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ف  تعرف المجتمعات الیوم بالمجتمعات اإلعالمیة و المعلوماتیة من خالل مختل

ة ،  ا عصر العولم ي حقیقتھ ل ف ي تمث التحوالت التكنولوجیة التي تعرفھا ، والت

ى  وأدى ھذا التطور إلى التسارع في ات إل تكنولوجیا االتصال ، وثورة المعلوم

ة  ة والسیاسیة و الثقافی جعل العالم قریة صغیرة الغي بذلك كل الحدود الجغرافی

ول  ور و التح ذا التط ع ھ ت م ة و تقلص ل غرف ھ داخ الم كل ذلك الع بح ب ، وأص

  .عوائق المكان و الزمان

ال ن الم و االتص ا اإلع ي تكنولوجی ورات ف ذه التط ن ھ ذكر م ت ون ذكر االنترن

ا  ي حیاتن ة ف ھا مكان ة لنفس ا ، جاعل اق مجتمعاتن ي أعم ل ف ذت تغلغ ث أخ حی

الیومیة ، حیث لعبت من دون شك دورا مھما في التأثیر على ثقافات الشعوب ، 

ة  ب طبیع ا حس اوت حجمھ لبیة یتف رى س ة و أخ أثیرات ایجابی اك ت ت ھن فكان

  .المجتمع 

رنت كوسیلة تعلیمیة تعلمیة ، مساعدة في و كذلك یمكن االستفادة من شبكة االنت

ع  رت المواق ث ظھ ة ، حی وعات المختلف یح الموض اھج و توض اول المن تن

ع  ت تتب ات أو كان ة أو الجامع ات التعلیمی ع المؤسس ت تتب واء كان ة س التعلیمی

  .للمعلمین أنفسھم

ى  ل إل اة و یص ب الحی ع جوان مل جمی ة لیش ة الحدیث ذه التقنی أثیر ھ د ت د امت ولق

ة األ سرة باعتبارھا الممثلة األولى لثقافة المجتمع ، كما أنھا المدرسة االجتماعی

ھ  یة و توجی وین شخص ة ، و تك بغة اجتماعی لوكھ بص بغ س ث تص ى ، حی األول

  .سلوكھ

ي  ي ، فف ب تطبیق ري و جان ب نظ انبین جان ى ج ذه إل تنا ھ منا دراس د قس ولق

الث فصول ، الفصل األو ى ث ا إل ب النظري تطرقن ار الجان ھ اإلط ا فی ل تناولن
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اإلشكالیة ، تساؤالت الدراسة ، أسباب : المنھجي للدراسة حیث تطرقنا فیھ إلى 

اھیم ،  د المف ة ، تحدی داف الدراس ة ، أھ ة الدراس وع ، أھمی ار الموض اختی

  .الدراسات السابقة ، صعوبات الدراسة

ى تع ھ إل ا فی یم ، و تطرقن ت و التعل ص لالنترن اني خص ل الث ا الفص ف أم ری

ي  ت ف االنترنت ، أھمیة االنترنت ، التعلیم باستخدام االنترنت ، خدمات االنترن

یم ،  ي التعل ت ف ر االنترن یم ، اث التعلیم ،أھم تطبیقات الشبكة العنكبوتیة في التعل

  .خالصة

ي ، و  دعیم الدراس ي الت اركتھا ف رة و مش ناه لألس ث خصص ل الثال ا الفص أم

اط األسرة ،  مفھوم األسرة ،: تناولنا فیھ  خصائصھا ، أھمیتھا و وظائفھا ، أنم

دعیم  ي الت ار اآلسرة و مشاركتھا ف و مشاركة األسرة في التدعیم الدراسي ، أث

ل  ات األسرة لتفعی دعیم الدراسي ، آلی ة الت ي عملی ق األسرة ف الدراسي ، عوائ

  .دورھا في عملیة التدعیم الدراسي ، خالصة

ي  ب التطبیق ا الجان راءات تناولن:  إم ناه لإلج ع ، فخصص ل الراب ھ  الفص ا فی

ھ  ا فی نھج الدراسة ، أدوات الدراسة ، مجاالت : المنھجیة للدراسة ، و تناولن م

  .الدراسة ، عرض البیانات و تحلیلھا ، النتائج العامة للدراسة ، الخاتمة
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  :اإلشكالیة-1
ي یمكن  ات و الخدمات الت ة للمعلوم ة العالمی ات الحدیث ت إحدى التقنی تعد االنترن

ن  یا م ا أساس ا مطلب االت ، باعتبارھ تى المج ي ش ا ف تفادة منھ تخدامھا واالس اس

ن  ھولة ، فم فحاتھا بس ین ص ار ب رد اإلبح تطیع الف الي ،إذ یس ر الح ب العص مطال

ي م ا ف ھ أصبح تطبیقھ ا المالحظ ان ا و دورھ ین أھمیتھ یم لتب ة و التعل ادین التربی ی

ة   ة التعلمی ة التعلیمی دعم العملی ا ل كوسیلة تعلیمیة یمكن االستزادة  و االستفادة منھ

ر وسائل اإلعالم و  ة المتنوعة عب ات االلكترونی من خالل الحصول على المعلوم

ة االتصال المختلفة ، فقد وضعت المتعلم في مكان مرموق ، وھیأت ل ھ قفزة نوعی

  .كبیرة ، وأسھمت في رفع مستواه المعرفي و العلمي 

ذه  ین ،إال أن ھ ان مع ر مرتبطة بمك ت غی ر االنترن یم عب ة التعل فالبرغم من عملی

ة  رة  الدعام ى األس ل إل اة ، لیص ب الحی ع جوان مل جمی ا لیش د تأثیرھ ة  امت التقنی

ا نجد األساسیة التي یرتكز علیھا التلمیذ في تحصیلھ  الدراسي  بعد المدرسة ، فھن

ذي احدث تحوالت  األسرة الجزائریة لیست بمعزل عن ھذا الغزو االلكتروني، ال

ي و  ردود العلم ى الم ة ھو الوصول إل اء بصفة عام م األولی ا یھ ل م رة ، ولع كبی

جودة التحصیل الدراسي ألبنائھم ، و متابعتھما المستمرة  لنجاح عملیة التعلیم عن 

ا ، فرض بعد ، ا اء كورون ة نجمت عن وجود وب ا ظاھرة أكادیمی لذي شكل حالی

  على العالم بأسره طرق تعلمیھ جدیدة ، فتجربة التعلیم عن بعد شكلت فرصة
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اتق    ى ع ع عل ر واق ت دور كبی ة ، و خلق ة التربوی ي المنظوم اء ف دمج األولی ل

د ، لضمان استمراریة الموسم و .الدراسي  األسرة من اجل  نجاح التعلیم عن بع

:                                                                                                                  تتبلور اإلشكالیة في السؤالین التالیین  

كیف تساھم االنترنت عبر برامج التعلیم االلكتروني لدعم التحصیل الدراسي     

دعم   سرة ؟لألبناء داخل األ د ل ة عن بع ة التعلیمی وكیف واجھت األسرة العملی

  أطفالھا في زمن الحجر المنزلي الصحي ؟

  :تساؤالت الدارسة  -2

  استفادة األبناء من االنترنت في التدعیم الدراسي داخل األسرة ؟ ما مدى -      

دعیم ا -         ي الت ة  ف لدراسي داخل ما ھو اثر استخدام األبناء المواقع التعلیمی

  األسرة ؟

ا نحو الدراسة  -         دعیم أبنائھ ما ھي أھم الصعوبات التي واجھتھا األسرة لت

  عن بعد ؟ 

  :أسباب اختیار الموضوع -3
  

ذي یخضع  ا ، وال إن اختیار الموضوع بالنسبة للبحث یعد من أھم المراحل التي یعتمد علیھ

  .مدى استعداده للبحث والتقصيبشكل كبیر إلى میولھ وقدرتھ على المالحظة و 

ذا الموضوع و البحث  ار ھ دفعنا نحو اختی ي ت وفیما یخص موضوع بحثنا فان األسباب الت

ھ  باألسرة ،  فیھ ھو محاولة معرفة الدور الذي تلعبھ االنترنت في التدعیم الدراسي و عالقت



 اإلطار المنهجي للدراسة:                        الفصل األول
 

7 
 

ا أیضا إلى معرفة خاصة أننا في فترة الحجر الصحي المنزلي لوباء كورونا ، وذلك ما یدفعن

  .التحدیات والصعوبات التي واجھتھا األسر أثناء ھذه األزمة لدعم أطفالھا دراسیا عن بعد

  :أھمیة الدراسة -4

دعیم  ي الت ت ف ھ االنترن ذي تلعب دور ال تظھر أھمیة تناول ھذا الموضوع من خالل معرفة ال

ي  ة ف م المنجزات التقنی رت الدراسي داخل األسرة، باعتبارھا من أھ اریخ البشریة ،إذ غی ت

ات  ى مصادر المعلوم دخول إل ة من خالل إتاحة فرص متنوعة لل ر من سبل المعرف الكثی

ة  ة التعلیمی ي العملی ة ف رة الحدیث ة النظ ارات لمواكب ات و المھ ین  بالمعلوم د المتعلم وتزوی

تلمیذ مھم ،وذلك باستخدامھا في التعلیم ، كما أن التركیز على جانب ھذه التقنیة من طرف ال

