
 



 
 

 

نشكر المولى عز وجل  " دنكميولئن شكرتم ألز:"امتثاال لقوله تعالى

ونحمده حمدا ٌلٌق بجالل وجهه وعظٌم سلطانه على توفٌقه 

.  وإعانته لً فً إتمام هذا العمل

من لم ٌشكر النّاس  "وتٌمنا بقول الرسول علٌه الصالة والسالم 

" لم ٌشكر ااّ 

ٌطٌب لً بكثٌر من الحب واإلحترام والتقدٌر أن أتقدم بالشكر الجزٌل الى األستاذ 

. المشرف

كما أتوجه بالشكر الجزٌل إلى كل من ساعدنً فً انجاز هذه المذكرة سواء من 

قرٌب أو من بعٌد، 

كما الٌفوتنً أن أتقدم بجزٌل الشكر والعرفان إلى كل أساتذة علم اإلجتماع على 

وعلى كل مساعداتهم   صبرهم معنا طوال مدة الدراسة،

. التً قدموها لنا

والشكر موصول إلى كافة طلبة السنة الثانٌة ماستر علم اإلجتماع بكل تخصصاته 

 2019دفعة 



 :ملخص الدراسة
يقينا إّن عامل عدم تكافؤ الفرص واقرتانو ابلنجاح الدراسي،زايدة على املنحدر واالصل اإلجتماعي 

. موضوع مذكرتنا (اصطفاء)للتالميذ، مها املثريان اجلوىراين يف انتقاء 
يّضف جهدان املتواضع يف إطار اجتماعي تعليمي واستثماران موّجو حنو الطور املتوسط،على متوسطتني 

.  تلميذ185من بلدية مستغامن بعينة قدرىا 
غايتنا من ىذه الدراسة تسليط الضوء على الرابط بني الظروف اإلجتماعية العائلية واملهارة والفاعلية 

ألقسام السنة الرابعة متوسط، وكذلك التعرف عن قرب على العوامل  (املزاولني)الدراسية للتالميذ املتمدرسني 
. ينعكس يف الدراسات احلديثة املوجهة يف ىذا املعىن احملدّدة للمردود املدرسي أو الرسوب يف ضوء ما

 وخباصة الظروف االجتماعية العائلية اجتماعييالحظنا حقا أّن النتائج الدراسية قد أتثرت بعوامل خمتلفة من أصل 
. واإلقتصادية والثقافية

أخريا، تندرج حماولتنا يف تقدمي بعض تقدمي بعض التصورات عن املوضوع رغبة يف اإلحاطة ابملمارسات 
. البيداغوجية األكثر انتشارا يف الوسط املدرسي املقصود

.    سوسيو تعليمي، تفوق دراسي، ظروف عائلية، العوامل االجتماعية، الفشل املدرسي:الكلمات املفتاحية
Les inégalités de chances liées à la réussite scolaire et l’origine sociale et 

familiale des élèves ont influencé le choix de notre thème de mémoire. Notre 

travail s’inscrit dans un cadre socio-didactique et notre investigation est menée 

auprès du cycle moyen dans deux établissements dans la Wilaya de 

Mostaganem avec 185 élèves. 

Nous voulons à travers cette étude mettre en évidence le lien entre les 

conditions socio- familiales et la performance scolaire des élèves fréquentant 

les classes de 4ème année moyenne, et à identifier les principaux déterminants 

du rendement scolaire en cherchant des réponses à la réussite ou à l’échec 

scolaire à la lumière des études modernes menées dans ce sens . 

Nous avons constaté que les résultats scolaires sont influencés par 

plusieurs facteurs d'origine sociale notamment les conditions socio-familiales, 

économiques et culturelles. 

Enfin  nous tentons en fin de donner quelques pistes de réflexions sur le 

thème, afin de mieux cerner les pratiques pédagogique les plus répandues dans 

le milieu scolaire concerné. 

Mots clefs : socio didactique, réussite scolaire, conditions familiales échec 

scolaire facture sociaux. 
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 : مقــــــــــــــــدمة

تعد االسرة تنظيما اجتماعيا أساسيا ودائما يف اجملتمع ،فهي مصدر األخبلؽ والقيم والدعامة األوذل  
 .لضبط السلوؾ، واإلطار الذي يتلقى فيو أوذل دروس احلياة االجتماعية

 وتعتمد االسرة يف حياهتا على عدد من ادلقومات األساسية ،حىت تتمكن من القياـ بوظيفتها كمؤسسة 
ومن أىم االدوار اليت ربملها األسرة على عاتقها ،دور تنشئة األبناء وتعليمهم وتوجيههم وغرس القيم . اجتماعية

رغم كل الضغوطات اليت تعيشها األسر، فالرغبة األقوى عند غالبية األسر . وادلبادئ األساسية ادلوجودة يف اجملتمع
فاألسرة مدعوة يف ادلقاـ األوؿ ،شأهنا شأف . ىي تعليم أبنائها ،وربقيق نتائج مرضية يف ربصيلهم الدراسي

 . التنظيمات األخرى يف اجملتمع ابالىتماـ بتعليم االبناء وإعدادىم لزماف وظروؼ سلتلفة

 ومنذ أف أصبحت الدراسة إجبارية صلد كلمتُت متداولتُت يف أفواه البيداغوجيُت، األولياء وادلعلمُت، وعلا 
كلمة النجاح الدراسي والفشل الدراسي، فمنذ ولوج الطفل أوؿ مؤسسة ذات طابع تربوي رمسي ،صلد األولياء جد 

منشغلُت بقدرة طفلهم على ربقيق النجاح، أما ادلعلمُت فلهم انشغاؿ أساسي وادلتمثل يف زلاولة اصلاح أكرب قدر 
زلتمل من التبلميذ، ذلذا يلجأ كل العاملُت يف قطاع الًتبية من تربويُت، معلمُت وبيداغوجيُت،إذل رسم سلططات 

 .ومشاريع لرفع مستوى النجاح الدراسية لدى التبلميذ

األنظمة الدراسية تشهد إصبلحات من سنة ألخرى ،وذلك حملاربة التصدي لظاىرة الفشل، والتسرب ادلدرسي 
الذي أصبح يؤرؽ كل الفاعلُت يف اجملتمع ،ومساعدة ادلتمدرسُت للوصوؿ إذل ربقيق النجاح الدراسي ادلنشود، 

 . حيث أف كلمة النجاح ربتل مكانة جد ىامة يف احمليط ادلدرسي

 والنجاح الدراسي يعترب من أكثر ادلفاىيم الًتبوية تركيبا وتعقيدا، نظرا الرتباطو ابلعديد من ادلتغَتات 
الشخصية واالجتماعية وادلدرسية، ويشَت مفهـو النجاح الدراسي يف احلقل الًتبوي إذل ادلكتسبات ادلعرفية اليت 

كما تربز أعلية . ػلققها التلميذ ،والنتائج التحصيلية اليت تسمح لو ابالنتقاؿ إذل مستوى أعلى، أو إذل طور آخر
 . النجاح الدراسي يف أنو معيار يف احلكم على جودة منظومة التعليم وسلرجاتو

 لقد أصبحت قضية النجاح الدراسي تشكل اذلاجس األكرب لدى فئات واسعة من اجملتمع، كالتلميذ 
رغم كل ما حققتو ادلنظومة الًتبوية من اصلازات، إال . واألسرة وادلؤطرين، ورامسي السياسات التعليمية على السواء

أف شرػلة واسعة من التبلميذ ال تزاؿ تعاشل من تعثر دراسي، وصعوابت يف التعلم يؤدي تراكمها يف هناية ادلطاؼ 
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إذل خطورة التسرب الدراسي، وذلذا قد اذبهت الدراسات احلديثة إذل الكشف عن االسباب اليت تقف وراء الفشل 
الدراسي ،والبحث عن احملددات الرئيسية للنجاح الدراسي، قصد تعزيزىا وتوظيفها يف تفعيل السياسة التعليمية، 

ونظرا لعبلقة الظروؼ االجتماعية لؤلسرة احمليطة ابألبناء اليت يكوف ذلا دور يف النجاح الدراسي، ضلاوؿ من خبلؿ 
ىذا البحث تسليط الضوء على الظروؼ االجتماعية بُت األسر وإظهار ما ذلا من عبلقة يف توفَت فرص صلاح أكرب 
لؤلبناء، ودلعرفة طبيعة ىذه العبلقة بُت النجاح الدراسي، والظروؼ االجتماعية قد اعتمدان يف دراسة ىذا ادلوضوع 

 . على خطة عمل تشمل أربعة فصوؿ

والذي ؽلثل اإلطار ادلنهجي للدراسة، حيث مت التطرؽ فيو إذل أسباب اختيار ادلوضوع، وأعلية : الفصل األول- 1
الدراسة، وأىداؼ الدراسة، وإشكالية الدراسة وفرضياهتا، وربديد مفاىيم الدراسة ،وكذا الدراسات السابقة، 

 .وقد ضم منهج الدراسة، ورلتمع الدراسة، ورلاالت الدراسة، وكذا العينة وطريقة اختيارىا. وادلقاربة النظرية

والذي ؽلثل اجلانب النظري الذي تطرقنا فيو إذل ماىية التحصيل الدراسي، من حيث أعلية : الفصل الثاين- 2
التحصيل الدراسي، ومبادئ التحصيل الدراسي، ومستوايت التحصيل الدراسي، وأسس الًتبية عند ابن خلدوف 

 .وأبو حامد الغزارل

ؽلثل جانبا من اجلوانب النظرية اليت تطرقنا فيو اذل احملددات االجتماعية واالقتصادية والثقافية : الفصل الثالث- 3
 .لبلسرة، واحملددات الًتبوية وادلدرسية، واحملددات القيمية

فيتمثل يف اإلطار ادليداشل للدراسة، ومن مث ربديد خصائص العينة، يليو عرض وربليل النتائج : الفصل الرابع- 4
 .اختبار الفرضيات مث االستنتاج العاـ ادلتوصل إليو يف ىذه الدراسة وأخَتا اقًتاحات وتوصيات
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 الفصل األول
 اإلطار ادلنهجي

 
يعترب ربديد ادلوضوع وضبط متغَتاتو، ووضع تساؤالتو وفرضياتو، مرحلة جوىرية ىامة يف أي حبث اجتماعي ويف 
ىاذ السياؽ قمنا يف ىذا اجلزء من الدراسة، بتحديد اإلطار ادلنهجي الذي تقيدان بو، وقد تضمن أسباب اختيار 

ادلوضوع، وأىداؼ الدراسة وأعليتها، وكذا الدراسات السابقة، وربديد اإلشكالية، وعرض الفروض ادلتعلقة هبا 
 . وربديد مفاىيم الدراسة وادلقاربة النظرية

 : أسباب اختيار ادلوضوع: أوال

، فهو العلم الذي يبحث عن اخللل 1رلازا" بورديو"يعترب علم االجتماع، من العلـو االنسانية ادلزعجة كما يقوؿ 
وسط اجملتمع، من أجل زلاولة فهمو واالقًتاب منو، وتقدصل تفسَتات لو، والتنبؤ دبستقبلو ليس من ابب تقدصل 

احللوؿ القصرية النافذة اليت ال تتغَت بل من ابب مواكبة احلراؾ االجتماعي ادلتجدد دوما، والذي غلعل من التحليل 
 . السوسيولوجي ربليبل آنيا من جهة وعلميا من جهة اثنية

      ويعود اختيار ادلوضوع إذل سبب ذايت انبع من االىتماـ الشخصي ابدلواضيع ادلتعلقة ابألسرة، ابعتبارىا 
واالىتماـ الشخصي ابلنجاح الدراسي نظرا لطبيعة الوظيفة . الركيزة األساسية واللبنة األوذل ادلسؤولة عن بناء اجملتمع

 . اليت أمارسها

 : أما عن األسباب ادلوضوعية فهي

 : من أىم األسباب اليت دفعتنا الختيار ىاذ ادلوضوع والقياـ بدراستو وربليلو ىي كما يلي- 
 . كوف ىاذ ادلوضوع يندرج ضمن مواضيع علم االجتماع الًتبوي- 
كما يعود اختيار ىذا ادلوضوع إذل كونو يتعرض إذل مفهـو ىاـ يف اجملاؿ الًتبوي وادلدرسي،أال وىو النجاح - 

 . وما ذلاذا ادلفهـو من أعلية عند التبلميذ، ادلعلمُت، وأفراد اجملتمع بصفة عامة. الدراسي
 . معرفة العوامل واألسباب ادلؤثرة يف النجاح الدراسي- 
 . إثراء البحث العلمي دبزيد من ادلواضيع ذات الطابع االجتماعي الًتبوي- 
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 . معاانة القطاع من النسب ادلرتفعة للتسرب ادلدرسي- 

 : أمهية الدراسة: اثنيا

تتجلى أعلية ىذه الدراسة من كوف األسرة شرايف وعصب احلياة يف أي رلتمع كاف، فمن بُت أىم األدوار  
ادلنوطة هبا وادلوكلة إليها، ىو اإلشراؼ على مراحل حياة األبناء ادلختلفة وتعليمهم وتنشئتهم، من أجل الوصوؿ هبم 
إذل بر األماف، وعلى ىذا االعتبار يعد صلاح األبناء يف مشوارىم الدراسي اذلدؼ الوحيد واألوؿ الذي تسعى إليو 
األسرة، غَت أف ىذا النجاح تواجهو صعوابت سواء على صعيد ادلؤسسة الًتبوية أو على مستوى األسرة، ونظرا 

ألعلية البنية األسرية يف ىاذ اجملاؿ، حاولنا تسليط الضوء على جانب ىاـ وضروري، سبدرس األبناء وزلاولة البحث 
عن عبلقة البنية األسرية بتحقيق األبناء للنجاح الدراسي يف مسارىم التعليمي، معتمدين يف ذلك على عدة 

 . إخل...مؤشرات مثبل كادلستوى التعليمي لؤلبوين وطبيعة ادلهنة، وحجم األسرة وظروؼ السكن، واحلالة ادلادية

 . تسليط الضوء على النسق األسري، وما ؽليزه من ظروؼ ابعتباره عامبل مؤشرا على النجاح الدراسي- 

كما تربز أعلية ادلوضوع أيضا يف زلاولة معرفة اختبلؼ أتثَت التنشئة األسرية يف النجاح الدراسي من بيئة إذل - 
 . أخرى

 : أىداف الدراسة: اثلثا

.  من الضروري ربديد أىداؼ الدراسة مبدئيا، لكي ال يذىب البحث بعيدا حيث ال يتم التحكم فيو
 . وعادة ربصر ىذه األىداؼ يف جانبُت علا اجلانب العلمي اخلاص واجلانب العلمي العاـ

نشاط يهدؼ إذل صبع ادلعطيات وربليلها بغية اإلجابة عن مشكلة حبث معينة وربليلها "فالبحث العلمي * 
سوسيولوجيا عرب عمليات منظمة، تسعى إذل ربط العبلقات السببية بُت ادلتغَتات اليت تشارؾ يف صناعة الظاىرة 

 1". زلل الدراسة وتشخيصها علميا

حيث سنحاوؿ أف نفهم البنية األسرية وما يكتنفها من ظروؼ سلتلفة، وكيف ترتبط ىذه الظروؼ ابلتحصيل * 
 . الدراسي لؤلبناء
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كشف العبلقات السببية للمتغَتات ذات الصلة ابلبنية األسرية، دبختلف ظروفها والنجاح : اذلدؼ العلمي العاـ* 
 . الدراسي للتلميذ، وإجراء ادلقارنة بُت اجلانب النظري والواقع ادلعاش

تسليط الدراسة على متوسطتُت تربويتُت كعينة من بُت متوسطات بلدية مستغازل اليت : اذلدؼ العلمي اخلاص* 
 . متوسطة 26عددىا 

 . صبع معطيات عن مشكلة النجاح الدراسي لدى التبلميذ* 

 . الربط بُت العوامل والظروؼ األسرية اليت ذلا عبلقة ابلنجاح الدراسي* 

ادلساعلة يف صبع ادلعلومات وربصيل احلقائق حوؿ موضوع النجاح الدراسي، وإبراز الدور الذي تلعبو األسرة يف * 
 . حياة األبناء ادلتمدرسُت يف ربقيق النجاح الدراسي

 .التعرؼ على مدى قوة العبلقة بُت الظروؼ األسرية والنجاح الدراسي لؤلبناء* 

 إشكالية الدراسة : رابعا

تعد الًتبية دبثابة االعداد والبناء العاـ للفرد، من أجل أتىيلو ألخذ مكانتو مستقببل داخل اجملتمع، فالًتبية  
 . ىي الوسيلة الوحيدة اليت تنقل االنساف من كونو رلرد فرد إذل الشعور ابالنتماء للمجتمع ولقيمو

وينصب االىتماـ على الًتبية، لكوهنا تزود الفرد أيضا أبظلاط السلوؾ، وسبكنو من التكيف مع زليطو االجتماعي، 
 . وىي تسعى دائما إذل التعرؼ على حاجات الفرد واجملتمع ومشكبلتو، واغلاد احللوؿ ادلناسبة لو بوسائل سلتلفة

ادلدرسة ابختبلؼ مستوايهتا، ىي ادلؤسسة الًتبوية اليت تعٌت ببناء بشخصية التبلميذ، وتطويرىا على أغلب 
 1.نواحيها، شلا ؽلكنهم من التكيف االجتماعي، فضبل عن اكتساهبم للمعرفة  البلزمة لذلك

إف التفاوت يف التحصيل الدراسي بُت التبلميذ الذين ينتموف إذل فئة واحدة، ومن أعمار متجانسة ويعيشوف نفس 
 الظروؼ الدراسية، عملية ملفتة تدعوا إذل البحث والتقصي عن األسباب الكاملة خلفها فلماذا ىذا التفاوت؟

إف التفاوت يف التحصيل الدراسي للتبلميذ، ونوعية العبلقة بُت ادلؤسستُت ادلدرسية واالسرية، كانت وال تزاؿ زلل 
دراسة العديد من الباحثُت الذين اىتموا ابلتفاعبلت ادلوجودة بُت ثقافة ىاتُت ادلؤسستُت، وأتثَت ذلك على 
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التحصيل الدراسي للتبلميذ، ويرجع ىذا االىتماـ اذل االعلية الكربى اليت تلعبها ادلدرسة يف احلياة االجتماعية وكذا 
نظرا للرىاانت اليت تطرحها يف حياة اجملتمعات كمجاؿ استثماري ىاـ للرأس ادلاؿ البشري، اضافة إذل دورىا يف 

 . إعادة االنتاج االجتماعي، وكعامل من عوامل احلركية والصعود االجتماعي لؤلفراد واألسر

لقد أوذل علماء النفس واالجتماع اىتماما ابلغا بظاىرة النجاح الدراسي، حيث ابت واضحا لديهم أف أسباب "
االخفاؽ أو عدـ ربقيق النجاح اجليد ال يرجع فقط إذل مستوى ذكاء التلميذ، بل تتدخل صبلة من العوامل تساىم 

 1."يف التقليل من حظوظ النجاح

أف الطالب صاحب الذكاء ادلرتفع ال ؽلكن أف يضمن صلاحا أوتوماتيكيا، وابدلثل "ويرى عيسوي يف ىذا الصدد 
فإف الطالب قليل الذكاء ال ؽلكن أف يستسلم إذل اليأس، وابلتارل فإف ىناؾ عوامل غَت الذكاء تساىم يف ربقيق 

النجاح الدراسي وىي الظروؼ االجتماعية لؤلسرة، وما تشملو من جوانب مادية وبشرية وعبلقات قائمة بُت صبيع 
 ".األفراد فيو

وتتمثل ظروؼ األسرة االجتماعية يف احلالة ادلادية، واليت تتحدد من خبلؿ الدخل ووجود دخل إضايف وادلكانة 
ادلهنية للوالدين، واحلالة العائلية ذلما من حيث االستمرارية يف الزواج، أو االنفصاؿ أو الًتّمل، وحجم األسرة 
 . وتنظيمها، وظروؼ السكن من حيث ادلوقع وادلساحة وعدد الغرؼ، وأسلوب الًتبية ادلتبع من طرؼ الوالدين

فالنجاح ادلدرسي لكل تلميذ يتوقف على رلموعة من العوامل اليت تتدخل لتحقيق ذلك وتعترب األسرة إحدى تلك 
ما عالقة الظروف االجتماعية لألسرة ابلنجاح : العوامل اذلامة ومن ىنا سبخض إشكاؿ دراستنا ادلتمثل يف

 الدراسي لألبناء؟ 

 : ويندرج ربت ىذا االشكاؿ التساؤالت الفرعية التالية

 ىل للمستوى الثقايف لؤلبوين عبلقة ابلنجاح الدراسي لؤلبناء ؟ - 1

 ىل للمستوى ادلادي لؤلسرة عبلقة ابلنجاح الدراسي لؤلبناء ؟ - 2

 

 
                                                             

1
 . 2014 عٕاٌ 12كراطبد َفظٛخ ٔرزثٕٚخ، يقجز رطٕٚز انًًبرطبد انُفظٛخ ٔانززثٕٚخ، انؼلك- 



 الجانب المنهجً:   الفصل األول

 -16-  
 

 فرضيات الدراسة : خامسا

 إف البحث العلمي ىو رلموعة من اخلطوات ادلنهجية ادلًتابطة اليت هتدؼ إذل الكشف عن احلقائق، ويتم 
التأكد من فروض الدراسة عن طريق صبع البياانت من ادليداف وربليلها حبيث تشكل ىذه األخَتة مؤشرات على 

 . صدؽ أو عدـ صدؽ مضموف كل منها

 : الفرضية األساسية

 .  للظروؼ األسرية عبلقة ابلنجاح الدراسي لؤلبناء

 : الفرضيات اجلزئية

للمستوى الثقايف لؤلبوين عبلقة ابلنجاح الدراسي لؤلبناء، وسوؼ نكشف عن ىذه الفرضية الفرعية - 1
 : ابدلؤشرات التالية

ادلستوى التعليمي لؤلبوين، ادلساعدة وادلتابعة، تواجد الوالدين معا، ادلراقبة من طرؼ الوالدين، توفَت  -
 .مكتبة منزلية، توفَت مستلزمات الدراسة، الًتفيو والتحفيز

للمستوى ادلادي لؤلسرة عبلقة ابلنجاح الدراسي لؤلبناء، وسوؼ نكشف عن ىذه الفرضية الفرعية من - 2
 : خبلؿ ادلؤشرات التالية

 الدخل، ظروؼ السكن، تلقي الدروس اخلصوصية، توفَت احلاسوب وشبكة األنًتنت -
 حتديد مفاىيم الدراسة: سادسا

تشكل مفاىيم الدراسة اخللفية النظرية وادلنهجية، اليت تعمل على توجيو مسار البحث ابعتبار أف ربديد  
ادلفاىيم ػلدد حقلها الدالرل من الناحيتُت النظرية والعلمية، كما تعمل على ربديد نطاؽ البحث، وأصناؼ 

ال يستطيع التعرؼ على الظاىرة ادلدروسة، أو "إضافة إذل كوف أي ابحث . البياانت اليت نقـو جبمعها من ادليداف
ادلشكلة اخلاضعة للدراسة، إال من خبلؿ مبلحظاتو ادلنظمة، وإدراكاتو الدقيقة، ومن احملتمل أف تكوف جوانب 

الظاىرة ادلدروسة غامضة عند اآلخرين، أو ربتاج مزيد من التوصيف والتوضيح وخباصة إذا كانت الظاىرة تعكس 
 1".خصوصية حالة معينة، أو فًتة زمنية طارئة أو ثقافة فرعية
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وعليو فالباحث االجتماعي، ملـز بتحديد مفاىيمو ووصفها وصفا دقيقا، كما ىي ال كما يفًتض أف تكوف عليو، 
الظروؼ، األسرة، : وشلا جاء يف إشكالية حبثنا تبُت لنا أف ادلفاىيم األساسية اليت يدور حوذلا موضوع البحث ىي

 . النجاح الدراسي

 :الظروف اإلجتماعية -1

 : تعريف الظروف 1-1

ىي ذلك الفضاء أو احمليط األسري الذي يتحرؾ فيو الطفل ويتضمن كل العناصر ادلادية والبشرية  
 1.والعبلقات القائمة بُت صبيع أفراد األسرة

 :التعريف اإلجرائي- 1-2

زلتوايت احمليط األسري من حيث ظروؼ السكن وحجمو وطبيعتو، والوضعية االقتصادية يف األسرة من  
 . حيث إشباع احلاجات ادلختلفة، إضافة إذل ادلستوى الثقايف والتعليمي لؤلبوين

 : األسرة- 2

 : التعريف اللغوي- 2-1

زوجة الرجل وأوالده وأىل بيتو، أشخاص ذبمعهم صلة النسب . صبع أسر، عائلة: األسرة يف اللغة ىي 
 2.كاألبناء واإلخوة وأبناء العم

 .3"أىل الرجل وعشَتتو وصباعة يربطها أمر مشًتؾ صبع أسر: "ويف معجم الوسيط تعرؼ على أهنا

 

 : التعريف االصطالحي- 2-2

 : ليس الصطبلح األسرة تعريف واضح يتفق عليو العلماء لذا نتطرؽ لبعض التعريفات 
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أبهنا اخللية األوذل يف جسم اجملتمع، وىي النقطة األوذل اليت يبدأ منها التطور "يعرؼ أوجيست كونت األسرة- 
 . 1"وىي الوسط الطبيعي االجتماعي الذي يًتعرع فيو الفرد

األسرة نسق اجتماعي، ألهنا ىي اليت تربط البناء االجتماعي للشخصية، ونفس عناصر : "ويقوؿ عنها ابرسونز- 
تكوين البناء ىي بعينها عناصر تكوين الشخصية، فالقيم واألدوار عناصر اجتماعية تنظم العبلقات داخل البناء 

 2".وتؤكد ىذه العناصر عبلقة التداخل والتفاعل بُت الشخصية والبناء االجتماعي وىو اجلسر الرابط بينهما

األسرة ليست ذلك التجمع الطبيعي لؤلبوين وما ينجبانو من أوالد، بل إهنا مؤسسة : "ويف نظر إميل دوركاصل- 
 3".اجتماعية تكونت ألسباب اجتماعية ويرتبط أعضائها حقوقيا وخلقيا لبعضهم البعض

صباعة من األشخاص يرتبطوف عن طريق الزواج والدـ أو التبٍت ويسكنوف معا، : "يعرفها أبهنا" برجس ولوؾ- "
بصورة دائمة مستقلة بينهم تفاعبلت مستمرة نتيجة لقيامهم أبدوارىم االجتماعية من ىنا تكوف ذلم حضارة 

 ". مشًتكة

رابطة اجتماعية دائمة نسبيا، تتكوف من زوج وزوجة وأطفاؿ أو بدوهنم، أو الزوج دبفرده : "يعرفها جرباف أبهنا- 
 ". مع أطفالو، والزوجة وأطفاذلا

الوحدة الوظيفية ادلكونة من زوج وزوجة واألبناء ادلرتبطة برابط الدـ واألىداؼ : "يعرفها منَت مرسي سرحاف أبهنا- 
 ". ادلشًتكة

 : التعريف اإلجرائي- 2-3

ىي صباعة اجتماعية، تتكوف من األب واألـ واألبناء، يربطهم رابط الدـ يتمثل دورىا يف تنشئة األبناء  
تنشئة اجتماعية صاحلة تشجعهم على ربقيق النجاح الدراسي، من خبلؿ توفَت األجواء ادلناسبة وإشباع احلاجات 

 . ادلادية وادلعنوية

 : النجاح الدراسي- 3

 : التعريف اللغوي- 3-1
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 . 07، ص 2002انظٛل ػجل انؼبطٙ، األطزح ٔانًغزًغ، كار انًؼزفخ انغبيؼٛخ، يظز، - 

2
 . 08، ص 1981يظطفٗ انقشبة، كراطبد فٙ ػهى االعزًبع انؼبئهٙ، كار انُٓضخ انؼزثٛخ نهطجبػخ ٔانُشز، ثٛزٔد، - 

3
 . 34، ص 1999، 1ػجل انمبكر انمٛظز،  األطزح انًزغٛزح فٙ يغزًغ انًلُٚخ انؼزثٛخ، كار انُٓضخ انؼزثٛخ نهطجبػخ ٔانُشز، ط- 
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 1.كلمة النجاح دبعٌت الفوز والوصوؿ إذل نتائج مرضية وجيدة: يورد قاموس الروس- 

وجاء يف موسوعة علم النفس أف النجاح يشَت إذل وضعية الشخص الذي وصل إذل ىدؼ كاف قد حدده من - 
 .قبل، أو إذل ربقيق مهمة إذل مؤسسة ما

 : التعريف االصطالحي- 3-2

ابدي يرى أف النجاح الدراسي يكوف يف بداية الطريق عرب احلصوؿ على نقاط يف كل مادة للمرور إذل مستوى - 
 .أعلى كما يكوف يف هناية ادلرحلة ابحلصوؿ على شهادة هناية الدراسة الثانوية

تطبيق من طرؼ الطالب للقيم، ادلعارؼ العادات والتجارب اليت تسمح لو آليا : تعريف اجمللس األعلى للًتبية- 
 . أف يلتـز اجتماعيا من اجلانب الشخصي وادلهٍت

 : التعريف االجرائي- 3-3

فما فوؽ يف امتحاف  10/20نقصد ابلناجح دراسيا يف حبثنا ىذا ذلك التلميذ الذي يتحصل على معدؿ  
 . إلجراء الدراسة 2017/2018شهادة التعليم ادلتوسط للسنة الدراسية 

 : الدراسات السابقة: سابعا

من طرؼ " مقاربة سوسيوسيكولوجية: زلددات النجاح الدراسي"أجريت ىذه الدراسة ادلوسومة : الدراسة األوىل
حيث كانت هتدؼ الدراسة إذل . 2014جواف  12رللة دراسة نفسية وتربوية عدد . 2014زقاوة أضبد سنة 

الكشف عن احملددات الرئيسية للنجاح الدراسي، وكشفت النتائج عن وجود أربع زلددات رئيسية عن النجاح 
اخللفية االقتصادية والثقافية : احملددات االجتماعية. الذكاء والقدرات العقلية: الدراسي وىي احملددات الذاتية

: وتشَت إذل خصائص ادلعلم وادلناىج الدراسية وادلناخ ادلدرسي واحملددات القيمية: احملددات ادلدرسية. لؤلسرة
 . وتتعلق ابلنسق القيمي للتلميذ واألسرة اليت تعمل كمتغَتات وسيطية للتأثَت على النجاح الدراسي

ادلستوى "االسكندرية عنواهنا  (1982)دراسة زلمود عبد احلليم منسي، وىنية زلمود الكاشف : الدراسة الثانية
سبحورت الدراسة " االجتماعي واالقتصادي لألسرة وعالقتو ابالجتاىات الوالدية والتحصيل الدراسي لألبناء

 : حوؿ التساؤالت التالية

                                                             
1
 -larousse, 1987. P 308.  
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 ىل ىناؾ عبلقة بُت ادلستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة واالذباىات الوالدية كما يراىا األبناء؟- 

 ىل ىناؾ عبلقة بُت ادلستوى االجتماعي لؤلسرة والتحصيل الدراسي لؤلبناء؟- 

 ىل ىناؾ عبلقة بُت االذباىات الوالدية كما يراىا األبناء والتحصيل الدراسي ذلم؟ - 

 ىل ىناؾ فروؽ يف االذباىات الوالدية كما يراىا األبناء بُت اجلنسُت؟ - 

تلميذ وتلميذة مت اختيارىم بطريقة  (200)اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي وتكونت عينة البحث من 
 :عشوائية توصلت الدراسة اذل نتائج عدة من أعلها

أف االرتباطات جوىرية بُت ادلستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة، وبُت كل من االذباىات الوالدية لؤلبناء 
والتحصيل الدراسي ذلم، أي أنو كلما ارتفع ادلستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة ربسنت  (األب واألـ)

االذباىات الوالدية كما يراىا األبناء، كما أف فروؽ ذات داللة احصائية بُت البنُت والبنات يف االذباىات الوالدية 
 . لصاحل البنُت، كما ظهرت فروؽ جوىرية يف االذباىات الوالدية كما يراىا األبناء لصاحل البنُت

أثر العوامل البيئية واالجتماعية واالقتصادية يف " 1976.... دراسة جانو ونصرة يف جامعة: الدراسة الثالثة
يؤثر ادلستوى التعليمي ادلتوسط لآلابء اغلابيا : وتوصلت نتائج الدراسة إذل ما يلي" مستوى ربصيل الطلبة الدراسي

 . يف مستوى ربصيل االبناء، بينما يؤثر عدـ تعليم االبوين سلبا يف مستوى ربصيلهم الدراسي

عن أثر العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تسرب " 1978دراسة ىنري يف األردف : الدراسة الرابعة
مستوى تعليم األب ومستوى تعليم األـ وتوصلت إذل : ومشلت متغَتين" الطبلب يف ادلرحلة االلزامية يف األردف

 : النتائج التالية

إف مستوى تعليم الوالدين ادلنخفض يؤثر يف انقطاع األبناء عن الدراسة، ويظهر بشكل واضح لدى اإلانث - 
ويقل لدى الذكور، ويرجع السبب اذل ضعف اىتماـ اآلابء أببنائهم، وقصور الوعي أبعلية التعليم، وقلة احلوافز 

 . والدوافع واطلفاض مستوى الطموح بُت مستوى األسرة

اف االابء االميُت وذوي التعليم احملدود ال يقدروف قيمة التعليم، ويشكلوف عامبل ىاما من العوامل اليت تدفع - 
 . أببنائهم اذل ترؾ ادلدرسة ابكرا

عن أثر العوامل االقتصادية واالجتماعية الثقافية يف طلبة الصف "األردف  1981دراسة قطيشاف: الدراسة اخلامسة
وتوصلت اذل أف ادلستوى الثقايف ألسر الطلبة يؤثر يف " الثاشل الثانوي األديب يف مادة اللغة العربية يف مدينة عماف

ربصيلهم دلهارات القواعد النحوية، واالستيعاب اللغوي أي أف التحصيل الدراسي يزداد ابرتفاع ادلستوى 
 .االقتصادي واالجتماعي والثقايف لؤلسرة والعكس صحيح
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العبلقة بُت خطاب )" ابألسرة، ادلدرسة ومسارات التعلم"دراسة زعيمي مٌت ادلوسومة : الدراسة السادسة
 . 2013جبامعة قسنطينة،  (الوالدين والتعلمات ادلدرسية لؤلبناء

ىل يلعب اخلطاب األسري للوالدين حوؿ ادلدرسة دورا يف : سبحورت الدراسة حوؿ تساؤلُت رئيسيُت مفادعلا
النجاح ادلدرسي لؤلبناء؟ كما تعكسو نتائجهم يف سلتلف االختبارات التحصيلية اليت خضعوا ذلا، وما ىي طبيعة 

 اخلطاب األسري، األكثر رواجا بُت الوالدين والذي من شأنو أف يلعب دورا مهما يف مسارات التعلم لؤلبناء؟ 

وكاف اذلدؼ من ىذه الدراسة، التعرؼ على الدور الذي يتعُت على األسرة أف تؤديو فيما يتعلق يف النجاح 
ادلدرسي ألبنائها، اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي، مستعينة أبداة االستبياف على عينة عشوائية طبقية بلغت 

 : مفردة توصلت الدراسة إذل نتائج أعلها 153

 . من اآلابء واألمهات يهتموف بتوفَت اجلو األسري ادلناسب، والساعد ألبنائهم للمراجعة والدراسة% 95.42- 

 .  من األولياء يهتموف دائما دبتابعة نتائج األعماؿ ادلدرسية ألبنائهم% 97.38وقد مثلت نسبة - 

أكدت نتائج الدراسة على أف األولياء يقوموف بتشجيع وربفيز أبنائهم، ويرفعوف من معنوايهتم، وذلك ما نسبتو - 
94.11 % . 

