتین األخیرتین من التعلم یشكل 

المتابعة الدراسیة لألم من خالل عدم االمتثال وتقبل أوامر األم ،كما أن لجماعة الرفاق 
الدور المؤثر في شخصیة االبن ومنه التأثیر في التعلیم والمسایرة والمتابعة الدراسیة من 

  .طرف األم 
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ة والمستوى الدراسي العالقة بین حث األبناء على المراجعة الیومی ُیبّین) 41(جدول رقم 
    :لهم

  هل تحثین أبناءك على المراجعة
  الیومیة للدروس؟

 المستوى الدراسي لألبناء
 المجموع ال نعم

 21 8 13 ت ضعیف
% 13.7% 8.4% 22.1% 

 37 3 34 ت متوسط
% 35.8% 3.2% 38.9% 

 29 4 25 ت جید
% 26.5% 4.2% 30.5% 

 8 0 8 ت جید جدا
% 8.4% 0.0% 8.4% 

 95 15 80 ت المجموع
% 84.3% 15.8% 100.0% 

 مستو المعنویة   درجة الحریة   المحسوبة 2قیمة كا       
13.366a 6 0.038 

  
من خالل الجدول نالحظ النسبة العالیة هي فئة ارتباط الحث على المراجعة الیومیة للدروس 

المستوى المتوسط بنسبة  من قبل األم مع المستوى الدراسي لألبناء من خالل نسبتین مع
، أما الفئة الثالثة وهي 25وبعدد  % 26,5مع المستوى الجید بنسبة  34وبعدد  % 35,8

فئة العالقة بین الحث على المراجعة الیومیة للدروس والمستوى الدراسي الضعیف بنسبة 
ي ، والفئة الرابعة وهي فئة الحث على المراجعة مع المستوى الدراس 13وبعدد  % 13,7

من مجموع أفراد العینة ، ونالحظ أن النسبة ضعیفة في  8وبعدد  % 8,4الجید جدا بنسبة 
العالقة بعدم الحث على المراجعة الیومیة للدروس مع المستوى الدراسي لألبناء وتتراوح بین 

  .% 8,4و % 0
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ل تحرص األم في متابعة أبنائها دراسیا على توجیههم إلى المراجعة الیومیة للدروس وح
الواجبات الیومیة في وقتها، واسترجاع المهارات والمعلومات التي تعلمها في الصف ، لكي 

یربطها بما تعلمه سابقا لتثبیتها ، فیفیده ذلك في سهولة استحضارها في الوقت الالزم                     
تي یجد فیها وتتمثل أهمیة المراجعة للتلمیذ في فهم الدروس فهما معمقا وتوضیح النقاط ال

صعوبة بمساعدة األم ، وربطها بالمعلومات السابقة وتحضیرا للدروس المقبلة وهذا ما تطرق 
  في وجه الصواب في تعلیم العلوم "  37إلیه ابن خلدون في مقدمته في الفصل 

، حیث وجه جملة من مبادئ طرق التعلیم للمعلم ومن بینها تتابع الدروس "وطریق إفادتها
ى تكون مجانبة للنسیان فبالتكرار ترسخ المعلومات في الذاكرة ویسهل استذكارها وتكرارها حت

  .وقت االمتحانات 
و قد تتبع األم أسالیب متعددة لمراجعة الدروس لألبناء والهدف منها اكتساب المهارات 

  التعلیمیة وتنمیة القدرات الذهنیة للطفل وتدریبه على الممارسة الصحیحة للمراجعة 
  .لالمتحانات للرفع من مستواه التحصیلي وتحضیرا
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صعوبة المتابعة الدراسیة لألبناء من قبل األم وعالقتها بالمستوى  ُیبّین) 42(جدول رقم 
   :الدراسي لهم

  ھل تجدین صعوبة في المتابعة 
  الدراسیة لألبناء؟

  المستوى
 الدراسي لألبناء 

 المجموع احیانا ال نعم

 ضعیف
 21 4 7 10 ت

% 10.5% 7.4% 4.2% 22.1% 

 37 14 5 18 ت متوسط
% 18.9% 5.3% 14.7% 38.9% 

 29 11 8 10 ت جید
% 10.5% 8.4% 11.6% 30.5% 

 8 7 1 0 ت جید جدا
% 0.0% 1.1% 7.4% 8.4% 

 المجموع
 95 36 21 38 ت

% 40.0% 22.1% 37.9% 100.0% 
            

    مستوى المعنویة    درجة الحریة المحسوبة 2قیمة كا
14.742  6 0.022  

  
من خالل الجدول، نالحظ أن النسبة العالیة هي فئة األمهات اللواتي و جدن صعوبة 

و  % 18,9في المتابعة الدراسیة لألبناء و عالقتها بالمستوى الدراسي لألبناء و ذلك بنسبة 
ت اللواتي أجبن بأحیانا في ایجاد من أفراد العینة، أما الفئة الثانیة هي فئة األمها 18بعدد 

الصعوبة في المتابعة الدراسیة لألبناء وعالقته بالمستوى الدراسي المتوسط لألبناء وذلك 
من مجموع أفراد العینة، أما الفئة الثالثة و هي فئة العالقة بین  4وبعدد  % 14,7بنسبة 

المتابعة الدراسیة لألبناء من المستوى الدراسي الجید لألبناء بأحیانا في ایجاد الصعوبة في 
، أما األمهات اللواتي أجبن بنعم في ایجاد الصعوبة مع % 11,6قبل األم و ذلك بنسبة 

وهذه النسبة نفسها نجدها في العالقة  % 10,5المستوى الدراسي الجید لألبناء فكانت النسبة 
بعدم ایجاد الصعوبة في  بین الصعوبة في  المتابعة الدراسیة، أما فئة األمهات اللواتي أجبن
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المتابعة الدراسیة لألبناء وعالقته بالمستوى الدراسي لألبناء الجید وهي أعلى نسبة في هذه 
  . % 8,4الفئة وتقدر بـ 

  من خالل البیانات السابقة تتضح وجود عالقة بین الصعوبة في المتابعة الدراسیة لألبناء
هذه الصعوبة إلى مجموعة من العوامل قد  ومستواهم الدراسي على اختالفه ویمكن أن ترجع

تكون مجتمعة أو منفردة منها عوامل مرتبطة باألبناء ومنها ما یرتبط باألم وأخرى متعلقة 
بالبیئة األسریة بمختلف أبعادها االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة ومنها ما هو مرتبط  بالبیئة 

             .                  المدرسیة كالمنهاج الدراسي
العالقة بین المواد التي تركز علیه األم في مراجعة دروس أبنائها  ُیبّین) 43(جدول رقم 

  . وحصولهم على جوائز مدرسیة
أي المواد الدراسیة التي تركزین 
  علیھا أكثر في المراجعة؟