  . جدا، دون أن ننسى دور األسرة و أدائھا الدراسي ألبنائھا

  :أھداف الدراسة -5

ة  قي الدراس ن خالل ش ا م ى تحقیقھ ددة یسعى إل داف مح ي أھ النظري و ( لكل بحث علم

  :، وأھداف ھذه الدراسة ھي )المیداني 

  .اسي داخل األسرةبیان مدى استفادة التالمیذ من استخدام االنترنت في التدعیم الدر -

ع  - ى رف ذ عل اعدة التالمی ي مس ة ف زة االلكترونی ائل و األجھ تخدام الوس ة واس راز أھمی إب

  .مستواھم الدراسي

  .معرفة التحدیات التي واجھونھا األولیاء نحو تدریس أبنائھم عن بعد -
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ائ - ھ من اجل نجاح أبن وم ب ذي یجب أن یق ي ال دور الحقیق ذ بال اء التالمی ي توعیة أولی ھم ف

  .الدراسة عن بعد

  :تحدید المفاھیم  -6
 االنترنت:  

ھا  بكات االتصال المرتبطة ببعض ن ش ارة عن مجموعة ضخمة م ھي عب

بكات  ن ش ا م اف إلیھ ا یض در م ا بق و ذاتی ذه المجموعات تنم بعض ، وھ ال

  1.وحسابات ، وقد أدى تغلغلھا واتساع مداھا إلى وصفھا بشبكة الشبكات

دم  ي تق ة، الت االت االلكترونی ن االتص خمة م بكة ض ا ش ا بأنھ رف أیض وتع

اراتھم ،  تواھم ومھ ین مس ي تحس دیھم ف ة وتف رات التعلیمی تعلم الخب للم

  واالستفادة من االنترنت 

ع بعضھم  ادل م ات وتب م المعلوم دیم لھ دعیم الدراسي ، وتق وأثرھا على الت

  .البعض

 التدعیم الدراسي: 

دعیم ان ب السلوك سواء یقصد بالت أتي عق ر لفظي ،ی ھ سلوك لفظي أو غی

كان لفظیا أم غیر لفظي، تعبیرا عن مدى الموافقة أو الرفض لھذا السلوك، 

  .فھو مكافأة بعد نجاح أو عقاب بعد خطأ
                                                             

  .221، ص2001خلیل وجمال عبد العظیم ، 1
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ة  یلة فعال د وس ا یع تعلم ، كم رد نحو ال ة الف ارة دافعی دعیم بإث وم الت ث یق حی

ادة لزیادة مشاركة المتعلم في األنشطة ال ى زی تعلیمیة المختلفة التي تؤدي إل

  .التعلم ، كما انھ یساعد المتعلم على تقدیر ذاتھ ، و زیادة شعوره بالنجاح

  األسرة: 

بموجب عقد شرعي وقانوني األسرة ھي جماعة أو الوحدة األولیة التي تكونت 

دة ادوار ووظائف  وم بع اء وھي تق وج بالبن ة تت ذه العالق رأة ، ھ من رجل وام

میتھا بیو ى تس اع عل اء االجتم طلح علم د اص ادیة ، ولق ة واقتص ة تربوی لوجی

زوج  ن ال ألف م ع تت ي المجتم ة ف دة  قرابی غر وح ي اص ة وھ رة الزوجی باألس

ین  وم ب ي مسكن واحد وتق ا ف والزوجة و أوالدھم غیر المتزوجین یسكنون مع

انی ة إذ أفرادھا  التزامات متبادلة اقتصادیة و قانونیة ، وھي ظاھرة إنس ة عالمی

ز لألسرة  نمط الممی ر ال ثبت وجودھا في كل مراحل التطور البشري ، وتعتب

  1.في المجتمع المعاصر 

 

 

 
                                                             

األسرة المتغیرة في مجتمع المدینة العربیة ، دار النھضة العربیة للطباعة  :عبد القادر , القیصر   1
  .16والنشر ،اإلسكندریة ، مصر ،د ت،ص
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  :صعوبات الدراسة -7

 صعوبة في اختیار الموضوع 

 وجھت صعوبة في البحث عن مصطلحات الموضوع 

  ي بسبب صعوبة في البحث عن المراجع  أثناء فترة الحجر الصحي المنزل

 .الكورورناوباء 

  اعي صعوبة في إرسال االستمارات للمبحوثین عبر مواقع التواصل االجتم

 ، وعدم تجاوبھم معي في استرداد المعلومات الكافیة 

  ت ر االنترن ت عب دان ، كون الدراسة أجری صعوبة في عدم التنقل إلى المی

  .داخل المنزل

  :الدراسات السابقة -8

ي تنا ر من الدراسات الت ي ھنالك الكثی ف ف ا تختل ت موضوع الدراسة ، ولكنھ ول

ك الدراسات  ي مجموعة من تل ا یل ذه الدراسة ، وفیم ھ ھ مضمونھا عما جاءت ب

  :العربیة و األجنبیة 

  ي التحصیل  2000(دراسة الحیلة ت ف ي لالنترن ر االستخدام المنزل بعنوان اث

تخدمیھ  ادیمي لمس ة ،  ،)األك ن الطلب ین م ى عینت ة عل ذه الدراس راء ھ م إج ت

ن  ت م ي  36تكون ن یدرسون ف ف العاشر األساسي ،مم ة الص ن طلب ا م طالب
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ت إضافة  ي شبكة االنترن المدارس الحكومیة والخاصة ، ممن ھم مشتركون ف

ن  ة م ة مكون ى عین ان و  80إل ي عم ت ف اھي االنترن ادون مق ن یرت ا مم طالب

ارت ال د ، وأش رش وارب ة أن ج را  %60دراس بكة أث وا أن للش ة بین ن الطلب م

ار  ا أش ادیمي ، فیم یلھم األك ي تحص لبیا ف ي  %21س ت زاد ف نھم أن االنترن م

ر الستخدام الشبكة  %14معدالتھم التراكمیة ، بینما ترى نسبة  ھ ال اث نھم ان م

روق ذات  ى وجود ف ك الدراسة إل في تحصیلھم الدراسي ،وقد أشارت نتائج تل

ة إ ي دالل تخدام المنزل یم االس ة تنظ زى لطریق ة تع دالت الطلب ي مع ائیة ف حص

اعات  یم س ائھم تنظ ى أبن اء عل رف اآلب ذین یش ة ال الح الطلب ت ولص لالنترن

راف ،  ت دون إش تخدمون االنترن ذین یس ة ال ة بالطلب ت مقارن تخدام االنترن اس

 .ودون تحدید ساعات االستخدام

  وان وض بعن د ع ب محم ا أدی ة رش ل أث( دراس ع التواص تخدام مواق ار اس

ة  ي محافظة طولكرم من وجھ اء ف ى التحصیل الدراسي لألبن اعي عل االجتم

دى  ).نظر ربات البیوت  واتي ل وت الل ات البی تمثلت ھذه الدراسة من جمیع رب

د  ي محافظة طولكروم ،ولق اعي ف أبناؤھن حساب على مواقع التواصل االجتم

ن  ة م ة مكون ى عین ت عل ة بی 100أجری ى أن رب ا إل ارت نتائجھ د أش ت ، وق

ي  اء ف ى التحصیل الدراسي لألبن لبیا عل أثیرا س اعي ت ع التواصل االجتم لمواق

محافظة طولكروم وخاصة في حاالت ازدیاد عدد ساعات االستخدام باإلضافة 
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ي  اء ، ف یل الدراسي لألبن ى التحص ا عل أثیرا ایجابی ع التواصل ت ى أن لمواق إل

ي لھذه المواقع في استخدامات الخدمة التعلیمیة ـ وتحت حالة االستخدام االیجاب

 .نظر و توجیھ أولیاء األمور

  1996(دراسة ریتشارد ,Rechard  ( دریس و ي الت ت ف ر االنترن وان اث بعن

ر التعلیمي ،) التعلیم كما یدركھ المعلمون  ة األث ى معرف ھدفت ھذه الدراسة إل

ا ، و توصلت في التدریس و التعلیم باستخدام االنترنت بم دارس غرب فرجینی

ھذه الدراسة إلى أن المعلمین قد أدوا دورا واضحا و مھما في دعم التدریس و 

د من  ت تع ي أن االنترن ة ف دت الدراسة عین التعلیم باستخدام االنترنت ، كما أی

ة  ت عین ا  اقترح یم ،كم و التعل الب نح ة الط ع دافعی ي رف ة ف األدوات الفاعل

دریب رورة ت ة ض ل  الدراس تخدام األمث ى االس ا عل دریبا مالئم ین ت المعلم

 .لالنترنت في التدریس مع ربطھا بالمناھج الدراسیة المقررة

  



 

 
 

  :الفصل الثاني
 االنرتنت والتعليم   

 تمھید           

 تعریف االنترنت -1

 أھمیة االنترنت -2

 التعلیم باستخدام شبكة االنترنت -3

 خدمات االنترنت في التعلیم -4

 أھم تطبیقات الشبكة العنكبوتیة في التعلیم -5

 االنترنت في التعلیماثر  -6

 ایجابیات شبكة االنترنت في التعلیم 

 سلبیات شبكة االنترنت في التعلیم 
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  :تمھید
ا  تطورت شبكة االنترنت في السنوات األخیرة بشكل سریع جدا وأصبحت كتاب

