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 : أسباب اختيار املوضوع-1

ملا نريد القيام ببحث يف العلوم اإلنسانية فإننا نريد التعمق يف املوضوع أكثر،و من مث اختياره للدراسة انطالقـا  
من فوائده أوال وعلى أساس إمكانيات إجنازه ثانيا ومن هذا املنطلق وعلى هذا األساس كان اختيارنـا هلـذا   

  :ة ومن مجلة األمور اليت دفعتنا الختياره مايلياملوضوع دون إمهال األسباب املوضوعية و األسباب الذاتي
ألن األسرة واملدرسة من أهم املؤسسات االجتماعية و التربوية املسؤولة عن تزويد اجليل اجلديـد بالتربيـة و   
التعليم واكتساب اخلربات واملهارات و املؤهالت العلمية والتقنية اليت هي السبيل الوحيد لنهوض اتمعـات  

رقيها وتقدمها ومن ،مث يكونون قادرين على املشاركة الفاعلة يف بناء اتمـع ويف بنـاء اتمـع    املعاصرة،و
وتطويره يف ااالت كافة،حيث ارتأينا أن نتناول موضوعي األسرة واملدرسة ونصوغهما يف قالب واحد وهو 

أن عدد ال يستهان به يرسبون يف  االتصال بينهما وعالقته بالتحصيل الدراسي فمن خالل حياتنا اليومية الحظنا
حيام الدراسية رغم توفر الكثري من اإلمكانيات املتطورة يف متناوهلم ،وعلى أسـاس أن عمليـة التحصـيل    
الدراسي ما هو إال إفرازات للعالقة املوجودة بني األسرة واملدرسة ،فالنجاح يف الدراسة والتحصيل العلمـي  

داء مسؤوليام إزاء األبناء ،والفشل فيها يكون نتيجة التقصري و اإلمهال و يرجع حلرص األسرة واملدرسة على أ
 .الالمباالة

بالنسبة للمتمدرسني ،األولياء و املدرسني على السواء وكثرة املناقشات الـيت تـتم بـني     :أمهية املوضوع
  .املدرسني و األولياء حول من املسؤول عن ضعف التحصيل الدراسي 

ئف كل من املدرسة واألسرة وعدم إدراك كثري من أفراد اتمع لتأثر االتصـال بـني   تداخل وتقاطع وظا-
  .                                         املدرسة واألسرة 

باإلضافة لكل ما سبق فإن السبب الذايت األساسي هو ظاهرة النتائج املدرسية اهلزيلة اليت تسـجلها واليـة   -
ات األخرية وجتاهل كل من األسر واملدارس يف حميطنا القريب لعملية االتصال بينـهما  اإلقامة اجللفة يف السنو

  .    ظنا منهما أا عملية غري مهمة
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  :أمهية املوضوع أهدافه -2

ألي دراسة علمية أهداف تصبو من خالهلا للوصول على نتائج تقيد املعرفة ،حيث يفهم عادة على أنه السبب 
الذي من أجله قام الباحث بإعداد هذه الدراسة والبحث العلمي هو الذي يسعى إىل حتقيق أهداف عامة غـري  

ألساسي من القيام بأي حبث تربـوي  شخصية ذات قيمة وداللة علمية تفيد املعرفة كما ذكرنا ،فمثال اهلدف ا
هو زيادة املعارف باألمور التربوية والوقوف عليها واملساعدة على حتسني وتطوير العملية التربوية ،والعمل على 
إجياد احللول املمكنة واملناسبة للصعوبات واملشاكل اليت يواجهها التلميذ ،ومنه ميكن حصر أهـداف هـذه   

        :        الدراسة يف اآليت 
التعرف على طبيعة االتصال بني املدرسة و األسرة ومدى تلبيته الهتمامات واحتياجات األولياء و املدرسني -1

والنظام التربوي ككل ومن فعالية أدوار األسرة و املدرسة كطرفني هامني يف إجناح العملية التربوية وحتديـد  
                                                        .                     مستقبل التالميذ املتمدرسني 

الوقوف على كفاءة األولياء يف عملية االتصال اجلاد من حيث التزامهم باالتصال واملراقبة املستمرة ألبنائهم -2
  .إضافة إىل الوقوف على نظرة وكفاءة األساتذة يف إجراء عملية االتصال ،وأثر ذلك يف التحصيل الدراسي