 ھل یوجد من
 األبناء من تحصل 

 على جوائز
  ؟مدرسیة 

 المجموع اللغات العلمیة األدبیة

 نعم
 66 11 45 10 ت

% 10.5% 47.4% 11.6% 69.5% 
 29 7 12 10 ت ال

% 10.5% 12.6% 7.4% 30.5% 
 95 18 57 20 ت المجموع

% 21.1% 60.0% 18.9% 100.0% 
            

    مستوى المعنویة    درجة الحریة المحسوبة 2قیمة كا
6.582 2 0.037 

  
أم من  57لـ  % 60,0في المجموع هي  من خالل الجدول، نالحظ أن أعلى نسبة

أفراد العینة وهي الفئة التي تركز على المواد العلمیة أثناء المراجعة وعالقة ذلك بحصول 
األبناء أو عدم حصولهم على جوائز مدرسیة، النسبة العالیة في عالقة التركیز على المواد 
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على جوائز مدرسیة، وذلك  العلمیة في المراجعة لدروس األبناء من طرف األم مع تحصلهم
  ، أما التركیز في المراجعة على المواد األدبیة واللغات 45وعددهن  % 47,4بنسبة 

  وعالقته بحصول األبناء على جوائز مدرسیة فنسبة المادتین هي متقاربة أي بنسبة
  .بالنسبة للغات  11,6للمواد األدبیة و % 10,5 

األبناء على  األمهات اللواتي أجبن بعدم تحصلونالحظ أیضا في الفئة الثانیة وهي فئة 
، أما المواد % 12,6جوائز مدرسیة أن التركیز في المراجعة على المواد العلمیة وذلك بنسبة 

  .األدبیة و اللغات فبنسبة أقل
نالحظ أن فئة األمهات اللواتي یركزن على المواد العلمیة في مراجعة دروس األبناء هي    

رجع هذا االهتمام ، لمنزلة المواد العلمیة في مواكبة التطور التكنولوجي وهي الفئة الغالبة وی
  .مواد العلم واالختراعات وتحتاج إلى ذكاء عال و فهم وتركیز

باإلضافة إلى أن الثقافة السائدة في المجتمع أن المواد العلمیة تفتح المجال الختیار 
ن معامل المواد العلمیة مرتفع مقارنة تخصصات علمیة من خالل شعب المرحلة الثانویة، وأل

بالمواد األدبیة في المرحلتین التعلیمیتین المتوسطة والثانویة تحاول األم التركیز على هذه 
المواد لرفع عالمات أبنائها وبذلك رفع معدل الفصول الدراسیة بالتفوق في المواد العلمیة  

  .    ومنه تحصیل دراسي مرتفع یتوج بجوائز مدرسیة
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  العالقة بین توفیر جو مناسب للمراجعة أثناء االختبارات  ُیبّین) 44(جدول رقم 
  :والحصول على جوائز مدرسیة

  هل تهتمین بتوفیر جو مناسب
  للمراجعة أثناء االختبارات؟ 

  هل یوجد من األبناء
 من تحصل على جوائز مدرسیة 

 المجموع ال نعم

 66 4 62 ت نعم
% 65.3% 4.2% 69.5% 

 29 5 24 ت ال
% 25.3% 5.3% 30.5% 

 95 9 86 ت المجموع
% 90.5% 9.5% 100.0% 

          

   مستوى المعنویة   درجة الحریة المحسوبة 2قیمة كا

2.937 1 
  

0.027 
  

من   86وبعدد  % 90,5الجدول نالحظ أن أعلى نسبة في المجموع هي   من خالل
ذه النسبة على توفیر جو مناسب للمراجعة أثناء االمتحانات مجموع أفراد العینة حیث تؤكد ه

فقط من أفراد العینة  9على اختالف تحصل األبناء على جوائز أو عدم تحصلهم في حین 
وهي الفئة التي صرحت   62بعدد  % 65,3تتوزع هذه النسب إلى  % 9,5نفوا ذلك بنسبة 

ة ذلك بحصول األبناء على جوائز، أما بتوفیر جو مناسب للمراجعة أثناء االختبارات وعالق
الفئة المجیبة  بعدم توفیر جو مناسب لألبناء للمراجعة أثناء االختبارات وارتباطه بحصولهم 

، ونجد أیضا فئة لم یتحصل أبناءها  % 4,2على جوائز هي النسبة الدنیا في الجدول وهي 
ناسب للمراجعة أثناء على جوائز مدرسیة مع أن هناك عالقة باالهتمام بتوفیر جو م

  .من مجموع أفراد العینة 24وعدد  % 25,3االختبارات وذلك بنسبة 
نالحظ من الجدول أن اهتمام األمهات بتوفیر جو مناسب للمراجعة أثناء اختبارات     

األبناء، وهذا راجع لكون هاجس االختبارات قد أصبح ظاهرة اجتماعیة شائعة خاصة في 
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هذه الظاهرة ارتفاع المستوى التعلیمي لألم والرأسمال الثقافي  األسرة ،ومن بین أسباب
للوالدین ، المنافسة بین األسر لرفع مستوى التحصیل الدراسي لألبناء ، واختیار المستقبل 

المهني المناسب ألبنائها للوصول إلى مكانة ومركز اجتماعي راق، وكذلك الخوف من الفشل 
  .مدرسي الذي یؤدي إلى االنحراف االجتماعي الدراسي لألبناء  ومنه التسرب ال

فتقوم األمهات بتوفیر جو یساعد على التحضیر الجید لالختبار محاولة منها إللمام مراجعة 
لكل الدروس الناتجة عن كثافة البرامج التربویة و صعوبتها ، ولتدارك ضعف تحصیل 

  خالیة من القلق و الخوف االبناء في بعض المواد ، و كذا مساندتهم نفسیا بتوفیر بیئة 
والذي یؤثر على الحفظ والتركیز وٕابعاد مشتتات االنتباه ، باإلضافة إلى تغذیة مناسبة تمدهم 
بطاقة ذهنیة تنشط الذاكرة وخاصة الذاكرة قصیرة المدى لترسیخ المعلومات لیتم استرجاعها 

  .وقت االختبارات 
المعلومات لیتم استرجاعها بسهولة أثناء  وبتوفیر كل العوامل الي تساعد على التركیز وحفظ

االختبار ، ومنه الحصول على عالمات مرتفعة في مختلف المواد الدراسیة والتفوق الدراسي 
 .وبالتالي الحصول على مكافأة تتمثل في جوائز مدرسیة كمحفزات
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اء دراسیا            نوع الصعوبة التي تجدها األمهات في متابعة األبن ُیبّین) 45(جدول رقم 
   :    و عالقتها بحصولهم على جوائز مدرسیة