ة  مفتوحا للعالم اجمع، فھي غنیة بمصادر المعلومات ویبقى تأثیرھا اقوي مقارن

ل بالوسائل المختلفة  ة ب ة معین ة عمری ى فئ األخرى، فھذه الوسیلة لم تقتصر عل

  .یستعملھا الصغار والكبار واإلناث والذكور

ا  ن بینھ االت م ف المج ي مختل ددت ف ت تع بكة االنترن تخدامات ش ا أن اس كم

ي  اعدة ف ة المس ات الحدیث رز التقنی ن اب د م ي تع ي، فھ وي التعلیم ال الترب المج

  .حیة المعلومات والمعارفالدراسة بصف عامة وخاصة من نا

راع وھو شبكة وعلى ضوء ما ذا االخت   سبق سنتناول في ھذا الفصل جوانب ھ

  . االنترنت
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  :تعریف االنترنت -1

 
ا مجموعة     ي أطلقھ ذه  الدراسة الت ھناك تعدد و تنوع من التعریفات لالنترنت في ھ

ابات  االت والحس ة ،واالتص ال المعلوماتی ي مج املین ف اء الع راء ،و العلم ن الخب م

ات  ا و سنسرد التعریف ھ معھ ة تعامل ا من زاوی نھم عرفھ واإلعالم اآللي، وكل واحد م

  :فیما یلي

  من شبكة المعلومات الدولیة اختصار االنجلیزي مشتقة : االنترنت لغةINTRNET 

NETWORK  ،ة ت أو الشبكة العنكبوتی ا شبكة الن ا عدة تسمیات منھ ،وتطلق علیھ

 1.وتسمي كذلك الطریق السریع للمعلومات 

  ر ا آخ ن " وعرفھ ة یمك ارف عمالق رة مع ن دائ ارة ع ا عب ت بأنھ أن  االنترن

ى أي موضو وب أو مرسوم أو للمشتركین فیھا الحصول عل ي شكل نص مكت ع ف

 ".خرائط أو التراسل عن طریق البرید االلكتروني

  عرفھاtraipathi  : ین من المستخدمین یح المجال للمالی ة تت بأنھا حواسیب عالمی

ى  ى مصادر المعلومات عل لتلك الحواسیب لالتصال یبعضھا البعض والوصول إل

 .تلك الشبكة من سائر أرجاء العالم

 رف أیض ا تع ال "ا بأنھ داد أالف األمی ى امت ة عل االت االلكترونی ن االتص بكة م ش

رات  دم لمستخدمیھا الخب ي تق ة والت ا المختلف المرتبطة بأنظمة الكومبیوتر وتطابقاتھ

اتھم وتحسین  ة معلوم ي تنمی دھم ف على اختالف أنواعھا تتدرج مستویاتھم حیث تفی

 2.مھاراتھم 

                                                             
 2003,القاھرة , دار الفجر للنشر والتوزیع , الوظیفة اإلعالمیة لشبكة االنترنت , ردمان عبد المالك  1
   .33ص,

2 http://forum_almhbash_com/index 
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 ي ت ھ ان االنترن بي ف ل الخش ب ناب ة  وحس ة االلكترونی یب العالمی بكة الحواس ش

اف البصریة  ات كاأللی ل المعطی ر خطوط خاصة بنق المرتبطة یبعضھا البعض عب

 1.الفائقة أو عبر األقمار الصناعیة أو عبر المریخ من ھذه الخطوط

 

  ي العصر وعلى ضوء ما سبق یمكن القول بان االنترنت تعتبر القاعدة األساسیة ف

 الحاضر في 

ر ال ة تغی ة و الترفیھی ادیة واالجتماعی یة و االقتص ا السیاس ع جوانبھ اة بجمی حی

ي  ة ف دمات المتنوع ة و الخ ة و العام ات المتخصص دھا بالمعلوم ا، وتزوی وغیرھ

  2.جمیع مجاالت الحیاة

  

 
 
 

    

                                                             

,  1995, األردن, دار ھمة للطباعة والنشر , االنترنت وعصر ثورة المعلومات, محمد لعقاب1 
 23_22ص
   .37ص, مرجع سابق الذكر , ردمان عبد المالك   2
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  :أھمیة االنترنت في التعلیم  -2

  :العامة  األھمیة-أ 

راھن،         ت ال ي الوق ات ف ادل المعلوم تعد شبكة االنترنت احدث شبكات االتصاالت وتب

ى  وتتجلى أھمیتھا في ما تقدمھ من فوائد و علوم لمستخدمیھا، حیث ال یقتصر استخدامھا عل

ل  ة مث ي مجاالت مختلف دد مستخدموھا ف ا تع ي، وإنم ال الحاسب اآلل ي مج المتخصصین ف

وی ادیمیین، الترب ین، األك یین، اإلعالمی ال، السیاس ال األعم ین، رج ة، اإلداری ین، الطلب

  .الباحثین

ا المعلومات واألشخاص،  ین ھم ى شیئین مھم ومن خالل شبكة االنترنت یمكن الوصول إل

ت  ق االنترن ادیمي، حدث عن طری ى التحصیل العلمي واألك وكل منھا یمكن أن یساعد عل

ن أن  ذین یمك اآلخرین ال ال ب ن االتص دى یمك وفر ل ارف ال تت رات ومع دیھم خب وا ل یكون

  .المستخدم

 وذكر إبراھیم البنداري أن أھمیة االنترنت تبرر فیما یلي: 

  سرعة نقل  المعلومات الن كل حاسب مرتبط بشبكة االنترنت برقم خاص و

 سري

  سرعة انتشار المعلومات. 

 رتبط بشبكة  سرعة تبادل المستندات والملفات وذلك الن كل مستند أو ملف م

 .االنترنت یمكن تبادلھ مع حاسب آخر مرتبط بالشبكة

  ذا من خالل شبكة ا وصوتیا أو بالصورة كل ھ دوات كتابی الحدیث وعقد الن

 االنترنت

  إتاحة فرصة التعلیم عن بعد 

  الل ن خ ك م ة ذل بھ مجانی ة والش ن المجانی د م ى العدی ول عل ة الحص إمكانی

ل  ةTéléchargementتحمی بح متاح ث تص از  ،بحی ى جھ تخدام عل االس

 .الكمبیوتر،والتي یمكن االستفادة منھا في مختلف نواحي الحیاة
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  ل ات مث د البیان ة وقواع ات االلكترونی وعات المعلوم ود موس ا  ERICوج وم

 .تحتویھ من بیانات وملفات أبحاث في عدة تخصصات

 1.االستفادة منھا كأداة توسعیة بین الموردین واألسواق المحلیة  

  
 :األھمیة في مجال التعلیم  -ب 

        
تعد االنترنت احد أھم التقنیات التي یمكن أن یستخدمھا في مجال التعلیم، حیث من المھم     

  . جدا استخدام االنترنت من اجل توفیر الوقت و الجھد للمدرسین والدارسین على حد سواء

ي یمكن توظیفھ ة الت ة الحدیث دة من التقنی واع عدی ث تساعد توجد أن یم، حی ي قطاع التعل ا ف

ي  ر ف ال كبی ؤدي عم ت ت ث أن االنترن ي حی یلھم العلم زز تحص ین وتع ین والمدرس الدارس

  الوقت الحاضر،

ى   خاصة في مراحل التعلیم العالي كما أنھا مھمة في التعلیم حیث تجعل التالمیذ یتفوقون عل

ت و التع ة استخدام االنترن م یكتسبون االختراع العظیم ویتعلمون كیفی ا یجعلھ ا مم امل معھ

خبرة في التعامل مع االنترنت بحیث تجعل تالمیذ االبتدائیة أكثر مھارة في جمیع المواد كما 

  2.تساعد األساتذة على إضافة بعض األمور فضال عن الموسم

  

  

  

  

                                                             
   .33ص, 1999,القاھرة ,دار الفكر العربي , االنترنت المكونات والخدمات :يإبراھیم البندار 1

جامعة ,في العلوم االجتماعیة  رسالة الماجستیر,"دور استخدام االنترنت في التحصیل الدراسي" ,ولید بن محمد العوض 2  
   20ص,2005,  السعودیة, منیةاأل         نایف العلوم 
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  :التعلیم باستخدام شبكة االنترنت -3

ة دة األمریكی ات المتح ي الوالی ت ف بكة االنترن دا أن ش ة،  ب راض دفاعی كریة ألغ بكة عس ش

ا  ا وخارجھ ي أمریك ة ف ة والتجاری م المؤسسات األھلی ة ث ات األمریكی ولكن بانضمام الجامع

لذا كانت ھذه الشبكة المساھم الرئیسي . جعلھا شبكة عالمیة تستخدم في شتى مجاالت الحیاة

  ول إلى المعلومات فیما یشھده العالم الیوم من انفجار معلوماتي وبالنظر إلى سھولة الوص

  تتمتع بھا الشبكة، فقد أعدت  الموجودة على الشبكة مضافا إلیھا الممیزات األخرى التي

الكثیرین باالستفادة منھا في مجالھ، من جملة ھؤالء التربویون  .باستخدامھا في مجال التعلیم

  الذین بدؤا

ة  - اك ثالث ان ھن ة حاسوبیة ف ر إذا نظرنا إلى التعلیم من زاوی یم وجدت عب واع من التعل أن

یم باستخدام   یم باستخدام الحاسوب، والتعل الزمن حتى وقتنا الحاضر،التعلیم التقلیدي، والتعل

  .االنترنت

الل  - ن خ ة م ا التعلیمی ض موادھ دم بع ا، تق ة وغیرھ ات األمریكی ض الجامع ى أن بع حت

ج ي ش زات الت م الممی ن أھ ة وم رق التقلیدی ى الط افة إل ت إض ى االنترن ویین عل عت الترب

  : استخدام ھذه الشبكة في التعلیم ھي

  :الوفرة الھائلة في مصادر المعلومات ومن أمثال ھذه المصادر

  الكتب االلكترونیةEléctronic books 

  الدوریاتPeriodicals        
  قواعد البیانات Bases  

  الموسوعاتEncyclopectias  

  المواقع التعلیمیةEducationnel sites   
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   :االتصال غیر المباشر غیر المتزامن - 

فیما بینھم بشكل غیر مباشر ومن دون اشتراط حضورھم في  یستطیع االشخاص االتصال  

    :باستخدام      نفس الوقت 

  البرید االلكترونيE-mail حیث تكون الرسالة والرد كتابیا. 