.... معرفة مدى موضوعية االجتاهات السلبية لدى أولياء التالميذ حنو املدرسة اإلدارة ،الرقابة ،املدرسـني  -3
  .والعكس املدرسة حنو األولياء إن وجدت 

.                                                                           التعرف على ما إذا كانت هناك عالقة بني مستوى جودة االتصال والتحصيل الدراسي للتلميذ-4
  .تسليط الضوء على الظاهرة االتصال بني األولياء واملدرسة من كل جوانبها -5
  .      كنها املسامهة يف إصالح املنظومة التربوية اجلزائرية ككل ،ويف منطقتنا باخلصوصاخلروج بنتائج علمية مي-6
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   :البحث  إشكالية -3  

 األنشـطة الذي حيدث باستمرار و غالبا ما يكون مرتبط مع العديد مـن   اإلنسايناالتصال نوع من النشاط 
  دراسة مستقل إىلمما يعطي انطباع انه حيتاج  األخرى

و يهتم الباحث يف علم الـنفس  ,األوبئةطبيعة انتقال  إىلتشري كلمة االتصال يف اال الطيب  أخرىو من جهة 
. باالتصال يف جهة تواصله مع مرضاه و يهتم املتخصص يف علم االجتماع باالتصال بوصفه ظاهرة اجتماعية

يـوحي مبعـاين    إذ إيديولوجيا اتساعامن أكثر املفاهيم يعترب مفهوم االتصال  إذحىت السياسي يهتم باالتصال 
االتصال ال يعترب مقياسا أكادمييا بل هو ذلك املقيـاس  ( ولربشام متعددة و دالالت كثرية فهو كل ما وصفه

لذلك جند ان االتصال له أمهية ) الذي ميثل مفترق الطرق الذي مير العديد من هناك و لكن القليل يتوقف عنده
و من بني املؤسسات اليت تقوم على عملية االتصال جند .على مستوى الفرد أو املؤسسات االجتماعية كبرية إما

املؤسسة التربوية ذلك ألن عنصر االتصال هام جدا فيها من حيث هو يقع بني املعلم و التلميـذ و املعلـم و   
ون إىل أن يكون أبنائهم يف مسـتويات  و أولياء التالميذ الذين يطمح اإلدارةو ,و املعلم اإلدارةو كذا  اإلدارة

يصل و يدرك الويل من خالل تواصله مع إدارة املدرسـة و   أندراسية مرتفعة فمن خالل هاته الوسيلة ميكن 
املستوى املرغوب الذي يطمـح إليـه    إىلكذا مع املعلم النقائص اليت ميكن تداركها بطرق معينة حىت يصل 

و املدرسة دون حتديـد   األسرةثري ينادي بضرورة التكامل و التعاون بني فنجد الك,لتكوين األبناء و تعليمهم
و املدرسة و ضعف و حمدوديـة دور   األسرةآليات ذلك و كيفيته حىت أن اخللط يف تصور األدوار لكل من 

لى التكييف مجعيات أولياء التالميذ يف احلياة املدرسية و املنظومة التربوية اليت تعاين من التراجع و عدم القدرة ع
الناشئة  األجيالاجلديدة عاجزة متاما عن مواكبة الرهانات اتمعية و عن يئة  األلفيةو التطور جعلها مع بداية 

  :يف جمتمع املعرفة مما جيعلنا أمام إشكالية تتمثل يف لالندماج
  و املدرسة يف التحصيل الدراسي؟ األسرةهل يساعد االتصال بني   -

 :            يلي فيما تتمثل جزئية تساؤالت اإلشكالية هذه حتت تندرج أن كنومي

                                                   ؟ واملدرسة التالميذ أولياء بني اتصال يوجد هل-1

                      ؟ الدراسي حتصيله زيادة يف يساهم بالتلميذ  األسرة اهتمام  هل-2
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  :البحث فرضيات -4
  واملدرسة  يف زيادة التحصيل الدراسي للتلميذ         يساعد االتصال بني األسرة :الفرضية العامة -

  : اجلزئية الفرضيات
  اتصال بني أولياء التالميذ واملدرسة  هناك -1
 .  اهتمام األسرة بالتلميذ يساهم يف زيادة حتصيله الدراسي  -2
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  :املفاهيم حتديد-5

حتديد مفاهيم البحث يعترب من أهم متطلبات البحث العلمي ألنه ليس هناك اتفاق بني العلماء والباحثني حول 
،لذلك سوف نقتصر هنا على عرض التعاريف اإلجرائية للمفاهيم األساسية 1مفهوم واحد ألغلب املصطلحات