نعم أو (إذا كانت اإلجابة ب
  ماھي ھذه ) أحیانا

  الصعوبات؟
  ھل یوجد من

  من تحصلء األبنا 
 على جوائز مدرسیة 

تغیر المناھج 
 التربویة

  العوامل العقلیة
) االنفعالیة(والنفسیة

 واالجتماعیة

صراع األدوار 
 المجموع )ألمبالنسبة ل(

 نعم
 66 22 16 28 ت

% 29.5% 16.8% 23.2% 69.5% 

 ال
 29 10 14 5 ت

% 5.3% 14.7% 10.5% 30.5% 

 95 32 30 33 ت المجموع
% 34.7% 31.6% 33.7% 100.0% 

            

   مستوى المعنویة   درجة الحریة المحسوبة 2قیمة كا
7.371 2 0.025 

  
حظ أن النسبة الغالبة هي نسبة نوع الصعوبة المتمثلة في تغیر من خالل الجدول نال    

بعدد  % 29,5المناهج التربویة وعالقتها بحصول األبناء على جوائز مدرسیة وذلك بنسبة 
وهي فئة األمهات اللواتي  % 23,2من مجموع أفراد العینة وهذه النسبة تقاربها نسبة  28

ناء وتتمثل هذه الصعوبة في صراع األدوار بالنسبة وجدن صعوبة في المتابعة الدراسیة لألب
لألم و عالقته بحصول األبناء على جوائز مدرسیة ، أما العوامل المتعلقة باألبناء والمتمثلة 
في العوامل العقلیة والنفسیة واالجتماعیة والتي تعتبر كنوع ثالث من الصعوبات التي تعیق 

 16,8ول األبناء على جوائز مدرسیة وكانت النسبة المتابعة الدراسیة لألبناء وعالقتها بحص
%   .  

لقد تعمدنا طرح هذا السؤال المفتوح لنعطي الحریة المطلقة لألمهات أفراد العینة       
المستجوبة للتعبیر عن الصعوبات الحقیقیة التي یرونها عائقا، و تقف حائال أمام األم أثناء 



 الدراسة نتائج ومناقشة البیانات وتحلیل عرض:           السادس الفصل
 

 ~146  ~  
 

طالع على إجابات األمهات حول هذه النقطة رأینا أنها متابعتها الدراسیة ألبنائها، و بعد اال
 :تصب في ثالثة عوامل رئیسیة هي

  .تغیر المناهج التربویة .1
  .عوامل عقلیة و نفسیة و اجتماعیة متعلقة باألبناء .2
  .صراع األدوار بالنسبة لألم .3

األبناء    یوضح الجدول أعاله، العالقة ما بین نوع الصعوبة التي تشكل عائقا لألم عند متابعة
  .دراسیا وبین حصولهم على جوائز مدرسیة

فبالنسبة لعامل تغیر المناهج التربویة أدى إلى كثرة المواد الدراسیة و إلى كثافة الدروس مما 
صعب على األم المتابعة خاصة مع كثرة مسؤولیاتها ومستواها التعلیمي المتواضع إال أنها 

بوسائل أخرى تساعدها على المتابعة الدراسیة تحاول أن تواجه هذا المشكل باالستعانة 
ألبنائها كما أن المناهج الجدیدة تدعو إلى استعمال الوسائل الحدیثة في التعلیم كاإلنترنت 
وبمراقبتها المستمرة ألبنائها یمكنها أن توجههم إلى االستعمال االیجابي لهذه الوسائل، أي 

مستواهم الدراسي و الحصول على جوائز  استعمالها كوسائط للتعلم الجید وبالتالي رفع
  .مدرسیة

أما العوامل المتعلقة بالطفل كنقص الذكاء واالنتباه و التركیز وعدم الرغبة و الدافعیة نحو  
التعلم، وكذا انشغاله بمستحدثات التكنولوجیا و مواقع التواصل االجتماعي وعدم الراحة 

  .ثر سلبا على متابعة دراسة األبناءالنفسیة، كل هذه العوامل مجتمعة أو منفردة تؤ 
وصراع األدوار كمصطلح سوسیولوجي یعني الصعوبة التي قد یقابلها الفرد في القیام بالدور 
المتوقع منه في المراكز المختلفة التي یوجد فیها، فواجبات األم الكثیرة فرضتها أدوارها الكثیرة 

لزوجة باإلضافة إلى دور العاملة إن كانت فهي تلعب دور األم ودور المربیة ألبنائها، ودور ا
 .كذلك
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  :  االستنتاج الجزئي للفرضیة الثالثة
إن المتابعة الدراسیة لألبناء من قبل األم تظهر من خالل الممارسات الیومیة في صور    

  .المراجعة الیومیة لدروس األبناء ومراقبة كراریسهم واالهتمام بحل الواجبات المدرسیة 
تائج الدراسة إن هذا األسلوب له فعالیته في التحصیل الدراسي الجید لألبناء كما بینت ن

وعلى هذا فقد تم تحقق الفرضیة الثالثة وهي أن المراجعة الیومیة لدروس األبناء بمساعدة 
  .األم تؤثر في التحصیل الدراسي لألبناء 

متابعات لدراسة أبنائهن إن ویعتبر هذا األسلوب األكثر استخداما  واألنجع لغالبیة األمهات ال
لم نقل كلهن، لما یحققه من نتائج ایجابیة في التحصیل الدراسي ، وهذا ما وضحه ابن 
خلدون في مقدمته بأن المتعلم ال یتمكن من العلوم إال بالتكرار واسترجاع ماسبق تعلمه 

    . 114لربطه بالجدید منه ، ویكون ترسیخه في الذاكرة بمراجعة وتكرار المعلومات
وتكون المراجعة ذات فائدة إذا كانت وفق أدوات وآلیات التخزین واالستذكار التي حددها 

الباحثون المختصون في هذا المجال  من خالل بحوث ودراسات حدیثة ، على سبیل المثال 
ال الحصر الوقت والمكان المناسبین للمراجعة والطریقة  التي تختلف من تلمیذ آلخر لتباین 

  .ذهنیة والعقلیة لكل فردالقدرات ال
وتحث األم أبنائها على المراجعة الیومیة للدروس وحل الواجبات المدرسیة وتساعدهم في 

ذلك، مع اللجوء  إلى وسائل متعددة في فهم دروس أبنائها كما وضحت نتائج الدراسة و ذلك 
بنسبة  ، ویعتبر االنترنت الوسیلة األكثر استخداما من قبل األمهات %  88.4بنسبة 
حسب نتائج الدراسة أو االستعانة بأفراد األسرة محاولة منها لفهم  دروس األبناء % 42.1

  .قصد تحسین نوعیة المتابعة
ویبقى األهم لدى األم في المتابعة الدراسیة تحضیر وتهیئة الجو المناسب أیام االختبارات 