من االولياء صرحوا أبهنم يتحدثوف مع أبنائهم بضرورة الدراسة % 95.42كما أكدت على أف ما نسبتو - 
 . والنجاح ادلدرسي، وىذا لتحفيزىم أكثر على ربقيق النجاح الدراسي

اخلطاب األسري للوالدين ادلشجع واحملفز والداعم على االصلاز الثقايف والعلمي، لو دور يف النجاح ادلدرسي - 
 . لؤلبناء حبيث يندفع األبناء ضلو الدراسة

من االولياء صرحوا أبهنم يتوقعوف صلاح ابنائهم يف شهادة التعليم ادلتوسط، وبنتائج أفضل ولعلو % 96.73- 
 . مؤشر واضح على االنتظارات االغلابية لؤلولياء من ادلدرسة، وسبدرس أبنائهم

 : أوجو االستفادة من الدراسات

أفادتنا كثَت من البحوث والدراسات يف التقرب من بعض العوامل االسرية ادلؤثرة على النجاح الدراسي، وقد 
 . ساعدتنا يف اختبار فرضيات النظرايت البوردوية، يف أتثَت عامل ادلستوى األسري على صلاح التبلميذ من عدمو

 منهج الدراسة : اثمنا

إف أي دراسة تعتمد على منهج معُت، ولذا البد على الباحث أف ؼلتار ادلنهج السليم وادلناسب لدراستو،  
ودلا كانت طبيعة الدراسة ىي اليت ربدد طبيعة ادلنهج ادلستخدـ، فإف ادلنهج ادلعتمد يف ىذه الدراسة ىو ادلنهج 
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الوصفي، الذي يعتمد على أسلوب الوصف الدقيق للظاىرة، ابعتباره يتماشى مع طبيعة البحث وؽلّكننا من 
 . تكوين صورة حوؿ عبلقة الظروؼ االجتماعية لؤلسرة ابلنجاح الدراسي

إلجراء أي دراسة علمية أو حبث علمي من أجل الوصوؿ إذل حقيقة أو الربىاف عليها، وجب اتباع منهج واضح "
يساعد على دراسة ادلشكلة وتشخيصها وذلك من خبلؿ تتبع رلموعة قواعد األنظمة العامة اليت يتم وضعها بغية 
الوصوؿ إذل حقائق حوؿ الظاىرة موضوع الدراسة والبحث، ويعرؼ ادلنهج أبنو فن التنظيم الصحيح لسلسة من 
أفكار عديدة وذلك إما من أجل الكشف عن حقيقة رلهولة لدينا، أو من أجل الربىنة على حقيقة ال يعرفها 

 .1"اآلخروف

رلموعة العمليات واخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية ربقيق حبثو، وابلتارل فادلنهج ضروري "وبعبارة أخرى ىو 
 .2"للبحث، إذ أنو ىو الذي يسَت الطريق ويساعد الباحث يف ضبط أبعاد مؤشرات وأسئلة وفروض البحث

ويف دراستنا ىذه ادلندرجة ربت عنواف الظروؼ االجتماعية لؤلسرة وعبلقتها ابلنجاح الدراسي لؤلبناء، ومن أجل 
االجابة على تساؤالهتا والربىنة عليها ميدانيا، ارأتينا االعتماد على ادلنهج الوصفي الذي يعتمد على التحليل 

علما أف طبيعة البحث ىي اليت تفرض نوع ادلنهج الواجب اتباعو، . حيث أننا صلده مناسب دلوضوع الدراسة
فادلنهج الوصفي يتبلءـ مع طبيعة ادلوضوع ادلدروس عبلقة الظروؼ االجتماعية لؤلسرة ابلنجاح الدراسي لؤلبناء، 

وربليل عبلقة . حبيث قمنا بوصف ما ىو كائن يف الظاىرة ادلدروسة، األسرة من حيث ظروفها االجتماعية وادلادية
هبدؼ كشف عبلقة االرتباط القائمة بُت الظاىرة موضوع الدراسة . "ىذه الظروؼ ابلنجاح الدراسي لؤلبناء

 .3"وادلتغَتات اليت ذلا صلة ابدلوضوع

فمن خبلؿ دراستنا ىذه نود معرفة عبلقة الظروؼ االجتماعية لؤلسرة ابلنجاح الدراسي لؤلبناء لدى تبلميذ مرحلة 
الذي يعد طريقة من طرؽ التحليل والتفسَت بشكل علمي منظم من "التعليم ادلتوسط مستخدمُت ادلنهج الوصفي 

أجل الوصوؿ إذل األىداؼ احملّددة إزاء مشكلة اجتماعية ما، ويعترب ادلنهج الوصفي طريقة لوصف الظاىرة 
 .4"ادلدروسة وتصويرىا كميا عن طريق صبع ادلعلومات عن ادلشكلة وتصنيفها وربليلها واخضاعها للدراسة

كما أف ىذا ادلنهج يرتكز على الوصف الدقيق والتفصيلي ذلذه الظاىرة، أو موضوع الدراسة وصفا كميا ونوعيا 
ويهدؼ إذل صبع ادلعلومات الكافية عن الظاىرة، ومن شبة دراسة وربليل ما مت صبعو وصوال إذل العوامل ادلؤثرة على 

 5.تلك الظاىرة

                                                             
1

 .72، ص 2ػهٙ غزثٙ، أثغلٚبد انًُٓغٛخ فٙ كزبثخ انزطبئم انغبيؼٛخ، يُشٕراد يقجز ػهى االعزًبع االرظبل نهجؾش ٔانززعًخ، انغشائز، ط- 
2

 . 119، ص 2008رشٛل سرٔارٙ، انزلرٚجبد ػهٗ يُٓغٛبد انجؾش فٙ انؼهٕو االعزًبػٛخ، كٕٚاٌ انًطجٕػبد انغبيؼٛخ، انغشائز، ط- 
3

 . 1982دمحم يؾظٍ ػجل انجبطظ، أطٕل انجؾش االعزًبػٙ، كار انزضبيٍ نهطجبػخ، ط- 
4

 . 18، ص 2003كًبل آٚذ يُظٕر، يُٓغٛخ ئػلاك انجؾش انؼهًٙ، كار انٓلٖ، انغشائز، - 
5

، كار ؽبيل نهُشز 1، طspssكالل انمبضٙ، يؾًٕك انجٛبرٙ، يُٓغٛخ ٔأطبنٛت انجؾش انؼهًٙ ٔرؾهٛم انجٛبَبد، ثبطزقلاو انجزَبيظ االؽظبئٙ - 

 . 56، ص 2008ٔانزٕسٚغ، األركٌ، 
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 رلتمع الدراسة: اتسعاً 

قبل التطرؽ إذل عينة الدراسة وحجمها وخصائصها، البد أوال من التعرؼ على اجملتمع الكلي، الذي سحبت منو 
والذي يقصد بو رلموعة ذلا خاصية أو عدة خصائص مشًتكة سبيزىا عن غَتىا من العناصر األخرى، واليت غلري 
عليها البحث والتقصي، ويتمثل رلتمع الدراسة يف تبلميذ سنوات الرابعة متوسط الذين ىم بصدد ربضَت امتحاف 

متوسطة بن زرجب بن عودة، ومتوسطة اذلامشي احلاج )شهادة التعليم ادلتوسط يف متوسطات اتبعة لبلدية مستغازل 
تلميذا مسجبل يف السنة الرابعة متوسط خبلؿ  185، واعتمدان يف ىذه الدراسة على عينة يبلغ حجمها (توايت

 : واجلدوؿ التارل يوضح توزيع احلجم االصبارل للتبلميذ على 2017/2018السنة الدراسية 

 عدد تالميذ السنوات الرابعة  أمساء ادلؤسسات ومكان تواجدىا
  pépinièreمتوسطة بن زرجب بن عودة حي عيسى بلقاسم ادلدعو - 1
 -حي احلرية - متوسطة اذلامشي احلاج توايت - 2

103 
82 

 : رلاالت الدراسة- 9-1

يعد اجملاؿ ادلكاشل دبثابة النطاؽ اجلغرايف الذي يتم فيو البحث ادليداشل، ويتمثل ربديدا يف بلدية : اجملال ادلكاين* 
 حيث تقع ىذه pépinièreمستغازل على مستوى متوسطة بن زرجب بن عودة حي عيسى بلقاسم ادلدعو 

ادلتوسطة يف حي راؽ، ومتوسطة اذلامشي احلاج توايت حبي احلرية حيث يعترب ىذا احلي من األحياء الشعبية أىلو 
 . دبستوى معيشي متدشل

 . ، وقد مت توزيع االستمارات يف شهر أفريل2017/2018أجريت الدراسة خبلؿ السنة الدراسية : اجملال الزماين* 

أجريت ىذه الدراسة على عينة تبلميذ من مستوى السنة الرابعة متوسط من ادلتوسطتُت : اجملال البشري* 
السالفتُت الذكر، للوقوؼ على أىم العوامل والظروؼ األسرية ادلساعدة على ربقيق األبناء للنجاح الدراسي خبلؿ 

 . مسارىم الدراسي

 : عينة الدراسة ونوعها- 9-2

من الصعب جدا على الباحث أف يستجوب صبيع أفراد البحث ألف ذلك مكلف جدا، ويستغرؽ وقتا طويبل، 
صبلة العمليات اليت تسمح ابنتقاء رلموعة فرعية من رلتمع البحث هبدؼ تكوين "وذلذا يلجأ إذل ادلعاينة وىي 

 . 1"عينة

                                                             
1

 . 24، ص1998ػضًبٌ ؽظٍ ػضًبٌ، انًُٓغٛخ فٙ كزبثخ انجؾٕس ٔانزطبئم انغبيؼٛخ، يُشٕراد انشٓبة، انغشائز، - 
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جزء من الكّل ؼلتاره الباحث ألجل احلصوؿ على بياانت تتعلق دبوضوع يتعّذر "أما العينة فتعّرؼ على أهنا 
احلصوؿ عليها من اجملتمع الكلي برّمتو دبعٌت أهنا اجلزء الذي يؤدي إذل معرفة الكل بواسطة العينة والتوصل إذل 

من خبلؿ التعريف يتضح أف العينة تبقى . 1"استنتاجات عامة ذات عبلقة ابجملموعة اليت اختَتت منها العينة
 . جزئية من اجملتمع الكلي، وذلذا ؽلكن للعينة أف تكوف توفيقية وال نتحّدث على ادلطابقة

إف بتحديد أىداؼ البحث تسهل عملية اختيار العّينة اليت سبثل أساس البحث العلمي، وتتوقف عليها صحة 
نتائج الدراسة، لذلك زبتلف طريقة اختيار العينة حسب طبيعة ادلوضوع، وقد اعتمدت ىذه الدراسة يف سحب 

 : متوسطة إذل فئتُت 26العينة على النحوين التاليُت، حيث قّسمت متوسطات بلدية مستغازل والبالغ عددىا 

 وعددىا % 50بلغت أكثر من  2016/2017ادلتوسطات اليت نسبة النجاح فيها للسنة الدراسية : الفئة األوىل
 . متوسطة 18

 08 وعددىا % 50أقل من  2016/2017ادلتوسطات اليت بلغت نسبة النجاح هبا للسنة الدراسية : الفئة الثانية
 . متوسطات

سحبت مؤسسة واحدة من الفئة األوذل بطرقة عشوائية فكانت متوسطة بن زرجب بن عودة، كما سحبت من 
واجلدوؿ التارل يوضح تقسيم . الفئة الثانية كذلك متوسطة بطريقة عشوائية فكانت متوسطة اذلامشي احلاج توايت

 :2016/2017نسبة النجاح حسب ادلتوسطات للسنة الدراسية 

 

 

 نسبة النجاح  اسم ادلتوسطة الفئة الثانية  الرقم نسبة النجاح اسم ادلتوسطة الفئة األوىل  الرقم
 % 47.73 حساف بن خَت الدين  01 % 87.00 طواىرية دمحم  01
 % 43.24 العريب تبسي  02 % 86.57 ابن سعدوف منور  02
 % 33.33 قارة مصطفى  03 % 77.27 عبو دمحم  03
 % 31.41 جلوؿ الناصر  04 % 76.85 بلعيد توفيق  04
 % 27.54 بن عبد ادلومن الغارل  05 % 75.76 بن زرجب بن عودة  05
 % 23.46 اذلامشي احلاج توايت 06 % 73.63 عتو دمحم  06
 % 29.32 اخلروبة اجلديدة  07 % 68.75 ابن سينا  07
 % 17.07 عمروس معمر  08 % 67.07 بلحمري دمحم  08
    % 66.94 الشيخ بن صابر  09

                                                             
1

 . 275، ص 2008رشٛل سرٔارٙ، انزلرٚجبد ػهٗ يُٓغٛخ انجؾش فٙ انؼهٕو االعزًبػٛخ، كٕٚاٌ انًطجٕػبد انغبيؼٛخ، انغشائز، ط- 
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    % 64.58 احلداد ميلود  10
    % 62.07 بن عيسى برابر 11
    % 60.71 الرائد زغلوؿ 12
    % 59.68 بوتشاشة اضبد  13
    % 57.98 بن علو أضبد  14
    % 56.38 بن سليماف ضبو  15
    % 56.31 زدور دمحم  16
    % 56.13 بن برنو دمحم  17
    % 54.55 غنيسة حلسن  18

 185مث مت أخذ تبلميذ السنة الرابعة متوسط كعينة الدراسة من كلتا ادلتوسطتُت ادلذكورتُت وكاف عدد أفراد العّينة 
 . واجلدوؿ التارل يوضح توزيع العينة

                    اجلنس 
 ادلتوسطة 

 اجملموع  أنثى  ذكر 

 103 57 46 بن زرجب بن عودة 
 82 52 30 اذلامشي حاج توايت

 185 109 76 اجملموع
 :أدوات مجع البياانت : عاشراً 

بعد أف يقـو الباحث بتحديد رلتمع حبثو وتشكيل عينتو ينتقل إذل خطوة أخرى، وىي ربديد األدوات والوسائل 
 : ادلناسبة، اليت يستعُت هبا جلمع البياانت وادلعلومات، وقد مت االعتماد يف ىذه الدراسة على األدوات التالية

 

 : االستبيان- 1

أهنا أداة تضم رلموعة من "ويعرؼ االستبياف أبنو طريقة جلمع ادلعلومات إذ ، يعد وسيلة تساعد يف صبع البياانت
 1"األسئلة تغطي فروض الدراسة وتوجو ىذه األسئلة إذل ادلبحوثُت إذل االجابة عنها

أبنو عبارة عن رلموعة من األسئلة اليت تعد بقصد احلصوؿ على ادلعلومات، أو آراء ادلبحوثُت حوؿ "يعرؼ كذلك 
ظاىرة أو موقف معُت، ويعد من أكثر األدوات ادلستخدمة يف صبع البياانت اخلاصة ابلعلـو االجتماعية اليت 

                                                             
1

 . 265، ص 2001انظٛل ػهٙ انشزب، ػهى االعزًبع االطكُلرٚخ انًكزجخ انًظزٚخ، - 
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تتطلب احلصوؿ على معلومات أو معتقدات، أو تصورات، أو آراء األفراد، ومن أىم ما ؽليز بو االستبياف ىو توفَت 
 1".الكثَت من الوقت واجلهد على الباحث

ويتم توزيع االستبياف إما عن طريق تسليمو ابليد مباشرة لئلجابة عليو، أو عن طريق الربيد أبنواعو، وقد اعتمدان 
 . على ىذه الوسيلة للوصوؿ إذل البياانت ادلطلوبة من التبلميذ

 . زلاور (04)عبارة موزعة على  (37)وقد مت تصميم االستمارة يف صورهتا األولية مكونة من 

مت تقدصل االستمارة إذل رلموعة من األساتذة لتقدصل بعض ادلبلحظات واليت كانت زبص تعديل فقرات من حيث 
الصياغة، مع اضافة عبارات زبص بعض احملاور، مع حذؼ بعض العبارات وتعديل بعض العبارات األخرى من 
حيث ارتباطها ابحملور، وقد مت حذؼ العبارات اليت دل غلمع عليها مع التعديل واالضافة، وقد مت وضع االستمارة 

 : اساتذة (04)عبارة وسبثلت جلنة احملكمُت على  (32)بصورهتا النهائية حيث اشتملت على 

 . (أستاذ جبامعة عبد احلميد ابن ابديس)عبادية عبد القادر - 

 . (أستاذة جبامعة عبد احلميد ابن ابديس)بلعريب حفيظة - 

 . (أستاذ ابدلركز اجلامعي غليزاف)قبايب توايت - 

 . (دكتوراه يف علم النفس)جحايف عبد القادر - 

 32 قمنا إبجراء التعديبلت البلزمة وفق اقًتاحات األساتذة على االستمارة حبيث، اصبحت االستمارة تضم 
 : سؤاؿ مقسمة على زلاور رئيسية وقد قّسمت كالتارل

 (. 13..........01من)سؤاال  (13)وىو زلور البياانت الشخصية وقد ضم ىذا احملور : احملور األول

 (. 24.............14من)ػلتوي على بياانت متعلقة ابدلستوى الثقايف لؤلبوين ويضم العبارات رقم : احملور الثاين

أسئلة  (08)وىو احملور اخلاص ابدلستوى ادلادي لؤلسرة وقد ضم ىذا احملور : احملور الثالث
 (. 32...........25من)

 : الواثئق والسجالت

                                                             
1

 . 63، ص 1999، كار ٔائم ػًبٌ 02دمحم ػجٛلاد ٔآفزٌٔ، يُٓغٛخ انجؾش انؼهًٙ انمٕاػل ٔانًزاؽم ٔانزطجٛمبد، ط- 
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على مستوى االستشارة الًتبوية يف كلتا ادلتوسطتُت طلبنا السماح لنا من التأكد على معّدالت التبلميذ للفصلُت 
األوؿ والثاشل، ووضعية الوالدين والتعرؼ على مهنة الوالدين، على مستوى وثيقة حالة أوؿ أكتوبر اليت تسجل 

 . عليها عنواف ومهنة األب أو األـ أو الورل

 : ادلقابلة - 2

وىي عبارة عن أداة ىامة للحصوؿ على ادلعلومات من مصادرىا البشرية، فهي تدخل ضمن البحث العلمي 
ويف ىذه الدراسة قد مت . حيث يستخدمها الباحث يف صبع ادلعلومات والبياانت غَت ادلوثقة يف أغلب األحياف

اجراء ادلقابلة مع العديد من ادلوظفُت من التأطَت اإلداري والًتبوي من أجل الوقوؼ على أىم الظروؼ اليت سبتاز 
هبا األسر، واليت يروف أبهنا عامل زلّفز ومساعد على دفعهم ضلو التحصيل اجليد، وقد ركزان أثناء إجراء ادلقابلة مع 

 التبلميذ ادلنحدرين من األسر الفقَتة، وأىم ادلشاكل اليت يواجهوهنا يوميا مع تاألساتذة عن تصرفات وسلوكيا
 . التبلميذ حبكم احتكاكهم هبم وأىم العوامل ادلساعدة على صلاح التبلميذ يف التحصيل الدراسي

 ادلقاربة النظرية : احلادي عشر

كل حبث يعتمد على نظرية معينة، وزبتلف جل النظرايت يف علم االجتماع ابختبلؼ طبيعة ادلوضوع،  
والنظرية ادلتبعة أاي كاف نوعها يف البحوث العلمية فهي دبثابة حلقة بُت موضوع البحث والنتائج ادلراد التوصل إليها 

 . (موضوع البحث)يف الدراسة 

حاوؿ الكثَت من الباحثُت ضبط احملددات ادلؤثرة على النجاح الدراسي كل حسب تصنيفو اخلاص،فقد بُّت 
أهّنناؾ ارتباطا واضحا بُت النجاح ادلدرسي واإلرث الثقايف واللغوي الذي ؽللكو الطالب " ابسروفو"، "بورديو"

 1واللذاف يرتبطاف بدورعلا ابألصل االجتماعي

 فقد ركزا على النسق القيمي السائد لدى األسر وعبلقتو ابلتحصيل ادلدرسي، فادلعايَت –ىيماف - و- كاىل- اّما
القيمية اليت ربكم سلوؾ التلميذ وربدد تصوره عن ذاتو وعن األخرين قد تكوف سببا يف صلاحو أو فشلو حسب 

 .2شلاثلتها أوال للنموذج القيمي الذي تتبناه ادلدرسة

                                                             
1 -P-Bourdieu-J-C. Passeron، les tteritiers,  les eluatiants.et la culture.paris.miniut.1964.pp22.26 

1- R. Boudon، l’inégalité des chance.la mobilités sociale dans les sociétés industrielle، paris، Armand-

Colin.1973.p-56 
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بقاء التلميذ يف النظاـ التعليمي وبُت صبلة من ادلقررات ادلرتبطة بدورىا ابلوضعية " فهو يربط بُت–بودوف–اّما 
االجتماعيةوالوضعية الطبقية لؤلفراد،ىذه القرارات زبتلف تبعا للتقديرات اليت يضعها األفراد واليت ترتبط ابلتكاليف 

 .1"وادلخاطر والفوائد اليت تنجم عنها

 إذل إظهار العبلقة بُت استخدامات اللغة والوضع الطبقي األسري والتحصيل –برنشتياين–كما سعى الباحث 
وجود أسلوبُت لغويُت ينتج عنهما ظلطاف من التفكَت ويرجع ىذا االختبلؼ إذل طبيعة العبلقات ، الدراسي وتبيانو

 .2األسرية وأساليب التنشئة االجتماعية وطبيعة ادلهن اخلاصة بكل فئة

 اذل التباين الثقايف بُت الفئات االجتماعية وفقا دلفهـو التباين يف رأس ادلاؿ الثقايف ويرى أّف –بورديو–كما ينظر 
رأس ادلااللثقايف يعيد إنتاج نفسو ويًتاكم وفقا دلبدأ الربح االقتصادي، ويف الوقت الذي يستحوذ فيو أبناء الطبقات 

البورجوازية على النصيباألكرب من رأس ادلاؿ الثقايف ادلتاح ذلم يف أوساطهم االجتماعية، فإّف أرابحهم الثقافية 
 3ستكوف مضاعفة على مستوى النجاح والتفوؽ ادلدرسيُت

يروف أبف عائبلت الطبقات الغنية يربوف أبنائهم على قيم ومسات شخصية تؤدي - وابرسونز- دوركاصل –كما صلد 
 .اذل التفوقوالنجاح، وىذه القيم والّسمات غَت متوفرة عند عائبلت الطبقات الفقَتة

ومن القيم اإلجتماعية اليت تؤكد عليها ادلدرسة ضمنيا، قيم الفردية واألاننية واإلستثمار ادلستقبلي انىيك أّف صلاح 
 4.التلميذ ابدلدرسة رىُت استبطانو ذلذه القيم

لقد تبُت من األحباث اليت أجريت أّف الوسط األسري وما ػلملو من إرث ثقايف يؤثر على األبناء من خبلؿ 
الرأمساؿ ادلاي والثقايف والرمزي، الذي ؽللكو وكذا من خبلؿ األساليب الًتبوية اليت زبتلف ابختبلؼ األوساط 

 .االجتماعية واالقتصادية، واليت ذلا عبلقة دبستوايت التحصيل الدراسي

 : نظرية إعادة االنتاج

                                                             
1- boudon.op.cit.p.732  

B. Bernstein, langages et classes sociales codes socio-linguistiques et control-social3-

trad.jc.chamboredon.paris.deminuit.pp25.59. 

4- pourdieu(p)la reproduction .p.u.f.paris.19714   

 .231،194،ص ص 1986حسن الببالوي،نظريات علم اجتماع التربية المعاصر،مجلة دراسات تربوية،المجلد األول،- 4
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يرى انصار االذباه الصراعي، أف اذلـر االجتماعي ليس رلرد زلصلة لبناء عبلقات القوى ادلرتبطة بتوزيع السيطرة يف 
اجملاؿ االقتصادي، بل أف ظروؼ إعادة انتاج ىذا النظاـ، لو صلة وثيقة ومباشرة ابدلؤسسات الًتبوية، ىذه 

ادلؤسسات اليت تضطلع دبهمة انتقاء اجتماعي، مؤسس على معايَت ثقافية للطبقة ادلسيطرة، حيث سبتلك ىذه 
الطبقة القدرة على فرض أفكارىا وتصوراهتا ابعتبارىا شرعية، ومن مث غلب ازباذىا أساس للمعرفة يف النسق 

أف النظاـ الًتبوي يقـو بعملية االنتقاء االجتماعي وفق معايَت الطبقة السائدة يف اجملتمع "بورديو"التعليمي، ويرى 
واليت تنعكس بصورة جلية يف مستوايت التحصيل الدراسي فهناؾ ارتباط وثيق بُت النجاح ادلدرسي واإلرث الثقايف 
واللغوي الذي ؽللكو الطالب، فمعظم الطلبة الذين ينتموف اذل الطبقة العليا، ؽلتلكوف حبكم تنشئتهم االجتماعية يف 

اطار ثقافتهم ادلسيطرة رصيدا وافرا من اخلربات وادلعايَت وادلعارؼ والقيم اخلاصة هبذه الثقافة، اليت يدعمها النظاـ 
التعليمي وابلتارل فتساعدىم على ربقيق النجاح الدراسي، واعتبلء ادلناصب العليا، فأبناء الطبقات العليا أيتوف إذل 

ادلدرسة برصيد ثقايف يفوؽ الرصيد الثقايف الذي أييت بو أبناء الطبقات األخرى، شلا يؤدي يف النهاية إذل أف 
التحصيل الدراسي ألبناء اجلماعات االجتماعية األخرى ادلختلفة يرتبط بشكل مباشر دبقدار الرأس ادلاؿ الثقايف 

الذي ؽلتلكونو وعليو يفشل أبناء العماؿ والطبقات الدنيا يف امتبلؾ ىذا النوع من الثقافة فتعمل ادلدرسة على 
 .طردىم بطريقة غَت مباشرة من خبلؿ النتائج الغَت ادلرضية اليت ػلصلوف عليها

 :خالصة الفصل

بعد معاجلة موضوع الدراسة من كافة جوانبو ادلنهجية سوؼ نتطرؽ يف الفصل الرابع اذل ادلقاربة ادليدانية اليت سوؼ 
 .نعاجل فيها البياانت، اليت مت صبعها من ادليداف،ونقـو بتحليل وتفسَت ما توصلنا اليو
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 ماهٌة التحصٌل الدراسً 
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الفصل الثاين 

ماىية التحصيل الدراسي 

 : متهيد

يعترب موضوع التحصيل الدراسي، من ادلوضوعات اليت حضيت جبانب وافر من اىتماـ الدارسُت  
والباحثُت يف رلاؿ علم النفس وعلم االجتماع الًتبية، حيث ركزوا على عدد من العوامل الذاتية وادلوضوعية اليت 

وبناءا عليو فاف التحصيل الدراسي يشَت اذل ما مت . تتفاعل فيما بينها لتشكل يف األخَت ظاىرة التحصيل الدراسي
استيعابو من طرؼ التلميذ من معارؼ نظرية، أو ما تعلمو أو أتقنو من مهارات فنية تطبيقية خبلؿ هناية الفًتة 

 . الدراسية احملددة

ىو القضاء على ادلشاكل والنقائص اليت تعاشل منها ادلدرسة  (2006-2005)لذلك كاف ىدؼ إصبلحات 
اجلزائرية من بينها ضعف مستوى التلميذ وارتفاع مستوايت الرسوب والتسّرب ادلدرسي، نقص الوسائل التعليمية 

 . وغَتىا....

 :  التحصيل الدراسي: أوال

 :تعريف التحصيل الدراسي- 1

يعترب مفهـو التحصيل الدراسي واحدا من أكثر ادلفاىيم تناواًل وتداواًل يف األوساط اإلنتاجية وادلعرفية، 
ولعل أىم الدوائر العلمية والعملية االكثر استخداما ذلذا ادلفهـو ىي الدائرة الًتبوية التعليمية، فهو مادة للحوار 

والنقاش وميداانً للبحث والدراسات ادلعمقة، وىو ما يعكس ابلتأكيد األعلية اليت ػلتلها يف نشاط ادلسؤولُت 
الًتبويُت واإلداريُت وادلعلمُت واألىل، واليت سبليها احلاجة ادللحة إذل إعداد األجياؿ الناشئة لتكوف قادرة على 

 . العطاء واإلسهاـ وربقيق األىداؼ االجتماعية

 يعرؼ أبنّو حصل الشيء، ػلصل حصواًل، وقد حصلت الشيء أي ذبّمع وثبت : لغواي

يعرؼ التحصيل الدراسي أبنو، اصلاز تعليمي أو ربصيل دراسي للمادة، ويعٍت بلوغ مستوى معُت من : تربواي
الكفاية يف الدراسة، سواء أكاف يف ادلدرسة أو اجلامعة، وػلدد ذلك اختبارات مقّننة أو تقارير ادلعلمُت أو االثنُت 

 . معاً 
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اكتساب وىو احلصوؿ على ادلعارؼ وادلهارات وػلدد ابللغة الفرنسية "يعرؼ الدكتور فاخر عاقل التحصيل أنو - 
(Acquisition)  واالصلليزية(attaittmement")1. 