   البرید الصوتيVoice mail  حیث تكون الرسالة و الرد صوتیا.  

  
  :االتصال المباشر المتزامن -

  :وعن طریقھ یتم التخاطب في اللحظة نفسھا بواسطة 

  ابي ھ بواسطة لوحة   Relay chatالتخاطب الكت د قول ا یری ب الشخص م ث یكت حی

ق  ن طری ا ع ھا ھاتفی ة نفس ي اللحظ ب ف ا یكت رى م ل ی خص المقاب اتیح والش المف

 .االنترنت 

  ة ؤتمرات المرئی ث  Vidéo Conferencingeالتخاطب بالصوت و صورة الم حی

 1.یتم التخاطب حیا على الھواء بالصوت والصورة

  

  

  

  

  

  

                                                             
   .52ص,2ط,2002,دار الفكر العربي , القاھرة ,تكنولوجیا التعلیم والتعلم :محمد رضا البغدادي 1
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 :   خدمات االنترنت في التعلیم  - 4
 

ارة  ة وھي عب تعتبر االنترنت أھم التقنیات التي یمكن استخدامھا في التعلیم العام بصفة عام

الم  عن شبكة ضخمة من أجھزة الحاسب اآللي المرتبطة ببعظھا البعض والمنتشرة حول الع

  :ھناك أربعة أسباب رئیسیة تجعلنا نستخدم االنترنت في التعلیم وھي - 1.

 .االنترنت مثال واقعي للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم -1

رة ا -2 اعي، نظرا لكث اوني الجم تعلم التع ى ال ت عل ر تساعد االنترن وفرة عب ات المت لمعلوم

ل  ة العم االنترنت فانھ یصعب على التلمیذ البحث في كل القوائم لذا یمكن استخدام طریق

 .الجماعي بین التالمیذ

ة  -3 تساعد االنترنت على توفیر أكثر من طریقة التدریس ذلك أن االنترنت ھي بمثابة مكتب

 .كبیرة تتوفر فیھا جمیع الكتب سواء كانت سھلة أو صعبة

 .ساعد االنترنت على االتصال بالعالم أسرع وقت وبأقل كلفةت -4

الم -5 ن بعض األف ت، واالستفادة م ى االنترن ة الموجودة عل رامج التعلمی  االستفادة من الب

  .لتي لھا عالقة بالمنھاجا الوثائقیة

  .االطالع على آخر األبحاث العلمیة التربویة  -6

 2.والنشراتاالطالع على أخر اإلصدارات من المجالت  -7

  

  

                                                             
توظیف الحاسوب اآللي والمعلوماتیة في مناھج التعلیم الفني بدولة البحرین :أبو الفتوح حلمي، أبو عبد الباقي  1
  .             2000ابریل  26_21,م المنعقد في الریاض المؤتمر السادس عشر للحاسب اآللي و التعلی,
  .دمج البحث العلمي مع الممارسة: تقنیة المعلومات لمساعدة التعلیم : ادن لویس  2
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  :أھم تطبیقات الشبكة العنكبوتیة في التعلیم  -5
 وضع مناھج التعلیم على الویب.  

  ھ التواصل ین، یمكن من خالل تصمیم موقع خاص لجھاز اإلشراف، اإلدارة، المعلم

  .مع التالمیذ

 وضع دروس خصوصیة نموذجیة على الویب. 

  :   محركات البحث  -

ات البحث ھي تعد محركات البحث احد  - ة، ومحرك الخدمات التي تقدمھا الشبكة العنكبوتی

ا  ة البحث فیھ یح إمكانی ع تت عبارة عن قاعدة بیانات و أرشیف ضخمة، لمجموعة من المواق

بطرق متعددة كما تقوم بتبویب و فھرسة المواقع حسب موضوعاتھا، وھناك عدة محركات 

  :كمحركات البحث العربیة ومنھا بحث یصعب   حصرھا، ولكن یمكن اإلشارة إلى بعضھا

 Ayoun.com عیون. 

 Nassij.com دلیل النسیج. 

 Kounouz.com كنوز. 

 Alidrissi اإلدریسي. 

 Moheet المحیط. 

  :محركات البحث االنجلیزیة  -
Excite Alta Visa. Yahoo Lycos hot pot 

  :صفات المحرك الجید  -
مكن من إعطاء نتائج فعالة وحیدة البد أن یتوفر في محرك البحث الجید عدة صفات یت

  :وفي وقت قیاسي منھا 
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 حجم قاعدة البیانات الخاصة بھ، ومحتویات القاعدة. 

 ممیزات و خیارات التي تصمم صفحاتھ بطریقة علمیة. 

  ى محاضرات ة الحصول عل ل إمكانی ة للشبكة مث االستفادة من التطورات الحدیث

 .الصورة والصوت عن طریق الشبكة

  :محركات البحث على شبكة االنترنت أسباب  -
ة        ر كافی ت غی ھناك عدة أسباب تجعل محركات البحث المتاحة من خالل شبكة االنترن

  :یلي كأداة استرجاع المعلومات، ومن بین تلك األسباب ما

  ذي ر ال ى األم تناد إل بط، االس ذالك الض وغرافي وك ف البیلی ات الوص ا لبیان افتقارھ

 .رجاع المعلومات اقل كفاءة من الفھارسیجعلھا كنظام الست

  ا ترجعة وعالقتھ واد المس اط الم دى ارتب ذ م یح للتلمی ث ال تت ات البح إن محرك

 .بموضوع بحثھ إال بعد فحص كل مادة من المواد بشكل مستقل

  أن نتائج االسترجاع باستخدام محركات البحث قد تكون مظللة في بعض األحیان فقد

 .را من المواد في نفس الموضوع من محرك بحث أخریسترجع الباحث عددا كبی

 1.قد تتكرر المواد الواردة في نتیجة البحث الواحد في محركات البحث 

  

  

  

  

                                                             
   .54ص, مرجع سبق ذكره :  لعوض ولید بن محمد 1
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  :اثر االنترنت في التعلیم -5

  :ایجابیات وسلبیات شبكة االنترنت 

 تزداد أھمیة االنترنت على المستوى الدولي مع تنوع استخدامھا وازدیاد عدد المستخدمین، 

ي  تؤدي الیوم ادوار أساسیة وإعالمیة واقتصادیة وثقافیة، اجتماعیة وعلمیة ھامة جدا لكن ف

ویر  یم والتط یلة للتعل ون وس ن أن یك ث یمك دین حی الح ذو ح و س ت ھ ان االنترن ل ف المقاب

  .وتبادل المعرفة كما یمكن أن یكون وسیلة للھدم وتعمیر القیام واألخالق

  :ایجابیات شبكة االنترنت -1

ة  - ي رقع د ف ا یزی رع، مم رع وتتف ا تتف ات ھندسیة أي أنھ د بمتتالی ل المخترعات تتزای تجع

  .اإلبداع واالبتكار واالختیار

اء  - راء القتن ول الخب ا یق ث یمكن كم ات، حی لدیھا القدرة الھائلة على تخزین ومعالجة البیان

ى قرص ال یتجاوز نصف  ا مسجلة عل ة بأكملھ ارف البریطانی رة المع قطرة البوصتین دائ

  .والنصف

ما توفره من التراوح بین االتصاالت والمعلومات وذلك من خالل حوار الحواسب أیا كان  -

یم واإلعالم  ال والتسویق والتعل ي الطب واإلدارة والتصنع والم رة ف نظم خبی في تزویدھا ب

  .والترفیھ

  .یعمق مفھوم المشاركة والتواصل من الغیر -

  .ایا األخالقیةیساعد على قبول القض -

  .یعین على التعلم من خالل الخطأ والتجربة -

  .یوفر فرصة التعلم ب المیزات و المحسوسات أیضا -
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  .یھیأ المتعلم للعمل والتطبیق العلمي، بل التعلیم االستكشافي -

یجعل المستخدم یستثمر أوقات فراغھ إن شاء بشكل أفضل، باإلضافة إلى انھ یكسر رتابة  -