ألمهات اللواتي اجبن من ا% 90.5لألبناء وحسب النتائج المتحصل علیها كانت النسبة 
                                            

  . 255:، ص 2005نیة ،القاھرة،مكتبة الثقافة الدی، المقدمة, عبد الرحمن ابن خلدون  114
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بتوفیر مناسب للمراجعة ، فالمذاكرة الجیدة أثناء االختبارات یؤدي إلى الحصول على 
عالمات مرتفعة ویؤدى ذلك إلى نیل الجوائز المدرسیة، خاصة إذا كان التركیز في المراجعة 

ب ذلك من نتائج الدراسة ونرجع سب) 43(على المواد العلمیة وهذا ما جاء في الجدول رقم 
الن هذه المواد ذات معامالت مرتفعة في المرحلتین التعلیمیتین الثانوي والمتوسط والتي 

تؤدى إلى ارتفاع المعدل الفصلي للتلمیذ ومنه إلى الحصول على الجوائز، ومن خالل قراءتنا 
أن النسبة الغالبة من األمهات یالحظن آن   )38(لنتائج الفرضیة الثالثة في الجدول رقم

ك فرق في عالمات األبناء بعد أن یراجعن لهم دروسهم ویؤكد هذا أن المراجعة المستمرة هنا
  .والجیدة لدروس األبناء بمساعدة األم لها األثر االیجابي على التحصیل الدراسي

من األمهات  یجدن صعوبة في متابعة دراسة األبناء وذلك %  40كما نجد أن نسبة 
ابات للسؤال المفتوح في االستبیان وقد قمنا بتفیأته إلى ثالث العتبارات متعددة بینتها اإلج

  :فئات 
العوامل التي تعتبر كعائق رئیسي للمتابعة الدراسیة والمتمثل في تغیر وصعوبة  .1

 . المناهج التربویة
العوامل المتعلقة باألم والتي تحد من المتابعة الدراسیة الجیدة والمتمثلة في صراع  .2

 .یات األم داخل وخارج المنزل أن كانت عاملةاألدوار وتعدد مسؤول
النفسیة والعقلیة واالنفعالیة  (العوامل المتعلقة باألبناء وتتمثل في العوامل   .3

  .والتي تشكل عائق للمتابعة الدراسیة لألبناء من قبل األم) واالجتماعیة
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  :االستنتاج العام    
  :الفرعیة تأكد صدقها وهي كالتالي من خالل عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الفرضیات   

  .التواصل بین األم و المدرسة یؤثر إیجابیا في التحصیل الدراسي لألبناء .1

 .التحفیز المادي والمعنوي لألبناء من قبل األم یؤثر إیجابیا في التحصیل الدراسي .2

 .المراجعة الیومیة لدروس األبناء بمساعدة األم یؤثر إیجابیا في التحصیل الدراسي .3

المتابعة الدراسیة لألبناء من قبل األم یؤثر : منه تأكد صدق الفرضیة العامة للدراسة و 

 .إیجابیا في تحصیلهم الدراسي

للدراسة المیدانیة تبین أن المتابعة  وٕاحصائیاتوعلى ضوء ما تحصلنا علیه من نتائج 

وٕان تباینت  الدراسیة لألبناء أصبحت من اهتمامات األم سواء عاملة أو ماكثة في البیت،

األسالیب والطرق، التي نذكر منها التواصل التربوي بین األم والمدرسة بصفة شخصیة أو 

عن طریق الوسائط التكنولوجیة الحدیثة محاولة منها االطالع على سلوكیات ونشاطات 

الطفل داخل المؤسسة التربویة وخارجها لتالفي المشاكل والعوائق التي تحد من تحصیله 

  .لجید الدراسي ا

كما بینت النتائج أن للتشجیع والدعم المعنوي والمادي للطفل دورا هاما في المتابعة الجیدة 

مرحلة دراسیة آلیات تحفیز تالئمه ، حیث تقوم األم بدعم أبنائها بتوفیر وسائل  أوولكل سن 

سائل  تكنولوجیة واالستفادة منها في المجال الدراسي فقط ، ومراقبتهم في استغالل هذه الو 

  .وخاصة  من هم في سن المراهقة 
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وحل الواجبات المدرسیة ومساعدتهم  ،وتقوم األم بحث أبنائها على المراجعة الیومیة للدروس

تساعدها في فهم دروس أبنائها  أخرىوسائل تلجأ إلى في ذلك، وٕان صعب علیها األمر، 

وسیلة األكثر استعماال من ال االنترنتوكانت  ،%88.4كما بینته نتائج الدراسة وذلك بنسبة 

 ،حد أفراد األسرة محاولة منها لفهم دروس األبناءأأو ، %42.1قبل األمهات وذلك بنسبة 

ویرتبط هذا المؤشر باعتبارات متعددة منها المستوى التعلیمي لألم والمستوى التعلیمي لألبناء 

  ).الثانوي والمتوسط(

 االختباراتتحضیر وتهیئة الجو المناسب أیام ویبقى األهم لدى األم في المتابعة الدراسیة 

من األمهات اللواتي أجبن بتوفیر الجو المناسب %  90.5وحسب نتائج الدراسة كانت نسبة 

، فتركیز المراجعة على  المواد ذات المعامل المرتفع في المرحلتین االختباراتللمراجعة أثناء 

على عالمات مرتفعة في هذه المواد ومنه التعلیمتین المتوسطة والثانویة یؤدي إلى الحصول 

ولتوضیح مدى أهمیة متابعة األم لدراسة أبنائها طرحنا السؤال رقم . إلى تحصیل دراسي جید

في االستبیان إن كانت األم تالحظ  وجود فرق في عالمات األبناء بعد المراجعة، كانت  51

نتائج أن غالبیة األمهات یجدن  اتضح لنا من الو  % .88.4نسبة األمهات اللواتي أجبن بنعم 

معیقات في  المتابعة الدراسیة لألبناء والمتمثلة في تغیر المناهج التربویة، وتباین أدوار األم 

وتعددها، وعوامل متعلقة باألبناء في مختلف جوانب تكوین شخصیته، وحسب نتائج الدراسة 

صعوبات خاصة مع األبناء من األمهات ال یجدن هذه ال% 22.1فان نسبة البأس بها تبلغ 

.المتمدرسین في المرحلة االبتدائیة
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تھتم البحوث االجتماعیة بدراسة الظواھر في المجتمع و بحكم تخصصنا التربوي ندرس      

  .ھذه الظواھر في المجال التربوي

ا وألن المتابعة الدراسیة لألبناء من طرف األم تعتبر ظاھرة تربویة اجتماعیة معاصرة، أردن

  .    تناولھا من عدة جوانب، لكن یبقى الكمال  وحده ومیزة النقص من صفات اإلنسان وأعمالھ

ومحاولة منا للكشف عن معلومات وارتباطات ھذه المتابعة بعوامل اجتماعیة أخرى متبادلة 

 التأثیر، والتعرف علیھا وتحدید جوانبھا وعالقاتھا مع العملیة التعلیمیة والتحصیل الدراسي

فقد أضافت لنا ھذه الدراسة معارف جدیدة منھا أن ابتدائیات المنطقة أغلب أساتذتھا من جنس 