لتعاريف اللغوية واالصطالحية املختلفـة نفصـلها   املستخدمة يف البحث واليت تتبناها هذه الدراسة ،وتفصيل ا
  .الحقا يف كل فصل 

وهي خلية اتمع األساسية واليت "ال تستعمل يف هذا البحث هذه الكلمة باملفهوم التقليدي هلا :األسرة 5-1
  . 2"تتكون من أفراد تربط بينهم روابط إىل آخر ذلك

األسرة متثل الوالدان ،و األخـوة الكبـار   :ذه الدراسة هو والتعريف اإلجرائي الذي ميكن االعتماد عليه يف ه
واجلد واجلدة ،وغريهم من األقارب ممن يعيشون يف مكان واحد ،هلم سلطة على األبناء ،وميكن أن يقومـوا  

يف حتصـيله ومسـاره    بدور الوالدين يف تربية وتوجيه ورعاية األبناء ، أو أقارب املتمدرس الذين هلـم دور 
                                                                      .الدراسي

نأخذ تعريفها كما هو متفق عليه مبدئيا وهي الفضاء التربوي الذي يتميز بطابعه املؤسسايت :املدرسة  5-2
وبكل ما حتويه من هياكل بشرية ومادية ،والذي يوكل ...... إدارات ،حجرات دراسية،جمال أخضر،خمتربات

  . ليها مهمة التربية احلسية و الفكرية و األخالقية لألطفال واملراهقني يف شكل يطابق متطلبات املكان والزمانإ
هو عملية تفاعل بني فردين أو مجاعة يلتقيان حول موضوع أو مشكلة معينة ويتم نقـل  :االتصال  5-3

فاق أو تقارب وجهات النظر على مـا  األفكار واملعلومات بينهما من خالل رموز معينة دف الوصول إىل ات
  .                         جيب القيام به

نستعمله يف التعبري عن النتائج احملصل عليها كل اية فصل دراسـي أي قـدرة   :التحصيل الدراسي5-4
الطالب على استيعاب املهارات واخلربات الدراسية يف مستوى معني ويقاس باملعدل العام احملصل عليه يف مجيع 

                        .  املواد الدراسية املقررة يف آخر السنة ويؤدي عدم حسابه إىل التأخري الدراسي أو الرسوب 
تربويا يعرف التحصيل الدراسي بأنه اجناز تعليمي أو حتصيل دراسي للمادة و يعين بلوغ مستوى معني مـن  -

الكفاية يف الدراسة سواء أكان يف املدرسة أو اجلامعة ،وحيدد ذلك اختبارات مقننة أو تقارير املعلمني أو االثنني 
  .                      معا 

                                         
  7، ص 2000احمد حويتي ، المسائل المنهجية في الرسائل العلمية ، الجزائر ، دار الحفيد لنشر ،  1
 20،ص 1985التربوي لتنشئة األبناء في عالم متغير ، القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ، حسن عبد المنعم محمد ، االسرة ومنهجها  2
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هو جمموعة اخلربات املعرفية واملهارات اليت يستطيع التلميذ أن يستوعبها وحيفظهـا  : تحصيل الدراسيال-
ويتذكرها عند الضرورة ،مستخدما يف ذلك عوامل متعددة كالفهم واالنتباه والتكرار املوزع على فترات زمنية 

  .                                      تحصل عليهاالقدرة على فهم الدروس استيعاا يربطونه أيضا بالنتائج امل،1معينة 
  :املقاربة النظرية-6

لقد اندرج حبثنا هذا ضمن البنائية الوظيفية ،كاملقاربة ألا األنسب لدراستنا فهـو  :االجتاه البنيوي الوظيفي
ليها ،ولكنه يتميز يعتمد يف دراسته للظواهر على الكل ،الذي ال خيتلف عن العناصر املكونة له ،وليس بسابق ع

.                                                                     بالربط بينها و دراسة العالقة املوجودة بني األجزاء فاجلزء ال معىن له إذا مل ينظر إليه كعنصر داخل اموعة 
أنه تكون مشولية وكلية ثابتة  تتوفر علـى   إن البنيوية يف دراستها للمجتمع تنطلق من هذه املبادئ ،حيث يعترب