  .لتعلیمیةالبرامج ا

  .یساعد على تنشیط المھارات لدى المستخدم -

  .یمكن الوصول إلى المصادر والمعرفة، وكیفیة توظیفھ -

  1.یكسب المرونة والسرعة والتفكیر وقابلیة التنقل وبالتالي فانھ یعینك على تحقیق ذلك -

  :سلبیات شبكة االنترنت  -2

أنشطة المستخدم األخرى، العلمیة إدمان الجلوس لساعات طویلة مما یعطل الكثیر من  -

  .و العبادیة و الریاضیة واإلنتاجیة واالجتماعیة

ا  - تغناء عنھ ات المباشرة، واالس ط والعالق ك رواب اتیح عن تفك ع بمف اد عن الواق االبتع

  .بلقاءات الغرف االلكترونیة

  2.االستغراق في التعامل اآللي یھدد بالخوف من إلغاء إنسانیة اإلنسان -

  

 
 
 
  
  

                                                             
1

-http://www.morch.com-maredi/139 
2

 -http://www.march.com-maredi/139  
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  :خالصة 

ة  دول المتقدم ي ال وفي السنوات األخیرة بدا استخدام االنترنت في عملیتي التعلیم و التعلیم ف

وم  ھ یق ي وسیلة واحدة كون ارة عن عدة وسائل ف ل ھو عب ة ب ولیست مجرد وسیلة تعلیمی

ة ذات اتجاھین  ة تفاعلی ة تعلیمی وفر بیئ و ی أي وسیلة فھ بوظائف جدیدة تعجز عن تحقیقھا ب

ف موضوعات دراسیة، وأصبحت ویع تعلم بمختل تبر مدخال أو منھجا في مجال التعلیم و ال

  .ظاھرة لھا مدلوالتھا ومبرراتھا وأثارھا في عملیتي التعلم والتعلیم

  



 

 
 

 :الفصل الثالث 
  .األسرة ومشاركتها يف التدعيم الدراسي

  
  .تمھید           
 - األسرة .  

  .مفھوم األسرة -1

  .خصائص األسرة -2

  .أھمیة األسرة ووظائفھا -3

  .أنماط األسرة -4

 -  التدعیم الدراسيمشاركة األسرة في عملیة.  

 .األسرة في التدعیم الدراسي -1

 .أثار األسرة ومشاركتھا في التدعیم الدراسي -2

 .عوائق األسرة في عملیة التدعیم الدراسي -3

آلیات األسرة لتفعیل دورھا في عملیة التدعیم  -4

  الدراسي
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 -  األسرة:  
  :تعریف األسرة - 1

ن منظور  :لغة - ا اب م، : أسرة الرجل : یعرفھ وى بھ ھ یتق ون ألن عشیرتھ ورھطھ األدن

واألسرة ھي الدرع الحصین، عشیرة الرجل وأھل  1واألسرة عشیرة الرجل وأھلھ بیتھ،

،ومنھ في  2عشیرتھ ورھطھ األدنون: وأسرة الرجل : وأسرة الرجل: بیتھ ،وأسرة الرجل 

  .اللغة تعني األھل والعشیرة

  .أھل الرجل المعروفون بالعائلةوتعني 

دم  :اصطالحا - زواج أو ال األسرة ھي مجموعة من األشخاص یرتبطون معا بروابط ال

ة  اة االجتماعی ا ، ویتقاسمون الحی اعلون مع أو التبني، ویعیشون تحت سقف واحد ، ویتف

ا بھم الزوج والزوجة ، االبن ، والبنت دورا اجتماعیا خاص: كل مع األخر ولكل أفرادھا 

  3.، ولھم ثقافتھم الخاصة بھم

ى : یرى الدكتور احمد زكي بدوي - ى المحافظة عل األسرة ھي وحدة اجتماعیة تھدف إل

ا  ي تقرھ د الت ل الجمعي والقواع النوع اإلنساني وتقوم على مقتضیات التي ترتضیھا العق

  .المجتمعات المختلفة

  4.الستقرار وتطور المجتمعأنھا الجماعة اإلنسانیة التنظیمیة المكلفة بواجب ا

ا  - رجس ھجس" ویعرفھ وك " و" ب وان " ل ا عن ي كتابھم نة "األسرة " ف در س ذي ص ال

زواج ، " م، ویعرف أنھا 1953 روابط ال بان األسرة ھي مجموعة األشخاص ارتبطوا ب

                                                             
  .144ص ، م1991، ،لبنان دار لسان العرب بیروت ,بط ,1 ج ، ابن منظور، لسان العرب1
   .13المكتبة الحیاة ، القاھرة ، ب س، ص دار .3 تاج العروس من جوھرة القاموس، ج ، الزبیدي محمد مرتضي2
   .، بدون سنة63، ص ،عمان، األردن مكتبة الرائد العلمیة علم االجتماع التربوي، دط، ناصر ، ابراھیم عبدهللا 3
،  م 1966النشر، القاھرة ،مصر، دار القومیة للطباعة و, ، علم االجتماع العائلة ، بدون ط  ابمصطفى الخش4

   .43ص
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ع  ة ، ویتقاسمون كل م اة معیشیة مستقلة، ومتفائل ونین حی ي مك الدم االصطفاء ، أو التبن

  1".كل أفراد األسرةاآلخر و

  : خصائص األسرة  - 1
  

o  ة واھر االجتماعی ر الظ ي أكث اعي، وھ اء االجتم ا البن ون منھ ة یتك ي أول خلی رة ھ األس

  .انتشارا وعمومیة ، فال نجد مجتمعا یخلو من النظام األسري

o  اة رات الحی رة من ثم ع وثم ل المجتم ا من عم ا ،ولكنھ األسرة لیست عمال فردیا أو إداری

  . االجتماعیة

o  اتھم وتضفي ي تشكل حی تعتبر األسرة اإلطار العام الذي یحدد تصرفات أفرادھا فھي الت

ھ األساسیة 2علیھم خصائصھا وطبیعتھا  ل اتجاھات ، ففي داخل جماعة األسرة ینمي الطف

  .نحو البشر والتي على أساسھا وجدت األنظمة االجتماعیة األخرى

o  ان النظام األسرة بوصفھا نظاما اجتماعیا تؤثر فیما إذا ك ا ، ف أثر بھ نظم وتت داھا من ال ع

ع السیاسي  ى وضع المجتم نعكس عل ك  ی ان ذل دا ، ف األسري في مجتمع ما منحال، وفاس

ان النظام السیاسي واالقتصادي  ل إذا ك ة ، وبالمث اییره األخالقی وإنتاجھ االقتصادي ومع

  .وتمسكھاللمجتمع فاسدا فانھ یؤثر في  مستوى معیشة األسرة وفي خلقھا 

o  اریخ األسرة ى ت ا إل تعتبر األسرة وحدة اقتصادیة ، وتبدو ھذه الطبیعة واضحة إذا رجعن

  3.،فقد كانت قائمة  في العصور القدیمة بكل مستلزمات الحیاة واحتیاجاتھا

                                                             
المشكالت وطرق عالجھا ، دط ،دار التعلیم الجامعي للطباعة  التفكك األسري ،األسباب و ابراھیم جابر السید ،1

   .21ص ، م2014،  والنشر والتوزیع
،القاھرة  1النظریة االجتماعیة ودراسة األسرة ،  الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة ،طسامیة مصطفى الخشاب ، -2

   .13، ص2008، مصر، 
   .14، ص 2008سامیة مصطفى الخشاب ،-3
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o  ن د م أداء العدی ائھا ب وم أعض خاص ویق ین األش ادل ب ل المتب دة للتفاع رة وح ر األس تعتب

زوج  ادوار ال ي ادوار األدوار ك ت وھ ة ، األخ واألخ ن واالبن ة ،األب، األم،االب والزوج

 .حددھا المجتمع

o  ر جزء من ھ فھي تعتب تنسجم األسرة وتلتزم بالمعاییر الحضاریة للمجتمع الذي تعیش فی

  .وإحدى معطیات المجتمع.بناء المجتمع

o  د أن رى فنج ة أخ ن أي جماع ر م ائھا أكث ى أعض تمرة عل ؤولیات مس رة مس ى األس تلق

  .المسؤولیات األسریة قد تمتد طوال العمر

o أتي ة ، وی ریعات القانونی ا التش ا بھ ي تكلفھ ة الت یم االجتماعی ة التنظ رة بدق م األس ي  تتس ف

 مقدمة ذلك عقد

ة  الزواج الذي یجري تحدیده بشكل یختلف عن سائر العقود حیث الیملك فیھ الطرفان حری

 وضع جمیع 

  1.یتفقان علیھالشروط أو تغییرھا نتیجة ما 

  

  

  

  

  

                                                             
غضبان مریم ، مساھمة االسرة في ظھور السمات االبداعیة لدى الطفل ، مذكرة ماجیستیر في علم النفس 1

   2006ة ، یس وعلوم الترباالجتماعي ، معھد علم النف
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  :أھمیة األسرة و وظائفھا -3
 د إ :أھمیة األسرة ب اإلنسانیة المصدر الرئیسي للتول ل الحق ي ك ن األسرة ف