اإلناث، و حتى الجانب اإلداري یقع تحت مسؤولیات نسویة راجع ھذا إلى التغییرات في 

البناء الوظیفي للمجتمع، وأثر التغییرات الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة وھذه الظاھرة 

  .تشكل موضوع بحث أكادیمي یمكن أن

ما توصلنا إلیھ من عرض جوانب المتابعة الدراسیة لألبناء من قبل األم ومختلف أسالیبھا 

وآلیاتھا كالتواصل التربوي بین األم و المدرسة والتشجیع المادي و المعنوي لألبناء و 

ي تواجھ األم االھتمام بمراجعة دروس األبناء بشكل یومي، وكذا الصعوبات والمعیقات الت

  .تزداد تعقیدا كلما انتقل األبناء من طور آلخر

ومما توصلنا إلیھ أن لیس ھناك فرق بین األم العاملة في القطاع التربوي أو  غیره  و األم 

غیر العاملة فكلھن یتابعن أبناءھن تقریبا بنفس اآللیات و االسالیب وھذا راجع للتغیرات في 

فیمكن أن یكون ھذا اقتراح لموضوع دراسة .وار ومھام األم البنیة الوظیفیة لألسرة و أد

عامالت في دراسات الللكشف و التعرف عن مزید من الفوارق بین األمھات العامالت وغیر 

  .مستقبلیة

أما منھجیا اكتسبنا  من ھذه الدراسة أن على الباحث أن یقوم بضبط دقیق جدا ألسئلة 

ناه من عدم مصداقیة في إجابات األمھات، وھذا یحدث في االستبیان أو المقابلة نظرا لما تلقی

كل البحوث االجتماعیة لتعقید مادة البحث وكان علینا االستعانة بأدوات أخرى لجمع 

المعطیات والمعلومات مثل كشوف نقاط األبناء كآلیة الثبات المستوى الدراسي لألبناء، 

باحث أن یستعمل أكثر من تقنیة أو ویعتبر مؤشرا عن التحصیل الدراسي لھم، ولذا على ال

  .أداة لجمع البیانات ولكن عامل الجھد و الوقت كانا عائقان أثرا على دراستنا
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وبصفة عامة وعن أفق عالقات األولیاء بأبنائھم نقول أنھ البد أن یقتنع كل من األب و األم 

نمیة عقل و روح ، بأن استثماره ھو ابنھ، فالتربیة ال تعني توفیر األكل والشرب فقط بل ت

وأنھ البد أن یدرك المجتمع أن التعلم و التربیة أھم شيء في حیاتنا فنبني بذلك أفرادا 

  .صالحین لیمضي المجتمع قدما

.بھذا نختم بحثنا و نأمل أن یكون لبنة ألعمال قادمة، تكون أكثر أھمیة وفائدة
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  ةجامعة زیان عاشور بالجلف
  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

  قسم العلوم االجتماعیة

  
 االستمارة 

  :موضوع الدراسة
  
 
 
 
  
  
  

تخصص                لتحضیر مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم االجتماعیة        
 علم االجتماع التربوي

 أرجو اإلجابة على ھذه األسئلة بصدق ووضوح. 
 تي في االستمارة سریة وتستعمل ألغراض علمیة بحتةكل المعلومات ال.  
  في المكان المناسب) ×(یمكن اإلجابة بوضع عالمة. 
  ولكن جزیل الشكر على تعاونكن 

  
  :إشراف الدكتور -                               :إعداد الطالبتان-
  طلحة المسعود -              لطرش زخروفة  -
 بوزكري عیشة -

 2016/2017الموسم الجامعي 
 
 
  
  
 
 
 
 

 على األم في المتابعة الدراسیة لألبناء وأثرھاودور 
  التحصیل الدراسي

  )دراسة میدانیة في بعض أحیاء مدینة الجلفة(
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  : البیانات العامة: المحور األول
  متقاعدة            ال          نعم   :ھل أنت عاملة 

  
        

  
 أرملة طلقة       ممتزوجة       :الحالة العائلیة )1
 جامعي     ثانوي        متوسط       ابتدائي: لكي التعلیمي المستوى )2
 جید      ط متوس     ضعیف : المستوى المادي )3
 :.....عدد األبناء المتمدرسین )4
 ثانوي       متوسط         ابتدائي  ؟ في أي مستوى دراسي یدرسون )5
 جید جدا      جید    متوسط    المستوى الدراسي لألبناء؟ ضعیف  )6
 أحیانا        ال     أبنائھا؟ نعم ھل ضروري أن تتابع األم دراسة  )7
 ال     نعم ھل یوجد من أعاد السنة؟  )8
 ال  ھل یوجد من األبناء من تحصل على جوائز مدرسیة؟ نعم )9

 ال   ھل تھتمین بحفظھم للقرآن الكریم؟نعم  )10
 ال   نعم  ؟ھل تحرصین على التغذیة المناسبة لألبناء )11
    المستوى االجتماعي   ماھدفك من نجاح أبنائك دراسیا؟ طلب العلم  )12

  المستوى المادي                 

 :التواصل بین األم والمدرسة یؤثر في التحصیل الدراسي: ني المحور الثا
 ال       ھل التقیت بأساتذة أبنائك؟ نعم  )13

 ال    ھل ھناك تواصل مستمر بینك وبین األساتذة؟ نعم  )14

 ال      أحیانا   ھل تقومین بتبریر غیاب أبنائك عن المدرسة بصفة شخصیة؟ نعم  )15

 أحیانا         ال   القسم؟ نعم  ھل تسألین عن سلوك أبنائك داخل )16

  أحیانا      ال   ھل تعاقبینھم  إذا اشتكى منھم أساتذتھم؟ نعم  )17

 ال      ھل تحاولین معرفة أسباب ضعف عالمات أبنائك؟ نعم  )18

 أحیانا  ال    ھل تطلبین من األساتذة رفع عالمات أبنائك؟ نعم  )19

 أحیانا  ال    م لھم؟ نعمھل تطلبین من أساتذة أبنائك تقدیم دروس الدع )20

 أحیانا         ال     ھل تقدمین ألساتذتھم ھدایا رمزیة؟ نعم  )21

لقطاع التربوي           في ا
       

خارج القطاع التربوي        
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 أحیانا   ال  ھل تجدین صعوبة في فھم المناھج التربویة ؟ نعم  )22
 ال    ھل تبدین رأیك في اختیار أبنائك ألصدقائھم؟ نعم  )23
 ال    ھل تسألین عن المستوى الدراسي ألصدقاء أبنائك؟ نعم  )24

التحفیز المادي والمعنوي لألبناء من طرف األم یؤثر في التحصیل : حور الثالثلما
 :الدراسي