،وهو ما يعرف اآلن بنظرية حتليل النظم االجتماعية 2أنساق تعمل دوما للحفاظ على استقرار اتمع وتوازنه 
وترابطها و تفاعلها يف مستويات خمتلفة أعالها مستوى اتمع ككل،ويكتسي اتمع لدى البنيـويني عـدة   

                                                                         :منها  خصائص
  .                          اتمع عبارة عن نسق من األفعال احملددة و املنظمة -
  .                    كل نسق يتألف من جمموعة من املتغريات املترابطة فيما بينها -
التوازن االجتماعي يعترب هدفا يساعد اتمع على بقائه و استمراره من خالل االنسجام بني مكوناته البنيوية -

  .                                                     عن طريق القيم والنماذج الثقافية اليت يرمسها اتمع لألفراد و اجلماعات 
األسرة وجهة نظر بنيوية وظيفية معتربا أن األسرة ليست نسقا مستقال ومنعـزال  وقد اعتنق بارسونز يف دراسة 

.                              بل منظومة فرعية وثيقة للعالقات املتشابكة مع سائر املنظومات الفرعية ،ومع اتمع بوصفه كال واحدا 
ية حيث أنه كما حنلل اتمع حتليال بنيويا وظيفيا ومن ضمن ااالت اليت اهتمت ا البنيوية كذلك جمال الترب

وبالتحليل البنيوي الوظيفي نعين تشـريح املؤسسـة   " ،نستطيع حتليل املؤسسات التربوية إىل عناصرها األولية
حيث ينظر إىل املشاكل اليت يعاين منها امليدان باعتبارها  ،3"االجتماعية أو البناء االجتماعي إىل عناصره األولية

  لية وتندرج ك
 :خصائص رئيسيةضمن نسق يتكون من عناصر متفاعلة فيما بينها ،فالفعل التربوي معطى يتكون من ثالث 

أنه جمموعة من العناصر و املكونات املترابطة فيما بينها و املتفاعلة تفاعال ديناميا و الفعل التربوي سريورة من -
تربوي باعتباره نسقا من العناصر واملقومات و سريورة مـن  التفاعالت تقود إىل حتقيق أهداف حمددة الفعل ال

التحوالت يتفاعل مع احمليط ويتبادل معه التأثري والتأثر سواء كان هذا احمليط تربويا أو ثقافيا  أو اجتماعيا                      

                                         
  . 46، ص 1991الطاهر سعداهللا ، عالقة القدر على التفكير اإلبتكاري بالتحصيل الديراسي ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  1
 98،ص 1998الطا ، منشورات إلغا ، على الحوات ، النظرية االجتماعية إتجاهات أساسية ، م 2
 69، ص 2005، األردن ، دار وائل للنشر ،  1إحسان محمد الحسن ، علم االجتماع التربوي ، ط 3
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وذلك بتحديد مواصفات التلميذ وحتديد العوامل :بإعطاء منظور نسقي لعملية التدريس ،قبل عملية التدريس 
و الظروف احمليطة به ،أثناء عملية التدريس و هي كل التفاعالت اليت حتدث خالل هذه العملية ، عند ايـة  

  .                               التدريسعملية التدريس وهي كل التغريات اليت تطرأ على املتعلم بعد عملية 
فعملية التدريس ال ميكن فصلها عن احمليط الذي يشكل األساس لتخطيط وتنظيم و اجناز هذه العملية مثلمـا  

:                                            بشكل إطارا حيدد نتائجها من املفاهيم السالفة الذكر يتبني أن هناك وضعيات وهي 
  . وهي املراد بلوغها واجنازها من نوايا و أهداف مسطرة :الوضعية املتوخاة 

وهي مجلة العمليات اليت تقوم ا من أجل إجناز الفعل التربوي للوصول إىل أهداف :سريورة الفعل التربوي -
  .                                               حمددة 

  .وهي النتائج احلقيقية اليت حصلت لدى املتعلم بعد خضوعه للفعل التربوي :قية الوضعية احلقي-
فنحن حناول دراسة النتائج املترتبة على التحصيل الدراسي بالنسبة للنسق االجتماعي ،فالتحصـيل الدراسـي   

األهـداف   التخلف الدراسي أو الرسوب املدرسي أو التأخر الدراسي  هو نتيجة لعدم بلوغ[السليب مبظاهره 
املتوخاة من الفعل التربوي والتدريس لدى فئة من التالميذ عند اية هذا الفعل أو التدريس ،حيث أن هنـاك  