التحصيل الدراسي ىو رلموعة اخلربات ادلعرفية وادلهارات اليت يستطيع التلميذ أف يستوعبها وػلفظها "إف - 
ويتذكرىا عند الضرورة، مستخدما يف ذلك عوامل متعددة كالفهم واالنتباه والتكرار ادلوزع على فًتات زمنية 

 .2"معينة

يف حُت يرى بعض الباحثُت اآلخرين ابالضافة إال أف التحصيل ىو القدرة على فهمك الدروس واستيعاهبا يربطونو 
 . أيضا ابلنتائج احملصل عليها

مستوى زلدد من اآلراء والكفاءة يف العمل ادلدرسي، كما يقّيم من قبل ادلعلمُت أو عن "ويعرفو فجابلن على أنو - 
 . 3"طريق االختبارات ادلقننة أو كليهما

كل ما يتعلمو الفرد يف ادلدرسة من معلومات خبلؿ دراستو مادة رلتمع، وما يدركو ادلتعلم "يعرفو احلامد أبنو - 
من العبلقات بُت ىذه ادلعلومات وما يستنبطو منها من حقائق تنعكس يف أداء ادلتعلم على اختبار يوضع وفق 

 .4"قواعد رلتمع سبّكن من تقدير أداء ادلتعلم كمّيا دبا يسمى بدرجة التحصيل

درجة االكتساب اليت ػلققها الفرد، أو مستوى النجاح الذي ػلرزه أو يصل إليو "يعرؼ التحصيل الدراسي أبنو - 
 .5"يف مادة دراسية أو رلاؿ تعليمي

شلا سبق نستنتج أف التحصيل الدراسي ىو مقدار ما يستوعبو الطالب من ادلادة الدراسية ومستواه التعليمي يف 
ىذه ادلادة الذي يسمح لو إما ابالنتقاؿ إذل القسم األعلى أو الرسوب ،وىذا بعد إجراء االختبارات التحصيلية 

اليت ذبرى يف األقساـ يف آخر السنة ،وىو ما يعرب عنو ابجملموع العاـ لدرجات التلميذ يف صبيع ادلواد الدراسية يف 
صبيع ادلراحل التعليمية من ادلدرسة إذل اجلامعة، فهو إذف مقياس ؽلكن من خبللو قياس مستوى التلميذ أو 

 . الطالب

 
                                                             

1
 .106، ص 1971، ثٛزٔد، كار انًالٍٚٛ، 2رظ (اَغهٛش٘، فزَظٙ، ػزثٙ)فبفز ػبلم، يؼغى ػهى انُفض - 

2
 . 46انطبْز طؼل هللا، انًزعغ انظبثك، ص - 

3
 . 48، ص 1972أؽًل كًبل، ٔػلنٙ طهًٛبٌ، انًلرطخ ٔانًغزًغ، يظز، يكزجخ األَغهٕ يظزٚخ، - 

4
 . 2014يغهخ انلراطبد ٔانجؾٕس االعزًبػٛخ، عبيؼخ انٕاك٘، انؼلك انزاثغ، عبَفٙ - 

5
 .11، ص 1996انؾبيل دمحم اثٍ يؼغت، انزؾظٛم انلراطٙ، كراطبرّ َظزٚبرّ، ٔالؼّ، ٔانؼٕايم انًإصزح فّٛ، انلار انظٕنزٛخ، انزٚبع، - 
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 :أمهية التحصيل الدراسي- 2

يعّد التحصيل الدراسي ذو أعلية كبَتة يف العملية التعليمية، الًتبوية، كونو من أىم سلرجات التعليم اليت 
يسعى إليها ادلتعلموف، ويعترب التحصيل الدراسي من اجملاالت اذلامة اليت حظيت ابىتماـ اآلابء وادلربُت ابعتباره 
أحد األىداؼ الًتبوية اليت تسعى إذل تزويد الفرد ابلعلـو وادلعارؼ اليت تنمي مداركو وتفسح اجملاؿ لشخصيتو 

لتنموا ظلوا صحيحا، والواقع أف تلك األىداؼ اليت يسعى إليها النظاـ التعليمي تتعدى إذل ما ىو أبعد من ذلك 
 .وىو غرس القيم االغلابية وتربية الشعوب

والتحصيل الدراسي يشبع حاجة من احلاجات النفسية اليت سعى إليها الدارسوف، ويف حالة عدـ إشباع ىذه 
احلاجة فإهنا تؤدي إذل شعور الطالب ابإلحباط الذي ينتج عنو استجاابت عدوانية من قبل التلميذ قد تؤدي إذل 

 .اضطراب النظاـ الدراسي

وتكمل أعلية التحصيل الدراسي يف العملية التعليمية يف كونو يعاجل كمعيار لقياس مدى كفاءة العملية التعليمية "
ومدى كفاءهتا يف سلتلف ادلواىب والقدرات ادلتوفرة يف اجملتمع شلا يهدد ابستغبلؿ ىذه القدرات ويعد التحصيل 
الدراسي من االجراءات الوقائية لعدـ الوقوع يف ادلشكبلت األمنية والتخريبية اليت تعاشل منها كثَت من اجملتمعات 

 .1"نتيجة اضلطاط ادلستوى الدراسي وقلو التحصيل والتسرب ادلدرسي

وابلتارل فإف التحصيل الدراسي ذو أعلية كربى إذ غلعل الطالب يتعرؼ على حقيقة قدراتو وإمكاانتو، فوصولو إذل 
مستوى ربصيلي مناسب يبث يف نفسو الثقة ويعزز قدراتو ويدعوه إذل ادلواصلة وادلثابرة، والعكس ابلنسبة إذل 

 .فشلو

 : مبادئ التحصيل الدراسي- 3

إف للتحصيل الدراسي رلموعة من ادلبادئ تساعد على فهم ميكانيـز ىذه العملية أكثر فأكثر، من بُت 
 : ىذه ادلبادئ ما يلي

 .2فلحدوث التعلم البد من التكرار وادلمارسة حىت يتم التعلم واإلجادة: التكرار- 3-1

 
                                                             

1
 . 95-94، ص2010، 1ػهٙ ػجل انؾًٛل أؽًل، انزؾظٛم ٔػاللبرّ ثبنمٛى اإلطاليٛخ ٔانززثٕٚخ، يكزجخ ؽٕطٍٛ انؼظزٚخ ثٛزٔد، ط- 

2
 . 53َٔغٍ طًٛزح، انزؾظٛم انلراطٙ ثٍٛ انزأصٛزاد انظفٛخ ٔيزغٛزاد انٕطظ االعزًبػٙ، ص .أ- 
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إف التكرار أو حفظ ادلادة العلمية من قبل الطالب يساعد يف اتقاف التعليم وربسينو وىذا ما أشار إليو لطفي 
 .1بركات يف كتابو سيكولوجية الطفولة وادلراىقة

حبدوث عملية التعلم البد من وجود الدافع الذي ػلرؾ الكائن احلي ضلو النشاط ادلؤدي إذل : مبدأ الدافع- 3-2
 .2احلاجة، وكلما كاف الدافع لدى الفرد قواي كاف نزوعو ضلو النشاط ادلؤدي إذل التعليم قواي أيضا

أي أنو ال وجود لعمل دوف دوافع وحوافز معنوية ومادية، فلكل تلميذ دوافع نفسية واجتماعية تدفعو ضلو الدراسة 
 .أو سبنعو عنها

اإلرشاد يؤدي إذل حدوث التعلم دبجهود أقل ويف مدة زمنية أقصى كما لو كاف : مبدأ اإلرشاد والتوجيو- 3-3
التعليم بدوف إرشاد، وكذلك يؤدي إذل اختصار الوقت واجلهد البلزمُت لتعلم شيء ما وغلب أف تكوف اإلرشادات 

 .3ذات صبغة اغلابية وأف يشعر ادلتعلم ابلتشجيع ال ابإلحباط، ويكوف بطريقة متدّرجة

فعن طريقو يتعلم الطالب احلقائق الصحيحة للموقف التعليمي شلا يساعد على اكتشاؼ األساليب اخلاطئة 
 . وتداركها فيما بعد

لقد بينت الدراسات اليت أجريت يف ادليداف الًتبوي مدى األثر الفعاؿ ادلبدئي للعقاب : مبدأ اجلزاء- 3-4
واجلزاء يف دفع التبلميذ ضلو الدراسة أو االمتناع عنها، فالتلميذ يقـو بسلوكيات معينة، ويبذؿ جهودا من أجل 

ادلشاركة يف النشاط التعليمي، فإذا كاف يدرؾ سيجازى جزاءا حسنا عليو فإف ربصيلو الدراسي يكوف حسنا 
والعكس صحيح، وابلتارل إذا ما أراد ربقيق ربصيبل دراسيا فعبل، فمن الواجب ترؾ يف نفسية التلميذ حسا حىت 

يكوف ذلك حافزا أو دافعا على العمل والتحصيل، وقد أدرؾ اجلميع أف العقاب ليس ىو احلل للتبلميذ األشقياء، 
 . 4بل يزيد االستمرار يف الدراسة

من بُت العوامل اليت تساعد على التحصيل وزايدة خربات التلميذ صلد ": مبدأ االستعدادات وادليول- 3-5
االستعدادات اجلسمية والعقلية والعاطفية واالجتماعية، ىذه العوامل ادلرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض تعترب  

                                                             
1

 . 145، ص 1974، كار انًؼبرف انًظزٚخ، يظز 2نطفٙ ثزكبد، طٛكٕنٕعٛخ انطفٕنخ ٔانًزاْمخ، ط- 
2

 .166، ص 1999، 1ػجل انزؽًٍ انؼٛظبٔ٘، رظًٛى انجؾٕس انُفظٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانززثٕٚخ، كار انزارت انغبيؼٛخ، اإلطكُلرٚخ، ط- 
3

 . 167َفض انًزعغ، ص - 
4

 . 100رشب طبنؼ انليُٕٓر٘، انزُشئخ االعزًبػٛخ ٔانزأفز انلراطٙ، كار انًؼزفخ انغبيؼٛخ، انمبْزح، ص - 
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عامبل حامسا يف عملية التحصيل، فكلما زاد ميل التلميذ إذل نوع من أنواع الدراسات أو التخصصات واستعداده 
 1".لو كلما ربصيلو فيها والعكس صحيح

تعمل ادلشاركة يف القسم بُت التبلميذ على تنمية الذكاء والتفكَت لدى التبلميذ وخلق : مبدأ ادلشاركة- 3-6
روح ادلنافسة بينهم اليت سبكنهم من اكتشاؼ أخطائهم وتصحيحها، وتنمية رصيدىم ادلعريف وربسُت ربصيلهم 

الدراسي، وابلتارل يكوف التلميذ قد اكتسب خربات ومهارات دراسية جديدة تساعده على رفع ادلستوى التعليمي 
 .وادلعريف

 غلب أف تكوف ادلادة الدراسية ادلقررة وادلقدمة للتلميذ مرتبطة حبياتو االجتماعية، حىت : مبدأ الواقعية- 3-7
تسهل عملية تعلمو وابلتارل ربصيل معلوماتو يف الشكل ادلطلوب، أي أف الواقعية تضفي على تلك ادلعلومات 

إذ أف االبقاء على طابعها النظري أو وجود انفصاؿ بُت ما ىو نظري وما ىو ميداشل . حبيث ذبعلها أكثر عملية
 . لن يفيد التلميذ يف شيء شلا غلعل ربصيلو نظراي فقط

كما أف الربانمج الدراسي إذا ما اتبع واختلف عما يعيشو التلميذ يف زليطو االجتماعي فإف ىذا من شأنو أف "
يقتل لدى التلميذ على اعتبار أنو أعلل ميولو ورغباتو كوف التلميذ بطبعو ؽليل إذل األمور العلمية والواقعية اليت 

 .2"يسهل عليو عمليا استيعاهبا

وعليو فالتحصيل الدراسي للتلميذ يستند إذل رلموعة مبادئ موضوعية وأخرى ذاتية تؤثر فيو، وابلتارل فعملية 
التحصيل الدراسي ىي استجابة لبعض ادلبادئ اليت يتأثر هبا ادلتعلم فيحقق نتائج دراسية ؽلكن احلكم عليها 

 . بواسطة التقوصل

 :  مستوايت التحصيل الدراسي- 4

يرى بعض ادلربُت أبف التبلميذ يف الفصل الدراسي مرآة عن احلياة اليت تضم أفراد متفوقوف ومتباينوف يف  
قدراهتم واستعداداهتم فمنهم ادلتأخر دراسيا ومنهم األقل من ادلتوسط ومنهم ادلتوسط ومنهم ادلتفوؽ وعليو فإف 

 : 3للتحصيل الدراسي مستوايت ثبلث وىي

                                                             
1

 . 191انًزعغ َفظّ، ص - 
2

 .2014يغهخ انلراطبد ٔانجؾٕس االعزًبػٛخ، عبيؼخ انٕاك٘، انؼلك انزاثغ، عٕاٌ - 
3

طٛفٙ شزٔق، اإلػلاك انجٛلاغٕعٙ ٔاالعزًبػٙ نهًؼهى ٔانزؾظٛم انلراطٙ نهزهًٛذ فٙ انًزؽهخ االثزلائٛخ، كراطخ يمبرَخ ػهٗ يؼهى انطٕرٍٚ األٔل - 

 . 49-48، ص 2005ٔانضبَٙ نًلارص ٔالٚخ لظُطُٛخ، يذكزح يبعظزٛز، يؼٓل ػهى االعزًبع، لظُطُٛخ، 
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 . التأخر الدراسي* 

 . النجاح العادي* 

 . التفوؽ الدراسي* 

يشَت ىذا ادلفهـو إذل أحد ادلشكبلت الًتبوية قد يعاشل منها التلميذ يف : التأخر الدراسي وطرق عالجو4-1
 :ادلرحلة الثانوية،وقد وردت عدة تعاريف يف ذلك منها

التلميذ ادلتخلف من الناحية الدراسية،إذا كاف ربصيلو الدراسي يقل عن :"تعريف دمحم صليب توفيق حسن -
أقرانو يف نفس ادلستوى العمري،وقد يرجع التخلف يف التحصيل الدراسي إذل أسباب ذاتية كما قد يرجع 

 ".إذل أسباب اجتماعية انشئة عن الظروؼ األسرية أو البيئية احمليطة ابلتلميذ أو الرفاؽ الذين يصطفيهم
ىو التخلف عن التحصيل،فالتبلميذ ادلتخلفوف دراسيا :"أما تعريف خليل ميخائيل معوض فهو كالتارل -

ىم ىؤالء الذين يكوف مستوى ربصيلهم الدراسي أقل من مستوى أقراهنم ونظائرىم العاديُت أو ىؤالء 
 "الذين يكوف ربصيلهم الدراسي أقل من مستوى ذكائهم

التعريفاف السابقاف ربطا مستوى أتخر التلميذ الدراسي دبستوى الذكاء يتمتع بو التبلميذ ولكنهما أعلبل 
 .العديد من العوامل األخرى اليت ؽلكن أف تؤثر على ربصيل التلميذ

التأخر الدراسي ىو عدـ ربقيق التلميذ للمستوى ادلرغوب يف التحصيل وزبلفو عن أقرانو :التعريف اإلجرائي
من نفس العمر، ألسباب ذاتية متعلقة بو شخصيا، وأسباب موضوعية مرتبطة أبسرتو وظروفها االقتصادية 

 .أو مرتبطة دبدرستو......واالجتماعية

 :طرق عالج التأخر الدراسي

يرى علماء االجتماع وعلماء النفس والًتبية أف التأخر الدراسي مشكلة يكوف عبلجها ابلقضاء على 
 :األسباب اليت تؤدي إليها يف صبيع اجملاالت يف األسرة،ادلدرسة،اجملتمع،ويتلخص العبلج فيما يلي

 .غلمع ادلتأخر دراسيا بزمبلئو ادلتأخرين مثلو وتكيف ذلم مناىج وطرؽ تدريس حبسب مستواىم- 

 . العناية ابلناحية الصحية للمتأخرين وربويل ادلرضى إذل أماكن العبلج-
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 .توفَت بيئة مبلئمة لنمو الطفل من الناحية النفسية والوجدانية وتوعية اآلابء أبساليب الًتبية ادلبلئمة-

 . زلاربة األفكار اخلاطئة حوؿ صعوبة بعض ادلواد الدراسية-

 .زبصيص حصص استدراكية لبعض ادلتأخرين دراسيا-

 . التنويع يف طرؽ ووسائل التدريس جلذب االنتباه-

 .مساعدة التبلميذ على استدراؾ ما فاهتم من الدراسة أثناء تغيبهم-

 1 تقدصل موضوعات دراسية متنوعة تناسب القدرة والتحصيل حىت يستفيد ذوي الذكاء اجليد أو الضعيف-

 :النجاح العادي- 4-2

ويعٍت سبكن التلميذ من ربقيق قدر كايف من ادلعارؼ اليت تؤىلو إذل االنتقاؿ إذل مستوى أعلى ويتمثل ذلك يف 
 .التبلميذ ادلتحصلوف على نتائج متوسطة أو حسنة

 :التفوق الدراسي- 4-3

يرى الكثَت من األسر ورجاؿ التعليم وأولياء األمور أّف التفوؽ الدراسي من خبلؿ ما تعرب عنو نتائج االختبارات أو 
حصوؿ التلميذ على الًتتيب ادلتقدـ يف الصف أو ادلدرسة أو يف نسبة النجاح العالية ورلموع الدرجات العالية 

وادلرتفعة يف الشهادات العامة كما قد يكوف احلصوؿ على نسبة عالية من النجاح يف رلموعة من ادلواد الدراسية 
 2....اللغات،الرايضيات،العلـو الطبيعية:مثل

الطفل ادلتفوؽ عقليا أبنّو الطفل الذي يستطيع الوصوؿ إذل "وقد عرفت اجلمعية األمريكية للدراسات الًتبوية 
 ".مستوى رفيع يف التحصيل أألكادؽلي

 ".القدرة على االمتياز يف التحصيل الدراسي"ويعرفو ايسر أبنّو 

وعليو فالتفوؽ الدراسي ىو قدرة التلميذ على احتبلؿ ادلراتب األوذل يف التحصيل واحلصوؿ على درجة االمتياز يف 
 .دراستو

                                                             
1

 .317، ص1973كرٔص فٙ انززثٛخ ٔػهى انُفض، انغشائز،: يلٚزٚخ انزكٍٕٚ ٔانززثٛخ فبرط انًلرطخ-
2

ؽًل٘ ؽظٍٛ دمحم ؽظٍُٛ، انًْٕٕثٌٕ، رؤٚخ ثظٛكٕنٕعٛخ، رظُٛفٓى، فظبئظٓى انُفظٛخ، طزق ٔأطبنٛت رػبٚزٓى يكزت انززثٛخ نلٔل انقهٛظ، -

 .21، ص1997انزٚبع،
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وكما كاف لزاما على ادلربُت إغلاد عبلج للمتأخرين دراسيا برعايتهم وتدليل الصعوابت اليت تعًتيهم وزلاولة 
 :إدماجهم كذلك ادلتفوقوف ػلتاجوف إذل الرعاية واالىتماـ ومن بُت ما اقًتح كحل ما يلي

دعوة بعض ادلربُت إذل ضرورة إبقائهم يف فصوؿ دراسية عادية، يدرس فيها تبلميذ سلتلفو القدرات وذلك  -
 .لتجنيبهم ادلنافسة ادلرىقة

أّما البعض اآلخر فقد دعا إذل ضرورة صبع ادلتفوقُت يف مدارس أو فصوؿ خاصة هبم ذلك أّف ادلعلم ال  -
يستطيع رعاية تفوقهم الىتمامو أبغلبية التبلميذ يف الفصل وىناؾ من دعا إذل إثراء ادلناىج يف كل 

 .اجلوانب العقلية واالجتماعية والروحية واجلسمية

ؽلكن احلكم على مستوى التلميذ من خبلؿ ما ػلققو من نتائج أثناء االمتحاانت ويكوف ذلك بتحديد من 
ادلعلم،ففي حالة التأخر الدراسي فإّف ذلك يتطلب معاجلة ومضاعفة رلهودات من طرؼ ادلعلم والتلميذ 

 .واألسرة،أو إعادة النظر يف ادلناىج الدراسية دبا يتبلءـ مع مستوى كل تلميذ

 :أسس الرتبية عند ابن خلدون

ال ريب أّف ابن خلدوف ػلتل مكانة متميزة يف تراثنا العريب اإلسبلمي،وحىت يف الفكر الغريب ادلعاصر،وينظر 
إليو على أنّو صاحب مشروع ورؤية حضارية يف دراسة التاريخ البشري،واجملتمع اإلنساشل والعمراف 

احلضاري،زايدة على ىذا عبقريتو يف الفكر الًتبوي واحلقوؿ ادلعرفية،حيث نقد الطرائق التعليمية اليت كانت 
وقد شاىدان كثَتا من ادلعلمُت ذلذا العهد الذي أدركنا،غلهلوف طرؽ "سائدة يف عصره،وكيفية أتدية ادلعلمُت ذلا

التعليم وإفادتو وػلضروف للمتعلم يف أوؿ تعليمو ادلسائل ادلقفلة من العلم ويطالبونو إبحضار ذىنو يف حلها 
وػلسبوف ذلك مراان على التعليم وصوااب فيو ويكلفونو وعي ذلك وربصيلو وؼللطوف عليو دبا يلقوف لو من 

 1"غاايت الفنوف يف مبادئها

 :قواعد التعلم حسب ابن خلدون

 :شروط ادلعلم

 .مهمتو شريفة للحد الذي ذبعلو وريثا لؤلنبياء)حاطة دببادئ التعليم وعدـ الّشدة على ادلتعلمُت اإل -
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أّف يكوف قادرا على التعليم، وذا كفاءة، غَت مستبد، وال يكوف قاسيا غليظا على ادلتعلم، لكي ال غلربه  -
 1على الكذب

 .أّف يكوف ذا ثقافة عامة سبكنو من افادة ادلتعلمُت افادة متنوعة -
 .أّف يلم بطرائق التعليم ومبادئو ومهاراتو، متوقفا عند مسائلو مستنبطا فروعو من أصولو -
 .اإلغلاز ادلفيد يف تقدصل ادلسائل العلمية وحسن االنتقاء -
 .االشتغاؿ واإلكثار من ادلسائل،يصَت من ابب الّلغو -
 .نبو أيضا إذل أّف ادلخل سيحدث ال زلالة ضررا يف إيصاؿ ادلعاشل، واإلكثار منها يف العلـو ؼلل ابلتعليم -
أحل على عدـ االنتقاؿ من مسألة علمية إذل مسألة أخرى قبل فهم ادلتعلم للمسألة األوذل، ولذا غلب  -

 .عليو االستمرار يف تلقُت ادلسألة الواحدة إذل أف ينتهي منها،ويتحقق أّف ادلتعلم قد استوعبها
يؤكد على اجلانب ادلنهجي يف طريقة التلقُت،بعدـ اخللط بُت علمُت ألّف ذلك من شأنو يؤدي إذل خيبة  -

 .أمل لدى ادلتعلم
 .مراعاة الفروؽ الفردية بُت ادلتعلمُت -
 .احلث على ادلمارسة والتحلي ابلتدرج والتكرار يف عرض ادلادة -
 .اعتماد اجلدؿ واحلوار بُت ادلعلم وادلتعلم كطريقة للتعليم -
 .معاجلة النسياف تعاجل ابلتتابع والتكرار -
 .عدـ حشو ذىن ادلتعلم بتفاصيل ال تنفع -
 .عدـ الغوص أو اعتماد التجريد والتعميم -
تلقُت العلـو على التدريب ابالنتقاؿ من العم إذل اخلاص ومن األدسل إذل األعلى ومن السهل إذل  -

 2.الصعب ومن البسيط إذل ادلعقد

 :شروط ادلتعلم

 .إّف ادلتعلم مطالب يف بداية تعليمو ابإلصغاء:(السمع)اإلصغاء  -
 .االىتماـ ابدلنطوؽ وادلسموع قبل ادلقروء وادلكتوب ومن شبة العمل على تنمية اللغة الشفهية -
 1.االعتماد على التكرار الشفهي ادلكثف من أجل ترسيخ اجلمل ادلثالية -

                                                             
1

 .597انًمليخ،ص- 
2

 .597،428،588،589انًمليخ،ص- 
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 .ا لتكثيف من احملاكاة واحلفظ مث استعماؿ التمارين البنيوية -
 2.على ادلتعلم االستعداد للتعلم والتفرغ للعلم: االستعداد -

صفوة القوؿ أّف العبلمة ابن خلدوف يعد حبق موسوعة علمية،تناولت شىت حقوؿ ادلعرفة العلمية،فأفكاره 
الًتبوية ال تقل أعلية عما تذىب إليو اللسانيات الًتبوية احلديثة بل ؽلكننا القوؿ أّف لو فضل السبق إذل كثَت 

 .منها وخباصة ما تعلق بطريقة التدريس

 :أسس الرتبية عند أيب حامد الغزايل

يرى أبو حامد الغزارل أّف التعليم أشرؼ ادلهن والصنائع،كما أنّو من أنبل الرسائل اليت يقـو هبا اإلنساف، 
 ".إظّلا بعثت معلما"مستشهدا على ذلك بقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص

كما وضع ادلنهج .وضع اإلماـ الغزارل نظاما تربواي شامبل،وحّدد ىدفو الًتبوي وفقا لفلسفتو ونظرتو للحياة
فصنف العلـو وقسمها وأعطى قيمتها وبُّت فائدهتا للمتعلم،مث رتبها ونظمها .ادلناسب ذلدفو وغرضو من الًتبية

حبسب أعليتها وفائدهتا،وفصل ادلبادئ اليت يسَت وفقها ادلعلم،ولو آراء يف تربية األطفاؿ ؽلكن اصلازىا يف 
 .اجلوانب الرئيسية التالية

 :الغرض من الرتبية-1

يرى اإلماـ الغزارل أّف الغرض األمسى للًتبية ىو التقرب إذل هللا عّز وجل ابلعلم وادلعرفة،فيكوف طلب العلم،ابعتباره 
 .وسيلة للمعرفة هتدؼ إذل ربقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة،فأصل السعادة يف الدنيا واآلخرة ىو العلم

الطفل أمانة يف عنق والديو،وعلى يديهما تتشكل شخصيتو،فعلى الوالد أف يؤدب "فالًتبية عنده تبدأ ابألسرة إذ أفّ 
ابنو ويهذبو، ويتعهده ابلرعاية والتعليم، ويعلمو آداب العيش والسلوؾ القوصل،وحسن معاملة الناس،وينشئو تنشئة 

 .3"وغَت مدللة

                                                                                                                                                                                              
1

 .91َض2003ؽفٛظخ ربسرٔرٙ، اكزظبة انهغخ ػُل انطفم انغشائز٘،كار انمظجخ نهُشز انغشائز،- 
2

-https :www.diwanalarab.com 
3

 .97اثزاْٛى ثٍ ػجل انؼشٚش انلػهٛظ، انززثٛخ طجٛؼزٓب،يفٕٓيٓب،رطٕرْب،إَٔاػٓب،أًْٛزٓب،فظبئظٓب،ٔظبئفٓب،ص- 
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ويلتقي اإلماـ الغزارل مع علماء الًتبية احملدثُت يف ضرورة االىتماـ ابلطفل يف مراحلو األوذل،فقد أصبح من األمور 
البديهية وادلسلم هبا اآلف لدى خرباء الًتبية أّف التعلم يف مرحلة الطفولة ادلبكرة،ذو أثر عميق يف ظلو طاقات الفرد 

 .ويف هتيئة مداركو دلزيد من التعلم يف مقبل حياتو

 :طبيعة التعلم- 2

الطفل يف رأيو أمانة عند والديو، وقلبو الطاىر جوىرة نفيسة خالية من كل نقش، فهو قابل لكل ما ينقش عليو، 
 .وعملية التعليم ىي اليت توجو غرائز الطفل

 :الفروق الفردية- 3

يرى الغزارل أنّو ينبغي مراعاة استعدادات ادلتعلمُت وقدراهتم العقلية واجلسمية، فبل غلوز أف يلقي ادلعلم إذل ادلتعلم 
من العلم ماال يتحملو عقلو لئبل ينفره من العلم،بل يقتصر يف ذلك على قدر فهم ادلتعلم،ويرى أّف يكوف ادلعلم 

 .على خربة اتمة أبدوار النمو العقلي للطفل حىت يتماشى مع درجات االستعداد العقلي لكل طفل أو متعلم

 :الثواب والعقاب- 4

أدرؾ اإلماـ الغزارل أعلية الزجر غَت ادلباشر للمتعلم،ألّف التصريح ابلعقاب أو التعريض ابدلتعلم ؽليل بنفسو ضلو 
اإلصرار على اخلطأ،ويورث لديو اجلرأة غَت ادلؤدبة وينصح اإلماـ الغزارل دبدح ادلتعلم وتكرؽلو على ما يقـو بو من 

أعماؿ حسنة، بل يشجع ذلك أماـ اآلخرين بينما يرى أّف من ادلستحسن أّف يبتعد ادلريب عن زجر ادلتعلم عن فعل 
 .مذمـو أماـ اآلخرين

 :الرتبية الرايضية- 5

أوذل اإلماـ الغزارل الًتبية الرايضية اىتماما خاصا،دلا ذلا من أثر يف تقوية اجلسم ويف تنشيط ذىن ادلتعلم 
 1.وحيويتو،فإّف ادلشي واحلركة والرايضة للطفل ذبنبو الكسل،واإلرىاؽ يف التعلم

يضع اإلماـ الغزارل شروطا عسَتة الختيار ادلعلم أبّف يكوف كامل العقل واجلسد،وضبيد اخللق :صفات ادلعلم
 :واخلليق،كما يشًتط ربليو بصفات خاصة ومنها

                                                             
1

 .121،ص1973ػجل هللا ػجل انلاٚى، انززثٛخ ػجز انزبرٚـ يُذ انؼظٕر انملًٚخ ؽزٗ أٔائم انمزٌ انؼشزٍٚ،كار انؼهى نهًالٍٚٛ،انطجؼخ انضبنضخ- 
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 .غلب أف يتصف ادلعلم ابلرضبة والشفقة حىت يكتسب ثقة التلميذ الدارس -
أف يكوف ادلعلم دبثابة األب للتلميذ ولو حق األب على ولده، فإّف الوالد سبب الوجود احلاضر واحلياة  -

 .وادلعلم سبب احلياة الباقية
ينبغي أف يكوف ادلعلم أمينا، صادقا لتبلميذه وأف يعلم أّف الغرض من التعليم ىو التقرب من هللا عز  -

 .وجل
 .ينبغي للمعلم أف يتجنب استخداـ القسوة يف هتذيب سلوؾ الصيب -
 .أال يفرض على الطالب اذباه ادلعلم وميولو -
 .أف يتعامل مع ادلتعلم على قدر فهمو -
 1.التعامل مع ادلتعلم جببلء ووضوح -

 :منهجيتو

 .التقدصل -
 .الشرح -
 .التصنيف -
 .التحليل -
 .االستنتاجات -
 .اشراؾ السامع أو القارئ -
 
كما يلجأ إذل أسلوب ادلرح وىو يقدـ آرائو اليت تتخللها حكاايت ترفيهية مبلئمة مثل حكاية البخيل  -

 2.والبخبلء وقصة الفيل والعمياف

ادلتفحص يف تراث اإلماـ غلده متميزا عن غَته من علماء عصره بل ومن جاء بعده يف العصور ادلتأخرة دبيزة 
رائعة يف اتريخ العلـو عند العربوادلسلمُت، أال وىي الفكر ادلنهجي الدقيق الذي تلمسو واضحا جليا يف 

كتاابتو وقد التـز اإلماـ الغزارل يف منهجو اليسر والسهولة وقرب ادلأخذ حىت يستطيع القارئ العادي الذي دل 
 .يدرؾ التخصص أو التعمق أف يتذوقو ويفهمو ويلم بو ويتفاعل معو

                                                             
1

-ww.almerath.netshow. 
2

 .َفض انًٕلغ-
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 :خالصة

     إّف صلاح ادلتعلم وفشلو يف دراستو يكوف ابحلكم عليو من خبلؿ ما ػلققو من نتائج أثناء االمتحاانت ،ىذه 
األخَتة اليت ؽلكن من خبلذلا قياس مستوى التحصيل الدراسي،والبد أّف ىذه النتائج زبتلف من تلميذ 

آلخر،والتحصيل الدراسي يشبع حاجة من احلاجات النفسية اليت يسعى إليها الدارسوف ،ويف حالة عدـ إشباع 
ىذه احلاجة فإهّنا تؤدي إذل شعور الطالب ابإلحباط الذي ينتج عنو استجاابت عدوانية من قبل التلميذ قد تؤدي 

 .إذل اضطراب النظاـ الدراسي

مستوى ذكائو،حالتهالصحية،حالتو )   زايدة إذل الظروؼ األسرية للتلميذ،غلب مراعاة صبيع ظروفو الذاتية 
كل ىذه الظروؼ والعوامل وغَتىا ؽلكن أف يكوف ذلا أثر ودور واضح يف التحصيل الدراسي  (النفسية

للتلميذ،وتكمن أعلية التحصيل الدراسي يف العملية التعليمية يف كونو يعاجل كمعيار لقياس مدى كفاءة العملية 
 .التعليمية،ومدى كفاءهتا يف تنمية سلتلف ادلواىب والقدرات ادلتوفرة يف اجملتمع شلا ؽلهد الستغبلؿ ىذه القدرات

  ويعد التحصيل الدراسي من اإلجراءات الوقائية لعدـ الوقوع يف ادلشكبلت األمنية والتخريبية اليت تعاشل منها كثَت 
من اجملتمعات نتيجة اضلطاط ادلستوى الدراسي وقلة التحصيل، وتسرب كثَت من التبلميذ من الدراسة،وىكذا 