 أحیانا     ال    ھل تكافئین أبناءك على انجازاتھم الدراسیة؟ نعم  )25

 ال    ھل تمدحین أبناءك على انجازاتھم الدراسیة؟ نعم  )26

                  ال         ھل تعاقبینھم إذا تحصلوا على عالمات ضعیفة؟ نعم  )27

    توبیخ _   فما نوع العقاب؟ )نعم(ب إذا كانت اإلجابة)29

  ضرب _                          
  حرمانھم من بعض االمتیازات_                                                      

  ال  ھل تحاولین مقارنتھم بأقرانھم من األصدقاء واألقارب؟ نعم )30
  ال     ھل تطلبین من أبنائك دعوة أصدقائھم للمراجعة في المنزل؟ نعم )31
  ال     ھل توفرین لھم مكانا خاصا في المنزل لمراجعة دروسھم؟ نعم  )32
  ال   نعمھل تحثینھم على التنافس مع أصدقائھم من اجل الحصول على المراتب األولى؟)33
  ال      مدرسة أو خارجھا ؟ نعم ھل تھتمین بدروس الدعم ألبنائك في ال)34
ال           ؟ نعم مصاریف دروس الدعم مھل أنت من توفر لھ) نعم(ب إذا كانت اإلجابة)35

 أحیانا 
  ال       ھل تھتمین بحل المشاكل التي تواجھھم في المدرسة؟ نعم)36
  ال  ھل ھناك مجال حواري بینك وبین أبنائك؟ نعم )37
  ال     المنزل؟ نعم  يئك جھاز الكمبیوتر فھل توفرین ألبنا)38
  ال  في المنزل؟ نعم   تھل توفرین لھم اإلنترن)39
  ھل توفرین لھم مصاریف خدمة االنترنت خارج المنزل؟  نعم)ال(إذا كانت اإلجابة ب) 40
  ال                                
  ال    نعم  ك على المطالعة؟ھل تحثین أبناء)41
  كتب دینیة_مجال تكون المطالعة؟  أيفي  )نعم(ة بإذا كانت اإلجاب)42
  كتب علمیة_                          
  )   قصص روایات شعر(كتب أدبیة_                      
  كتب ثقافیة _                        
  المجالت والجرائد     _                        
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في التحصیل المراجعة الیومیة لدروس األبناء بمساعدة األم  تؤثر : المحور الرابع
  :الدراسي

  ال  ؟ نعم )الشكل الخارجي للكراس, التنظیم, الخط(ھل تراقبین كراریس أبنائك )43
  ال   ھل تحثین أبناءك على المراجعة الیومیة للدروس؟ نعم )44
  ال        ھل تساعدین أبناءك في حل الواجب المدرسي؟ نعم )45
  ال  تقومین أنت بحلھ ؟ نعم  إذا وجد أبنائك صعوبة في حل الواجب ھل)46
  ال  بوسائل أخرى؟نعم  نإذا وجدت صعوبة في فھم دروسھم ھل تستعینی)47
  االنترنت -ماھي ھذه الوسائل؟  )نعم(إذا كانت اإلجابة ب)48

 القوامیس والمعاجم وكتب الدعم -                                             
   اد األسرةأحد فر-                       
  أفراد خارج األسرة-                      

  أي المواد الدراسیة التي تركزین علیھا أكثر في المراجعة؟األدبیة    العلمیة     اللغات)49
        ال  ھل تھتمین بتوفیر جو مناسب للمراجعة أثناء االختبارات؟ نعم )50
نعم     ك بعد أن تراجعي لھم دروسھم؟أبنائھناك فرق في عالمات ھل تالحظین أن )51
  ال                               
  أحیانا      ال      ھل تجدین صعوبة في المتابعة الدراسیة لألبناء؟نعم )52

  ماھي ھذه الصعوبات؟ )نعم أو أحیانا(إذا كانت اإلجابة ب)53
..............................................................................................  
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  :الجداول اإلضافیة غیر مستعملة في التحلیل
  توزیع العینة حسب المستوى المادي ُیبّین ) 46(جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرارات المادي المستوى 
 11.6 11 ضعیف
 67.4 64 متوسط
 21.1 20 جید

 100.0 95 المجموع
 

ن توزیع العینة حسب المستوى یُبیّ ) 07(شكل رقم 
  المادي

  توزیع العینة حسب عدد األوالد المتمدرسین ُیبّین) 47(جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرارات المتمدرسین األوالد عدد 
 69.5 66 أقل من ولدین متمدرس

 25.3 24 أوال متمدرسین 4 إلى 2من 
 5.3 5 أوالد متمدرسین 4أكثر من 

 100 95 المجموع

  
 ُیبّین توزیع العینة حسب عدد األوالد المتمدرسین) 08(شكل رقم 
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 توزیع العینة حسب معاقبتها لألبناء إذا اشتكى منهم أساتذتهم ُیبّین) 48 (جدول رقم 

  النسبة  التكرارات  هل تعاقبینهم إذا اشتكى منهم أساتذتهم
 المئویة

 66.3 63 نعم
 14.7 14 ال

 18.9 18 أحیانا
 100.0 95 المجموع

 توزیع العینة حسب قیامها بتبریر غیاب أبنائها بصفة شخصیة  ُیبّین) 49(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات هل تقومین بتبریر غیاب أبنائك عن المدرسة بصفة شخصیة؟  

 46.3 44 نعم
 30.5 29 ال

 23.2 22 أحیانا
 100.0 95 المجموع

 ینة حسب تقدیمها هدایا رمزیة ألساتذة أبنائهاتوزیع العُیبّین ) 50(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات    هل تقدمین ألساتذتهم هدایا رمزیة؟

 14.7 14 نعم
 65.3 62 ال

 20.0 19 أحیانا
 100.0 95 المجموع

 توزیع العینة حسب سؤالها عن المستوى الدراسي ألصدقاء أبنائها ُیبّین) 51(جدول رقم
 النسبة المئویة التكرارات المستوى الدراسي ألصدقاء أبنائكهل تسألین عن 

 80.0 76 نعم
 20.0 19 ال

 100.0 95 المجموع
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 توزیع العینة حسب مدحها لألبناء على انجازاتهم المدرسیة ُیبّین) 52(جدول رقم 

النسبة  التكرارات هل تمدحین أبناءك على انجازاتهم الدراسیة؟
 المئویة

 94.7 90 نعم
 5.3 5 ال

 100.0 95 المجموع
 

 
 توزیع العینة حسب نوع العقاب ُیبّین) 53(جدول رقم 

النسبة  التكرارات فما نوع العقاب؟) نعم(إذا كانت اإلجابة ب
 المئویة

 44.2 42 توبیخ
 6.3 6 ضرب

 21.1 20 حرمانهم من بعض االمتیازات
 71.6 68 المجموع
 28.4 27 "ال"االجابة بـ 

 100.0 95 الكلي المجموع  
  توزیع العینة حسب طلبها من أبنائها دعوة أصدقائهم للمراجعة  ُیبّین) 54(جدول رقم 
 .في المنزل