و الوضـعية   ةفارقا بني ما كان متوخى حتقيقه وما مت حتقيقه فعال ،هناك إذن عدم تطابق بني الوضعية املتوخا
            .                                      احلقيقية 

:                                                                  أما أسباب  التحصيل الدراسي السليب حسب االجتاه البنيوي ،ميكن أن تندرج يف أحد اإلطارات التالية 
عوامـل  ال[يف املنطلقات واليت تتكون من مواصفات التلميذ من جهة مواصفات احمليط من جهـة ثانيـة    -

                                        .الشخصية والعوامل البيئية
أثناء عملية التدريس واليت تتكون من خالل تفاعل أمناط األهداف ،طبيعة احملتويات نوعية الطرائق ،وبصفة  -

  .    عامة كل ما هو مرتبط بالعملية التعليمية 
" قياس التحصيل الدراسي " يت مت ا تقييم إجنازات التلميذ سببا يف النتائج حيث ميكن أن تكون األساليب ال -

  . يف ختلفه 
وكذلك دراسة وظيفة األسرة اليت تعترب يف العصر الراهن من أهم املؤسسات االجتماعية نظرا لعالقتها الوثيقة 
بالفرد واتمع ،واليت تتجسد يف الوظائف اجلوهرية اليت تقدمها للمجتمع من خالل قيامه برعاية الفرد والسهر 

واع العالقات داخل األسرة و دراسة األدوار كدور على تلبية ما حيتاج إليه من خدمات وعناية وإشراف ن وأن
.                                                        األب و األم يف عملية التربية و التنشئة االجتماعية وكذلك دور املستوى التعليمي يف ذلك

  :أربعة أغراض يكمن يف " سنإحسان حممد احل.وحتليل املؤسسات التربوية بنيويا ووظيفيا يراه د        
حتليلـها إىل   :ثانيـا التعرف على طبيعة األحكام و الضوابط والقوانني اليت حتكم األفراد العاملني فيها  :وال أ

عناصرها األولية ميكن الباحث من معرفة عناصر القوة و الضعف اليت تعتريها فننمي ونزيد من فعالية عناصـر  
  .خللل ونغري واقعها القوة ونتصدى لعناصر الضعف و ا
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  .ميكن من االطالع على أسباب سكون ومجود املؤسسة ،وأسباب تغيريها وديناميكيتها   : ثالثا
معرفة األشكال املختلفة للتفاعالت االجتماعية اليت توجد باملؤسسة التربوية وتكـون طبيعـة حياـا    :رابعا 

  . 1االجتماعية
.                                                                       األسرة و املدرسة وعالقته بالتحصيل الدراسي ومن هذا املنطلق جاءت دراستنا لالتصال بني

فعند التطرق لالتصال على أنه عملية تفاعل بني فردين أو مجاعة ،يلتقيـان حـول   :االجتاه التفاعلي الرمزي
موضوع أو مشكلة معينة ويتم نقل األفكار و املعلومات بينهما من خالل رموز معينة دف الوصول إىل اتفاق 

ن الذي وضح أ G.H  Meadهربرت ميدأو تقارب وجهات النظر على ما جيب القيام به ،تنطلق من فكرة 
ال يتواجد إال يف التفاعالت االجتماعية وعن طريقها وأن عملية التفكري يف حد ذاا ذات طبيعة تفاعلية "األنا"

فهناك فعل اجتماعي فقط يستدعي مشاركة " وجهة نظر اآلخر حنونا"ألن مصدرها هو التبين التدرجيي لالجتاه 
ز من قبل فاعل اجتماعي انطالقا من املوقف الذي اثنني أو أكثر حلدوث عملية تبادل ،فالفعل االجتماعي ينج

حتدث فيه ردود األفعال املستقبلية من تصرفات اآلخرين وما يتوقع إثارته يف فهم اآلخرين فاإلشارة املؤداة من 
،كدليل على املعىن القائم من هذه العملية االتصالية ،ففي )رجع الصدى(قبل املرسل تفهم من إشارة املستقبل 

ميد ال حتضر مفاهيم التفاعل فحسب وإمنا البناء املشترك للمعىن ومفاهيم النسق وخاصـة التغذيـة    حتليالت
  . الرجعية املتوقعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 74-70إحسان محمد الحسن ، علم االجتماع التربوي ، مرجع سابق ،ص  1
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  :  الدراسات السابقة-7