 .تتضح لنا أعلية التحصيل الدراسي يف العملية الًتبوية وكذلك يف العملية األمنية
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الفصل الثالث 

زلددات النجاح الدراسي 

 : متهيد

 ؽلثل ىذا الفصل مدخبل مهما للبحث فمن خبللو ؽلكن فهم وربديد الظروؼ االجتماعية احمليطة ابلتلميذ 
داخل األسرة، وحاولنا ربديد أىم الظروؼ االجتماعية يف األسرة للبحث فيما بعد عن دورىا يف التحصيل 

الدراسي للتبلميذ، الظروؼ االجتماعية أو ما يطلق عليو أحياان الفضاء األسري ىي كل ما يشمل احلالة التعليمية 
واحلالة ادلادية وادلكانة ادلهنية للوالدين، وحجم األسرة وتنظيمها،  (االستقرار األسري)للوالدين واحلالة العائلية 

ابإلضافة إذل ظروؼ السكن والنمط الًتبوي ادلتبع من طرؼ األولياء لًتبية أبنائهم ابإلضافة إذل احملددات الذاتية 
وادلتمثلة يف الذكاء والقدرات العقلية واحملددات ادلدرسية اليت تشَت إذل خصائص ادلعلم وادلناىج الدراسية وادلناخ 

ادلدرسي وأخَتا احملددات القيمية اليت تتعلق ابلنسق القيمي للتلميذ واألسرة، وسوؼ نتطرؽ بكل عنصر ابلتفصيل 
 . هبدؼ إعطاء صورة واضحة ومتكاملة عن الظروؼ االجتماعية ادلتواجدة يف االسرة واحمليطة ابألبناء

 : زلددات النجاح الدراسي

يتأثر النجاح الدراسي ابلعديد من العوامل ذات ادلصادر ادلختلفة منها ادلتعلقة ابلتلميذ ذاتو بنسبة الذكاء اليت 
يتمتع هبا والقدرات اخلاصة لديو، ومنها العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية وادلدرسية اليت تساىم بشكل 
كبَت يف النجاح أو الفشل الدراسيُت، إضافة إذل ذلك يلعب النسق القيمي للفرد واجلماعة دوراً ابرزا يف األداء 

ادلدرسي للتلميذ وقد حاوؿ الكثَت من الباحثُت ضبط احملددات ادلؤثرة على النجاح الدراسي كل حسب تصنيفو 
 .1"من خبلؿ تفحص احملددات وقفوا على وجود اذباىُت يف تفسَت ظاىرة النجاح الدراسي"اخلاص و

وىو توجو ػلاوؿ أف يربط بُت النجاح الدراسي ومستوى ذكاء التلميذ والقدرات العقلية اخلاصة : االجتاه الذايت- أ
 . اليت ؽللكها كالذاكرة والتخيل والنقد
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وىو يعطي أعلية كبَتة للجانب األسري وخصوصا الوضع االقتصادي واالجتماعي : االجتاه ادلوضوعي- ب
واخللفية الثقافية للوالدين، كما يركز ىذا االذباه على البعد ادلدرسي وما يشملو من عناصر مهمة كادلناىج التعليمية 

 . وخصائص ادلعلم وطرؽ التدريس السائدة وأساليب التقوصل ادلعتمدة ابإلضافة إذل ادلناخ ادلدرسي العاـ

 : احملددات االجتماعية- 1

الظروؼ االجتماعية ىي ذلك الفضاء أو احمليط األسري الذي يتحرؾ فيو الطفل ويتضمن كل العناصر ادلادية 
والبشرية والعبلقات القائمة بُت صبيع أفراد األسرة وزلتوايت ىذا احمليط األسري من حيث السكن وغرفو وحجمو 

وضيقو واتساعو وزلتوايتو وموقعو والوضعية االقتصادية السائدة يف األسرة من حيث الدخل واإلنفاؽ وإشباع 
احلاجات ووجود دخل إضايف، ابإلضافة إذل بعض الكماليات اليت تدؿ على البحبوحة كالسيارة مثبل، واالستقرار 
األسري، وادلستوى التعليمي للوالدين ومدى وعيهما وادلكانة ادلهنية ذلما، وقد تشمل األسلوب الًتبوي ادلتبع من 

وقد حاولنا ربديد ىذه احملددات االجتماعية لؤلسرة للبحث عن دورىا يف . طرؼ الوالدين يف معاملة أبنائهم
 : التحصيل الدراسي وىي

 . االستقرار األسري-1-1

 .  حجم األسرة-1-2

 . تنظيم األسرة-1-3

 . ظروؼ السكن-1-4

 : االستقرار األسري-1-1

إف األساس يف تكوين أي أسرة ىو بداية حياة جديدة لكبل الزوجُت والسعي يف ادلضي قدما لتكوين عبلقات 
اجتماعية سليمة واحلفاظ على استقرار األسرة يكوف ابالختيار الصحيح للزوجُت، والعم دببدأ التضحية والتفاىم 

 . والود، ووضع مصلحة األبناء فوؽ كل اعتبار، وعدـ ازباذ قرارات متسرعة يف أمور مصَتية

لكن قد يواجو كياف األسرة وبنائها مشاكل سلتلفة هتدد استمرارية األسرة واستقرارىا وقد تنعكس آاثرىا على 
األبناء وربصيلهم الدراسي، فاالستقرار األسري معناه توفَت جو من الدؼء واحلناف ػلتضن الزوجُت أوال معا ومن 

ويشملهم ابلرعاية والعطف والتوجيو والتنشئة لذا فاختبلؿ االتزاف يف األسرة وانعداـ االستقرار يؤدي إذل . مث األبناء
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نتائج قد تنعكس آاثرىا على األبناء وربصيلهم الدراسي، ويتخذ عدـ االستقرار يف األسرة ػوجو متعددة فقد يكوف 
بسبب تعدد الزوجات، وذلك حُت إقداـ الزوج على إعادة الزواج مرة أخرى أو عدة مرات، وتكوين أسر جديدة، 

 . فيؤثر ىذا على دوره الذي أصبح انقصا ومنقسما بُت عدة أسر شلا يؤدي إذل ظهور خلل يف أداء دوره كأب

كما ؽلكن أف يتخذ عدـ االستقرار األسري شكبل آخر يتمثل يف الطبلؽ واالنفصاؿ دبا ػلملو من أبعاد خطَتة 
وتزداد األمور سوءا يف حالة إعادة أحد الوالدين ادلطلقُت أو كبلعلا الزواج . هتز أركاف األسرة وهتدد مستقبل األبناء

مرة أخرى فتنهار الروابط ادلوجودة بُت الزوجُت لؤلبد، ويبقى األبناء كالكرة ترمى بُت الوالدين، وتتأثر حياة األبناء 
ابلعيش مرة مع األـ ومرة أخرى مع األب، شلا ؼللق فراغا يف العبلقات والتواصل ويزداد األمر سوءا إذا رزؽ 

الوالدين أببناء جدد من الزواج اجلديد، وتوجد صور أخرى لعدـ االستقرار األسري تتمثل يف اذلجر وذلك بًتؾ 
فاذلجر ىو احلالة الذي يتخلى فيها الفرد عن أسرتو ويقاؿ . األب األسرة والتخلي عن مسؤولياتو ودوره اذباه أبنائو

ترؾ األطفاؿ ىي جنحة يرتكبها من تكوف عليو ضباية طفل ويتخلى عنو أو يًتكو بدوف "من الناحية القانونية 
 .1"غذاء أو مأوى

واذلجر من الناحية السيكولوجية ادلوقف الذي يؤدي إذل توتر وانقطاع الصبلت العاطفية بُت األفراد، وقد يؤدي 
وقد يضطر األب إذل الغياب عن األسرة . ىذا ادلوقف إذل رد فعل لدى الفرد ادلهجور فيعًتيو الكرب أو الكراىية

بسبب اذلجرة والعمل بعيدا عن مكاف تواجد أسرتو، فيضطر إذل تركها وىنا ػلدث خلبل يف نظاـ األسرة بسبب 
 . غياب دور األب الرئيسي يف األسرة وقد يؤثر ىذا على األبناء وربصيلهم الدراسي

وىناؾ حالة أخرى قدرية ال طاقة وال دخل لؤلسرة فيها حالة وفاة أحد الوالدين أو كبلعلا، وما ؼللفو من فراغ يف 
أداء الدور داخل األسرة ويتأـز الوضع إبعادة الزواج مرة أخرى، فغالبا يضطروف لًتؾ األبناء عند األىل لرفض 

الزوج اجلديد االعتناء ابألبناء من الزواج األوؿ فيتعرض األطفاؿ بذلك لضغط كبَت قد ينعكس أثره على ربصيلهم 
يشكل االستقرار األسري نقطة جوىرية يف حياة أي أسرة، فاجلو اذلادئ يساعد األبناء على "الدراسي، إذف 

 .2"العطاء والنمو السليم والتحصيل الدراسي اجليد

يعترب ادلناخ األسري عامبل مهما يف ربقيق النجاح الدراسي لؤلبناء، فانعداـ االستقرار داخل األسرة وتفككها 
وعندما تسود أجواء األسرة "وغياب العبلقات العاطفية يؤدي إذل نتائج سيئة على ادلستقبل الدراسي لؤلبناء 
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مشاعر الكراىية والصراع والقسوة فإف ذلك ينعكس على شخصية الطفل بصورة سلبية وتقلل إذل حد كبَت من 
 .1"فرص صلاحو وتفوقو االجتماعي والنفسي

ويعًت األب واألـ مصدرا الطاقة العاطفية لؤلبناء وانعدامهما أو غياب أحدعلا سيؤثر بدوف شك على التوازف 
االنفعارل للطفل وادلراىق شلا يسبب لو الفشل الدراسي، وتوضح الكثَت من الدراسات أف األطفاؿ الذين ال 

يعيشوف يف األسر ذات األب او األـ تكوف احتمالية اكماذلم الثانوية أو دخوذلم للكلية أقل بكثَت من األبناء 
 .2الذين يعيشوف مع كبل الوالدين

 20 من 10 يفشلوف يف بلوغ ادلعدؿ %80يف دراسة أجراىا بتونس أف غالبية األبناء ادلطلقُت " اليحياوي"ووجد 
 . 20 من 07وغالبية ىذه العينة تنزؿ معدالهتا عن 

 (إخل....طبلؽ، فقداف اآلابء، الغياب ادلتكرر ألحد األبوين عن البيت )إف التفكك األسري دبختلف أشكالو "
 .3"يساىم إذل حد ما يف إعاقة النمو الذىٍت والتحصيل الدراسي للطفل

سعد "و 1974"عبد السبلـ زىراف"كدراسة  (2005)"منصوري"وتوضح الكثَت من الدراسات اليت أشار إليها 
أف األطفاؿ ادلتأخرين دراسيا ينحدروف من وسط أسري 1962"الندرؽلاف وابري" ودراسة 1973"لطـو

مفكك تسوده عبلقات أسرية سيئة، كما أف افتقار التلميذ للحياة داخل األسرة يؤثر على صحتو 
فهي تؤكد أبف األطفاؿ الذين فقدوا أمهاهتم "الندرؽلاف وابري"النفسية وربصيلو اللغوي، أما دراسة 

 . سنوات غلدوف صعوبة يف االلتحاؽ ابدلدارس ومنو ضعف ادلذاكرة والتحصيل الدراسي5قبل 

 ورغم ما يؤديو الوضع األسري ادلزري من نتائج سيئة على تراجع ادلستوى الدراسي للتلميذ إال أف
الكثَت من األسر ذات الوضع غَت ادلريح عاطفيا حقق أبنائها نتائج دراسية جيدة، ويف ىذا السياؽ 

 من %20الًتابط السبيب بُت الطبلؽ والفشل الدراسي غَت مطلق التأثَت ذلك أف "أف "ػلياوي"يؤكد 
ادلتعلمُت الذين عانوا أتثَتات التفكك األسري ينجحوف يف االرتقاء حباصل جهدىم التعليمي إذل 
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 أما 20 من 14و12أعلى الدرجات التفوؽ الدراسي حيث ينجح نصفهم يف بلوغ معدالت بُت 
 .1"20 من 18و14النصف اآلخر فتًتاوح معدالهتم بُت 

يبقى أف الوحدة داخل األسرة والعبلقات االغلابية ادلبنية على القيم اإلغلابية يف تكوين الشخصية 
فالبيت ادلفعم ابدلودة واحملبة والعطف ووضوح "الفاعلة لديها أعلية ال يستهاف هبا يف النجاح الدراسي 

العبلقات وثباهتا ينتج أطفاال أقوايء يثقوف أبنفسهم وعلى العكس فالبيت ادلضطرب يف عبلقاتو 
 .2"والذي يشيع يف جوه روح الشك والربة وعدـ الثقة ؼللق أطفاال تنقصهم الثقة ابلنفس

 :حجم األسرة- 1-2

 3"يدؿ حجم االسرة عند دراسة اخلصوبة على عدد األطفاؿ الذين أصلبهم الزوجاف يف وقت معُت"
وكانت أكثر األسر العربية سبيل إذل إكثار نسلها قدؽلا العتبارات دينية واجتماعية واقتصادية وسياسية 

وقيم معينة منتشرة يف اجملتمع رببذ العدد الكبَت من األبناء يف األسرة خاصة الذكور منهم، غَت أف 
التغَتات االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت شهدهتا اجملتمعات العربية منذ منتصف القرف العشرين 

غَتت النظرة إذل األسرة الكبَتة واطلفض بعد ذلك معدؿ حجمها خاصة يف األوساط احلضرية إذ 
كلما ارتقى اإلنساف ثقافيا، كاف أكثر حرصا على أف تكوف حياتو االجتماعية يف أفضل صورة شلكن "

أف يصل إليها وىذا يفرض عليو تقليل االصلاب إذل أدسل حد يتفق مع قدراتو االقتصادية حىت ال 
 .4"يهبط مستواه ادلعيشي أو مكانتو االجتماعية

وعموما فإف ربديث االقتصاد غلرد األبناء من أعليتهم اإلنتاجية، فبعد أف كاف الطفل وحدة منتجة 
خاصة يف اجملتمعات الريفية أصبح عبئا على األسرة ذلك أهنا ذبد نفسها مكلفة بتعليم أبنائها 

لسنوات حىت يصبحوا مؤىلُت للقياـ أبعماؿ تتطلب مهارات خاصة وزبصص دقيق شلا يكلف األسرة 
نفقات معتربة على حاجيات الطفل وخاصة الدروس اخلصوصية، فيجعل ذلك األسرة غَت راغبة يف 
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إصلاب ادلزيد من األطفاؿ يف استخداـ وسائل تنظيم األسرة كحل لذلك إضافة إذل ما سبق فإف تعّقد 
احلياة االجتماعية غَت من حجم األسرة من حيث ىي نواة أو شلتدة، أي من حيث مكاف اإلقامة بعد 
أف كانت يف ادلاضي تضم اآلابء وأبنائهم ادلتزوجوف أبسرىم اجلديدة واألحفاد واألعماـ والعمات غَت 

ادلتزوجُت نبلحظ بداية تبلشي ىذا النوع من األسر وانتشار نظاـ األسرة النووية الذي يتكوف من 
وجدير ابلذكر أف تركيب األسرة لو أثر يف . األب واألـ واألبناء منفردين بسكن منفصل عن العائلة

تنشئة األبناء، فنجد أف الطفل الذي يعيش يف أسرة صغَتة العدد يعتمد  يف أمنو عليها ويكوف أكثر 
 .1دالال وأاننية من الطفل الذي ينشأ يف أسرة كبَتة العدد

كذلك فإف تواجد الطفل يف أسرة مػمتدة غلعلو يتخبط بُت األبوين واجلدين، شلا قد ؼللق صراعا يؤثر 
يف ظلط الًتبية ادلتبع مع ىذا الطفل أما من حيث االىتماـ يقل اىتماـ الوالدين ابألبناء كلما كانت 
 . األسرة كبَتة العدد خاصة يف وجود ظروؼ قاسية من حيث السكن وضعف الدخل وتعدد الزوجات

ىناؾ عدة دراسات تدؿ على ارتباط حجم األسرة دبستوى طموح أفرادىا حيث دلت نتائج دراسة 
بريطانية على أف األطفاؿ من األسر كبَتة احلجم ػلتمل أف يفصلوا من ادلدرسة عن التبلميذ ادلساويُت 
ذلم يف الذكاء يف األسر الصغَتة كذلك فإف أبناء األسر الصغَتة يطمحوف إذل مستوايت تعليمية أعلى 

 .2من أقراهنم يف األسر الكبَتة، بينما يطمح األوالد يف األسر الكبَتة إذل مستوى مادي مرتفع نسبيا

نشَت يف ىذا الصدد أف التأثَت ليس مطلقا بل نسبيا وقد ؼلتلف من أسرة إذل أخرى، ومن ثقافة إذل 
أخرى، فهناؾ عدة عوامل قد تتداخل لتؤثر على طموح األبناء وتوجهاهتم منها أتثر األبناء ابلطفل 
البكر خاصة إذا كاف انجحا يف الدراسة شلا غلعلو قدوة وهنجا إلخوتو، كذلك احتكاؾ األبناء فيما 

بينهم والتأثَت الذي يًتكو ذلك على نتائجهم الدراسية، وقد يكوف للحالة التعليمية للوالدين 
كما أف تنمية مواىبهم وىواايهتم . وتشجيعهم وربفيزىم ألطفاذلم ابستمرار أثر على صلاحهم الدراسي

 . ادلختلفة تتوقف إذل حد ما على حجم األسرة
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 : تنظيم األسرة-1-3

لقد كانت معظم األسر يف السابق هتتم إبصلاب عدد كبَت من األوالد وخاصة الذكور منهم وذلك 
لكثرة الوفيات األطفاؿ بسبب الظروؼ االجتماعية واالقتصادية والصحية القاسية ونقص وعي 

الوالدين واعتبار أف األطفاؿ زينة احلياة الدنيا ، وكانت األسرة تقـو ابإلشراؼ على تربيتهم وتعليمهم 
 . وسد حاجاهتم االقتصادية والصحية والعاطفية والًتفيهية

أما يف الوقت احلاضر نتيجة التحضر والتصنيع أصبحت األسرة العربية وخاصة احلضرية منها تسعى 
إذل التقليل من اإلصلاب وذلك نتيجة زايدة وعي الوالدين وارتفاع مستواعلا التعليمي كذلك ارتفاع 

األسعار وضعف الدخل دفع الكثَت من األسر إذل التفكَت نظراي أو عمليا يف تنظيم النسل للتمكن 
وكذلك قصد احملافظة على مستوى معيشي زلًـت وتوفَت أسباب الرعاية الصحية . من اإلنفاؽ عليهم

ارتفاع درجة التعليم للوالدين يدفعهما إذل مقارنة مواردعلا مع . والتعليم وادللبس والغذاء ألطفاذلا
حاجيات ابنائهم شلا يدفعهما إذل استخداـ وسائل تنظيم النسل للتحكم يف عدد األطفاؿ يف األسرة 

ال بدمن نشر الوعي بُت األسر لضرورة تباعد الوالدات والتقليل من . والعمل على تباعد الوالدات
عدد األطفاؿ إلعطاء كل طفل حقو من الرعاية واحلناف والتوجيو واالىتماـ ومتابعتو على التحصيل 

 أفراد أما يف الوقت احلاضر 10-06يف اجلزائر متوسط عدد األفراد يف األسرة يًتاوح ما بُت "الدراسي 
فيبلحظ إقباؿ شديد من طرؼ األمهات على استخداـ وسائل تنظيم النسل، وأف متوسط أفراد 

 أفراد وأف نسبة الوعي بُت األمهات يف تزايد نتيجة تطور اإلعبلـ وانتشار 06-04األسرة نقص إذل 
القنوات الفضائية وما تقدمو من حصص تثقيفية وترشيدية مهمة لسبلمة األـ واألسرة على حد 

 . 1"سواء

فتنظيم النسل وسيلة للمحافظة على كياف األسرة وتدعيمها من النواحي الصحية واالقتصادية "
واالجتماعية والنفسية حىت ؽلكن إغلاد اجملتمع السليم، فتنظيم األسرة والتخطيط لئلصلاب يرتبطاف 
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ابالىتماـ ابألسرة واحلب العميق لؤلبناء واحلرص الشديد على توفَت أفضل الظروؼ ادلبلئمة لًتبيتهم 
 .1"وتعليمهم

سيد طنطاوي إذل أف تنظيم األسرة يعٍت أف يتخذ الزوجاف ابختيارعلا واقتناعهما ابلوسائل /يذىب د"
اليت يرايهنا كفيلة بتباعد فًتات احلمل أو ايقافو دلدة معينة من الزمن يتفقاف عليها فيما بينهما، ويقصد 
من ذلك تقليل عدد أفراد األسرة بصورة ذبعل األبوين يستطيعاف القياـ برعاية أبنائهما رعاية متكاملة 

بدوف عسر أو حرج، ويذىب إذل أف تنظيم األسرة أو النسل هبذه الصورة جائز شرعا وعقبل مىت 
 .2"كانت ىناؾ أسباب تدعا لذلك يقدرىا الزوجاف حسب ظروفهما اخلاصة

 : ظروف السكن- 1-4

كلمة السكن مأخوذة من السكينة أي السبلـ والراحة والطمأنينة، كما أنو ادلقر الذي يلجأ إليو 
اإلنساف للشعور ابلراحة واالسًتخاء وذبديد النشاط والقدرة على مواجهة أعباء احلياة، إضافة إذل 

ذلك فالسكن ىو البناء الذي يوفر التجهيزات واألدوات اليت ػلتاجها األفراد لتحقيق الصحة اجلسمية 
والعقلية ذلم، كما أنو ادلكاف الذي يشعر فيو الفرد ابخلصوصية واحًتاـ اآلخرين، وربفظ فيو الثقافات 

ادلختلفة ومكوانت العادات والتقاليد وسبارس فيو اذلواايت وفوؽ كل ذلك ىو دليل انتماء وكرامة 
وحببوحة يف احلياة، حيث أف السكن يرتبط بدخل الفرد فكلما نقص الدخل جلأت األسرة إذل السكن 

 .3يف األحياء وادلنازؿ البسيطة اليت تتبلءـ مع أحواذلا ادلادية

ضيق السكن يكوف غالبا غَت مبلئم وال يتوفر على الشروط الضرورية للحياة يؤثر على استقرار األسرة 
 . وحالتها النفسية وينعكس على األبناء

وتعترب وظيفة السكن أىم وأعقد شلا يظن البعض أنو مهد ادلعرفة األوذل ومكاف إلشباع جزء كبَت من 
االحتياجات ادلادية والثقافية والروحية والعائلية حيث أف السكن أيوي أفراد األسرة من تغَتات الطبيعة 
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ويوفر األمن والراحة وادلكاف الذي يقـو فيو الفرد دبمارستو االجتماعية فهو بشكل عاـ يعكس رلموع 
احلاجات واألدوار اليت ؽلكن ربليلها وتفسَتىا من خبلؿ دراسة السلوكيات واألدوار اليت تًتاكم فيو، 

ىذه احلاجات اليت ؽلكن اعتبارىا كصورة مصغرة للحياة االجتماعية، والسكن بناء مادي تقـو األسرة 
 : من خبللو بعدة وظائف ويرتبط رضا األسرة عن السكن بعدة عوامل أمها

 . نوعية اجلَتاف وطبيعة العبلقة معهم خاصة األبناء- 

 . موقع السكن وتناسبو مع حجم األسرة ومستوى احلي ادلتواجد فيو- 

مساحة السكن ووجود فسحة لكل فرد دلمارسة حرايتو الشخصية، وتوفر مكاف يسمح لؤلبناء - 
 1.ابلدراسة والًتكيز وحل الواجبات ادلدرسية للتمكن من النجاح الدراسي

إف ضيق السكن وازدحامو ابألفراد يدفع ابألىل إذل ترؾ األبناء عرضة دلخاطر الشوارع، وابلتارل 
 2.احتكاؾ األطفاؿ خبلفيات سلتلفة وقد يكوف ىذا طريقا أوال لبلضلراؼ

والتعود على عادات سيئة كالتدخُت والكبلـ البذيء وقد يتمادى الطفل ويتعرؼ إذل عوادل أخرى 
ويتمادى الطفل يف ذلك إذل درجة كره الدراسة وإعلاذلا وتكرار . (سلدرات، شرب الكحوليات، سرقة)

التغيبات بسبب عدـ فهم ادلادة ادلدرسة أو ىرواب من توبيخ األساتذة، وقد يكوف عرضة للتسرب 
إف خروج الطفل إذل الشارع دوف رقابة مع غياب ادلساحات اخلضراء وأماكن اللعب وعدـ . ادلدرسي

استثمار طاقاهتم خاصة يف مرحلة ادلراىقة وما تصاحبها من تغَتات ووجود اغراءات يف الشارع تفوؽ 
ما توفره األسرة ذبعلو ينجذب إذل اخلارج ويصبح من الصعب التحكم يف تصرفاتو وتوقع ردة فعلو يف 

 فقياـ األسرة بدورىا مرتبط إذل حد ما بنوعية السكن ومستوى ذبهيزه، فضيق 3.مواقف سلتلفة
السكن غلعل من الصعب على األىل توفَت فسحة أو مكاف سلصص لبلبن للدراسة وحل الواجبات 
الدراسية وشلارسة اذلواايت والشعور ابخلصوصية لتنمية شخصيتو الذاتية، ويزداد األمر صعوبة بوجود 
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عدد كبَت من األبناء ادلتمدرسُت دلا يسببو احتكاكهم ببعض من مشاكل ومشاحنات وكثرة 
الشجارات اليت تؤدي إذل صعوبة يف الًتكيز على الدراسة وتؤثر على التحصيل الدراسي لؤلبناء بطريقة 
أو أبخرى كما أف وجود عدد كبَت من األفراد يف األسرة يساىم يف عرقلة التحصيل الدراسي إذل حد 

ما بعكس حالة وجود عدد صغَت من األفراد يف األسرة شلا يسهل احلوار بينهم وؽلكن األب من 
التفكَت وتوجيو اىتمامو إذل توفَت سبل الراحة والًتفيو لؤلبناء كالتوجو إذل ادلخيمات والشواطئ 

واستعادة النشاط واحليوية واستثمار طاقة األبناء وذبديدىا للعودة إذل مقاعد الدراسة بروح معنوية 
 1.مرتفعة شلا يساىم يف تركيز اجلهد على الدراسة وابلتارل زايدة التحصيل الدراسي لؤلبناء

إضافة إذل ما سبق فإف األسرة ال تعيش دبعزؿ عن العادل لذا فإف الطفل ػلتك أبقرانو من اجلَتاف نتيجة 
التجاور السكٍت، ويدفع ضيق السكن الطفل إذل أحضاف الشارع لقضاء أطوؿ وقت فيو يكوف عرضة 
لبلحتكاؾ أبطفاؿ قد ػلملوف أفكار ىدامة ومعاكسة عن التعليم شلا يؤثر سلبا على أفكاره وتوجهاتو 

التجاور السكاشل ":"رؽلونت ليدربت"فللتجاور السكٍت أثر يف حياة الطفل ويعرفو األستاذ الفرنسي 
ىو إقامة السكاف بعضهم قرب بعض وىؤالء السكاف غالبا يتعاشروف ويتزاوروف ويتعاونوف فيما 

 2".بينهم

البد من اإلشارة غلى أف ضيق السكن وعدـ امتبلكو قد يدفع ادلرأة إذل البحث عن العمل دلساعدة 
الزوج يف أداء دوره وقد يكوف ذىاهبا للعمل والغياب عن البيت لفًتات طويلة عامبل مؤثرا على األبناء 

 3.وربصيلهم الدراسي بسبب نقص التواصل واحلوار واالحتكاؾ بُت األـ وأبنائها

 :احملددات الثقافية-2

لقد قطعت اجلزائر من االستقبلؿ إذل يومنا ىذا أشواطا : (اخللفية الثقافية)ادلستوى التعليمي للوالدين - 2-1
 سنة على االستقبلؿ فهي كفيلة بتوفَت جيل متعلم ؽلكنو نقل ادلعرفة إذل 57كبَتة لتطوير التعليم وربسينو، مرت 

اجليل اجلديد، التعليم يساعد األىل على معرفة طبيعة أبنائهم وؽلكنهم من تربيتهم وتوجيههم توجيها صحيحا، 
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واإلشراؼ عليهم، كما أف الوالدين ادلتعلمُت يعطيا قيمة كبَتة للعلم شلا يعكس أثره على األبناء ويساعدىم على 
النجاح يف ربصيلهم الدراسي،ويعمل الوالدين ادلتعلمُت بتحفيز أبنائهما ودفعهما اذل حب ادلطالعة وشلارسة ىواايت 
تساىم يف كشف مواىبهم الكامنة وإظهار اإلبداع يف شخصياهتم ومتابعة مراحل ظلوىم ادلختلفة وتوفَت اجلو ادلبلئم 

للدراسة،ويساعلاف بشكل فعاؿ يف مساعدة الطفل على ربصيلو الدراسي،وابلتارل زلاولة ربقيق النجاح،فتعلم 
 لقد كاف اىتماـ الدولة اجلزائرية ابلتعليم كأساس لتطور اجملتمع يف احلاضر 1الوالدين لو أثر على التحصيل الدراسي،

 .وادلستقبل

إف االىتماـ ابدلستوى التعليمي للوالدين يبدأ ابالىتماـ بتعليم األطفاؿ أابء وأمهات ادلستقبل،من ىنا صلد أف 
االىتماـ بشرػلة األطفاؿ اليـو ىو استثمار للغد للحصوؿ على أسر مكونة من والدين دبستوى علمي يساعدىم 

 .على التمكن من تنشئة أبنائهم وتوجيههم وتعليمهم

يلعب ادلستوى الثقايف لؤلسرة وخاصة مستوى األبوين دورا ابرزا يف تكوين شخصية الطفل وربديد معادلها ومساهتا 
مستقببل،لكوف أف األسرة ىي اإلطار الثقايف األوؿ الذي تتحدد فيو ثقافة الفرد ويتشكل سلوكو واذباىاتو ضلو 
سلتلف األفكار وادلواقف يف احلياة،كما ينظر اليها على أهنا اخللية اليت تقـو بوظيفة نقل الثقافة اإلغلابية والقيم 

  .2الدافعة لؤلبناء قصد مساعدهتم على التوافق النفسي واالجتماعي يف سلتلف رلاالت احلياة

يقوؿ .إف الوسط األسري الثقايف والتعليمي ادلرتفع يساعد على التوافق ويعد أحد عوامل ربقيق النجاح ادلدرسي
نعرؼ جيدا أف كل ادلتعلمُت ينحدروف من ثقافة ىي ثقافة أسرىم وأحيائهم،ورلموعات االنتماء وكذا ": "بَتنو"

غلعل "(Le marché scolaire)الطبقات االجتماعية ،إهنم كل حسب انتمائهم ورثة غَت أّف السوؽ ادلدرسي
من بعض اإلرث يزف ذىب،يف حُت يشكل إرث آخر عملة رخيصة،إّف األطفاؿ الذين ظلوا بُت الكتب ويف خضم 

نقاشات ثقافية ال ػلسوف ابالغًتاب عندما يلجوف ادلدرسة،وىم ليسوا مغًتبُت ،ااّلمن األشكاؿ اخلاصة للفعل 
الًتبوي،وللعبلقااتلًتبوية،أّما أولئك الذين ترعرعوا جرداء،وتفصلهم مسافات عن التلفزيوف،فإنّو عليهم قطع 

يريد بَتنو أف يؤكد أّف .3مسافات طويلة ماداـ الشيء يتحدث اليهم ال األشياء وال األشخاص وال األنشطة
اختبلؼ األداء عند التبلميذ وابلتارل الذي يتحكم يف نتائجهم الدراسية داخل احمليط ادلدرسي وىو اخللفية األسرية 
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اليت ينتموف إليها، فالتلميذ الذي يتمتع أبواه دبستوى ثقايف مقبوؿ وتتوفر لديو الشروط الثقافية كالكتب والتلفزيوف 
 . ويكوف أكثر حظا من ذلك الذي يعاشل من احلرماف الثقايف وانعداـ الشروط التعليمية يف البيت

يؤثر سلبا على تفكَته وربصيلو "اتزويت وزمبلءه"إف الطفل الذي يعاشل من احلرماف الثقايف حسب ما يرى 
الدراسي، وىو  ما يعٍت أف ادلستوى التعليمي للوالدين يساعد األبناء على االكتساب اجليد للتعلم ضلو االىتماـ 

ابلدراسة، ومن جهة أخرى يسمح دبتابعة األبناء ومعرفة نقاط ضعفهم وقوهتم وتكوف ذلم الفرصة للتدخل من أجل 
 1.مساعدهتم

ونظرا ألعلية الدور الوالدي ذىبت الكثَت من الدراسات إذل الكشف عن العبلقات بُت ادلستوى التعليمي لؤلسرة 
جَتار "والنجاح الدراسي أو التحصيل اجليد للتلميذ، من ذلك الدراسة االستكشافية اليت قاـ هبا 