النسبة  التكرارات هل تطلبین من أبنائك دعوة أصدقائهم للمراجعة في المنزل؟
 المئویة

 48.4 46 نعم
 51.6 49 ال

 100.0 95 المجموع
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 توزیع العینة حسب اهتمامها بدروس الدعم ألبنائها  ُیبّین) 55(جدول رقم 

 التكرارات هل تهتمین بدروس الدعم ألبنائك في المدرسة أو خارجها ؟
النسبة 
 المئویة

 69.5 66 نعم
 30.5 29 ال

 100.0 95 المجموع
  

  توزیع العینة حسب توفیرها مصاریف دروس الدعم ألبنائها ُیبّین) 56(جدول رقم 

 التكرارات هل أنت من توفر لهم مصاریف دروس الدعم؟) نعم(جابة بإذا كانت اإل
  النسبة
 المئویة

 38.9 37 نعم
 11.6 11 ال

 17.9 17 احیانا
 68.4 65 المجموع
 31.6 30 "ال"االجابة بـ 

 100.0 95   المجموع الكلي
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ت ألبنائها خارج توزیع العینة حسب توفیرها مصاریف خدمة اإلنترن ُیبّین) 57(جدول رقم 
 المنزل

هل توفرین لهم مصاریف خدمة االنترنت خارج )ال(إذا كانت اإلجابة ب
 التكرارات المنزل

النسبة 
 المئویة

 12.6 12 نعم
 29.5 28 ال

 42.1 40 المجموع
 57.9 55 "نعم"االجابة بـ 

 100.0 95    المجموع الكلي
  

  أبناءها على المطالعةتوزیع العینة حسب حثها  ُیبّین) 58(جدول رقم 

النسبة  التكرارات هل تحثین أبناءك على المطالعة؟
 المئویة

 91.6 87 نعم
 8.4 8 ال

 100.0 95 المجموع
  توزیع العینة حسب مجال المطالعة ُیبّین) 59(جدول رقم 

 التكرارات في أي مجال تكون المطالعة؟) نعم(إذا كانت اإلجابة ب
النسبة 
 المئویة

 44.2 42 كتب دینیة
 17.9 17 كتب علیمة

 18.9 18 )قصص روایات شعر(كتب أدبیة
 10.5 10 كتب ثقافیة
 91.6 87 المجموع
 8.4 8 "ال"االجابة بـ 

 100.0 95 المجموع الكلي  
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 توزیع العینة حسب مراقبتها كراریس األبناءُیبّین ) 60(جدول رقم 

  النسبة التكرارات ؟)ل الخارجي للكراسالشك, التنظیم, الخط(هل تراقبین كراریس أبنائك 
 المئویة 

 87.4 83 نعم
 12.6 12 ال

 100.0 95 المجموع
 

 توزیع العینة حسب قیامها بحل الواجبات إذا صعبت على األبناء ُیبّین) 61(جدول رقم 

  النسبة  التكرارات إذا وجد أبنائك صعوبة في حل الواجب هل تقومین أنت بحله ؟
 المئویة

 47.4 45 نعم
 52.6 50 ال

 100.0 95 المجموع
 توزیع العینة حسب نوع الوسیلة المعینة على حل الواجب    ُیبّین) 62(جدول رقم 

  النسبة التكرارات ماهي هذه الوسائل؟) نعم(إذا كانت اإلجابة ب
 المئویة 

 42.1 40 االنترنت
 12.6 12 القوامیس والمعاجم وكتب الدعم

 30.5 29 أحد فراد األسرة
 3.2 3.0 أفراد خارج األسرة

 88.4 84.0 المجموع
 11.6 11.0 "ال"االجابة بـ 

 100.0 95.0   المجموع الكلي
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العالقة بین طلب األم من أساتذة أبنائها تقدیم دروس الدعم وٕاعادة  ُیبّین) 63(جدول رقم 
 السنة الدراسیة

  هل تطلبین من أساتذة أبنائك
  ؟تقدیم دروس الدعم لهم 

 هل یوجد من أعاد السنة
 المجموع احیانا ال نعم

 31 4 12 15 ت نعم
% 15.8% 12.6% 4.2% 32.6% 

 64 11 42 11 ت ال
% 11.6% 44.2% 11.6% 67.4% 

 95 15 54 26 ت المجموع
% 27.4% 56.8% 15.8% 100.0% 

 مستوى المعنویة درجة الحریة المحسوبة 2قیمة كا            
10.332 2 0.006 
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عالقة توفیر مصاریف خدمة االنترنت خارج المنزل لألبناء  ُیبّین) 64(جدول رقم 
 .بالمستوى الدراسي لهم

  هل توفرین)ال(إذا كانت اإلجابة ب
  لهم مصاریف خدمة االنترنت 

  خارج المنزل؟ 
 المستوى الدراسي لألبناء

 المجموع ال نعم

 8 5 3 ت  ضعیف
% 7.5% 12.5% 20.0% 

 17 9 8 ت   متوسط
% 20.0% 22.5% 42.5% 

 10 9 1 ت  جید
% 2.5% 22.5% 25.0% 

 5 5 0 ت  جید جدا
% 0.0% 12.5% 12.5% 

 40 28 12 ت  المجموع  
% 30.0% 70.0% 100.0% 

 

 مستوى المعنویة درجة الحریة المحسوبة 2قیمة كا
6.618 3 0.045 
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 عالقة مجال المطالعة بالمستوى الدراسي لألبناء ُیبّین) 65(رقم  جدول
) نعم(إذا كانت اإلجابة ب

في أي مجال تكون 
  المطالعة؟

 المستوى الدراسي لألبناء

 المجموع   كتب ثقافیة المجموع كتب علیمة كتب دینیة

 19 1 5 1 12 ت  ضعیف
% 13.8% 1.1% 5.7% 1.1% 21.8% 

 32 5 5 10 12 ت   متوسط
% 13.8% 11.5% 5.7% 5.7% 36.8% 

 29 4 8 6 11 ت  جید
% 12.6% 6.9% 9.2% 4.6% 33.3% 

 7 0 0 0 7 ت  جید جدا
% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 

 87 10 18 17 42 ت  المجموع  
% 48.3% 19.5% 20.7% 11.5% 100.0% 

 
 مستوى المعنویة درجة الحریة المحسوبة 2قیمة كا

16.636 9  0.050   
عالقة توفیر مصاریف خدمة االنترنت خارج المنزل لألبناء بإعادة  ُیبّین) 66(جدول رقم 