و املعلمني سنة  العالقات بني األباء:يف كتاب بعنوان ايرفنج ستاوت و جريس الجندون دراسة :الدراسة األوىل
  .عن دار القلم القاهرة 1962،ترمجة عديل سليمان وإشراف حممد علي حافظ سنة 1985

تناول موضوع تربية األطفال وتنشئتهم باعتبارها عملية متصلة ومترابطة تستلزم التعاون الوثيق بـني البيـت   
،وإمنا يظل واقعا حتت شىت املـؤثرات  واملدرسة ،ألن الطفل أثناء حياته يف املدرسة ال تنقطع صلته قط بأسرته 

  .األسرية،ومن هنا كانت أمهية التنسيق بني ضروب التأثري الصادرة عن كل من البيت واملدرسة 
وقد توصلت الدراسة إىل أن األمر يتطلب توثيق الصلة بني اآلباء واملعلمني على أساس سليم ضـمانا لسـري   

.                                                     احل األطفال وبالتايل اخلري للمجتمعالعملية التربوية يف طريق متسق موحد حيقق ص
تطرقت هذه الدراسة إىل أحد أهم العناصر اليت حناول دراستها وهو التواصل بني اآلباء واألسـرة واملعلمـني   

تصال بالتحصيل الدراسـي يف  ،وهو عنصر تشابه بني الدراستني ،إال االختالف بينهما يكمن يف ربط هذا اال
دراستنا وبالتربية عموما يف هذه الدراسة السابقة،على اعتبار أن التحصيل الدراسي جزء من العملية التربوية يف 

  .    املدرسة
  -إحسان حممد احلسن.د.أ -من إعداد:الدراسة الثانية 

وقد متحورت -دراسة ميدانية–وهي دراسة حول دور العائلة و املدرسة يف رسوب الطلبة يف املدارس املتوسطة 
حول ثالثة موضوعات أساسية هي دور العائلة واملدرسة يف التحصيل العلمي للطلبة ،و مشـكالت العائلـة   

خلص الباحث إىل أن ظـاهرة   وأثرها يف رسوب األبناء ومشكالت املدرسة و أثرها يف رسوب األبناء ،وقد
الرسوب بني طلبة املدارس املتوسطة إمنا هي ظاهرة ترجع إىل اضطراب واختالل وسوء تنظيم من كـل مـن   

  .                                 العائلة واملدرسة
توى التحصيل وقد تطرقت الدراسة إىل التواصل بني املدرسة و األسرة كأحد العوامل اليت هلا تأثري كبري يف مس

  .    الدراسي ومنه النجاح أو الرسوب املدرسي
   .عبد احملسن بن إبراهيم:من إعداد الباحث:الدراسة الثالثة 
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العالقة بني بعض العوامل األسرية و التحصيل الدراسي حول تالميـذ مرحلـة   :وهي رسالة ماجستري بعنوان
.                                     2004ياض اململكة العربية السعودية سنة املتوسط ،من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالر

حيث هدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على العالقة بني بعض املتغريات األسرية و التحصيل الدراسي للطالب 
ة التحصـيل  ،وتأيت أمهية هذه الدراسة ألا تناولت موضوعا حيويا ومهما وهو التحصيل الدراسي ألن زياد

الدراسي تعين االستثمار األمثل للموارد البشرية و املادية،و إضافة معرفة علمية جديدة حول عالقـة بعـض   
  .                                                            العوامل األسرية بالتحصيل الدراسي 

مستوى الدخل األسري،حجم أسرته ،مستوى نوع إقامة الطالب ،[وقد اقتصرت على بعض املتغريات األسرية
.                                         تعليم والديه ،مهنة والديه ،تعدد زوجات األب ،متابعة سري الطالب دراسيا ،ومساعدته يف املذاكرة

ت ويل أمـر  مهنة األم عدد زيـارا [وتوصل الباحث يف دراسته إىل وجود عالقة هامة بني كل املتغريات التالية
  .                   و التحصيل الدراسي]الطالب للمدرسة

وختتلف دراستنا عن هذه الدراسة بربط متغري التواصل بني األسرة و املدرسة بالتحصيل الدراسي فقـط مـع   
                                                                            .  اإلشارة على باقي املتغريات األخرى دون دراستها بالبحث

  : صعوبات الدراسة -8
  :يف إطار دراستنا ملوضوع حبثنا واجهتنا بعض الصعوبات متثل أمهها يف ما يلي 

  .                                       قلة املراجع والبحوث املتعلقة مبوضوع حبثنا -
  
 
 
 
  