 تلميذا فرنسيا وتوصبل الباحثاف إذل وجود عبلقة موجبة قوية 2100اليت مشلت (jirard et clare)"وكبلرؾ
بُت التحصيل الدراسي وادلستوى التعليمي لؤلولياء، فالعائلة ذات ادلستوى الثقايف والتعليمي ادلقبوؿ تساىم يف 

مساعدة طفلها على التكيف اجليد داخل احمليط ادلدرسي من خبلؿ متابعتو يف حل واجباتو ادلدرسية وتتبع مساره 
 . الدراسي ومعرفة منحٌت ارتفاع واطلفاض نقاطو يف االمتحاانت ادلدرسية

حوؿ معرفة أبرز العوامل األسرية ادلؤثرة على التحصيل الدراسي، وجد 2006" عبد هللا شَتاز"ففي دراسة أجراىا 
، أما من كاف 8.94 وابضلراؼ معياري وصل إذل 79.4أف الوسط احلسايب دلن كاف تعليم أبنائهم متدشل قد بلغ 

، ومن كاف تعليم 9.27 وابضلراؼ معياري وصل إذل 81.97تعليم آابئهم متوسط فقد كانت نسبة ربصيلهم 
 ويستنتج الباحث أبف 9.33 وابضلراؼ معياري وصل إذل 83.07آابئهم عاؿ فقد ارتفعت نسبة ربصيلهم إذل 

 2.نسبة ربصيل الطبلب تزداد كلما ارتفع مستوى تعليم اآلابء

تشَت ىذه النتائج إذل الدور احلساس دلتغَت ادلستوى التعليمي لآلابء يف دفع أبنائهم ضلو النجاح، وأتخذ مساعلة 
اآلابء عّدة أشكاؿ كالنقاش واحلوار بينهم وبُت أبنائهم حوؿ ادلدرسة، واختياراهتم الدراسية ومساعدهتم يف القياـ 

بواجباهتم وكذلك احلضور إذل االجتماعات اليت تقيمها ادلؤسسة التعليمية واالتصاؿ ابألساتذة وادلشاركة يف سلتلف 
 . رلالس ادلؤسسة ألخذ قرارات زبص أبنائهم
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إف الفارؽ بُت البيت وادلدرسة تكتشفو ادلبلحظات ادليدانية حيث يبلحظ غياب شبو اتـ لؤلولياء يف الوسط 
ادلدرسي فنادرا ما يستجيب األولياء لدعوات ادلؤسسة ابحلضور للحديث مع األستاذ حوؿ أمور أبنائهم أو 

ادلشاركة يف نشاطات تربوية تنظمها غدارة ادلؤسسة، وىذا راجع يف غالب األحياف إذل انعداـ الوعي لدى اآلابء 
إف كفاءة اآلابء واألمهات وما يتمتعوف بو من مستوى ثقايف غلعلهم . نتيجة اطلفاض ادلستوى التعليمي لديهم

 . يشاركوف بفاعلية يف صلاح أبنائهم من خبلؿ ادلساعلة يف رد اجلسور مع ادلدرسة وسبتُت العبلقة معها

 : احملّددات االقتصادية- 3

 تعترب الوضعية االقتصادية أحد أىم العوامل ادلؤثرة على النجاح الدراسي، فالدخل الضعيف ونقص 
االمكانيات ادلادية من مسكن مريح ووسائل تعليمية مساعدة وترفيو يكوف لو انعكاسات على تنشئة الطفل 

تعليميا، وتؤكد كل الدراسات أبف نسبة االخفاؽ ادلدرسي لو داللة أكثر وضوحا يف احمليط االجتماعي 
رلموعة من الدراسات تثبت ذلك، حيث أجريت دراسة تونسية "منصوري"وقد أورد . واالقتصادي غَت ادلبلئم

مقارانت بُت رلموعتُت من التبلميذ األوذل تنحدر من وسط اقتصادي اجتماعي مريح ومبلئم، أما الثانية فهي من 
وسط اقتصادي اجتماعي قاس، وتبُت أف تبلميذ اجملموعة الثانية ال يتأخروف يف دراستهم فحسب بل حىت يف 

 1.ذكائهم الذي كاف أقل من سنهم احلقيقي بعد تطبيق مقياس الذكاء

إذل أف الدخل الشهري آلابء وأمهات التبلميذ ادلتخلفُت كاف منخفضا مقارنة "عبد الكرصل غريب "كما توصل 
اليت قاـ هباخبلؿ العطل الصيفية أف (Mcloyd)" ماكلويد"بدخل آابء وأمهات ادلتفوقُت، كما توضح دراسة 

مستوى ربصيل التبلميذ القادمُت من أسر ذات مستوى متوسط كاف أعلى من مستوى ربصيل التبلميذ القادمُت 
 2.من أسر ذات مستوى متدشل من الناحية االقتصادية

إف تدىور الوضعية االقتصادية لؤلسرة يدفع اآلابء إذل تركيز اىتماماهتم على ربسُت ادلستوى ادلعيشي واالهنماؾ يف 
العمل وىو ما غلعلهم يصرفوف اىتماماهتم عن متابعة أبنائهم وتوفَت الدعم ادلادي وادلعنوي البلـز لنجاحهم، كما 

أف الظروؼ االقتصادية الصعبة تكوف لدى التبلميذ اذباىات سلبية ضلو الدراسة وادلدرسة وتدفعهم ضلو التخلي عن 
الدراسة دلساعدة آابئهم على لقمة العيش، وؽلكن القوؿ أف الدافع االقتصادي يساىم بقوة يف عملية التعلم 

واالكتساب، وىذا ال يعٍت أف كل التبلميذ ادلنحدرين من أسر فقَتة ىم ابلضرورة يقعوف يف الفشل ويًتكوف مقاعد 
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الدراسة، إف الواقع يثبت أف بعض التبلميذ ينحدروف من أسر معوزة وفقَتة حققوا صلاحا دراسيا وتفوقا على 
 . زمبلئهم

 : احملّددات ادلدرسية والرتبوية- 4

سبثل ادلدرسة واحدة من أىم العوامل ادلؤثرة على النجاح ابعتبارىا ادلؤسسة اليت ؽلارس فيها التلميذ العملية التعليمية 
والتعلمية، وادلؤسسة الًتبوية كنظاـ اجتماعي تربوي تشتمل على العديد من ادلتغَتات ادلؤثرة على التحصيل 

 : الدراسي للتلميذ أعلها

ؽلثل ادلعلم دورا أساسيا يف العملية التعليمية وأحد ادلدخبلت اإلسًتاتيجية للنجاح :  خصائص ادلعلم-4-1
الدراسي يشَت ضبداف إذل ضرورة توفر ادلعلم على الصفات اليت تؤىلو للقياـ بدوره الًتبوي الفاعل، وتشتمل ىذه 

 1.الصفات على اإلعداد العلمي والتحكم يف مهارات التعلم والتعليم واالذباىات االغلابية ضلو مهنة التعليم

وقد أثبتت الكثَت من الدراسات أف درجة تفاعل ادلعلم مع تبلميذه ذلا أتثَت على النجاح الدراسي منها دراسة 
اليت أكدت أف التفاعل اجليد ىو من مسات مرتفعي التحصيل بينما أظهر منخفضي التحصيل "سورل و دوفُت"

 2.تفاعبل سلبيا مع ادلعلم وعدـ اإلصغاء وااللتزاـ يف القسم

كثَت ما صلد إقباال على العمل واجلدية من طرؼ التبلميذ الذين يدرسوف عند أساتذة متشبعُت بقيم العمل اجلاد 
وتقدير مهنتهم وتثمُت ادلعرفة، بينما يواجو تبلميذ الذين يدرسوف عند أساتذة ذوي اطلفاض يف الدافعية ضلو العمل 

 .وغَت متقبلُت دلهنتهم وصعوابت يف العمل وبذؿ اجلهد

 :يوصي بعض الباحثُت بضرورة توافر عدد من القيم األساسية لدى ادلعلم منها

 .التعليم وسيلة لتحقيق الذات -
 .تقدير التخصص األكادؽلي الذي ينتمي إليها -
 .اتباع األسلوب الدؽلقراطي يف إدارة العملية التعليمية -
 .التخطيط ألىداؼ العمل وتنظيم أساليب تنفيذىا -
 .تقدير قيمة الوقت واستثماره بشكل جيد -
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 .الصدؽ واإلخبلص يف األداء -
 .السعي لتحصيل ادلعرفة ابعتبارىا وسيلة للنمو ادلهٍت -
 .تقبل النقد -
 1اإلؽلاف أبعلية العمل اجلماعي -

وعلى ىذا األساس ذىبت الدراسات الًتبوية إذل وضع مواصفات اغلابية للمعلم تكوف معيارا لؤلستاذ الناجح يف 
فقد . مهنتو ويف عبلقتو مع تبلميذه،كما حاولت دراسات أخرى الكشف عن سبثبلت التبلميذ لؤلساتذة األكفاء

 تلميذا اثنواي لتحديد ادلدرس اجليد وادلدرس السيء وكانت النتائج 276ربقيقا على1997سنة " فلوزس"أجرى 
ػلًتمالتبلميذ،مرحوبشوش،قريب من التلميذ،يساعد من لديو :ابلنسبة إذل خصائص األستاذ اجليد:كالتارل

صعوابت،يتكلم بوضوح وارتياح وثقة،يسمح للتبلميذ وغليب عن أسئلتهم،غلب أف يكوف صارما وودي يف نفس 
الوقت يهتم ابجلميع،يشرح الدرس بوضوح ودقة،يتفهمالتبلميذ،ػلب التدريس وػلب مادتو،متقبل التبلميذ مهما 

، ال ؽللك بيداغوجية، (ادلهم إصلاز الدرس)مهمل وغَت مبارل ابلتبلميذ :أّما خصائص األستاذ السيء فهي.مستواىم
 .ال ػلب مهنتو وال ػلب التبلميذ، يلقي الدروس دوف تفهيم

إّف الصفات اجليدة اليت يراىا التبلميذ يف األساتذة األكفاء سبثل ذلم دافعا قواي ضلو النجاح وتذليل الصعوابت 
الدراسية وابلعكس قد تساىم الصفات السيئة الغَت مرغوب فيها يف توجيو تصورات التبلميذ وتكوين قيم سلبية 

 2تقلل من دافعيتهم ضلو النجاح الدراسي وتدفعهم ضلو البحث عن النجاح االجتماعي

أّف تزايد التقبل "لقد تزايد اىتماـ الباحثُت أبعلية القيم اإلغلابية بُت األساتذة والتبلميذ،فقد كشفت الدراسات 
رلانب ادلعلم ضلو تبلميذه يًتتب عليو زايدة اىتماـ التبلميذ ابلعمل ادلدرسي،زايدة ابتكار التبلميذ وزايدة كفاءة 

 "التبلميذ يف التحصيل الدراسي

حوؿ أساليب التفكَت لدى ادلعلمُت وتبلمذهتم وأثرىا على التحصيل الدراسي لدى ىؤالء " الدرديري"أّما دراسة 
" الدرديري"التبلميذ وجد أّف أساليب تفكَت ادلعلمُت تؤثر أتثَتا موجبا داال على أساليب تفكَت تبلميذىم وأرجع 

 3ىذه النتيجة إذل أف شخصية ادلعلم ذلا أتثَت كبَت على تبلميذه
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 :ادلناخ ادلدرسي4-2

ؽلثل ادلناخ ادلدرسي دبا يشملو من عبلقات تفاعلية بُت التبلميذ واألساتذة واإلداريُت وابقي عماؿ ادلؤسسة من 
جهة ومن قيم مشًتكة وتصورات واذباىات ادلوظفُت من جهة أخرى، احد اجلوانب ادلؤثرة على ربصيل التبلميذ 

 .وربديد صلاحهم أو فشلهم الدراسي

صبلة ونوعية ادلعتقدات والقيم والتفاعبلت والعبلقات االجتماعية بُت التبلميذ "ويعرؼ ادلناخ ادلدرسي على أنّو
 "1والعاملُت وأولياء األمر

للمناخ ادلدرسي اإلغلايب أتثَتا واضحا على سلرجات العملية الًتبوية،فهو يؤثر على "لقد أشارا العاجز واحلجار أفّ 
ربصيل الطلبة وسلوكهم وقيمهم واذباىاهتم ويعترب من العوامل االساسية ادلهمة لنجاح أي برانمج دراسي،فمن 

 "2خبللو ؽلكن أف تزداد حاالت التناسق اجليد يف وظائف ادلدرسة وعملياهتا

إّف التلميذ ابعتباره زلور العملية الًتبوية يتأثر بطبيعة ادلناخ ادلدرسي السائد يف ادلؤسسة،فادلناخ اجليد يوفر لو 
الظروؼ ادلناسبة للعمل وادلذاكرة وغلعلو أكثر ارتياحا بوجوده داخل القسم وقد أثبتت العديد من الدراسات اليت 

 .ذكرىا العاجز واحلجار حوؿ العبلقة بُت ادلناخ ادلدرسي والتحصيل

الذي توصل إذل وجود عبلقة ذات داللة بُت التحصيل وبعدي الًتكيز على الشؤوف االكادؽلية " سبانس"دراسة 
 .ومساندة ادلعلم

حوؿ العبلقة بُت ادلناخ ادلدرسي والتحصيل االكادؽلي يف ادلدارس ادلتوسطة الكاثوليكية من وجهة " ىوىل"دراسة 
 .نظر الطلبة،وتوصلت إذل وجود عبلقة بُت ادلناخ ادلدرسي والتحصيل الدراسي

مدرسة عليا يف ميسوري وتوصل إذل وجود فروؽ ذات داللة يف أداء 150فقد أجرى دراسة على" فونديفر"دراسة 
الطلبة بُت ادلدارس اليت ربصلت على تقديرات مرتفعة يف ادلناخ ادلدرسي،وتلك اليت ربصلت على تقديرات 

 .منخفضة،دبعٌت وجود ارتباط اغلايب قوي بُت ادلناخ ادلدرسي وأداء الطلبة
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ويؤكد على أعلية ودور .فإّف النجاح الدراسي يتأثر ابلبنية االجتماعية وادلناخ النفسي للمؤسسة"بروكوفر"وحسب 
 .التفاعل اإلغلايب بُت ىذه العناصر يف خلق التصورات اإلغلابية والقيم احملفزة على النجاح

 : ادلناىج الرتبوية4-3

تعترب ادلناىج الًتبوية احد ادلؤشرات اليت يعتمد عليها الباحثوف واخلرباء يف قياس مدى صلاح التلميذ وادلنظومة 
الًتبوية،إذ أّف بناء مناىج تربوية على أسس علمية ومنهجية تراعى فيها خصائص ادلتعلمُت وقدراهتم االستيعابية 
العقلية، وأتخذ بعُت االعتبار حاجاهتم النفسية واالجتماعية وتسعى إذل مواكبة التغَتات الثقافية واالجتماعية 

 .واالقتصادية احمليطة ابدلدرسة،ىو كفيل بتحقيق ظروؼ مبلئمة للنجاح

إّف ادلنهاج اجليد والفّعاؿ ىو ادلنهاج القادر على تفجَت طاقات التلميذ اإلبداعية وغرس القيم الًتبوية اإلغلابية يف "
حياتو لتجعلو متشبعا حبب العلم كقيمة يف ذاتو ومتمتعا إبصلازاتو وصلاحاتو،بينما ادلنهاج الفاشل وغَت الفّعاؿ ىو 
ادلنهاج الذي يعتمد على اإلكراه والطرؽ التقليدية يف التلقُت،ينطلق يف ذلك من أّف التلميذ آلة قابلة حلشو ذىنو 

ابدلعلومات واسًتجاعها مىت طلب منو ذلك،وىذه خصائص ادلناىج الًتبوية النامية اليت ترتكز على اإلكراه مستغلة 
رغبة التبلميذ والطلبة يف النجاح واحلصوؿ على الشهادات اليت تتوج كل مرحلة من مراحل التعليم،واليت تستعمل 

كأداة ضاغطة للحصوؿ على النشاط ادلرغوب فيو،إذ أّف أغلبية ادلؤسسات الًتبوية تعلم تبلميذىا اخلوؼ من 
  "1الفشل أكثر شلا تعلمهم حب التعلم

تسعى الدوؿ إذل تدارؾ نقائص التعليم التقليدي واإلحلاؽ ابلتطور السريع يف ادلضامُت الًتبوية من طرؽ التدريس 
وزلتوى الكتب ادلدرسية واستعماؿ تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ يف عملية التعليم والتعلم من أجل التوجو ضلو 

ربضَت إذل احلياة وبلورة شخصية الطفل للسمو بو ضلو الكماؿ ادلعريف والنفسي وضلو إغلاد شخصية "التعليم القادر
 "2متوازنة مستقلة ومبدعة

 :احملددات القيمية-5

 يلعب القيم كموجهات للسلوؾ وزلفزة لو،دورا حيواي يف تفعيل األداء ادلدرسي لدى التلميذ،فهي تشعره أبعلية 
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النشاط الّذي يقـو بو وذبعلو قادرا على االلتزاـ بتحقيق أىدافو اليت سطرىا من أجل النجاح حسب  
"Dubin"  :"1فإّف نوعية القيم اليت يتبناىا الفرد سبثل ادلنطلق األساسي لسلوكو وأظلاط تفكَته ادلستقبلية" 

 ؽلكن الوقوؼ على أثر ودور القيم من خبلؿ بعض الدراسات اليت حاولت أف تضع مقاربة قيمية للنجاح الدراسي

أّف ادلردود الدراسي يتأثر ابدلعٌت الذي يربطو التبلميذ  (Riviere et Josée 1999)توصبل الباحثاف
 .ابلدراسة،ومعٌت ىذا أّف ربصيل التلميذ يتأثر بشكل أو آبخر بدرجة ونوع القيمة وادلعٌت الذي يعطيو للدراسة

إّف االىتماـ ابلعلم وحبو وإدراؾ قيمتو يبعث يف التلميذ االرتياح النفسي والتمتع بلذة النجاح وىو ما يزيد يف 
دافعيتو ضلو ربديد أىدافو وتنظيم وقتو ويكوف أكثر انضباطا من زمبلئو وىذه قيم اغلابية تساعد على النجاح 

 .والتحصيل اجليد

 واالستقبللية ىي 2"وجدت دراسات ذبريبية أف من مسات ذوي اإلصلاز العارل ىو سبيزىم ابالستقبللية واحلماس"
قيمة شخصية تشعر الفرد بوجوده وذبعلو قادرا على االعتماد على ذاتو وقدراتو اخلاصةواالستقبللية كما يعرفها 

تعزيز توكيد الذات عرب تكوين آراء شخصية غَت اجًتارية يف ادلواقف ادلختلفة وإبراز شخصيتو فيما "أبهنا " تيغزى"
وتساىم األسرة من خبلؿ العبلقات اإلغلابية بُت الوالدين وطبيعة "يقرأ ويكتب،وعند تواصلو اخلطايب ابآلخرين

 .الًتبية اليت يتلقاىا الطفل يف البيت بدور كبَت يف غرس قيم االستقبللية

وقد أكد الباحثوف أّف لطرؽ التدريس انعكاسات نفسية على التبلميذ،فالطريقة اإللقائية ذبعل التلميذ اتبعا للغَتيف 
ازباذ قراراتو وىذا ما يقلل من قيمة االستقبللية يف مواقف حياتو،بينما طريقة ادلشاركة وطريقة التعليم ادلستقل ذبعل 

 3التلميذ يشعر أبعلية ادلساعلة الشخصية وذبعلو قادرا ومستقبل يف ازباذ قراراتو

على ادلستوى االجتماعي تلعب القيم االجتماعية دورا مركزاي زلوراي يف حياة الفرد،إذ توجو سلوكو وتعمل على 
إذا كاف النجاح الدراسي يستمد قوتو من القيم الشخصية فإف القيم االجتماعية .تشكيلو وأتطَته ضلو اذلدؼ

كتقدير الوالدين للعلم والدراسة وقيمة الدعم ادلعنوي الذي يتلقاه التلميذ من أطراؼ أسرتو وإدراكو لقيمة التقدير 
االجتماعي للعلم والشهادة وقيمة ادلكانة االجتماعية والشهرة اليت غللبها النجاح تساعد ىي األخرى على 

مضاعفة حظوظ النجاح وتضفي عليو معٌت اجتماعي ذبعل الفرد يرفع من دافعيتو ويضاعف جهوده 
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ذبعلو ذا قيمة اجتماعية " بلعروسي"بتعبَت "ىالة اجتماعية"فالنجاح الدراسي يف ىذا ادلضمار يكتسب .الدراسية
 .كبَتة يف سلياؿ األسر اجلزائرية

أبهنا احلاجة ألف يشعر اإلنساف أبعلية ذاتو وابإلصلاز،وأبف اآلخرين "قيمة الدعم والتقدير" الرشايدة"ويعرؼ 
 "1يقدرونو وػلًتموف مواىبو وقدراتو وحاجاتو ويدعموف روح ادلبادرة لديو،إذ أف ذلك يؤثر على روح ادلبادرة لديو

ورفقائها أّف قيمة تشجيع الوالدين ذلا أعلية أكرب من النتائج الدراسية " أكلس"وقد أثبتت الدراسة اليت قامت هبا 
عندما يتعلق األمر اباللتزاـ وادلثابرة للتبلميذ وتؤكد أّف التشجيع األبوي لو آاثر اغلابية عالية القيمة اليت يربطها 

وىذا يعٍت أّف اىتماـ التلميذ ابدلواد الدراسية وابحلماس ضلو النجاح يزداد كلما تلقى .التلميذ ابدلواد والعناءالدراسي
التشجيع ادلستمر كقيمة ػلملها األبوين، وتتعدد أشكاؿ التشجيع وتقدير الدراسة عند الوالدين،كإظهار عبارات 

 .ادلدح والثناء واالستحساف وعبارات الود واحلناف

التعاوف قيمة تسمح للتلميذ بتبادؿ اخلربات ادلدرسية واألنشطة العلمية وتوفر لو التغذية الرجعيةونظرا ألعلية ودور 
ىذه القيمة يف التحصيل واإلصلاز سعت دراسات إذل البحث عن اسًتاتيجيات توظيف قيمة التعاوف يف حياة 

 .التلميذ ويعترب التعليم التعاوشل التقنية اليت كاف ذلا االثر الكبَت على ربصيل الطلبة وتنمية قدراهتم اإلبداعية

فإّف العمل التعاوشل ابدلقارنة مع العمل التنافسي والعمل الفردي،يؤدي إذل زايدة التحصيل ": "جوستوف"وحسب 
 "2واإلنتاجية يف أداء الطبلب والتأكيد على العبلقات اإلغلابية بينهم

 على التكفل بتبلميذ األقساـ النهائية عرب 2006 نوفمرب 20 ادلؤرخ يف 256لقد أكد ادلنشور الوزاري رقم 
تقنيات ووسائل سلتلفة من بينها العمل ضمن أفواج وىو ما يسمح ذلم ابلتبادؿ والنقد ويغرس فيهم الثقة يف النفس 

 .واالحًتاـ وربمل ادلسؤولية

حيث تلعب . يتأثر النجاح الدراسي ابلقيم اإلغلابية اليت ينتجها احمليط ادلدرسي وتكرسها اخلربات ادلدرسية للتلميذ
كل من العبلقات االغلابية بُت أطراؼ العملية الًتبوية خصوصا بُت األستاذ والتلميذ وتوفر مناخ مفتوح داخل 

ادلؤسسة يساعد على تشكيل القيم االغلابية لدى التلميذ كقيمة االحًتاـ ادلتبادؿ وتقدير ادلدرسة كمكاف 
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كما تساىم ادلدرسة بدورىا يف تربية قيمة حب العمل ادلدرسي وتقدير االجتهاد الشخصي يف .لبلرتياح
 .االمتحاانت بدال من تعلم أساليب الغش واالعتماد على الغَت

ذبعلو قادرا "وادلدرسة كمؤسسة اجتماعية تسهم يف تشكيل القيم العلمية ادلتعلقة بتنمية التفكَت العلمي وادلنطقي
على مواجهة ادلواقف العلمية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية ابقتدار،حيث أيخذ بقيمة العقبلنية يف ادلواقف 

وبفضل القيم العلمية اليت "1اليت تتطلب التصرؼ الواعي وأيخذ ابدلثابرة العلمية يف حالة ربصيل العلم من مدرسيو
 .توفر لو الدافعية يكوف التلميذ قادرا على التحصيل وربسُت مردوده الدراسي

كما تسهم .جاؾ روي وجد يف دراستو ارتباط بُت النجاح وقيمة االحًتاـ،وبطبيعة العبلقة بُت االستاذ والتلميذ
 .قيمة حب ادلدرسة وتقديرىا كمكاف للتعلم يف ربسُت ادلردود ادلدرسي

أّما قيمة تقدير االجتهاد الشخصي واالعتماد على الذات فهي ربتل مكانة كبَتة يف صَتورة النجاح الدراسي، إذ 
وىذه القيمة ذلا .تغرس يف التلميذ الثقة يف النفس وعدـ اخلوؼ من الفشل،وذبعلو دائما يف جاىزية العمل وادلثابرة

أعلية يف العمل ادلدرسي واالعتماد على النفس حبا يف النجاح واالصلاز،ألّف من األسباب اليت أدت إذل تراجع ىذه 
وظاىرة الغش انتشرت كقيمة سلبية وحلت  (الغش)القيم ىو اعتماد األساليب غَت الشرعية للوصوؿ إذل اذلدؼ 

 (من نقل انتقل ومن اعتمد على نفسو بقي يف قسمو-تنوع العبارات)زلل القيم االغلابية وىي االجتهاد الشخصي
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 :خالصة

     إّف التحصيل الدراسي اجليد يعتمد على عوامل متعددة أعلها الوسط االجتماعي بصفة خاصة حيث لو األثر 
يف حياة التلميذ التعليمية حاضرا أو مستقببل،وىو من العوامل اليت تؤثر على ربصيلو الدراسي، فاألسرة اليت ذبتهد 

يف إعداد أبنائها ابستمرار،ىي أسرة تقيم جسور التعاوف بينها وبُت ادلدرسة طبعا لصاحل الطفل حىت يكوف يف 
الطريق الصحيح،والتلميذ الذي ينشأ يف أسرة ذات مستوى اجتماعي معتدؿ وجو من التفاىم األسري ؼلتلف عن 

 .التلميذ الذي ينشأ يف جو أسري مضطرب

    واالىتماـ الذي توليو األسرة ألبنائها وذلك من خبلؿ توفَت اجلو ادلبلئم ذلم داخل ادلنزؿ واالستقرار النفسي 
واالجتماعي والعاطفي الذي تقدمو ذلم لو األثر الفعاؿ يف ربصيلهم الدراسي،فإذا توفرت معظم عوامل التحصيل 

توفَتا مناسبا وإذا ما درست دراسة وافية فإهّنا  (العوامل اخلاصة ابلتلميذ-ادلدرسة-العوامل الجتماعية)الدراسي
سوؼ تتيح لنا استثمار ما للتلميذ من قدرات وإمكاانت عقلية وتوجيهو يف االذباه الصحيح شلا يساعده على رفع 

 .وربسُت مستواه الدراسي
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 الفصل الرابع

 اجلانب ادليداين

 :الدراسة ادليدانية

يعتمد البحث األكادؽلي على جانبُت األوؿ اجلانب النظري حيث يتم التطرؽ إذل سلتلف النظرايت اليت 
ذلا عبلقة ابدلوضوع زلل الدراسة إضافة إذل سلتلف ادلعارؼ النظرية، واجلانب الثاشل وىو اجلانب التطبيقي أو 

اإلمربيقي حيث يتم التعامل مع الظاىرة يف الواقع ادلعاش،وىذا ما تركز عليو مدرسة شيكاغو حيث ترى أف الواقع 
 .ىو الذي يتكلم

 :التعريف دبيداف الدراسة- 1

 .  خصت الدراسة متوسطة بن زرجب بن عودة واذلامشي حاج توايت

 :تقنية الدراسة- 2

كأي حبث يف جانبو ادليداشل يتطلب تقنيات نستطيع من خبلذلا التعامل مع ادليداف واستنطاقو، هبدؼ الوصوؿ إذل 
احلقيقة اليت تبقى نسبية مهما وصلت إليو الدراسة من دقة، حيث ادلصطلح يف حد ذاتو غَت دقيق دلا يقًتف 

 .ابلعلـو االجتماعية،فادلفهـو مرتبط ابلفلسفة

بعد التعرؼ على اخلصائص ادلتعلقة دبيداف الدراسة ومعرفة عينة الدراسة ورلتمع البحث، سنحاوؿ التعرؼ على 
ادلعلومات اليت مت صبعها من منطلق استعماؿ تقنية االستمارة وما مت التوصل إليو من معلومات قد تثبت صحة 
الفرضيات اليت حاولنا التقصي عنها يف الواقع، كما قد تلغيها وىذا كلو مرتبط بصدؽ ادلعطيات اليت صرح هبا 

وسوؼ تتم االشارة إذل أىم النتائج ذات العبلقة ابخلصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة، والنتائج . ادلبحوث
ذات العبلقة ابلنجاح الدراسي من خبلؿ ما صرح بو ادلبحوثُت، مث عرض التوصيات واحللوؿ ادلقًتحة اليت من 

 .شأهنا مساعدة األسر على توفَت جو مبلئم ومناسب يثري سبدرس التلميذ وػلقق اذلدؼ األمسى للمدرسة واألسرة
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 يبني توزيع التالميذ على ادلتوسطتني ادلختارتني: "01"جدول رقم

النسبة  التكرار  ادلتوسطة 
 ادلائوية

 % 44.30 82 اذلامشيحاج توايت

 % 55.70 103 بن زرجب بن عودة 

 % 100 185 اجملموع 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع العينة حسب ادلتوسطتني"1"الشكل رقم

لقد مت التوضيح واإلشارة يف طريقة اختيار العينة إذل أف اختيار ادلتوسطتُت كاف وفق الًتتيب نتائج شهادة التعليم 
والثانية  %75.76حيث اخًتان متوسطة بلغت نسبة النجاح يف شهادة التعليم ادلتوسط  (2016/2017)ادلتوسط 

تلميذ، يف  82أي ما يعادؿ %44.30 وبلغت نسبة التبلميذ دبتوسطة اذلامشي حاج التوايت%23.46بلغت نسبتها
 . تلميذا103 أي ما يعادؿ % 55.70ادلقابل بلغت نسبة التبلميذ يف متوسطة بن زرجب بن عودة بػ 

واستنادا إذل ادلبلحظات ادلستنتجة من الزايرات ادليدانية االستطبلعية واعتمادا على البياانت ادلقدمة من طرؼ 
 : مديري ادلتوسطتُت نبلحظ
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من حيث ادلوقع اجلغرايف للمتوسطتُت صلد أهنما تقعاف يف حيُت سلتلفُت بن زرجب بن عودة يف حي حضري - 
 . راؽ واألخرى يف حي شعيب شبو حضري

 . األسر ادلنتمية إذل ىذه األحياء من خلفيات متنوعة وذات ظروؼ اجتماعية ومادية سلتلفة- 

يتجو بعض األولياء إذل احلاؽ أبناءىم دبتوسطات ذات مسعة جيدة من حيث النتائج الدراسية ونسبة النجاح يف - 
 . شهادة التعليم ادلتوسط

 .يبلحظ اكتظاظ يف األقساـ- 

 يوضح توزيع العينة حسب اجلنس : "02"جدول رقم

 النسبة التكرار  اجلنس 
 %41.10 76 ذكور 

 % 58.90 109 إانث 

 % 100 185 اجملموع 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع العينة حسب اجلنس"2"الشكل
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 109من رلموع % 58.9نبلحظ أف عدد ادلبحوثُت من االانث ؽلثلوف ما نسبتو " 02"من خبلؿ اجلدوؿ رقم 

وىذا إف دؿ على شيء فإظلا . ذكر 76من رلموع %41.10أنثى، يف حُت بلغ عدد الذكور الذين ؽلثلوف ما نسبتو 
يدؿ على اكتساح اإلانث عادل التعليم من أوسع أبوابو، نتيجة تغيَت نظرة اجملتمع إذل األنثى اليت كانت يف سنوات 

خلت ربـر من أبسط حقوقها يف االلتحاؽ دبقاعد الدراسة كأتراهبا، ورببس بُت جدراف البيت مع أمها لتقـو بتعلم 
أشغاؿ البيت من أجل اعدادىا لتكوف عروس وربة بيت جيدة يف ادلستقبل، ويف السنوات األخَتة بدأت ىذه 
األفكار تتبلشى تدرغليا وزبتفي دلا يشهده رلتمعنا من تطورات وتغَتات فرضت ضرورة وجود األنثى وبقوة يف 

سوؽ العمل، بداية بتواجدىا يف مقاعد الدراسة أوال وذلك نظرا دلا يكسبها التعليم من مكانة داخل اجملتمع، وكذا 
 ذلا عرب سعيها للحصوؿ على أعلى الشهادات حىت تثبت ذاهتا، وتشغل مناصب مرموقة تومن خبلؿ تغيَت نظر