ذلك    يواالستمرار ف ات ، ونتیجة ل اء المجتمع ا وبق دمھا وتطورھ م وتق ان األم كی

ل  ي ك ان السماویة وھي مصونة ف ل األدی دیر من ك االحترام والتق فھي محاطة ب

  .الدساتیر والقوانین الوضعیة

ھ  - ثال ل وتمتاز األسرة بأنھا مؤسسة تقوم بتعیین األدوار بین أفرادھا تلقائیا، فاألب م

ة االجتماعیة ما لیس لباقي أفراد األسرة وعلیھ من الواجبات غیر من الحقوق والمكان

  .التي یضطلع بھا بقیة أفراد األسرة

م  - ي معظ ریكتھ ف زوج وش ر ال ة عم ي رفیق ة فھ الغ األھمی ودور األم ب

ا .مسؤولیاتھ وكذلك األوالد فلھم أدوارھم المھمة أیضا ، وعلیھ فاألسرة لیست مفھوم

  1.العالقات والروابط اإلنسانیة مجردا بل ھي نسیج كل تلك

   وظائف األسرة: 

ارة عن تنظیم :الوظیفة البیولوجیة : أوال - م وظائف األسرة وھي عب ھي من أھ

ن  ة م ع لمجموع یولوجیة تخض اھرة فس ا ظ ظ أنھ اب ویالح ي واإلنج لوك الجنس الس

ا  بعض األشخاص ومسموحا بھ ة ل ات الجنسیة إجباری ل العالق ة تجع الضوابط الثقاف

  .لبعض اآلخر وممنوعة للباقینل

                                                             
والتوزیع ، عمان، األردن  العنف االسري ،دار صفاء للنشر: قطیشات الدكتور منى یونس بحرى ،نازك عبدالحلیم 1

   166، ص1،2011،ط
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  :الوظیفة االقتصادیة : ثانیا  -

ع  -1 ل الجمی رات ،فیعم ات والخب ي األسرة حسب اإلمكانی إسھام األب البالغین ف

 .على زیادة مصادر الدخل

یجب أن تعمل األم أي عمل منتج ولیس ضروریا ان یكون ذلك خارج المنزل  -2

. 

 .اقتصادي لذلكتامین مستقبل األسرة بمحاولة إیجاد فائض  -3

ا  - یة : ثالث ة النفس الجو  :الوظیف أثرون ب رة یت ي األس ال ف روف أن األطف من المع

اتھم  النفسي السائد في األسرة ،وبالعالقات القائمة من األب واألم وھم یكتسبون اتجاھ

ث یسیطر الجو  ا حی ى وتعمیمھ رات األول رار الخب اء واألھل وبتك النفسیة بتقلید اآلب

  .الذي یحیا في إطاره الطفل علیھم

الف فالشخصیة السویة ھي ال اء والحب والت ة والوف ھ الثق ي جو تشبع فی ي نشأت ف ت

  .واألسرة التي تحترم فردیة الشخص

ا  - ة  :رابع ة الحمای ائھا  :وظیف ة أعض ن حمای ؤولة ع ا مس رة أیض ت األس كان

ة  ا الحمای نحھم أیض ا یم ط ،وإنم مانیة فق ة الجس رتھ الحمای نح ألس األب ال یم ،ف

  1.بناء آلبائھم عندما یتقدم بھم السناالقتصادیة والنفسیة ،وكذلك یفعل األ

كانت الوظیفة الترفیھیة محصورة أیضا في األسرة :الوظیفة الترفیھیة : خامسا  -

ي، أو  ع المحل أو بین عدة اسر ، ولیس في مراكز خارجیة مثل المدرسة ، أو المجتم

                                                             
   .57، ص2005، دار وائل  للنشر والتوزیع، األردن ،عمان ،1ط التربیة والتنشئة االجتماعیة ، عبدهللا زھي الرشدان ،1
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ا  أصبحت وسائل الترفیھ المختلفة ونتیجة لفقدان األسرة لھذه الوظیفة فان أجبرت أنھ

وقد تعرضت   .مفككة والدلیل على ذلك ھو زیادة عدد األسر المنھارة بسبب الطالق

د  ھ من الخطأ التأكی اع ان اء االجتم آراء أجبرن لكثیر من النقد حیث یرى بعض علم

ا  ا باعتبارھ ر إلیھ ن النظ دال م ائف ب ین للوظ كل المع دي والش وى التقلی ى المحت عل

دت بالفعل وظائف تقلص أداؤھا بالنسبة لآل ي أن األسرة فق اك شك ف یس ھن سرة ول

كل  ي الش ر ف ى تغی وي عل دان ینط ذا الفق اك ھ ة ،إال أن ھن ا التقلیدی ض وظائفھ بع

  .والمضمون

ومثال ذلك أن األسرة في المجتمعات الصناعیة المتقدمة لم تعد وحدة اقتصادیة منتجة 

  1.في المحل األول ، ولكنھا أصبحت وحدة اقتصادیة مستھلكة

ى  :التعلیمیة  الوظیفة :سادسا  - ل بالفعل من األسرة إل د انتق یم ق الرغم أن التعل ب

وب  ا مطل ث أنھ ذا  المجال ، حی المدرسة ،فان األسرة مازالت تقوم بدور فعال في ھ

م  التعلیم وفھ ات المرتبطة ب ي الواجب منھا اإلشراف على متابعة أبنائھا بالخصوص ف

ة ھا ا وظیف ان لھ ك من خالل الدروس ومن ثم ف ي والتعلیمي ، ذل و العقل ي النم ة ف م

ة  ي تنمی اإلشراف الدائم والمتابعة المستمرة لتعلم أبنائھا ، كما أنھا تساھم بقدر كبیر ف

                                                             
، دار الفكر ناشرون وموزعون ، عمان ، األردن ، 1احمد الخولدة ورسمي عبدالملك رستم ، األسرة وتربیة الطفل ،طناصر 1

   .24ص
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القدرة على التفكیر ، كما أنھا مطالبة بتعلیم أبنائھا اللغة وآداب الحدیث والسلوك وفق 

 1.نظامھا الثقافي ومعاییرھا واتجاھاتھا

   :تتخذ األسرة األنماط التالیة : األسرة  أنماط -4

ى  :األسرة النوویة أو البسیطة  -1 ائھم ، وعل ي تتكون من األب واألم وأبن وھي الت

ذا یھذا النوع فھي أسرة تتكون من جیلین فقط ھما جیل اآلباء وج ي ھ اء ، وف ل األبن

ات ، وتعتب) أي نواتھ(النوع من األسرة الزوج والزوجة ھما البناء األسري  ر العالق

  .الزوجیة ھي العامل األكثر أھمیة فیھا 

ا تشمل  وھي األسرة التي تتكون من ثالثة أجیال أو :األسرة المركبة  -2 ر أي أنھ أكث

ر  د أو أكث جیل األجداد وجیل اآلباء وجیل األبناء ، فاألسرة المركبة قد تتكون من ج

زوجین وز. ائھم، وعادة وأبنائھم غیر المتزوجین إضافة إلى األبناء المت وجاتھم وأبن

ة  ة ذات تعتبر عالقات النسب ھي األصل في األسر المركب ات الزوجی ا العالق ، بینم

د . ة فرعیةیمأھ روع ، وق وعلى ھذا فإنھا تركز على عالقات األخوة واألصول والف

  كان ھذا النوع من األسر سائدا في كثیر من المجتمعات العربیة 

ة حتى عھد قریب خصوصا في المنا ة الحالی ات العربی طق الریفیة ، وتشھد المجتمع

  .البسیطة  تناقصا في إعدادا األسر المركبة وتزاد في انتشار األسر

                                                             
، مجلة العلوم اإلنسانیة )االتصال وجودة الحیاة في األسرة(االتصال والتواصل األسري قدیما وحدیثا:برو محمد1

   .5،ص2013واالجتماعیة ،
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ان متجاور  :األسرة الممتدة  -3 ي مك وھي مجموعة من األسر النوویة یسكنون ف

ادل  اون وتب ة والتع ق االتصاالت الیومی ویكونون وحدة متالزمة ومستمرة عن طری

  .الخدمات

وھي الوحدة االجتماعیة التي تتكون من األب واألم واألوالد : األسرة المشتركة  -4

  1.إذا وجدو من زوجة سابقة أو أوالد من زوج سابق، أو أوالدھما معا

  2.وھي تتألف من األب وزوجاتھ واألوالد : األسرة متعددة الزوجات  - 5    

-  مشاركة األسرة في عملیة التدعیم الدراسي.  
  :دور األسرة في التدعیم الدراسي  -1

درس  ة  لتم تراتیجیات البیداغوجی میتھ باالس ن تس ا یمك ات بم ض الدراس ت بع د اھتم لق

الراھن  ق ب اء مسألة ال تتعل اة الدراسیة لألبن ي الحی اء ف األبناء ، وأصبح انخراط األولی

  فقط بل بمستقبلھم الدراسي والمھني 

د   Rollandeوحسب ،روالند  - ي   égideو ایجی ة الت ان الدراسات العلمی ت ف تناول

الذي   bronffebrenneھذا الشأن انقسمت إلى تیارین ، تزعم التیار األول لبرونفنبر 

  یؤكد على أھمیة النسق 

                                                             
جامعة الملك , مركز التنمیة األسریة, سلسلة مناھج دبلوم اإلرشاد األسري, االجتماع  األسريعلم ,سھیر احمد سعید-1