 .السنة الدراسیة
  هل توفرین  لهم) ال(إذا كانت اإلجابة ب

  مصاریف خدمة االنترنت خارج  
  المنزل 

 هل یوجد من أعاد السنة

 المجموع ال نعم

  نعم
   

 17 8 9 ت
% 22.5% 20.0% 42.5% 

  ال
   

 23 20 3 ت
% 7.5% 50.0% 57.5% 

 40 28 12 ت  المجموع  
% 30.0% 70.0% 100.0% 

     
مستوى  درجة الحریة المحسوبة 2قیمة كا

7.410 1 0.006   
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 عالقة نوع الصعوبة بالمستوى الدراسي لألبناءُیبّین ) 67(جدول رقم 
  نعم أو(إذا كانت اإلجابة ب

  هذهماهي ) أحیانا 
  الصعوبات؟ 

 المستوى الدراسي لألبناء

  تغیر 
  المناهج

 التربویة 

  العوامل العقلیة
  )االنفعالیة(والنفسیة

 واالجتماعیة 

  صراع األدوار
 المجموع )بالنسبة لألم( 

 21 6 9 6 ت ضعیف
% 6.3% 9.5% 6.3% 22.1% 

 37 8 16 13 ت متوسط
% 13.7% 16.8% 8.4% 38.9% 

 29 14 5 10 ت جید
% 10.5% 5.3% 14.7% 30.5% 

 8 4 0 4 ت جید جدا
% 4.2% 0.0% 4.2% 8.4% 

 95 32 30 33 ت المجموع
% 34.7% 31.6% 33.7% 100.0% 

       

    مستوى المعنویة    درجة الحریة المحسوبة 2قیمة كا
11.849 6 0.045 
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  بعة الدراسة ألبنائھایوم دراسي دور ومسؤولیة األسرة في متا
  دور ومسؤولیة األسرة في متابعة الدراسة ألبنائھا : عنوان الفعالیة

   11/04/2017: تاریخھا
  وطنیة: نوعھا

  یوم دراسي: التصنیف 
  مركز بحث: الجھة المنظمة 
محمد بن أحمد كلیة العلوم االجتماعیة قسم علم النفس و  2جامعة وھران : تعریف الجھة المنظمة 

  مخبر التربیة والتنمیة  األسريطوفونیا مشروع علم النفس االر
  اإلشكالیة، األھداف، المحاور والضوابط

، وتعتبر المؤثر األول  اإلنسانیةاألسرة ھي اللبنة األولى في المجتمع و ھي قاعدة الحیاة  : اإلشكالیة :
للتكفّل بحاجیات أفرادھا ، ولعّل على الفرد وعلى مساره و توجھھ و نمّوه ، فھي تقوم بعّدة مھام وأدوار 

من بین المھام التي تتوّلى رعایتھا و االھتمام بھا ھي المتابعة للعملیة الدراسیة ألبنائھا عبر مختلف 
األطوار، ذلك أّن لألسرة حضور قوّي و فاعل في السیرة المدرسیّة ألبنائھا فھي تؤدي دورا بالغ األھمیة 

مراقبة سلوكاتھم داخل و خارج بیئتھم التعلیمیة، والسؤال عن أحوالھم  في العنایة بھم نفسیا و جسدیا و
المدرسیّة بصورة منتظمة،كما أنھا تعتبر أولى بتوجیھ مسارھم الدراسي ومستقبلھم المھني لّما تمنحھم 

وال یخفى علینا جانب مھم وھو أن مسؤولیة المتابعة الدراسیة لألبناء . فرصة االستفادة من خبراتھا 
ركة ، تتشارك فیھا عدة أطراف بدءا من األسرة و تكّملھ جھود المعلّم داخل القسم إلى جانب مساھمات مشت

أطراف إضافیة أخرى بمختلف أنشطتھا و برامجھا ، .. المرشدین والتربویین واإلداریین، وعند الحاجة 
تربطھا بأبنائھا و كونھا  غیر أنّھ ومع ذلك یظل دور األسرة محوریا بحكم طبیعة العالقة المتمیزة التي

وحتى تنجح األسرة في ھذه . تمثل الطرف المطالب بالتنسیق مع باقي الفاعلین في العملیّة التعلیمیّة 
   . المتابعة ینبغي علیھا تھیئة أحسن مناخ تعلیمي ألبنائھا داخل البیت وفي المحیط التعلیمي

من خاللھ تسلیط الضوء على الدور الحّساس وضمن ھذا الطرح یدخل تنظیم الیوم الدراسي الذي نسعى 
 … الذي تمارسھ األسرة في متابعة دراسة أبنائھا، وكیف تسعى في تجسیده وتحقیقھ على أرض الواقع

فإلى أّي مدى تعتبر األسرة مسؤولة عن حیاة أبنائھا الدراسیة ؟ وھل ستوفّق في ھذه المتابعة على أرض 
خذھا واإلمكانیات التي تسّخرھا لذلك ؟ وھل ستتمكن المؤسستان الواقع ؟ ما ھي اإلجراءات التي ستت

باختالف تدابیرھما و مساعیھما و إمكاناتھما من التوافق في سیرورة المتابعة للعملیة التعلیمیة لألبناء ، أم 
  ستثبت عكس ذلك؟ 

  :محاور الیوم الدراسي
بعة الدراسیة لألبناء ، أھمیة المتابعة الدراسیة مفھوم المتا: األسرة ومسؤولیة المتابعة الدراسیة لألبناء  1-

طرق مراقبتھا لسیر تدریس ( بالوقوف على تأثیر خصائص األسرة ، مناخھا، وظائفھا ونشاطاتھا 
   .) ..أبنائھا

على مستوى المراحل التعلیمیة المختلفة ..) األستاذ ، المدیر: ( عالقة األسرة بأفراد الجماعة المدرسیّة  .2
  .لشراكة بینھما في المتابعة لدراسة األبناءوطبیعة ا

  .المنھج الدراسي الجدید ومدى تماشي األسرة مع مطالبھ لمتابعة تعلیم أبنائھا .3 . 
تصّورات األسرة للدراسة و العملیة التعلیمیة ، : اتجاه تطور المتابعة الدراسیة على األبناء واألسرة .4 . 

األسرة وجھود المؤسسة التعلیمیة ، أوجھ االتفاق واالختالف وتصّورات األبناء للدراسة ، طموحات 
  .بینھما وانعكاساتھا على تعلیم األبناء ، معوقات المتابعة الدراسیّة و الحلول الممكنة لتجاوزھا

دور المرشد األسري و : ( برامج إرشادیة لمساعدة وتوجیھ األسرة في متابعة دراسة أبنائھا  .5 .
   ).… والنفسي في دعم األسرةاألخصائي االجتماعي 
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  :التواریخ و االلتزامات التنظیمیّة للمشاركة :مواعید ھامة
  2017/  02/  28: آخر أجل الستالم استمارات المشاركة   : 

  2017/  03/  10: الرد على المداخالت المقبولة  
   2017/  04/  01: آخر أجل لتأكید المشاركة واستالم المداخالت كاملة  
  2017أفریل  11: انطالق فعالیات الیوم الدراسي  
   

 
 
 