داخل اجملتمع سبكنها من االندماج والتكيف، كما أف أغلب اآلابء واألمهات اليـو ػلرصوف على تعليم البنت من 
أجل ضماف مستقبلها، فالواقع الذي نعيشو جعلهم يفكروف جيدا يف مصَت األنثى، وعلى خبلؼ ذلك صلد 

الذكور يفضلوف التوجو إذل احلياة العملية دوف تكليف أنفسهم عناء التعب والكد يف الدراسة، وظهر ىذا 
االختبلؼ يف السنة الرابعة متوسط ردبا ذلذا داللة قد تشَت إذل نسبة التسرب واالعادة للذكور يف السنوات األوذل 

 . والثانية والثالثة، مع اىتماـ البنات ابلدراسة

 يبينتوزيع العينة حسب تكرار السنة: "03"جدول رقم

 النسبة التكرار  إعادة السنة 
 %26.50 49 نعم 

 % 73.50 136 ال

 % 100 185 اجملموع 
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 عدد التبلميذ الذين سبق ذلم وأف أعادوا السنة خبلؿ مسارىم الدراسي يف ادلتوسطة 03يوضح اجلدوؿ رقم 
تلميذا،  185تلميذ ما بُت  49ما يعادؿ %26.50حيث نسبة ادلعنيُت ابإلعادة تساوي (4، 3، 2، 1)السنوات 

 136 ما يساوي %73.50والذين ربصلوا على مستوى السنة الرابعة متوسط، ودوف إعادة السنة كانت نسبتهم 

 توزيع العينة حسب تكرار السنة"3"الشكل رقم

فرنسية -أرجع الكثَت من الذين حاورانىم حوؿ نسبة االعادة إذل الضعف يف الرايضيات واللغات األجنبية . تلميذ
والسنة األوذل متوسط ىي السنة األكثر شيوعا وظهورا فيها نسبة اإلعادة وقد يرجع ىذا إذل انتقاؿ - واصلليزية

التبلميذ من ادلرحلة االبتدائية إذل ادلتوسطة حيث ال يتمتعوف كثَتا ابدلعارؼ العلمية وبطرقة وضع األسئلة كما 
 . اعتادوىا وخاصة يف الفصلُت األوؿ والثاشل

 (حفظ القرآن والصالة)يبني ذىاب االبناء اىل ادلساجد : "04"جدول رقم 

 النسبة التكرار  مبلزمة ادلسجد
 %37.80 70 نعم 

 % 62.20 115 ال

 % 100 185 اجملموع 
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 حسب الذىاب اىل ادلساجد"4"الشكل رقم

. 185 من بُت 115 وادلقدرة ابلعدد %62.20 أف نسبة كبَتة من أفراد العينة وتقدر بػػػ 04يبلحظ من اجلدوؿ رقم
من أفراد العينة الذين يزاولوف الذىاب إذل %37.80ال تبلـز ادلسجد من أجل حفظ القرآف والصبلة، وتليها نسبة 

من شليزات حفظ .  تلميذا185 تلميذا من بُت 70ادلساجد من أجل الصبلة وحفظ القرآف وادلقّدر عددىم بػػػػ 
القرآف الكرصل زايدة مهارة احلفظ وابلتارل االستفادة من ذلك يف حفظ الدروس كما يزيد من الًتكيز وسرعة البديهة 
ونسبة الذكاء، إف تزويد األبناء ابلقيم الدينية ػلّصنهم من عدة مشاكل والتمسك ابلقيم الدينية تؤدي إذل االبتعاد 

 ". اقرأ"عن الكحوؿ والسرقة والغش واالسبلـ يقدس العلم والتعلم ويكفي أف أوؿ كلمة من كتاب هللا 

وادلبلحظ أف معظم األمة االسبلمية أصبحت ال ربمل من اإلسبلـ إذل االسم والشعارات، وابتعد معظم األبناء - 
عن الطريق الصحيح وأصبحت ىناؾ ىوة سحيقة تزداد يوما بعد يـو ابالتساع وهتدد ابخلطر إف دل تكن ىناؾ 

 . صحوة ووعي وانقاذ للموقف قبل فوات اآلواف
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 يوضح توزيع العّينة حسب احلالة العائلية ألسرىم: "05"جدول رقم

 النسبة التكرار  احلالة العائلية 
 %86.50 160 االستمرارية يف الزواج 

 % 13.50 25 منفصبلف

 % 100 185 اجملموع 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع العينة حسب احلالة العائلية"5"الشكل 

سبثبلدلبحوثُت الذين احلالة العائلية ألسرىم سبتاز %86.50 أف ما نسبتو 05نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ رقم
 سبثل ادلبحوثُت الذين يعانوف % 13.50، ابدلقابل صلد ما نسبتو 160ابالستقرار واالستمرارية يف الزواج من رلموع 

، حالة طبلؽ ووفاة، ويف احلالتُت 25من اضطراب وتشتت يف العبلقة بُت األبوين حبكم االنفصاؿ من رلموع 
 . االب يعترب ادلعيل وادلسؤوؿ عن األسرة

نستنتج من خبلؿ اجلدوؿ أف معظم ادلبحوثُت ال تعاشل أسرىم االستقرار األسري وعدـ وجود مشاكل عائلية من 
 %86.50خبلؿ استمرارية االبوين يف الزواج واحملافظة على الرابط الشرعي ادلقدس الذي غلمعهما، وذلك بنسبة 

يف ادلقابل صلد ادلبحوثُت الذين يعانوف عدـ االستقرار األسري ووجود مشاكل عائلية عديدة من خبلؿ انفصاؿ 
 وابلتارل أتثَت ذلك على األبناء، خاصة من الناحية النفسية حيث غلد التلميذ %13.50 الوالدين ببعضهم بنسبة
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نفسو يف ضياع نتيجة ما آلت إليو أسرتو من تشتت وتفكك، األب الذي يعد أحد الركائز اذلامة يف حياة االبناء 
خاصة يف مرحة ادلراىقة احلرجة اليت تتطلب ضرورة وجود األبوين معا من أجل مساعدة االبناء على زبطي ىذه 

 . ادلرحلة بسبلسة

 يوضح ادلستوى التعليمي للوالدين: "06"جدول رقم

  جنس 
        الوالدين

 
 ادلستوى التعليمي  

 األـ  األب 
 النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 % 11.4 21 %  5.9 11 بدوف مستوى 

 % 13.5 25 % 7.0 13 ابتدائي 

 % 21.1 39 % 19.5 36 متوسط 

 % 28.6 53 % 34.1 63 اثنوي 

 % 25.4 47 % 33.5 62 جامعي 

 % 100 185 % 100 185 اجملموع 
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 توزيع العينة حسب ادلستوى التعليمي لألبوين"6"الشكل 

 ؽلثل % 33.5أف نسبة ال أبس هبا من أولياء العينة ذات مستوى جامعي حيث ما نسبتو "06"يوضح اجلدوؿ رقم 
، يف حُت 47 ؽلثل ادلستوى اجلامعي لؤلـ من رلموع % 25.4، وما نسبتو 62ادلستوى اجلامعي لؤلب من رلموع 

من نفس ادلستوى % 28.6 وتقابلها نسبة 63 سبثل الذين مستواىم اثنوي من اآلابء من رلموع % 34.1نسبة 
، 36 من رلموع % 19.5 وكذلك بلغت نسبة ذوي ادلستوى ادلتوسط لآلابء .53من األمهات من رلموع 

  لآلابء الذين مستواىم توقف على  %7، مث ما نسبتو 39من نفس ادلستوى لؤلمهات من رلموع %  21.1ونسبة
وىذه . 25 لؤلمهات من نفس ادلستوى التعليمي من رلموع % 13.5 وما نسبتو 13التعليم االبتدائي من رلموع 

الفئة دل تكمل دراستها االبتدائية ردبا بسبب عدـ صلاحهم ابالمتحاانت، أو لظروؼ مادية أو حلالة اجملتمع يف تلك 
. 11  من رلموع  % 5.9الفًتة الزمنية، أما الفئة اليت بدوف مستوى حرمت من التعليم فكانت نسبة اآلابء بلغت 

 . 21 زبص األمهات من رلموع % 11.4ونسبة

وقد يرجع السبب يف عدـ التحاؽ ىؤالء ابدلدرسة للظروؼ االجتماعية ذلذه األسر ادلادية والثقافية واحمليط الذي 
اف ما يلفت االنتباه يف ىذا اجلدوؿ ىو ارتفاع ادلستوى التعليمي لؤلولياء وقد يرجع ذلك إذل أف معظم . وجدوا فيو

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

بدون مستوى  ابتدائً  متوسط  ثانوي  جامعً  المجموع 

11 13

36

63 62

185

5,9 7

19,5

34,1 33,5

100   

21
25

39

53
47

185

11,4 13,5

21,1

28,6
25,4

100   

التكرار 

النسبة

التكرار 

النسبة



 الفصل الرابع  الجانب المٌدانً
 

 -76-  
 

أولياء العينة من جيل االستقبلؿ، فبعد فرض سياسة التعليم االجباري وإدخاؿ رلانية التعليم وبتطبيق سياسة زلو 
 . األمية واالىتماـ ادلتزايد من طرؼ الدولة للقضاء على األمية واجلهل ارتفع عدد ادلتعلمُت يف اجملتمع

 : يبني وضعية الوالدين ادلهنية: "07"جدول رقم

  جنس  
  الوالدين
 وضعية 

 الوالدين ادلهنية

 األـ  األب 
 النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 % 7.6 14 % 15.1 28 اطارات ومهن حرة 

 % 3.2 06 % 04.9 09 ارابب عمل 

 % 16.2 30 % 21.1 39 ذبار وحرفيوف

 % 1.1 02 % 22.2 41 موظفوف 

 % 2.7 05 % 10.8 20 عماؿ 

 % 4.3 08 % 10.3 19 متقاعدوف

 % 64.9 120 % 15.7 29 بطالوف وأموات 

 % 100 185 %100 185 اجملموع
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 من ادلبحوثُت أمهاهتم بطاالت ماكثات يف البيت وال ؽلارسن أي % 64.9نبلحظ من اجلدوؿ أعبله أف ما نسبتو
  سبثل ادلبحوثُت الذين أمهاهتم ؽلارسن نش% 16.2نشاط ابستثناء القياـ بشؤوف االسرة، تليها ما نسبتو 

 توزيع العينة حسب الوضعية ادلهنية لألبوين"7"الشكل رقم 

إطار سامي، الطب، ) أمهاهتم إطارات وأصحاب مهن حرة % 07.6، وتليها ما نسبتو30احلرفيات من رلموع 
تليها ما . 08 أمهاهتم استفدف من التقاعد من رلموع % 04.3وتليها ما نسبتو. 14، من رلموع (الصيدلة

. 05 امهاهتم عامبلت من رلموع % 2.7 سبثل ادلبحوثُت الذين أمهاهتم أرابب عمل، وما نسبتو % 03.2نسبتو
 . 02 سبثل ادلبحوثُت الذين أمهاهتم موظفات من رلموع % 1.1وأخَتا نسبة 

، مث تليها ما نسبتو 41 اابئهم موظفوف من رلموع % 22.2فيما ؼلص آابء ادلبحوثينحسب اجلدوؿ فإف ما نسبتو 
 سبثل اابء ادلبحوثُت % 15.7، تليها ما نسبتو 39 سبثل اابء ادلبحوثُت من بينهم ذبار وحرفيوف من رلموع % 21.1

 سبثل اابء ادلبحوثُت من إطارات وأصحاب % 15.1، مث تليها ما نسبتو 29ما بُت بطالوف ومتوفُت من رلموع 
، مث 20 عماؿ من رلموع % 10.8، مث تليها ما نسبتو 28من رلموع  (إطار سامي، طب، صيدلة)مهن حرة 

، وأخَتا النسبة اليت زبص 19 سبثل ادلبحوثُت الذين آابئهم استفادوا من التقاعد من رلموع % 10.3تليها ما نسبتو
 .09من رلموع % 4.9أرابب العمل قدرت بػػػػػ 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

اطارات ومهن 
حرة 

ارباب عمل  تجار وحرفٌون  موظفون  عمال  متقاعدون بطالون وأموات  المجموع

28

9

39 41

20 19

29

185

15,1

4,9

21,1 22,2

10,8 10,5
15,7

100   

14

6

30

2
5

8

120

185

7,6
3,2

16,2

1,1 2,7 4,3

64,9

100   

التكرار  النسبة التكرار  النسبة



 الفصل الرابع  الجانب المٌدانً
 

 -78-  
 

ذلا دخل اقتصادي نتيجة عمل أحد الوالدين موزعة على حسب % 59.75توجد نسبة من أولياء العينة وتقدر بػػػ 
 من أولياء العينة من البطالة زبص البطالة % 40.3وتليها ما نسبتو  ("07"رقم )ادلهن ادلوجودة على اجلدوؿ أعبله 

عدـ وجود دخل يؤثر على األسرة والنمط ادلعيشي ذلا يؤدي إذل اطلفاض القدرة الشرائية . وفاة أابءا وأمهات
وزايدة نسبة البطالة يف اجملتمع راجع إذل عدة أسباب منها تسريح العماؿ، حوادث العمل، عدـ احلصوؿ على 

عمل يتبلءـ مع قدرات الفرد، قلة العرض يف مناصب العمل مقابل الطلب ادلتزايد عليو نتيجة األزمة االقتصادية 
من خبلؿ اجلدوؿ فإف أكرب . واليت مست آاثرىا شرػلة واسعة من اجملتمع ومنهم أصحاب الشهادات اجلامعية

نسبة من البطالُت سبثل أمهات ولكن حسب طبيعة ادلوضوع ادلدروس قد ال يشكل ىذا العنصر مشكلة لدى 
فبقاء األـ يف ادلنزؿ يساىم يف زايدة االىتماـ ابألبناء واالعتناء هبم وتوجيههم . األبناء وردبا العكس من ذلك

 .واالشراؼ ادلباشر عليهم

 يبني توفري مستلزمات الدراسة لعينة البحث : "08"جدول رقم

توفَت مستلزمات 
 الدراسة

 النسبة التكرار 

 %98.90 183 نعم

 % 01.1 02 ال

 % 100 185 اجملموع 
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 حسب توفري مستلزمات الدراسة"8"الشكل رقم 

يوفر ذلا أىلها مستلزمات الدراسة من % 98.9 أف نسبة كبَتة من العينة وتقدر بػػػ "08"توضح نتائج اجلدوؿ رقم
إذف . منادلبحوثُت ال يوفر ذلا األىل مستلزمات الدراسة% 01.1كتب وأدوات وكراريس ابدلقابل صلد نسبة 

فاذلدؼ الرئيسي جلل األسر ىو ربقيق صلاح أبنائهم يف التحصيل الدراسي بصفة خاصة وحياهتم بكل جوانبها 
 .بصفة عامة، ويتم ىذا عن طريق توفَت ما ػلتاجو األبناء من مستلزمات وأدوات تقتضيها مزاولة الدراسة

 يوضح حجم أسرة أفراد العينة من خالل عدد اإلخوة: "09"جدول رقم 

 النسبة التكرار  عدد اإلخوة 
 %04.33 08 الطفل الوحيد

 % 70.81 131 04 إذل 02من

 % 24.86 46  فأكثر 05

 % 100 185 اجملموع 
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 حسب حجم األسرة من خالل عدد اإلخوة"9"الشكل رقم 

 من رلموع 04و 02منادلبحوثُت عدد إخوهتم يًتاوح ما بُت % 70.81 أّف ما نسبتو "09"نبلحظ من اجلدوؿ رقم
تليها . 46 إخوة فأكثر من رلموع 05سبثبلدلبحوثُت الذين عدد إخوهتم ما بُت % 24.86، تليها ما نسبتو 131

 . 08سبثبلدلبحوثُت الذين ىم دبثابة االبن الوحيد لدى األسرة من رلموع % 04.33ما نسبتو

، لتتحوؿ من أسر شلتدة إذل  وىذا إف دؿ على شيء فإظلا يدؿ على التغيَتات والتحوالت اليت تشهدىا األسرة اليـو
أسر نووية، فاجملتمع يشهد تراجع كبَت يف أعداد األسرة التقليدية احملافظة على عدد أفرادىا الكبَت الذي يعترب دبثابة 

 . اعتزاز وافتخار، يف ادلقابل يشهد انتشار كبَت لؤلسرة النووية ادلعاصرة ذات العدد القليل من األفراد
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 : يبني منط السكن للمبحوثني: "10"جدول رقم

 النسبة التكرار  السكن
 %50.3 93 شقة يف عمارة

 % 27.0 50 فيبل 

 % 05.9 11 حوش صباعي

 % 16.8 31 كراء 

 % 100 185 اجملموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع العينة حسب منط السكن"10"الشكل رقم

 نبلحظ أف ادلبحوثُت الذين تتمتع أسرىم دبلكية شقة داخل عمارة ؽلثلوف ما "10"من خبلؿ معطيات اجلدوؿ رقم 
، يف حُت صلد أف عدد ادلبحوثُت الذين ال تتمتع أسرىم دبلكية خاصة ابدلسكن 93 من رلموع % 50.3نسبتو 

 سبثل ادلبحوثُت الذين % 27وما نسبتو . 31 من رلموع % 16.8ويلجئوف إذل الكراء واالستئجار ؽلثلوف ما نسبتو 
، كما تعاشل أسر ادلبحوثُت 50تتمتع أسرىم دبلكية خاصة من النوع الواسع وادلتسع جلميع أفراد العائلة من رلموع 

 .11 من رلموع % 05.90من اجملمعات السكانية اجلماعية بنسبة 
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نبلحظ أف معظم ادلبحوثُت يعيشوف حياة مستقرة مع أسرىم بعيدة عن التوتر الناتج عن التنقل ادلستمر من بيت 
آلخر نظرا الستقرارىم يف بيوت خاصة هبم، مع عدـ تغيَت ادلؤسسة التعليمية، بينما صلد نسبة ادلبحوثُت الذين 

بيوهتم مستأجرة قليلة وىم يعانوف من عدـ االستقرار والتنقل الدائم وادلستمر األمر الذي يؤثر على نتائجهم 
 . الدراسية

 : يوضح عدد غرف مساكن ادلبحوثني: "11"جدول رقم

 النسبة التكرار  عدد الغرف 
 %11.90 22 03أقل من

 % 62.16 115 05 إذل 03من

 % 25.94 48  فأكثر 06

 % 100 185 اجملموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب عدد الغرف"11"الشكل رقم

، 05 و03 نبلحظ أف ادلبحوثُت الذين ؽللكوف عدد غرؼ يف مساكنهم تًتاوح ما بُت "11"من خبلؿ اجلدوؿ رقم 
اليت سبثل ادلبحوثُت الذين غرؼ % 25.94، تليها مباشرة نسبة115 من رلموع % 62.16ؽلثل ما نسبتو 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

05إلى  03من  03أقل من  فأكثر  06 المجموع 

22

115

48

185

11,9

62,16

25,91

100   

التكرار 

النسبة



 الفصل الرابع  الجانب المٌدانً
 

 -83-  
 

، تليها عدد ادلبحوثُت الذين ؽللكوف عدد غرؼ مساكنهم أقل من 48 غرؼ فأكثر من رلموع 06مساكنهم من 
 .22 من رلموع % 11.90 فأقل سبثل ما نسبتو 02 أي 03

 عرض وحتليل نتائج اختبار الفرضيات 

 :  عرض وحتليل نتائج اختبار الفرضية اجلزئية األوىل-1

 : ادلستوى الثقايف لألبوين وعالقتو ابلنجاح الدراسي لألبناء -

 : يبني مراقبة الوالدين وعالقتها ابلنجاح الدراسي"12"جدول رقم
       الصفة

 
 ادلراقبة 

 اجملموع راسب انجح

 96 نعم 
      59.62% 

65 
     40.37% 

161 
       100% 

 16 ال
     66.66% 

08 
     33.33% 

24 
       100% 

 112 اجملموع
     60.50% 

73 
    39.50% 

185 
       100% 
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 مراقبة الوالدين وعالقتها ابلنجاح الدراسي"12"الشكل رقم 

 : القراءة االحصائية

سبثبلدلبحوثُت الذين حققوا صلاحا يف شهادة التعليم ادلتوسط % 59.62نبلحظ على اجلدوؿ أعبله أف ما نسبتو
سبثبلدلبحوثُت الذين نتائجهم يف شهادة % 40.37ويتلقوف وىم خاضعُت دلراقبة من طرؼ أسرىم، تليها ما نسبتو 

خاضعُت كذلك دلراقبة من طرؼ أسرىم، يف حُت نسبة الناجحُت غَت  (راسبُت)التعليم ادلتوسط غَت مرضية 
من الذين رسبوا وىم غَت خاضعُت دلراقبة % 33.33مقابل ما نسبتو % 66.66اخلاضعُت دلراقبة الوالدين بلغت 

 . من طرؼ األولياء

 : اختبار العالقة

 01عند درجة حرية تساوي  (0.05)أكرب من مستوى الداللة  (0.51)ادلساوية لػػػػػػ  (sig)الداللة االحصائية 
 . أي ال توجد عبلقة دالة احصائيا بُت ادلتغَتين (0ؼ)وابلتارل فإننا نقبل الفرضية الصفرية 
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 : القراءة االجتماعية

دل يرتبط ارتفاع أو اطلفاض النتائج الدراسية ادلتمثلة يف النجاح لؤلبناء بدرجة الرقابة ادلفروضة عليهم من طرؼ 
 انجحُت خاضعُت لرقابة من طرؼ % 59.62أسرىم وىذا من خبلؿ النتائج ادلتوصل إليها، حيث صلد ما نسبتو 

 .  سبثل ادلبحوثُت الذين حققوا صلاحا وىم غَت خاضعُت لرقابة األولياء% 66.66األولياء تقابلها نسبة تقدر بػػ 

 من % 33.33 تقابلها نسبة تقدر بػػػػػ % 40.37كما أف نسبة الراسبُت اخلاضعُت لرقابة األولياء تساوي 
 . ادلبحوثُت غَت اخلاضعُت لقابة األولياء

األولياء ػلاولوف جاىدين مراقبة ومتابعة أبنائهم من خبلؿ ما يدور يف احمليط الذي يتواجدوف فيو من البيت إذل 
ادلدرسة إذل الشارع، وىذا طبعا خوفا عليهم من الصحبة السيئة اليت قد تؤدي هبم إذل التهلكة مث خوفا من 

اإلخفاقات الدراسية، لذلك تفرض عليهم الرقابة الوالدية اليت تتضمن مراقبة األصدقاء، مراقبة ما يبث يف وسائل 
 . اإلعبلـ خاصة الربامج التلفزيونية ومواقع التواصل االجتماعي، ومراقبة الشؤوف ادلتعلقة ابدلدرسة

قد يرجع السبب إذل أسلوب الًتبية ادلتبع من طرؼ الوالدين يف ىذا الشأف اخلاص ابدلراقبة أي، كلما ازدادت 
الضغوط من األىل حيث تفوؽ توقعات امكانية ابنهم كاف األىل يف ىذه احلالة زلبطُت لو، فادلراقبة ادلبالغ فيها 

من طرؼ الوالدين قد تكوف ذلا عواقب وخيمة لذا غلب على األىل دائما أف أيخذوا بعُت االعتبار رغبات الطفل 
والقدرات الفردية لو، وتشجيعو على االستقبللية واإلبداع ومرافقتو، وغلب عليهم معاملتو ابحًتاـ، وتعليمو احًتاـ 

إذا أراد الوالداف من "نفسو ألنو الطريق األوؿ للنجاح، مراقبة االبن وتوجيهو تساعد يف ربسُت ادلستوى الدراسي 
األبناء ربقيق النجاح يف الدراسة بصفة خاصة ويف احلياة بصفة عامة البد من وضع قوانُت خاصة ابألسرة يف 

 .1"ادلتناوؿ احًتامها وتنفيذىا، فتقييد التلميذ ابلقوانُت يساعد على ربقيق النجاح الدراسي

 

 

 

 

                                                             
1

 . 55يزٚى طهٛى، انًزعغ انظبثك، ص - 
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 : يبني تواجد الوالدين معًا وعالقتو ابلنجاح الدراسي": 13"جدول رقم 

           النجاح
 تواجد

  الوالدين

 اجملموع راسب انجح

 100 معا
        62.50 % 

60 
       37.50 % 

160 
        100 % 

 12 منفصلُت
           48 % 

13 
         52 % 

25 
        100 % 

 112 اجملموع
       60.50 % 

73 
      39.50 % 

185 
        100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : القراءة االحصائية

 

 تواجد الوالدين وعالقتو ابلنجاح الدراسي"13"الشكل رقم 
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سبثبلدلبحوثُت الذين حققوا صلاحا يف ظل تواجد الوالدين % 62.5نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ أعبله أف ما نسبتو 
 %48 يف حُت بلغت نسبة الناجحُت الذين آابئهم منفصلُت % 37.5معاً، ونسبة الراسبُت من نفس الفئة بلغت 

 . % 52ونسبة الراسبُت 

 : اختبار العالقة

 فإننا 1عند درجة حرية يساوي  (0.05) أكرب من مستوى الداللة 0.168ادلساوية لػػػ  (sig)الداللة االحصائية 
 .وابلتارل ال توجد عبلقة دالة احصائيا بُت ادلتغَتين (0ؼ)ونقبل الفرضية  (1ؼ)نرفض الفرضية البدلية 

 :القراءة االجتماعية

ال توجد عبلقة دالة احصائيا بُت تواجد الوالدين معاً والنجاح الدراسي أي عدـ االستمرارية يف  (2كا)بتطبيق 
الفرؽ (% 48 و% 62.5)الزواج ال تؤثر على النجاح الدراسي إذل حد كبَت حيث نسبة النجاح لدى األسرتُت 

وادلبلحظ أف نسبة . الفرؽ بينهما دل يؤثر (% 52 و% 37.5)ليس كبَتا وكذلك نسبة الرسوب لدى األسرتُت 
واالستمرارية يف الزواج ال تعٍت ابلضرورة االستقرار يف العبلقة الزوجية . كبَتة من أولياء العينة مستمرين يف الزواج

 . فقد توجد حاالت إعادة الزواج مرة أخرى وتكوين أسرة جديدة مع االحتفاظ ابألسرة األوذل

النتيجة النهائية للبياانت االحصائية اخلاصة ابستقرار األسرة تبُت أف االستمرارية يف الزواج للوالدين تؤمن جو 
للتلميذ يساعده على التحصيل الدراسي وأف االنفصاؿ او الطبلؽ يؤدي إذل اطلفاض التحصيل الدراسي لو وأف 
االستمرارية يف الزواج حىت واف اعًتضت األسرة يف بعض ادلشاكل أفضل للتلميذ من جو األسرة اليت تعاشل حالة 

الطبلؽ أو االنفصاؿ اليت زبيم أثرىا السلبية على التحصيل الدراسي لؤلبناء، اختفاء األب يف األسرة ينعكس أثره 
بصفة عامة وعلى االبناء بصفة خاصة، فهذا الغياب سواء ابلوفاة أو الطبلؽ ػلدث خلبل يف أداء االدوار فيسند 

 للعائبلت ادلنفصلة يشَت إذل دور األـ الرايدي يف االىتماـ % 48الدور إذل األـ، ولعل نسبة النجاح احملققة 
وادلتابعة ومساعدة األبناء على التحصيل الدراسي، وقد يكوف سبب متابعتها واىتمامها ابألبناء ىو مستواىا 

 على سلتلف ادلستوايت انظر اجلدوؿ رقم % 88.64التعليمي والثقايف الف نسبة ادلتعلمات من االمهات بلغت 
، كما ال هنمل دور ادلعلم الفعاؿ يف ربسُت النتائج وكثَتا ما كاف دور األستاذ ذو مردود كبَت يف التحصيل "06"

 .الدراسي رفقة التسيَت االداري احملكم، زايدة على ىذا ال ننسى القدرات الشخصية والذىنية للتلميذ نفسو
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 : يبني ادلستوى التعليمي وعالقتو ابلنجاح الدراسي: "14"جدول رقم

         النجاح
 اجملموع الرسوب النجاح ادلستوى التعليمي  

 1 بدوف مستوى 
      9.1 % 

10 
      90.9 % 

11 
      100% 

 3 ابتدائي 
     23.1% 

10 
      96.9% 

13 
      100% 

 21 متوسط 
      58.3% 

15 
      41.7% 

36 
      100% 

 40 اثنوي 
     63.5% 

23 
      36.5% 

63 
      100% 

 47 جامعي 
      75.8% 

15 
      24.2% 

62 
      100% 

  112 اجملموع 
      60.5% 

73 
      39.5% 

185 
      100% 
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 : القراءة االحصائية
 أاب، وبلغت نسبة 62 عدد اآلابء الذين ػلملوف شهادات جامعية حيث بلغ العدد "14"يوضح اجلدوؿ رقم 

، تليها نسبة النجاح ادلقدرة بػػػ %24.2 وتقابلها نسبة الرسوب عند نفس الفئة %75.8الناجحُت يف ىذه الفئة 
 أاب، مث تليها 63 للفئة اليت ربمل الشهادة الثانوية من رلموع  %36.5، وتقابلها نسبة الرسوب ادلقدرة بػ63.5%

مث تليها ما .  أاب36 رسواب عند حاملي مستوى ادلتوسط وكاف عددىم%41.7صلاحا وما نسبتو %58.3ما نسبتو 
 أاب الذين دل يتجاوزوا 13سبثبلدلبحوثُت الراسبُت من رلموع %96.9معربة عن النجاح مقابل نسبة %23.1نسبتو

 تقابلها نسبة %09.1ويف األخَت كانت نسبة النجاح عند الذين دل يلتحقوا ابدلدارس مقدرة بػػػ . ادلرحلة االبتدائية
 . أاب11 من رلموع %90.9الرسوب عندىم بػػػػػ 

 : اختبار العالقة

 فإننا01عند درجة حرية تساوي  (0.05)أصغر من مستوى الداللة  (sig)الداللة االحصائية 

اليت تدؿ على وجود فروؽ دالة احصائيا بُت  (1ؼ)ونقبل الفرضية البديلة  (0ؼ)نرفض الفرضية الصفرية 
 . ادلتغَتين، أبف ادلستوى التعليمي للوالدين يؤثر يف النجاح الدراسي

 : القراءة االجتماعية

من خبلؿ اجلدوؿ كلما كاف ىناؾ مستوى تعليمي لؤلبوين متقدـ ساعد ذلك على ربقيق النجاح، كانت نتائج 
، %75.8)أي النسب من  (من اجلامعي، اثنوي، متوسط، ابتدائي، بدوف مستوى)النجاح مرتبة ترتيبا تنازليا 

بدوف )، يف ادلقابل صلد نتائج الرسوب مرتبة تقريبا ترتيبا تصاعداي من (09.1%، 23.1%، 58.3%، 63.5%
، %36.5، %41.7، %96.9، %90.9)، أي النسب من (مستوى، ابتدائي، متوسط، اثنوي، جامعي

". 06"ما يلفت االنتباه يف ىذا اجلدوؿ ىو ارتفاع ادلستوى التعليمي ألولياء العينة انظر اجلدوؿ رقم . (24.2%
وقد يرجع ذلك إذل أف معظم أولياء العينة من جيل االستقبلؿ، فبعد فرض سياسة التعليم االجباري وإدخاؿ رلانية 

التعليم وبتطبيق سياسة زلو األمية واالىتماـ ادلتزايد من طرؼ الدولة للقضاء على األمية واجلهل، ارتفع عدد 
ادلتعلمُت يف اجملتمع، الفئة ذات ادلستوى التعليمي ادلعدـو بنسب منخفضة قد يرجع السبب للظروؼ ادلادية أو 

 .حلالة اجملتمع يف تلك الفًتة الزمنية
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 واستنادا إذل اجلدوؿ كلما ارتفع ادلستوى التعليمي ارتفعت نسبة النجاح وقلت نسبة الرسوب، وقد يرجع ىذا إذل 
توفَت كل ما ػلتاجو التلميذ مع التشجيع وادلستوى التعليمي يساعد األىل على معرفة طبيعة أبنائهم وؽلكنهم من 

تربيتهم وتوجيههم توجيها صحيحا واإلشراؼ عليهم، كما أف الوالدين ادلتعلماف يعطياف قيمة كبَتة للعلم شلا 
ينعكس أثره على األبناء ويساعدىم على النجاح يف ربصيلهم الدراسي، ويعمل الوالداف ادلتعلماف على ربفيز 

أبنائهم ودفعهم على حب ادلطالعة وتوفَت اجلو ادلبلئم للدراسة، وفسحة يف ادلنزؿ دلمارسة النشاطات الدراسية، 
ويساعلاف بشكل فعاؿ يف مساعدة الطفل على التحصيل الدراسي، من أجل ربقيق النجاح فلقد أكدت الكثَت 