   .24ص,2009,اإلحساء,فیصل
   70ص,نسخة الكترونیة, 2008,جامعة المنصورة ,علم االجتماعي العائلي , مھدي محمد القصاص-2
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ات الوالدی ھا والممارس ث خصائص ن حی رة م ي لألس ار  ةالفرع ي والتی اح الدراس للنج

  الثاني ، فقد كشف 

ة بین األسرة والمدرسة عن تأثیر النسق الذي یتوسط األسرة والمدرسة ، أي تأثیر العالق

  .على النجاح المدرسي 

دیح لكل سلوك  - ة المشاركة وم ى أھمی وم عل إن  األسرة بما تقدمھ من خبرة للتعلیم تق

ب  ة التغل ھ ، ومحاول م توجیھ راره ومن ث ي تك ة ف ھ  الرغب ق لدی حسن یأتیھ الطفل فتخل

لم بداخلة الطفل كیف على مشكالتھ ، كل ذلك من شانھ ان یجعل األسرة المكان الذي یتع

  1.یعیش وستقي منھ أسلوب الحیاة وعاداتھ 

ا  - رة دورتھ ازال لألس ة ، فم ى المدرس زل إل ن المن یم م ال التعل ن انتق رغم م ى ال وعل

ات  ي الواجب ا ف ة أطفالھ ى متابع راف عل وم باإلش ا تق ث أنھ ال حی ذا المج ي ھ ال ف الفع

 المنزلیة وفھم الدروس ، ویمكن أن نقول أن

ك   ى ذل دلیل عل ي المدرسة ، وال الوالدان ھما اللذان یحددان مدى تقدم أو تأخر الطفل ف

ى  ذا إل ائھم ف الماضي ، ویرجع ھ ي مساعدة أبن ا أطول ف أن اآلباء الیوم یقضون وقت

ا  ات العلی ي الفئ ارتفاع المستوى الثقافي والتعلیمي بین اآلباء في الوقت الحالي خاصة ف

لآلباء فرصة التعلم في حین آ أن الفئات العمالیة والریفیة نجد أن والمتوسطة حیث أتیح 

ة ولیساعدنھم  وا حرف اآلباء ي كثیر من األحیان یخرجون أبنائھم من المدرسة إما لیتعلم

  . في أعمال الفالحة ، أوقد یكتفون بمرحلة معینة من مراحل التعلیم

                                                             
   .62، ص 2002سھیر كامل احمد، شحاتة سلیمان محمد ، 1
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ا بأبن - ر اھتمام دین والحقیقة الواضحة أن أباء الیوم أكث یم الوال ا أن درجة تعل ائھم ، كم

  1.یكون لھا اثر كبیر على مستوى األبناء الدراسي

  :أثار األسرة ومشاركتھا في التدعیم الدراسي  -2

إن مشاركة األسرة في التدعیم الدراسي ھي ظاھرة اجتماعیة آخذة باالزدیاد والتوسع  -

ة  رة ف معالج اركة األس ت مش د كان دة فق االت عدی مل مج اء لتش لوكات األبن ویم س وتق

أصبحت مشاركتھم تربویة وتعلیمیة لمالھا من أثار ایجابیة على التحصیل العلمي لألبناء 

  :والتي نوجزھا فیما یلي 

تعلم وتحسین تحصیلھ  - ى ال شعور المتعلم بأھمیة لدى أسرتھ وبالتالي یكون حریصا عل

  .العلمي

ي بغض النظر عن مستوى دخل األسرة أو المستوى ا - ان مشاركتھم ف لتعلیمي لألھل ف

دالت  الي مع نخفض بالت ائج أفضل وت ى نت تعلم یحصل عل ل الم دعیم الدراسي ، تجع الت

  .التسرب واإلخفاق

معرفة نقاط القوة الضعف التي یعانیھا المتعلم ، وبالتالي یمكن استدراك نقاط الضعف  -

    .تلك ببعض االستراتیجیات أو ببعض االھتمام

  

  

                                                             
   .287، ص  2002ي ، سناء الخول1
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  :األسرة في عملیة التدعیم الدراسي عوائق  -3

ر مم - رة أكث اعف دورة األس د تض اح  الق ل االنفت ي ظ ابق ف ي الس ھ ف ت علی كان

التكنولوجیة والثقافي ، ومع ذلك شاھدت المدرسة ضعفا في تواصل األسر ، مما یساھم 

  في ضعف العملیة التعلیمیة ، ویعود

  : ذلك ألسباب كثرة  أھمھا  

م تدني المستوى ال - ھ دور مھ دین ل تعلیمي للوالدین ، صحیح أن المستوى التعلیمي للوال

ین  ر متعلم دني أو غی یم مت توى تعل دیھم مس ذین ل اء ال ي ، واألولی ة الدراس ي عملی ف

  یواجھون صعوبة في متابعة 

د  یس عامال حاسما فق ھ ل اتھم المدرسیة ، لكن تمدرس أبنائھم أو مساعدتھم في حل واجب

ا ت بعض الدراس ا أثبت ان لھ ابعتھم ك ائھم  دراسیا ومت اء بأبن ام األولی ة أن اھتم ت العلمی

ك  ع ذل الي ، وم ي ع دیھم مستوى علم یس ل اح الدراسي ، ول ى النج ابي عل ر االیج األث

زھم  اھم وحثھم وتحفی ي مساعدة ابن اء األمور ف یساھم المستوى التعلیمي والثقافي ألولی

  .لالھتمام بالدراسة 

رة  - ادي لألس توى االقتص ین المس وي ب اط ق د ارتب ث یوج ادي ،حی ع االقتص الوض

ة  ت درجة مرون د كان ،والممارسات التربویة لألولیاء ،فكلما كان الوضع االقتصادي جی

األولیاء مع أبنائھم ھي الغالبة ، فكلما كان الوضع االقتصادي ضعیفا إال وكانت أسالیب 
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ة ع ال ھي المھیمن دد واإلھم اء التش ة لألولی ى الممارسات التربوی ؤدي 1ل ا ت را م ، فكثی

ة  ب مھم ال جوان اء وإھم امین حاجات األبن ضغوطات الحیاة المادیة إلى السعي وراء ت

دیھا  خاصة الجانب الدراسي ، ومع ذلك توجد اسر وضعھا االقتصادي ضعیف لكن ل

  .بتمدرس أبنائھا ووعي بأھمیة التعلیم ، وتتحدى ظروفھا االقتصادیة وتولي االھتمام 

ع  - االتجاھات السلبیة لألولیاء نحو المدرسة ، فالكثیر من األولیاء یرون أن التواصل م

ي بعض الحاالت  ع األسرة إال ف ا ال تتواصل م ة وأنھ ب مادی ھ مطال المدرسة ینجر عن

  .التي تحدث فیھا مشكالت سلوكیة

ذا - ط ،وھ ة فق ة المدرس ا مھم م أبنائھ ر أن تعل اد األس ع  اعتق ى فلواق د ول اد ق االعتق

ة  ي العملی ع ف ي تقحم اآلسرة والمجتم ب الت د من مطال االجتماعي والتربوي افرز العدی

ط  ر، ومع ذلك ال تزال الكثی ةالتعلیمیة التعلیمی من األسر تترك مھمة التعلیم للمدرسة فق

ھ والمسؤول - رة قلة وعي أولیاء األمور بدورھم الكبیر الذي یجب علیھم القیام ب یة الكبی

  .التي یتحملونھا اتجاه أوالدھم، حیث یفترض منھم السؤال عن أبنائھم ومتابعتھم

وعي ھي من  - قلة وعي اإلباء بالدور المنتظم منھم في العملیة التعلیمیة ،ومشكلة قلة ال

ذلك وجب  رامج، ول ة الب ل من فعالی دم وتقل أھم المشكالت التي تعوق المجتمع نحو التق

  لمجتمع المدنيعلى مؤسسات ا

                                                             
، إصدارات شبكة العلوم النفسیة 18الغالي احرشاد ،الطفل بین األسرة والمدرسة ،سلسلة الكتاب االلكتروني ، عددا 1

   .24، ص2010والعربیة ،



 .األسرة ومشاركتھا في التدعیم الدراسي:                    الفصل الثالث
 

40 
 

ة  يكالمساجد والجمعیات واإلعالم نشر الوع  بین األسر وحثھم على المشاركة االیجابی

 1.لألسرة في عملیة التدعیم الدراسي

  :آلیات األسرة لتفعیل دورھا في عملیة التدعیم الدراسي  -4

اء   رأبعادا جدیدة كان من أھمھا إعطاء دور كبی يتضمنت برامج التطویر التربو ألولی

تمرة  ة المس اندة والتابع الل المس ن خ ة م ة التعلیمی م العملی ي دع اھمة ف ور للمس األم

دافھا  ق أھ ا وتحقی ة ال ستطیع تطویر عملھ ائھم ،فالمدرسة الحدیث للتحصیل العلمي ألبن

  ب: بدون عمل مخطط وجھد مشترك مع أولیاء األمور ، ولكن یمكن تحقیق ذلك 

ات الالزم - ع إعطاء المعلوم اون م ة خاصة والتع اجون لرعای ذین یحت اء ال ة عن األبن