 قواي يف مضاعفة عدد االطارات ويف مضاعفة الدخل القومي، اأف تعليم ادلرأة يعترب استثمار"من الدراسات ادليدانية 
 1."فكلما كانت ادلرأة أكثر ثقافة وتعليما كاف النشئ أكثر قدرة على التخيل العلمي

واآلابء ذوي ادلستوى اجلامعي يشاركوف زوجاهتم يف عملية ادلتابعة فيما ؼلص سبدرس أبنائهم بصفة عامة، وادلستوى 
التعليمي يلعب دورا كبَتا يف احلرص الشديد على متابعة كل ما يتعلق ابلدراسة طواؿ السنة الدراسية، وليس فًتة 
االمتحاانت والفروض فقط، والنتائج ادلتحصل عليها احصائيا تدؿ على ذلك، أنو كلما ارتفع ادلستوى التعليمي 

 . للوالدين يؤدي إذل النجاح الدراسي لؤلبناء ويؤثر اغلااب عليو

 : يبني مساعدة ومتابعة الوالدين ألبنائهم وعالقتها ابلنجاح الدراسي": 15"اجلدول 

 الصفة
 

 ادلساعدة 
 وادلتابعة

 اجملموع راسب انجح

 70 نعم
    77.77 % 

20 
      22.22 % 

90 
      100% 

 42 ال
     44.21% 

53 
      55.78% 

95 
      100% 

 112 اجملموع
      60.5% 

73 
     39.50% 

185 
      100% 

 

 
                                                             

1
 .73، ص 1998كاؽظٍٛ ػجل انؾًٛل أؽًل رشٕاٌ، ػهى اعزًبع انًزأح انًكزت انغبيؼٙ انؾلٚش، - 
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 ادلساعدة وادلتابعة وعالقتها ابلنجاح الدراسي"15"الشكل رقم

 : القراءة االحصائية

سبثل األولياء الذين يهتموف دبتابعة ومساعدة أبنائهم %48.64أان ما نسبتو " 15"يظهر من خبلؿ اجلدوؿ رقم 
حوؿ ربضَت الدروس والواجبات والوقوؼ على مناقشة كل احليثيات ادلتعلقة ابلدراسة، حيث بلغت نسبة النجاح 

أما نسبة الذين ال يتلقوف مساعدة وال متابعة من . %22.22 تقابلها نسبة الرسوب لديهم %77.77ذلذه الفئة 
 . %55.78مقابل نسبة الرسوب ذلا %44.21 حيث بلغت نسبة النجاح ذلذه الفئة%51.36طرؼ أسرىم بلغت 

 : اختبار العالقة

، فإننا نرفض الفرضية 1عند درجة حرية تساوي  (0.05)أصغر من مستوى الداللة  (sig)الداللة االحصائية 
اليت تدؿ على وجود فروؽ دالة احصائيا بُت ادلتغَتين أي متابعة  (1ؼ)ونقبل الفرضية البديلة  (0ؼ)الصفرية 

 . ومساعدة الوالدين ذلا عبلقة ابلنجاح الدراسي

 

 

 :القراءة االجتماعية
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كلما كانت ىناؾ متابعة ومساعدة من طرؼ أفراد األسرة خاصة األبوين كلما ساعد ذلك األبناء على ربقيق 
 منادلبحوثُت الناجحُت الذين يتلقوف ادلساعدة وادلتابعة، تقابلها %77.77النتائج الدراسية، وىذا ما سبثلو نسبة 

 . منادلبحوثُت الناجحُت الذين ال يتلقوف مساعدة ومتابعة من طرؼ أسرىم%44.21نسبة 

منادلبحوثُت الذين دل ػلققوا صلاحا مع ادلساعدة وادلتابعة الذين ػلضوف هبا، %22.22ويف ادلقابل صلد أف ما نسبتو 
سبثبلدلبحوثُت الراسبُت وال يتلقوف أدسل متابعة ومساعدة من طرؼ أسرىم ىذه العبلقة %55.78وتقابلها ما نسبتو 

 فقط الذين يهتموف دبساعدة ومتابعة %48.64ترقى إذل مستوى الداللة، كما توضح نتائج اجلدوؿ أف ما نسبتو 
 . من األولياء الذين ال يعتنوف دبساعدة ومتابعة أبنائهم%51.36األبناء لدراستهم، تقابلها نسبة تقدر بػػ 

مع الرغبة األقوى عند غالبية اآلابء ىي صلاح أبنائهم ومع ىذا عدد اآلابء الذين ال يتابعوف وال يساعدوف أبنائهم 
يف دراستهم أكرب من الفئة اليت تتابع وتساعد، وقد يعود ىذا النشغاؿ الوالدين لوقت طويل ردبا خارج البيت 

بسبب العمل خاصة عند خروج ادلرأة للعمل، وما يًتتب عنو عند البعض من اعلاؿ لؤلبناء حيث نسبة الرسوب 
 نسبة النجاح، وردبا يرجع عدـ االىتماـ لوجود عدد كبَت من %44.21 مقابل %55.78عند ىذه الفئة بلغت 

وما ىو مبلحظ من ىذه النتائج أف . األبناء أو انفصاؿ الوالدين، وقد يعاقب ىؤالء اآلابء أبنائهم على النتائج
أما الفئة اليت تسهر على . عدـ اىتماـ األىل للمتابعة وادلساعدة يؤدي إذل ضعف التحصيل الدراسي لديهم

ادلتابعة وادلساعدة، صلد أف نسبة األمهات اللوايت يقمن دبتابعة ابنائهم أكرب من نسبة اآلابء الذين يعملوف على 
 .متابعة أبنائهم

 ىذا اف دؿ على شيء فإظلا يدؿ على النسبة الكبَتة لؤلمهات اللوايت يبدين اىتماـ وحرص ومشاركة يف دراسة 
أبنائهم، حيث نبلحظ ىذا تقريبا عند صبيع األمهات ذوات ادلستوايت التعليمية ادلختلفة، ابستثناء األمهات 

وكذا عند صبيع األمهات ذوات الفئات ادلهنية ادلتباينة ما يعٍت أنو مهما كاف وضع ادلرأة . اللوايت دل يتلقُت أي تعليم
ادلهٍت فإهنا ىي تتوذل ىذه ادلهمة يف ظل الغياب التاـ دلتابعة األب لدراسة أبنائو، ابستثناء اآلابء ذوي ادلستوى 

اجلامعي الذين يشاركوف زوجاهتم يف عملية ادلتابعة وادلساعدة فيما ؼلص سبدرس أبنائهم بصفة يومية، وىو ما يعٍت 
أف األـ تقـو دبتابعة دراسة األبناء وتعمل على بذؿ قصارى جهدىا عندما يكوف وضعها ادلهٍت أو وضع زوجها 

متدشل، وكأهنا ترى يف دراسة أبنائها سلرجا من ىذا الوضع ادلًتدي، بينما اآلف وىو يف نفس الوضع ادلهٍت ال يبذؿ 
أدسل جهد يف سبيل ذلك ألنو يعتمد على زوجتو أو كونو استلم لؤلمر الواقع بينما األمر ؼلتلف يف األسر ذات 

ادلستوى التعليمي ادلرتفع، حيث صلد اآلابء يساندوف ويدعموف زوجاهتم إذل حد ما يف ىذه ادلتابعة، وتكوف ىذه 
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فإف دل يقم هبا األب نظرا النشغالو خارج ادلنزؿ طواؿ الوقت تقـو هبا األـ رغم انشغاالهتا العديدة . ادلتابعة مشاركة
داخل ادلنزؿ وخارجو، اضافة إال أف ىناؾ متابعة لدى بعض ادلبحوثُت تكوف من طرؼ أحد اإلخوة وترتبط ادلتابعة 

ابدلستوى التعليمي لؤلبوين، حيث يلعب دورا كبَتا على ادلستوى التعليمي يف احلرص الشديد من طرؼ األبوين 
على متابعة كل ما يتعلق بدراسة األبناء طواؿ السنة الدراسية وليس فًتة االمتحاانت والفروض فقط، ألف ادلستوى 

 .التعليمي ادلرتفع لؤلبوين يساعد يف ارتفاع الوعي لديهم

فكلما حرص أفراد األسرة سواء أحد الوالدين أو أحد اإلخوة على ادلتابعة وادلساعدة ادلستمرة واجلدية لؤلبناء 
ادلتمدرسُت،  كلما ساعد ذلك االبن يف االنضباط يف دراستو وادلواظبة اجلادة يف ربضَت واجباتو الدراسية، فادلتابعة 

تتضمن أوقات االجتماع وااللتقاء من أجل الوقوؼ على رلرايت اليـو الدراسي، والتعريج على أىم ادلنعطفات 
وادلنعرجات اليت واجهتو خبلؿ اليـو ومعرفة العراقيل والصعوابت اليت حالت دوف استيعابو أو فهمو لعنصر أو درس 
معُّت، وزلاولة التعاوف من أجل فك الغموض وااللتباس حوؿ نقاط معينة وازالة ادلخاوؼ اليت ؽلكن أف تعيق االبن 
على استيعاب دروسو، فتكوف ادلتابعة من خبلؿ مراجعة الدروس بصفة يومية وأداء الواجبات والفروض وادلشاريع 

 . ادلنزلية

 : يبني دور ادلكتبة ابدلنزل وعالقتها ابلنجاح الدراسي" 16"جدول 

         النجاح
 اجملموع راسب انجح وجود مكتبة

 53 نعم
    84.1 % 

10 
      15.9% 

63 
      100% 

 59 ال
     48.4% 

63 
      51.6% 

122 
      100% 

 112 اجملموع
      60.5% 

73 
     39.50% 

185 
      100% 
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 حسب دور ادلكتبة وعالقتها ابلنجاح الدراسي"16"الشكل رقم 

 : القراءة االحصائية

سبثبلدلبحوثُت الذين حققوا صلاحا ولديهم مكتبة داخل %84.1أف ما نسبتو " 16"نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ رقم 
 سبثل ادلبحوثُت الذين رسبوا ولديهم مكتبة داخل منزذلم، تقابلها ما نسبتها %15.9منازذلم، تليها ما نسبتو 

 سبثل ادلبحوثُت %51.6 سبثل ادلبحوثُت الذين صلحوا وليس لديهم مكتبة داخل منازذلم، تليها ما نسبتو 84.4%
 . الذين دل ػلققوا صلاحا وليس لديهم مكتبة داخل منازذلم

 : اختبار العالقة

، فإننا نرفض الفرضية 1عند درجة حرية تساوي  (0.05)أصغر من مستوى الداللة  (sig)الداللة االحصائية 
واليت تدؿ على وجود فروؽ دالة احصائيا بُت ادلتغَتين أي توجد  (1ؼ)ونقبل الفرضية البديلة  (0ؼ)الصفرية 

 . فروؽ معنوية من حيث امتبلؾ مكتبة يف البيت وأتثَتىا على النجاح

 : القراءة االجتماعية

يعترب وجود مكتبة منزلية لدى أسر ادلبحوثُت كمؤشر على الوضعية ادلادية ادلرػلة، وذلك لكوهنا تعرب أوال على 
يشَت إذل أف ىناؾ عبلقة نفعية بينو " بورديو"وصلد يف ىذا الصدد )الوعي ادلعريف والثقايف لؤلبوين أبعلية الكتاب 

يف حياة األبناء ادلتدرسُت، فوجود مكتبة ربتوي على أصناؼ من الكتب يف زبصصات متباينة  (وبُت الكتاب
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يساعد على تنمية الرغبة وحب ادلطالعة اليت تنَت العقوؿ، وتوسع معلومات ومدركات األبناء وتثري رصيدىم 
ادلعريف، فوجود مكتبة داخل ادلنزؿ يعترب عامبل زلفزا ومشجعا لؤلبناء من أجل االقباؿ على الدراسة وربقيق نتائج 

مرضية خبلؿ مسارىم التعليمي، فسبل ربقيق النجاح متوفرة ما عليهم فقط استغبلذلا من أجل ربقيق النجاح 
الدراسي ادلنتظر، فتوفر ادلكتبة داخل منازذلم يعٍت أهنا تظم العديد من الكتب ادلتخصصة وأخرى عامة والقواميس 

 .وادلراجع اليت هتمهم وتنفعهم وتساىم يف رفع ربصيلهم الدراسي

سبثل رلموع ادلبحوثُت الذين ؽلتلكوف مكتبة داخل منازذلم %34.05 نبلحظ من خبلؿ نتائج اجلدوؿ أف ما نسبتو
وىذا ما يعرب عن تضافر عوامل عديدة ساعدت يف وجود مكتبة داخل منازذلم، منها احلالة ادلادية ادلرػلة وادلستوى 

 سبثل ادلبحوثُت الذين ال ؽلتلكوف مكتبة داخل منازذلم، نظرا %65.94التعليمي والثقايف لؤلبوين، وما نسبتو 
لظروؼ األسرة ادلادية وادلستوى التعليمي والثقايف للوالدين مع وجود ىذه الظروؼ ادلانعة المتبلؾ مكتبة إال أف 

ادلؤسسة الًتبوية تكفلت هبذه اجلانب حيث ال زبلو أي مؤسسة تربوية من وجود مكتبة غنية بكل الكتب 
واجملبلت واحلوليات والقواميس مشكل ادلكتبة مضموف داخل ادلؤسسات الًتبوية، الذي ينقصنا ىو جعل التلميذ 

يقبل على ادلكتبة، ضلن يف حاجة إذل من يوجو ويعتٍت ابلتلميذ من أجل أتطَته يف ىذا اجلانب، وجود ادلكتبة 
 . واإلقباؿ عليها لو عبلقة قوية ابلنجاح الدراسي

 : يبني توفري مستلزمات وعالقتها ابلنجاح الدراسي" 17"جدول رقم 

         النجاح
 اجملموع راسب انجح مستلزمات الدراسة

 112 نعم
    61.20 % 

71 
      38.79% 

183 
      100% 

 00 ال
         00% 

02 
      100% 

02 
      100% 

 112 اجملموع
      60.5% 

73 
     39.50% 

185 
      100% 
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 حسب توفري مستلزمات الدراسة وعالقتها ابلنجاح الدراسي"17"الشكل رقم 

 يوفر ذلا %98.91أف نسبة كبَتة جدا من العينة وتقدر بػػػػػ " 17"توضح نتائج اجلدوؿ رقم : القراءة االحصائية
 . إخل..... أىلها مستلزمات الدراسة من كتب وأدوات وكراريس 

نظرا لعدـ توفر الشروط وحجم العينة ادلقدر دبفردتُت الذين عربوا  (2كا)ال ؽلكن تطبيق اختبار : اختبار العالقة
 تقابلها %61.20توجد عبلقة حبكم النسب ادلئوية حيث بلغت نسبة النجاح لدى العينة ادلتوفر ذلا اللواـز بػ . ببل

 . والذين دل توفر ذلم لواـز الدراسة آبءو ابلفشل يف النجاح. %38.79نسبة الرسوب بػ 

اذلدؼ الرئيسي دلعظم األسر ىو ربقيق صلاح أبنائهم يف النجاح الدراسي بصفة خاصة : القراءة االجتماعية
ويتم ىذا عن طريق توفَت ما ػلتاجو األبناء من مستلزمات وأدوات تقتضيها . وحياهتم بكل جوانبها بصفة عامة

 .مزاولة الدراسة، مهما كانت االمكانيات ادلادية لؤلسرة والذي ػلدده مستوى الدخل وعدد األفراد يف األسرة

يتم توفَت الكتاب من طرؼ ادلؤسسات الًتبوية للمعوزين عمبل ابدلنشور اخلاص دبنحة التمدرس والنسبة اليت ال 
توفر ىذه ادلستلزمات قد يكوف سبب الفقر واحلاجة وقلة احليلة والعجز أماـ ظروؼ احلياة، أو قد تكوف بسبب 

االعلاؿ وعدـ االىتماـ واالكًتاث دلصَت االبن، وادلؤسسات الًتبوية تساعد أحياان ابألدوات ادلدرسية وابلتارل نرى 
أبف توفَت مستلزمات الدراسة مضموان لكل تلميذ سواء من قبل العائلة أو ادلؤسسة، توفَت ادلستلزمات إذا صاحبتها 

 .بعض الوسائل قد تدفع التلميذ إذل االىتماـ واحملاولة والسهر على دروسو
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 :يبني الرتفيو وعالقتو ابلنجاح الدراسي" 18"جدول رقم 

  النجاح
 اجملموع راسب انجح الًتفيو

 21 عدـ الًتفيو
    34.4 % 

40 
      65.6% 

61 
      100% 

 91 الًتفيو
     73.4% 

33 
      26.6% 

124 
      100% 

 112 اجملموع
      60.5% 

73 
     39.50% 

185 
      100% 
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 حسب الرتفيو وعالقتو ابلنجاح الدراسي" 18"الشكل رقم 

 

 : القراءة االحصائية
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 يبُت أف للًتفيو ارتباط وثيق ابلنجاح الدراسي وصلد أف فئة كبَتة ترى يف ضرورة الًتفيو وقدرت "18"اجلدوؿ رقم 
 ترى يف عدـ الًتفيو، إال أف اجلدوؿ يؤكد ضرورة الًتفيو حيث أف نسبة النجاح %32.97 ما يقابل %67.02بػػػػػػ 

 سبثل ادلبحوثُت الراسبُت، يف مقابل الفئة %26.6 تقابلها نسبة %73.4عند ادلبحوثُت الذين مت ترفيههم قدر بػ 
 . %65.6 يقابلها الضعف من حيث نسبة الفشل وادلقدرة بػ %34.4اليت دل ترّفو فنسبة النجاح كانت 

 : اختبار العالقة

، فإننا نرفض الفرضية 1عند درجة حرية يساوي  (0.05)أصغر من مستوى الداللة  (sig)الداللة االحصائية 
اليت تدؿ على وجود عبلقة دالة احصائيا بُت ادلتغَتين أي الًتفيو يؤثر  (1ؼ)ونقبل الفرضية البديلة  (0ؼ)الصفرية 

 . يف النجاح الدراسي

 : القراءة االجتماعية

من الناحية االجتماعية دلا نتحدث عن الًتفيو فهنا نتحدث عن الذات البشرية كمحور أساسي يف اجلانب 
النفسي، حيث أف االستقرار واذلدوء النفسي مرتبط ابلنجاح من الناحية األوذل ولو عبلقة ابلًتفيو من الناحية 

الثانية، حيث ؽلكن التلميذ من التخلص من الطاقة السلبية اليت قد ربد إذل حد ما من نسبة النجاح، يرى فرايد 
أف اإلنساف يتكلم برموزه وػللم برموزه حسب مقولة فرايد، يتم بناء الذات من خبلؿ تظافر عدة عوامل اجتماعية 

حيث نتعامل مع العقوؿ وىذا األخَت مرتبط جبسم سليم وابلتارل ذات قوية وسليمة، حيث أف ....نفسية اقتصادية
خاصة بنسبة الرسوب عند الفئة اليت تلقى ترفيها، قد يعود ىذا إذل عوامل أسرية %26.6ىناؾ نسبة قدرت بػػ 

من %34.4وأخرى شخصية مرتبطة ابلتلميذ وىذا ال يقضي أف عدـ الًتفيو عائق، أما النجاح حيث صلد أف 
الناجحُت ال يتلقوف الًتفيو إال أنو يبقى ضروري وىذا ما أكدتو الفئة اليت ال تتلقى الًتفيو وكانت من الراسبُت 

، لو نقتصر على الدراسة صلد أف للًتفيو دورا ابرزا يف التحصيل الدراسي كما ال ؽلكن لنا %65.6بنسبة قدرت بػػػ 
 . أف ننفي احلبلت االستثنائية

 

 

 : عرض وحتليل نتائج اختبار الفرضية اجلزئية الثانية
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 :ادلستوى ادلادي لألسرة وعالقتو ابلنجاح الدراسي- 

 : يوضح الدخل وعالقتو ابلنجاح الدراسي" 19"جدول رقم 

  النجاح
 اجملموع راسب انجح الدخل

 10 ضعيف
    25.6 % 

29 
      74.4% 

39 
      100% 

 48 متوسط
     55.2% 

39 
      44.8% 

87 
      100% 

 54 عارل 
    91.5 % 

05 
      8.5 % 

59 
      100% 

 112 اجملموع
     60.5% 

73 
      39.5% 

185 
      100% 
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 الدخل وعالقتو ابلنجاح الدراسي"19"الشكل رقم

 : القراءة االحصائية

سبثبلدلبحوثُت الذين دخل أسرىم ضعيف، مث تليها ما نسبتو %21.08يتضح من خبلؿ اجلدوؿ أف ما نسبتو
 سبثل ادلبحوثُت الذين دخل %31.89سبثبلدلبحوثُت الذين دخل أسرىم متوسط، مث تليها ما نسبتو 47.02%

للراسبُت، أما األسر %74.4 تقابلها نسبة %25.6أسرىم عاؿ، حيث نسبة النجاح عند الفئة ضعيفة الدخل ىي 
أما األسر ذات الدخل العارل فنسبة %44.8 ونسبة الرسوب بلغت %55.2متوسطة الدخل كانت نسبة النجاح 
 . %08.5، وتقابلها نسبة الرسوب لدى نفس الفئة بػػ %91.5النجاح كانت مرتفعة حيث بلغت 

 : اختبار العالقة

، فإننا نقبل الفرضية 1عند درجة حرية يساوي  (0.05)أصغر من مستوى الداللة  (sig)الداللة االحصائية 
، اليت تدؿ على وجود عبلقة دالة احصائيا بُت ادلتغَتين، أي الدخل العارل يؤثر يف النجاح الدراسي (1ؼ)البديلة 
 .لؤلبناء

 : القراءة االجتماعية
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مقدار الدخل العارل يساعد على توفَت العيش احملًـت لؤلسرة، خاصة يف حالة وجود عدد قليل من األبناء إذل 
 سبثل %91.5أف نسبة 19ومن خبلؿ نتائج اجلدوؿ رقم . جانب وجود دخل اضايف لؤلسرة، وعمل الوالدين معاً 

للمبحوثُت %08.5ادلبحوثُت من االسر ذات الدخل العارل الذين حققوا صلاحا تقابلها نسبة ضئيلة جدا بلغت 
قدرات ذىنية، )من أسر ذات الدخل العارل وال ػلققوف صلاحاً، وقد ترجع نسبة الرسوب ىذه إذل التلميذ ذاتو 

، وقد تعود كذلك إذل األستاذ داخل القسم، والتأطَت اإلداري، واحمليط واألقراف كما أف (عوائق جسمية ونفسية
زبلي الوالدين عن دورعلا يف ادلراقبة وادلتابعة وادلساعدة مع توفَت كل االحتياجات قد يؤدي إذل الفشل، ادلهم أف 

" دراسة كودلاف"كل الدراسات يف ىذا الشأف توصلت إذل أف ادلستوى االقتصادي ادلرتفع يؤثر يف النجاح الدراسي 
 األردف 1981 دراسة قطيشاف– الدخل العارل لؤلسرة ذو أتثَت مباشر على التحصيل الدراسي ألبنائهم –

التحصيل الدراسي يزداد ابرتفاع ادلستوى االقتصادي لؤلسرة والعكس صحيح، كما توصلت دراسة حوري 
، جامعة دمشق إذل أف ادلستوى االقتصادي العارل لؤلسرة ؽلكن أف يساىم يف رفع مستوى ربصيل الطلبة 1994

وادلستوى االقتصادي ادلنخفض ؽلكن أف يكوف لو دور كبَت يف تدشل مستوى التحصيل، وأتيت يف ادلرتبة الثانية 
مقابل نسبة الرسوب %55.2األسر ذات الدخل ادلتوسط من حيث النجاح والرسوب حيث بلغت نسبة النجاح 

 تعود طبيعة الدخل ادلتوسط إذل طبيعة العمل اليت ربدده قيمة األجر والذي يعد من ادلعايَت %44.8اليت قدرت بػػػ 
األساسية اليت ربكم العبلقات ادلوجودة بُت أعضائها، وػلدد مقدار األجر احلالة ادلادية لؤلسرة ويؤثر األجر على 

 مثبل لن يتمكن التلميذ من %44.8األسرة واألبناء معاً، وقد يكوف ىو السبب يف ارتفاع نسبة الرسوب ادلقدرة بػػػػ 
 .  عدد االخوة ادلتزايد– توفَت الكتب اخلارجية –تلقي الدروس اخلصوصية 

أما ادلرتبة الثالثة من حيث النجاح والرسوب كانت للمبحوثُت من ذوي األسر ذات الدخل الضعيف حيث كانت 
نبلحظ .  سبثل ادلبحوثُت الذين رسبوا%74.4 سبثل ادلبحوثُت الذين حققوا صلاح والنسبة ادلقدرة ب %25.6نسبة 

فرؽ شاسع بُت نسبة النجاح ونسبة الرسوب، ارتفاع يف الرسوب واطلفاض يف النجاح وىذا يؤكد أف الدخل العارل 
لو دور كبَت يف ربقيق النجاح، نرى أف للفقر أاثر سلبية على االسرة واألبناء، فعدـ سبكن االسرة من توفَت 
ادلستلزمات الضرورية لؤلبناء من أكل وملبس ودروس خصوصية وضيق السكن يؤثر على األبناء وربصيلهم 
كاد : "الدراسي، وقد يدفع الفقر إذل اعلاؿ األب عن ادلتابعة وادلراقبة وادلساعدة وعلى حد قوؿ علي بن أيب طالب

إذف احلالة ادلادية ضرورية لتحقيق قدر من االكتفاء لؤلسرة يسمح ذلا بتوفَت جو واىتماـ ". الفقر أف يكوف كفرا
، ليست شرطا كافيا وأساسيا للنجاح، والنتيجة (ويبقى االستثناء)لؤلبناء ودفعهم للنجاح يف التحصيل الدراسي 

اليت ؽلكن التوصل إليها أف األسرة حباجة لدخل لسد حاجاهتا وىذا ابلضرورة يتطلب عمل أحد الوالدين أو 
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ىذه الشروط يف االحواؿ العادية تؤدي اذل استقرار احلياة . كبلعلا، وتتحسن األمور أكثر بوجود دخل اضايف
 .الزوجية شلا ينشأ عنو جو وزليط يساعد األبناء على الدراسة ورفع مستوى التحصيلي ذلم

 : يبني منط السكن وعالقتو ابلنجاح الدراسي" 20"جدول رقم 

  النجاح
 اجملموع راسب انجح ظلط السكن

 54 شقة يف عمارة
    58.1 % 

39 
      41.9 % 

93 
      100% 

 42 فيبل 
     84.0% 

08 
        16 % 

50 
      100% 

 10 استئجار
    32.3 % 

21 
       67.7 % 

31 
      100% 

 06 حوش صباعي 
    54.5 % 

05 
      45.5 % 

11 
      100% 

 112 اجملموع
     60.5% 

73 
      39.5% 

185 
      100% 
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 منط السكن وعالقتو ابلنجاح الدراسي"20"الشكل رقم 

 : القراءة االحصائية

 من التبلميذ أسرىم سبتلك شقة يف عمارة مقابل نسبة %50.3أف نسبة " 20"يتضح من خبلؿ اجلدوؿ رقم 
منادلبحوثُت الذين %5.90من التبلميذ أسرىم ؽلتلكوف سكن واسع ومتسع من نوع فيبل، تليها ما نسبتو 27.0%

 من التبلميذ أسرىم يلجؤوف إذل الكراء %16.8أسرىم تعيش داخل اجملمعات السكانية اجلماعية وأف ما نسبتو 
 . واالستئجار

 : اختبار العالقة

، إننا نرفض الفرضية 1عند درجة حرية تساوي  (0.05)أصغر من مستوى الداللة  (sig)الداللة االحصائية
اليت تدؿ على وجود عبلقة دالة احصائيا بُت ادلتغَتين، أي نوع  (1ؼ)ونقبل الفرضية البديلة  (0ؼ)الصفرية 

 . السكن يؤثر يف النجاح الدراسي

 :القراءة االجتماعية

السكن ىو البناء الذي يؤوي إليو االنساف ويشمل كل الضرورايت والتسهيبلت والتجهيزات واألدوات اليت 
ػلتاجها الفرد لضماف ربقيق الصحة الطبيعية والعقلية لو وألسرتو، وىو ادلكاف الذي يسعد فيو الفرد وينعم فيو 

ابلراحة واخلصوصية، ويرتبط السكن بدخل الفرد وما ىو مبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ أف معظم ادلبحوثُت يعيشوف 
حياة مستقرة مع أسرىم بعيدة عن التوتر الناتج عن التنقل ادلستمر من بيت آلخر، نظرا الستقرارىم يف بيوت 

خاصة هبم مع عدـ تغيَت ادلؤسسة التعليمية، والنسبة ادلوجودة تعطينا رؤية حوؿ معضلة السكن حيث ادلبحوثُت 
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تليها .  فقط%16مقابل نسبة الرسوب %84الذين أسرىم سبلك سكن من نوع فيبل كانت نسبة النجاح تساوي 
 تقابلها نسبة %58.1نسبة النجاح اليت سبثل ادلبحوثُت الذين أسرىم يتمتعوف بشقة يف عمارة تقدر بػ 

للذين دل ػلققوا صلاحا، مث نسبة النجاح للمبحوثُت الذين أسرىم يقطنوف اجملمعات السكانية اجلماعية 41.9%
بينما صلد نسبة ادلبحوثُت الذين بيوت أسرىم .  سبثل ادلبحوثُت الراسبُت%45.5، تقابلها نسبة %54.5فكانت 

 . %67.7 تقابلها نسبة الرسوب %32.3مستأجرة قليلة حيث بلغت نسبة النجاح هبذه الفئة 

 من خبلؿ نتائج اجلدوؿ نسبة النجاح للمبحوثُت الذين أسرىم سبلك مسكن كانت مقبولة، ألف ىذه األسر 
زبصص مكاف للدراسة يف ادلنزؿ ولو كاف بسيطا حبيث رباوؿ األسرة توفَت فسحة ولو كانت صغَتة لؤلبناء حىت 

إف العمل على توفَت جو مبلئم للدراسة . تسمح ذلم ابدلذاكرة وادلراجعة وحل الواجبات الدراسية ادلطلوبة منهم
داخل أرجاء ادلنزؿ يساىم يف مساعدة األبناء على التحصيل الدراسي اجليد، وابلتارل القدرة على ربقيق النجاح 

فاالبن ادلتمدرس ػلتاج إذل مساحة يف منزؿ أسرتو مهما كانت بسيطة تتوفر على سبل اذلدوء والراحة، . ادلنشود
حىت يستطيع من خبلذلا أف يدرس هبا ويضع مستلزماتو الدراسية يف ىذا الركن ادلخصص لو، ؽلكنو من أف ػلل 

واجباتو ويؤدي فروضو ويراجع دروسو بصفة منتظمة دوف أف تًتاكم عليو، وىذا يتوقف على ادلساحة اليت يشغلها 
منزؿ األسرة وكذلك عدد الغرؼ اليت ػلتويها، إضافة إذل عدد األفراد داخل األسرة وطبيعة ادلسكن إذا كاف ملكية 

خاصة توفر للتلميذ جو مبلئم تساعده على الدراسة والًتكيز، على خبلؼ طبيعة ادلسكن ادلستأجر اليت ذبعل 
التلميذ مضطراب نتيجة التوتر الدائم الناجم عن التنقل من بيت إذل آخر، ومن مؤسسة إذل أخرى، شلا يؤثر سلبا 

 على نتائجو الدراسية، وابلتارل يساىم يف تعثره األكادصل

 

 

 

 

 : يبني تلقي الدروس اخلصوصية وعالقتها ابلنجاح الدراسي" 21"جدول رقم 
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            النجاح
 

 تلقي الدروس اخلصوصية
 اجملموع راسب انجح

 77 نعم
     76.2 % 

24 
        23.8 % 

101 
      100% 

 35 ال
     41.7 % 

49 
        58.3 % 

84 
      100% 

 112 اجملموع
     60.5% 

73 
       39.5 % 

185 
      100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلقي الدروس اخلصوصية وعالقتها ابلنجاح الدراسي"21"الشكل رقم 

 : القراءة االحصائية

مقسمُت ما بُت انجح وراسب - للتقوية-إذل نسبة التبلميذ الذين يتلقوف دروس خصوصية " 21"يشَت اجلدوؿ 
 سبثل %76.2 منهم ما نسبتو %54.59 بنسبة 101فنبلحظ أف عدد الذين يتلقوف ىذه الدروس ىو 

كما أف عدد التبلميذ . للتبلميذ الذين دل ػلققوا صلاحا%23.8ادلبحوثينالذين حققوا صلاحا، وتقابلها نسبة تقدر بػػػػػ 
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 الذين حققوا صلاحا منهم بلغت نسبتهم %45.40 بنسبة 84الذين دل يتمكنوا من تلقي ىذه الدروس ىو 
 .  سبثل ادلبحوثُت الراسبُت%58.3 تقابلها نسبة 41.7%

 : اختبار العالقة

، إننا نرفض الفرضية 1عند درجة حرية تساوي  (0.05)أصغر من مستوى الداللة  (sig)الداللة االحصائية 
اليت تدؿ على وجود عبلقة دالة احصائيا بُت ادلتغَتين، أي أف تلقي  (1ؼ)ونقبل الفرضية البديلة  (0ؼ)الصفرية 

 . الدروس اخلصوصية يؤثر اغلااب يف النجاح الدراسي

 : القراءة االجتماعية

إف رىاانت سبدرس األبناء اليـو أصبحت تثَت القلق والضغوط ابلنسبة لؤلسرة، وتوترا يف العبلقات العائلية فهذا 
األمر صلده خاصة عند اآلابء الذين يعتربوف أف مستقبل أبنائهم يعد دبثابة رىاف غلب عليهم أف يكسبوه، ابعتبار 

ولذا فإف أي تعثر دراسي أو رسوب يؤدي إذل توثر العبلقة . أف ادلصَت ادلهٍت ذلؤالء االبناء ػلدده مسارىم ادلدرسي
داخل األسرة، ومن ىنا أتيت ىذه الدروس كمتنفس لتجنب األسرة سلتلف الصراعات ادلرتبطة ابلعمل ادلدرسي، 

لكوف ىذه احلصص االستدراكية تعمل على تدارؾ ضعف التلميذ ومساعدتو لرفع مستواه وتدعيم مكتسباتو 
إبمكاف ىذه الدروس أف تساعد وأف تعيد زرع ثقة  ""ابريَت"العلمية على مستوى ادلدرسة، هبذا الصدد يقوؿ 

 ". انجحة يف الطفل ادلواجو للصعوابت

نتائج اجلدوؿ تشَت إذل أف أغلبية األسر هتتم هبذه الدروس وتلقي أببنائها إذل تلي ىذه الدروس مهما كانت 
وقد .  وىي ضئيلة%23.8مقابل نسبة الرسوب %76.2التكلفة، وفعبل الذين يتلقوهنا حققوا صلاحا كبَتا بنسبة 

يعود السبب يف الرسوب إذل التلميذ ذاتو حيث دل يتمكن من االلتحاؽ ابلركب نظرا لنقص الزاد ادلعريف الذي 
إف متابعة الدروس اخلصوصية يعد عامبل . ؽللكو أو الرغبة ادلنعدمة لو، يتلقى ىذه الدروس إرضاءا لرغبة الوالدين

ىاما للحكم على النجاح احملقق من طرؼ األبناء حيث تعترب النسبة ادلتحصل عليها أصدؽ دليل على ذلك 
حبيث تساعد الدروس اخلصوصية األبناء ادلتمدرسُت على ذباوز الصعوابت اليت يوجهوهنا أثناء الدروس النظامية 

كلما تلقى االبن . (االكتظاظ داخل األقساـ، األستاذ مرتبط بتوقيت معُت وبرانمج البد من اهنائو)ادلقررة عليهم 
 . ىذه الدروس كلما ساعده ذلك يف ربقيقو للنجاح
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لعل %45.40 أي بنسبة 185 من رلموع 84يف الوقت ذاتو عدد من األسر أبنائهم ال يتلقوف ىذه الدروس 
الظروؼ ادلادية لؤلسرة حالة دوف ذلك نظرا للمبالغ ادلتداولة اليت أثقلت كاىل العائبلت، والنتائج تشَت إذل أف 

مقابل نسبة الراسبُت ادلساوية %41.7عدـ تلقي ىذه الدروس لو أتثَت على النجاح حيث نسبة الناجحُت بلغت 
58.3% . 

لقد ربولت الدروس اخلصوصية يف وقتنا احلاضر ضرورة من ضرورايت التعليم، وأصبحت شبحا يهدد جيوب 
األسرة خاصة أصحاب الدخل الضعيف وادلتوسط، وعليو عدـ تكافؤ الفرص بُت التبلميذ ربققت واإلشكاؿ أنو 

بل أصبحت الظاىرة عامة  (الرابعة متوسط والبكالوراي)دل تبقى الدروس اخلصوصية حكرا على السنوات النهائية 
ومنتشرة وتشمل كل السنوات الدراسية، حىت سنوات الطور األوؿ دببالغ ترىق ميزانية األسرة، وال ؽلكن إلقاء اللـو 
على التبلميذ يف تقصَتىم يف الدراسة لدرجة احتياجهم لدروس التقوية، فأغلبية األساتذة سازلهم هللا يلجؤوف إذل 

حبيث ال يقدموف شروحات كافية ووافية داخل القسم مع حل ظلاذج . سياسة معينة عند قصد أو من دوف قصد
من التمارين زبدـ ادلوضوع متحججُت بضيق الوقت والتزامهم إبهناء الربانمج لعلهم يوفروف كل ىذا ألقساـ 

التقوية، شلا يضطر التلميذ لبللتحاؽ هبذه األقساـ وألجل تقوية الدافع لبللتحاؽ هبذه األقساـ تقدصل األستاذ ظلاذج 
من حلوؿ التمارين الواردة يف االمتحاانت وقبل فًتة االمتحاانت، فيكوف ىذا دبثابة طعم غلذب التبلميذ ذلذه 

 . األقساـ

اف كانت متابعة ىذه الدروس تعترب دبثابة عامل تقوية إلحراز النجاح والتحصيل اجليد، فإهنا تعد مشكلة لؤلسرة 
ذات الدخل الضعيف وادلعدـو وادلتوسط، خاصة مع وجود عدد كبَت من األبناء ادلتمدرسُت، والتلميذ أصبح 

السعر ؼلتلف من )يتلقى ىذه الدروس يف أكثر من مادة والقائمُت على ىذه الدروس ال يرضبوف ادلبالغة يف السعر 
 . ويبقى كل ىذا مرىوف جبيب الوالد وحالتو ادلادية (منطقة ألخرى

وما ؽلكن استنتاجو يف األخَت أف الدروس اخلصوصية أصبحت ضرورية يف التعليم كما أهنا تعمل على ربسُت 
 . مستوى التحصيل الدراسي للتبلميذ وترفع من نسبة النجاح
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 : يبني امتالك احلاسوب ووجود شبكة االنرتنيت وعالقتها ابلنجاح" 22"جدول رقم 

          النجاح
 شبكة

  االنًتنيت
 اجملموع راسب انجح

 94 نعم
     69.1 % 

42 
        30.9 % 

136 
      100% 

 18 ال
     36.7 % 

31 
        63.3 % 

49 
      100% 

 112 اجملموع
     60.5% 

73 
       39.5 % 

185 
      100% 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة األنرتنت وعالقتها ابلنجاح الدراسي"22"الشكل رقم 
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 : القراءة االحصائية

 سبثل ادلبحوثُت الذين ؽلتلكوف جهاز احلاسوب مع وجود %73.51أف ما نسبتو " 22"نبلحظ من اجلدوؿ رقم 
 94 عدد الناجُت %69.1، حيث بلغت نسبة الناجحُت منهم 185 من بُت 136شبكة االنًتنيت ابلبيت أي 

 136 مبحواث من بُت 42%30.9، تليها نسبة الراسبُت الذين دل ػلققوا صلاحا ادلقدرة ب 136مبحواث من بُت 
 مبحواث من بُت 49 سبثل ادلبحوثُت الذين ال ؽلتلكوف شبكة االنًتنيت واحلاسوب %26.48وكذلك ما نسبتو 

185 سبثل ادلبحوثُت الراسبُت%36.3 سبثل ادلبحوثُت الذين حققوا صلاحا، تليها ما نسبتو%36.7، ما نسبتو  . 

 : اختبار العالقة

، إننا نرفض الفرضية 1عند درجة حرية تساوي  (0.05)أصغر من مستوى الداللة  (sig)الداللة االحصائية 
اليت تدؿ على وجود عبلقة دالة احصائيا بُت ادلتغَتين، أي وجود  (1ؼ)ونقبل الفرضية البديلة  (0ؼ)الصفرية 

 . شبكة االنًتنيت يؤثر يف النجاح الدراسي

 : القراءة االجتماعية

يشهد العادل اليـو ثورة معلوماتية وتكنولوجية واسعة حبيث تعد شبكة االنًتنيت ثورة يف عادل االتصاؿ البشري، ومع 
تطور التكنولوجيات احلديثة زادت نسبة االقباؿ من طرؼ األسر على تزويد ادلنازؿ هبذه الشبكات من أجل 
مواكبة التطورات احلاصلة يف اجملتمع، ويعود اىتماـ العائبلت بشبكة االنًتنيت واحلاسوب، اؽلاان منهم ابلدور 
الفعاؿ الذي يلعبو كوسيلة من الوسائل التعليمية اليت أصبحت جزءا ال يتجزأ من تكنولوجيا التعليم، واليت من 

دالة على ذلك حيث بلغت " 22"شأهنا مساعدة التلميذ يف العملية التعليمية، وما أشارات إليو نتائج اجلدوؿ رقم 
 قد يشَت ىذا إذل االمكانيات ادلادية %73.71نسبة األسر اليت توفر جهاز احلاسوب مع وجود شبكة االنًتنيت 

لدى األسر أو حىت ذات الدخل ادلتوسط شاركت يف العملية على حساب امتيازات وضرورايت أخرى، من أجل 
توفَت ادلبلغ ادلكلف ذلا اؽلاان منها ألعلية العملية التعليمية، وعلى الرغم من االنتشار الرىيب للتكنولوجيات مازالت 
ىناؾ العديد من األسر عاجزة وغَت قادرة على توفَت جهاز احلاسوب وتسديد شبن توصيل منازذلم هبذه الشبكة، 

سبثبلدلبحوثُت الذين ال يتمتعوف بشبكة %26.48وىذا ما أكدتو النتائج ادلتوصل إليها حيث صلد ما نسبتو 
 . االنًتنت داخل منازذلم
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لقد غدت من بُت ضرورايت احلياة اليومية اليت ال غٌت عنها، وعلى الرغم من اغلابياهتا العديدة واليت من بينها 
تقريب ادلسافات وجعل العادل دبثابة قرية صغَتة، فبل أحد يستطيع انكار سلبياهتا وسلاطرىا على األفراد وخاصة 

فهناؾ من يستغل ىذه الشبكة ألغراض مفيدة . األبناء ادلتمدرسوف فقد أصبحت سبثل ابلنسبة ذلم ىاجس
كاإلطبلع على أىم االخبار وىناؾ من يستغلها من أجل زايدة وعييو وثقافتو، وىناؾ من يستغلها من أجل 

دراستو وآخر يستغلها من أجل الًتفيو والتسلية وتضييع الوقت فيما ال ينفعو، فتتعدد استخدامات شبكة االنًتنت 
ابختبلؼ األفراد ومستوايهتم التعليمية، فهناؾ أسر ربرص على أف تكوف شبكة االنًتنت انفعة من خبلؿ التشديد 

على األبناء واستغبلذلا يف ربضَت الدروس وحل ادلواضيع وإعداد ادلشاريع واإلطبلع على كل ما يتعلق ابجملاؿ 
 .الدراسي اخلاص هبم

 يف حُت ىناؾ البعض من األسر ال ػلرصوف على تنبيو وتوجيو األبناء من األجل االستفادة من شبكة االنًتنيت 
يف دراستهم، ىذا ما جعل بعضهم يستعملها يف االلعاب وتصفح مواقع التواصل االجتماعي وىذا يعود بطبيعة 
احلاؿ إذل غياب الرقابة الوالدية، األمر الذي ينعكس على ضياع معظم أوقات األبناء يف أشياء غَت مفيدة على 

وابلعودة إذل النتائج ادلتحصل عليها صلد . حساب وقت الدراسة وذلك ما ينعكس على ربصيلهم الدراسي اجليد
وىؤالء %69.1أف أغلب أفراد العينة الذين عرّبوا المتبلكهم لشبكة االنًتنت داخل منازذلم حققوا صلاحا بنسبة 

 سبثل ادلبحوثُت الذين ؽلتلكوف شبكة %30.9استغلوىا فيما ينفعهم وحققوا هبا صلاحا دراسيا، تليها ما نسبتو 
االنًتنت ودل ػلققوا صلاحا، وىؤالء لعلهم استغلوىا يف االلعاب وتصفح مواقع التواصل االجتماعي، ما يشَت إذل 

 .غياب الرقابة الوالدية وخاصة األسر اليت ال تتمتع دبستوى تعليمي مقبوؿ

 إذ عدان إذل النتائج فنسبة الرسوب عند ادلالكُت لؤلنًتنت تساوي تقريبا نسبة الناجحُت عند احملرومُت من 
االنًتنت، حيث أسرىم دل تتمكن من توفَتىا نظرا للظروؼ ادلادية للعائلة، ونسبة الرسوب عندىم ضعف نسبة 

النجاح لديهم، مػما يوحي أبعلية تزويد ادلنازؿ بشبكة االنًتنت من طرؼ اآلابء، وذلك من أجل أف يلجأ األبناء 
إذل ربضَت دروسهم ومشاريعهم الدراسية، وحل واجباهتم ادلنزلية واإلطبلع على ما يهم زبصصهم الدراسي من 
خبلؿ اإلحبار يف عادل االنًتنت، الذي أصبح اليـو يوفر صبيع السبل من أجل أف ػلقق الرضا دلرتديو من صبيع 
الفئات التعليمية، فكل ما يشغل ادلتمدرسُت سواء ما تعلق ابجلانب ادلعريف ادلعلومايت أو ادلهارايت إبمكاف من 

يرغب فعبل يف أف يستفيد  أف غلد ما يبحث عنو، لكن ذلك يكوف ربت الرقابة وادلتابعة اليت تفرضها األسرة على 
 . األبناء
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 : مناقشة النتائج

حىت يكتمل أي حبث البد من عرض النتائج اليت توصل إليها وكذا االجابة على فروض البحث سواء 
ابلنفي أو االغلاب، وذلك ابلكشف عن الواقع واالقًتاب من احلقائق من خبلؿ ربليل البياانت اجملمعة من ادليداف 

 .أو مناقشتها وتقدصل الشواىد ذات الصلة دبشكلة البحث

 : عرض النتائج ادلتعلقة ابلفرضية اجلزئية األوىل

 أثبتت مؤشرات الفرضية اجلزئية األوذل يف داللة :عالقة ادلستوى الثقايف لألبوين ابلنجاح الدراسي لألبناء
ادلستوى الثقايف وعبلقتو ابلنجاح عن قوهتا وفاعليتها يف ىذا اجلانب إال أف ىذه ادلؤشرات تفاوتت فيما بينها من 
حيث التأثَت حيث أظهرت الدراسة أهنا مؤشرات ذات داللة قوية يف مقابل مؤشرات دل ترقى إذل مستوى العبلقة 
مقارنة ابدلؤشرات األخرى من بينها تواجد الوالدين معا وادلراقبة إال أف الباحث ال ينفي وجود دور ذلما وإف كاف 

 . ضمنيا

 : عرض النتائج ادلتعلقة ابلفرضية اجلزئية الثانية

عبلقة )أّكدت مؤشرات الفرضية اجلزئية الثانية : عالقة ادلستوى ادلادي لألبوين ابلنجاح الدراسي لألبناء
فاعلية ىذا البعد يف ربقيق النجاح شلا يعطي ىذا األخَت قوة للدراسة من حيث  (ادلستوى ادلادي ابلنجاح الدراسي

ىذه )إثبات الفرضية كحل مؤقت للبحث، ىذا احلل ادلؤقت أثبتتو ادلؤشرات صبيعها أثناء التقصي عن احلقيقة أي 
إال أف احلقيقة مفهـو فلسفي مطلق، وعلم االجتماع يبحث عن ادلوضوعية، وعليو . (ادلؤشرات ذات داللة قوية

 . كل النتائج ادلتوصل إليها تبقى نسبية

  



 الفصل الرابع  الجانب المٌدانً
 

 -112-  
 

 : االستنتاج العام

أثبتت ىذه الدراسة ادلتواضعة بعنواف الظروؼ االجتماعية لؤلسرة وعبلقتها ابلنجاح الدراسي صحة  
الفرضيات اليت مت اقًتاحها كحلوؿ مؤقتة يف البداية حيث تفكيكها إذل مؤشرات والتقصي عنها يف ادليداف كونو 

سلرب اجتماعي وىو الذي يعرؼ عن كل ما ىو مػختبئ، أعطى دالالت احصائية ذلذه ادلؤشرات وىذه الدالالت 
 . وىو ما يهم الباحث يف علم االجتماع (اجتماعي)تبقى قاصرة إذا دل تقًتف دبا يقابلها من ربليل كيفي 

أّكدت الدراسة صحة الفرضيات وابلتارل ىناؾ عبلقة مهما كانت طبيعتها بُت الظروؼ االجتماعية لؤلسرة 
 . والنجاح الدراسي، وكاف من أبرز العوامل اليت أكدت عليها الدراسة البعد الثقايف وادلادي بكل ادلؤشرات
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 االقرتاحات والتوصيات

البّد من تثمُت نتائج أي حبث بتقدصل اقًتاحات وتوصيات، فغاية العلم ىو خدمة البشرية والوصوؿ إذل  
حلوؿ للمشاكل اليت يواجهها اجملتمع، وغاية األسر ىو صلاح أبنائها يف التحصيل الدراسي بصفة خاصة ويف احلياة 

 : بصفة عامة ونقًتح ما يلي

االىتماـ بتوعية األىل من خبلؿ برامج تثقيفية وتعليمية ىدفها نشر الوعي بُت أفراد اجملتمع أبسلوب سهل - 
 . ومقنع وجذاب

تشجيع الباحثُت والكتاب على معاجلة مشاكل وظواىر اجتماعية وثقافية وعلمية، سبس احلياة االجتماعية - 
 . دلختلف األسر

 . نشر التوعية بُت فئات اجملتمع ابلتشجيع على ادلطالعة دلختلف أنواع الكتب- 

ربفيز األىل على إحلاؽ الطفل ابلكتاتيب لتحفيض القرآف، ورايض األطفاؿ دلا ذلا من أعلية يف تكوين التلميذ - 
 . وسهولة إدماجو يف احلياة التعليمية فيما بعد

البحث عن صيغة مبلئمة للتعايش السلمي بُت الوالدين تفاداي ألثر الطبلؽ السليب على األبناء وربصيلهم - 
 .الدراسي

 . على ادلرأة العاملة زبصيص وقت أكرب لبلىتماـ ابألوالد ومراقبة ربصيلهم الدراسي- 

 . على الوالدين توفَت كل مستلزمات الدراسة لؤلبناء وحثهم الدائم على التعلم والدراسة- 

 .توفَت مصاريف الدروس اخلصوصية ألهنا أصبحت يف عصران ىذا ضرورة من ضرورايت التعلم- 

 . على األـ األخذ دببدأ تنظيم األسرة وادلباعدة بُت الوالدات حفاظا على صحة أبنائها- 

توفَت مكاف سلصص للدراسة يف ادلنزؿ، وفسحة خاصة لبلبن وىذه الفسحة تكوف متنفسا لو يشعر فيو ابحلرية - 
 . واالستقبلؿ ويذاكر فيو دروسو

على األىل اتباع النمط ادلرف دلا لو من آاثر جانبية على التحصيل الدراسي لؤلبناء واالبتعاد عن النمط ادلهمل - 
 . وادلتشدد
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تعويد الطفل منذ الصغر على طريقة لتنظيم أوقات اللعب والدراسة وشلارسة اذلواايت وتوجيو االبن إذل مشاىدة - 
 . الربامج ادلفيدة

على الوالدين السعي قدر ادلستطاع إذل إبعاد أبنائهم عن الشارع دلا لو سلاطر على التبلميذ لتعرضو دلؤثرات - 
 . خارجة عن سيطرة األىل

 . وضع قوانُت للولد لتنظيم حياتو وطريقة دراستو ومراقبة نتائجو الدراسية ابستمرار- 

 . استخداـ احملفزات ادلادية وادلعنوية لتشجيع الطفل على الدراسة- 

مبلحظة تصرفات الولد منذ الطفولة وعدـ تشجيع التصرفات اخلاطئة حىت ال تًتسخ عند الطفل ويصعب - 
 . مقاومتها يف ادلراىقة

 . االستماع إذل الطفل وعدـ ذباىل حديثو- 

عدـ التورط مع الطفل يف نقاش قد تكوف هنايتو ليست يف صاحل األىل، لكيبل تتزعزع ثقة الطفل بوالديو، - 
 . وعلى الوالدين األخذ بزماـ ادلناقشة والسيطرة عليها

 . زلاولة اكتشاؼ مواىب األطفاؿ واالىتماـ بتنميتها واألخذ يف احلسباف دائما القدرات الفردية لكل واحد- 

حث األبناء على ادلواظبة على أداء الفرائض الدينية وقراءة القرآف دلا ذلذه العبادات من فوائد يف ربسُت سلوؾ - 
 . األبناء وتنمية قدراهتم الفكرية واحلفظية واكتساب قيم رببذ العلم وطالبو

ضرورة االىتماـ إبنشاء األندية الرايضية وادلبلعب واحلدائق العامة للتسلية واستيعاب طاقات الشباب وتنمية - 
 . مهاراهتم

 . إغلاد جسور تواصل بُت األسرة وادلدرسة من خبلؿ االتصاؿ فيما بينهما- 

تعليم الطفل األخذ دببدأ البدائل يف احلياة ووضع خطط تشمل عّدة احتماالت لكي ال يفاجئ الطفل ابلفشل - 
 . وتنتهي حياتو دبجرد اإلخفاؽ يف أحد رلاالت احلياة
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 :خاتـمة

أيخذ التعليم الصدارة من ضمن اىتمامات األسرة اجلزائرية ابعتباره موضوعا يهم االبناء ادلتمدرسوف  
واآلابء، وىذا االىتماـ مرتبط ابلنظرة إذل التعليم اليت تعكس بدورىا ما ينتظر من ىذا التعليم يف ربقيق احلصوؿ 

سيبقى النجاح ادلدرسي وبغض النظر عن "شرقاوي على مواقع وامتيازات مادية ورمزية، لذا نقوؿ كما قاؿ 
مصداقية مضمونو ىو صّك التمايز ادلدرسي الذي يتيح حلاملو امكانية ادلراىنة يف لعبة التنافس االجتماعي 

 ".الحتبلؿ اية مواقع ضمن تراتبية اذلـر االجتماعي ادلوجود يف كل اجملتمعات

حيث أف التعليم مرىوف ابدلكانة اليت ػلققها يف السلم االجتماعي حيث يعطي الفرد ادلكانة اليت يسعى لتحقيقها 
داخل اجملتمع، ورغم اختبلؼ مضموف ومصداقية ىذا األخَت إال أنو يبقى ادلرجعية األساسية للتمايز االجتماعي، 

حيث "جوف ديوي"كما أف االنطبلقة األوذل تكوف من التعليم كونو يؤسس لرأسػماؿ فكري، وىذا ما أشار إليو 
 .أشار إذل أف عادل االقتصاد ال ؽلكن أف يكوف عادلا يف رلالو إال إذا مر عرب مراحل وأطوار التعليم

بصورة عامة والتعليم ادلتوسط  (أي التعليم) ابلعودة إذل ىذه الدراسة ادلتواضعة حاولنا الوقوؼ عند ىذه ادلرجعية 
بصورة خاصة وبشكل أدؽ هناية التعليم ادلتوسط كشهادة تتويج ىذا الطور، حيث اقتصرت على اجلانب 

االجتماعي ودعمو للتحصيل الدراسي وىذا ال يلغي وجود ظروؼ أخرى تتدّخل كعوامل متظافرة إال أف الباحث 
اقتصر يف حبثو على اجلانب االجتماعي من خبلؿ تقصيو عن حقيقة ىذا اجلانب من منطلق فرضية البحث 

السالفة الذكر معتمدا منهجية مناسبة دلوضوع الدراسة حيث توصلت ىذه األخَتة إذل أف اجلانب االجتماعي 
 .فّعاؿ يف احلياة التعليمية وؽلكن اعتباره احملور الذي تكوف منو االنطبلقة يف غضوف الظروؼ األخرى

 كما أكدت الدراسة أف العامل الثقايف بكل مؤشراتو ادلعتمدة يف الدراسة أبرز دوره الفعاؿ وارتباطو القوي ابلتعليم 
اضافة إذل ذلك تدخل اجلانب ادلادي الذي يعترب ىو اآلخر ىو زلور فّعاؿ وىذا ما أكدت عليو الدراسة حيث مت 

ربقق كل مؤشرات اجلانب ادلادي وبصورة مطلقة، فرضيات الدراسة أكدت الدور البارز للجانب االجتماعي يف 
التعليم،كما أف ىذا ال ينفي وجود ظروؼ أخرى تتدخل يف ربسُت ادلستوى منها على سبيل ادلثاؿ عبلقة ادلعلم 

 . ابلتلميذ وادلناخ ادلدرسي وىذا ما سيفتح رلاال آخر للبحث وسيكوف انطبلقة لدراسات الحقة
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قائمة ادلصادر وادلراجع 

 ادلصادر وادلراجع ابللغة العربية : أوال

 :القواميس

. 1972وآخروف، ادلعجمالوسيط، القاىرة، ط، ابراىيم أنيس -01

. 2001 لبناف، ادلعاصرة، دارادلشرؽ، بَتوت يف اللغة العربية ضبودي، ادلنجدصبحي -02

 .دار الراتب اجلامعية،بَتوت لبناف(عربيعريب)ىزار راتب أضبد وآخروف،ادلتقن القاموس العريب ادلصور-03

. 1971، 2ادلبليُت، بَتوت، ط دار (عريب-فرنسي-اصلليزي) علم النفسفاخرعاقل، معجم-04

 :الكتب

 .200االجتماع، ادلكتبة ادلصرية، اإلسكندرية، السيد علي شتا، علم -  01

 .1، 2004طأضبد اذلامشي، عبلقة األظلاط السلوكية للطفل ابألظلاط الًتبوية األسرية، دار قرطبة، -02

 .2002السيد علي عبد العاطي، االسرة واجملتمع، دار ادلعرفة اجلامعية، مصر، -03

، spssدالؿ القاضي، زلمود البيايت، منهجية وأساليب البحث العلمي وربليل البياانت ابستخداـ الربانمج االحصائي -04
 .2008، 1دار حامد للنشر والتوزيع، االردف، ط 

 .2008، 1رشيد زروايت، التدريب على منهجية البحث يف العلـو االجتماعية، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط-05

 .2003، 1سليم مرصل، كيف ننمي تقدير الذات والثقة ابلنفس والنجاح عند أبنائنا، دار النهضة العربية، ط-06

 .1982، 1صبلح مصطفى الغواؿ، منهجية العلـو االجتماعية، عادل الكتب، القاىرة، ط-07

 .1998عثماف حسن عثماف، ادلنهجية يف كتابة البحوث والرسائل اجلامعية، منشورات الشهاب، اجلزائر، -08

 .199،  1طعبدالقادر القصَت، األسرة ادلتغَتة يف رلتمع ادلدينة العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، -09
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علي غريب، اجبدايت ادلنهجية يف كتابة الرسائل اجلامعية، منشورات سلرب علم االجتماع االتصاؿ للبحث والًتصبة، -10
 .2اجلزائر، ط

 .1999، 1طعدرل علي أبو طاحوف، مناىج اجراءات البحث االجتماعي، ادلكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، -11

فضيل دليو، وآخروف، أسس ادلنهجية يف العلـو االجتماعية، سلسلة العلـو االجتماعية منشورات جامعة منتوري، -12
 .1999قسنطينة، 

 .2003كماؿ آيت منصور، منهجية اعداد البحث العلمي، دار اذلدى، اجلزائر، -11
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ادلالحق 

 :01ملحق رقم 

جامعة عبد احلميد ابن ابديس مستغازل 

  االجتمػػػػػاعيةـوػػػػة العلػػػكلي

 االجتماعقسم علم

 الًتبوي االجتماعزبصص علم

 االستبيان

ابنيت الطالبة ، ابٍت الطالب

 االستبياف الًتبوي،سعيد جدا وأان أضع ىذا االجتماع    يف اطار اعداد مذكرة زبرج لنيل شهادة ماسًتيف علم 
ادلتضمن رلموعة من األسئلة حوؿ بعض االمور اليت زبصك،ولئلجابة عليها تكوف قد قدمت لنا خدمة 

جابة عليها بكل مصداقية وثقة، وىذا بعد قراءة متأنية،وسيحظى ىذا ادلوضوع بكامل السرية إلكبَتة،نرجو منك ا
. والكتماف،ونعلمك أنّو ليس ىناؾ اجابة صحيحة وأخرى خاطئة

. يف ادلكاف ادلناسب(x)للتعبَت عن رأيك ضع العبلمة :مبلحظة

                              شكرا لتعاونك 

البياانت الشخصية :احملور األول

ذكر                         أنثى                         السن :    اجلنس - 1

:............. ترتيبك بُت إخوتك:..............إانث:...............ذكور:...........عدد اإلخوة-  2

ىل سبق لكأف أعدت السنة؟ :خبلؿ دراستك يف ادلتوسطة-  3

األوذل                الثانية                       الثالثة                  الرابعة 

األوؿ                       الثاشل   :   ادلعدؿ الفصلي-  4
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 أو تصرفات أو تقصَت يف واجباتك؟ تسلوكياىل سبق وأف استدعت اإلدارة أحد والديك من أجل -  5

         نعم                                       ال 

؟      نعم                          ال التأديبىل أحلت على رللس -  6

بدوف مستوى         ابتدائي         متوسط       اثنوي        جامعي :ادلستوى الدراسي لآلب -  7

بدوف مستوى          ابتدائي         متوسط       اثنوي        جامعي :ادلستوى الدراسي لؤلـ -  8

........................      مهنة األـ   ..………………………...مهنة األب -  9

  نعم                      ال :تواجد الوالدين معا - 10

ىل األب متزوج؟  نعم                  ال :يف حالة اإلجابة ب ال- 11

نعم ال : األب:      حالة الوفاة- 12

نعم ال : األـ

نعم ال :  مهاجر:  حاالت خاصة- 13

نعم                   ال :                         مسجوف

. معطيات متعلقة ابدلستوى الثقايف لألبوين: احملور الثاين

ىل زبرج يف نزىة أو رحلة مع العائلة أثناء أايـ العطل؟ نعم          ال             أحياان - 14

ىل سبارس الرايضة؟ نعم                     ال                      أحياان - 15

ىل تًتدد على ادلساجد من أجل الصبلة وحفظ القرآف الكرصل؟ نعم                 ال - 16

ىل تطالع الكتب ؟ نعم               ال                       أحياان - 17

ىل تبحث يف الكتب على مستوى ادلكتبة ادلدرسية اخلاصة ابلربامج الدراسية؟  - 18

               نعم                  ال                    أحياان 
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ىل تراجع دروسك؟  نعم                ال                     أحياان - 19

ىل تطالع وتراجع دروسك مع أصدقائك؟ نعم              ال                     أحياان - 20

ىل تتلقى مرافقة من قبل الوالدين دلسارؾ الدراسي؟  نعم                  ال - 21

ىل تتلقى مراقبة من طرؼ الوالدين؟   نعم                        ال - 22

ىل تقـو العائلة دبساعدتك ومتابعتك يف الدراسة؟  نعم            ال               أحياان - 23

ىل سبتلك العائلة مكتبة منزلية؟    نعم                  ال - 24

معطيات متعلقة ابدلستوى ادلادي لألسرة :احملور الثالث

ىل توفر لك العائلة مستلزمات الدراسة؟   نعم                   ال - 25

ىل تتلقى الدروس اخلصوصية؟   نعم               ال                  أحياان - 26

.......................................... اذا كاف اجلواب ب نعم ماىي ادلواد ادلعنية؟- 27

ضعيف                 متوسط                عاؿ :  نوعية الدخل لؤلب- 28

ضعيفمتوسط                عاؿ :  نوعية الدخل لؤلـ- 29

شقة يف عمارة فيبل استئجار حوش صباعي : نوعية السكن- 30

ىل سبتلك جهاز احلاسوب ووجود شبكة األنًتنت يف ادلنزؿ؟  نعمبل - 31

ىل سبتلك اذلاتف النقاؿ الذكي؟    نعم               ال - 32
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 : 02ملحق رقم 
 :قائمة ادلتوسطات ادلتواجدة ببلدية مستغاًل

 طواىرية دمحم - 01
 ابن سعدوف منور - 02
 عبو دمحم - 03
 بلعيد توفيق - 04
 بن زرجب بن عودة - 05
  دمحم عتو-06
 ابن سينا - 07
 بلحمري دمحم - 08
 الشيخ بن صابر - 09
 احلداد ميلود - 10
 بن عيسى برابر- 11
 الرائد زغلوؿ- 12
 بوتشاشة اضبد - 13
 بن علو أضبد - 14
 بن سليماف ضبو - 15
 زدور دمحم - 16
 بن برنو دمحم - 17
 غنيسة حلسن - 18
 حساف بن خَت الدين - 19
 العريب تبسي - 20
 قارة مصطفى - 21
 جلوؿ الناصر - 22
 بن عبد ادلومن الغارل - 23
 اذلامشي احلاج توايت- 24
 اخلروبة اجلديدة - 25
 عمروس معمر - 26

 