  .االختصاصي االجتماعي في استخدام األسالیب اإلرشادیة 

ي تحسین  - اء األمور مالحظاتھم حول تطویر األداء المدرسي، واإلسھام ف إبداء أولی

  .المستقبلیة  مالبیئة المدرسیة بما یتوافق مع نظرتھم وتطلعاتھ

اء بحیث یكون ھناك وقت كاف ومناسب للمذاكرة ووقت مناسب آخر تنظیم وقت األبن -

ھ  ھ ل ھ ومتابعت ر من ابن ي أم رب ول للترفیھ في األشیاء المفیدة ، وف ھذا الجانب یعد  ق

  2.ومنحھ الرعایة من اقصر الطرق لسد ساعات الفراغ 

                                                             
فایز شلدان ،واقع التواصل بین المدرسة الثانویة والمجتمع ،في محافظات غزة وسبل تحسینھ،المؤتمر الرابع 1 
  . 0201-31- 30،"والحوار التربويالتواصل "
  : الخضراء ،أھمیة تواصل أولیاء األمور مع المدرسة ،في الموقع االلكتروني عبد العزیز  2
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جیع  - و: التش ى ،ول اء حت رة لألبن ھ األس ن أن تقدم ا یمك م م ن أھ ة م ذه اآللی ت  وھ كان

ریة  اكل أس دین ،أو مش دني للوال ي مت ا االقتصادیة صعبة ، آو المستوى التعلیم ظروفھ

ي  أخرى ، لكن من خالل الدعم المعنوي یتشكل لدى األبناء تحدیا قویا لكل الصعاب الت

  .تعترضھم

ة  - اھج ، ومراقب ى المن االطالع عل وا ب اء أن یھتم مراقبة العملیة التعلیمیة ، فعلى األولی

  .الدروس في مدارس أبنائھم  سیر

ولى  - ى األسرة ت تخصیص المكان المناسب والوقت المناسب للدراسة في المنزل ، فعل

االھتمام بتھیئة الظروف المناسبة ألبنائھم والتي تساعدھم على المراجعة وحل الواجبات 

  .المنزلیة 

ك  - ھ ،وذل ة عن یة دون النیاب ھ المدرس ى أداء وجبات ل عل اعدة الطف ى مس ده عل لتعوی

 .الشعور بالمسؤولیة واالھتمام

أسلوب التدلیل یجعل الطفل اتكالیا ومھمال ،وعلى األسرة مراجعة ما ینجزه األبناء من -

  1.الواجبات

  

  

                                                                                                                                                                                         
http://www.alghad.com/articles/866930- 

  منصور الحطاب ، دور األسرة  في تعلیم األبناء ،  1
alrai.com/article/1009084alrai.com/article/1009084 
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  :خالصة

ي المدرسة     صحیح أن نجاح العملیة التعلیمیة ال یتوقف على ما یحصل علیھ التلمیذ ف

وحسب ،إذ غالبا ما یكلف الطفل بحفظ دروسھ ومراجعتھا و حل واجباتھ المدرسیة في 

ذا  م ھ د یلھھ اة ، ق اء الحی ة أعب ي مواجھ غالھم ف م وانش م عملھ ھ ، رغ ع أولیائ زل م المن

نائھم ، لكن بقلیل من تنظیم الوقت واالھتمام  ، سیكون ھناك األمر عن متابعة تمدرس أب

  .مجال لمشاركة األسرة في عملیة التدعیم الدراسي 
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  :تمھید

ذي  ي تطرقنا في الباب السابق لإلطار النظري للدراسة ال ر القاعدة األساسیة ف یعتب

والي  ذا الفصل الم ي ھ راءات ، وف بناء الموضوع باعتباره مرحلة تتسم باستثمار الق

ة و  االت الدراس د مج ي تحدی ھ ف ا تسمح ب ة و م راءات المنھجی د اإلج نحاول تحدی س

رض  دھا ع نتناول بع ث ، وس ة البح تعمل و عین نھج المس تعملة و الم األدوات المس

یر ائج وتفس روج النت ا للخ ل علیھ ة المتحص ب المئوی رارات والنس تخدام التك ھا باس

  .باالستنتاج العام
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 : المنھج المستخدم في الدراسة  -1
   

ا یعرف  و كم ي دراستھ ،فھ ز " یعتبر المنھج أھم وسیلة یعتمد علیھا الباحث ف " روت

  .إجراء یستخدم في بلوغ غایة محددة

عرفھ بأنھ الترتیب الصائب للعملیة العقلیة التي نقوم بھا بصدد الكشف فقد " بتل " أما 

  1.عن الحقیقة و البرھنة علیھا

ل والتفسیر بشكل علمي ،  ویمكن تعریف أیضا المنھج ،بأنھ طریقة من طرق التحلی

ة لوصف الظاھرة  ة أو طریق ة معین ى أغراض محددة لوضعیة اجتماعی للوصول إل

ا  ا كمی ة وتطورھ نیفھا المدروس ة عن المشكلة وتص ات مقنن ع معلوم ق جم عن طری

  2.وتحلیلھا وإخضاعھا للدراسة  الدقیقة

ذكر  ة ب نھج بدق تم الم ث یھ في حی نھج الوص ى الم دنا عل ذه اعتم تنا ھ ي دراس وف

ر  ة ، ویكث الخصائص و الممیزات للشيء الموصوف معبرا عنھا بصورة كمیة وكیفی

  .كریة وكذالك الدراسات اإلنسانیة استخدام ھذا المنھج في الدراسات العس

ات  ع البیان ا بجم ث قمن ھ یتماشى مع موضوعنا حی نھج كون ذا الم ا لھ م اختیارن د ت وق

 .ووصف ظاھرة االنترنت والتدعیم الدراسي وعالقتھ باألسرة

  

  

  

                                                             
   .52، ص2003محمد القاسم ،مدخل إلى مناھج البحث العلمي ،بط ، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة ، مصر ،1
-146، ص2003العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ،الجزائر،صالح الدین شروخ ، منھجیة البحث العلمي ،ب ط ،دار 2

147.   
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  :أدوات جمع البیانات  -2

ة ،  اھرة المدروس ول الظ ات ح ع البیان ائل جم ا وس ة بأنھ رف األدوات المنھجی تع

ي نستعین و الواقع أن اعتماد الباحث على منھج معین ھو الذي یحدد نوع األدوات الت

ا . بھا في جمع ھذه البیانات وعلیھ فاألداة التي تم االستعانة بھا لجمع البیانات في بحثن

  :ھذا تتمثل في االستبیان أو االستمارة، والتي تعرف كاألتي 

راد من اجل  :االستمارة - ى األف ا نموذج یضم مجموعة أسئلة توجھ إل تعرف أنھ

ا  ذ االستمارة أم تم تنفی الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف وی

  1.أن ترسل إلى المبحوثین عن طریق البرید عن طریق المقابلة الشخصیة   أو

ا وتحتل االستمارة في البحوث المیدانیة أھمیة كبیرة ذلك الن ال نتائج التي یتوصل إلیھ

ى  ذه عل الباحث تتوقف على اإلعداد الجید لھذه االستمارة، ولقد اعتمدنا في دراستنا ھ

د أداة  ث یع ة حی ات العلمی ع البیان ي جم ة ف ائل الھام ن الوس ر م ذي یعتب تبیان ال االس

ة ، وخاصة الدراسات  ا البحوث االجتماعی ي تتطلبھ ة الت رئیسیة لجمع البیانات الكمی

ن ال بیا م ر نس دد كبی ن ع ددة م ائع مح ن وق ات ع ع بیان ب جم ي تتطل فیة الت وص

  2.األشخاص

كما یعرف على انھ مجموعة األسئلة التي تطرح على أفراد عینة البحث والتي تعطینا 

  3.إجابات لتفسیر موضوع البحث

                                                             
   .66،ص1995عمار بوحوش ،مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحث ودیوان المطبوعات الجامعیة ،1
   81،ص1995طلعت إبراھیم لطفي ، 2
   2002الجزائر،  ، 1رشید زرواتي ،تدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة ،دار ھومة ،ط3
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رة  اء األمور خالل فت اعي ألولی ع التواصل االجتم حیث أرسلت االستمارة عبر مواق

  .المنزلي أثناء الوباء الحجر

  

ت  ھ الكشف عن دور االنترن ونظرا لطبیعة موضوع الدراسة الذي نحاول عن طریق

  .في التدعیم الدراسي لألبناء وعالقتھ باألسرة 

د تضمنت  ة  33بالنسبة لالستمارة فق ات الشخصیة المتعلق ى البیان سؤال ویشتمل عل

زل ، و دور  ة المن ول جاھزی ة ،   وح أفراد العین ي ، ب دعیم الدراس ي الت ت ف االنترن

ائھم عن  یم أبن اء األمور حول تعل ا أولی والمتابعة األسریة  والتحدیات التي یواجھونھ

  .بعد أثناء فترة الحجر المنزلي

ا لسنة  : المجال الزماني  -3 اء الكورون ة وب رة  أزم ذه الدراسة خالل فت ت ھ أجری

ا  2020 م خاللھ ة شھر أوت ، ت ى غای اي إل فترة الحجر المنزلي ،ابتدءا من شھر م

إرسال االستمارات عبر مواقع التواصل االجتماعي، حیث استغرق االسترداد حوالي 

  .استمارة 46یوم ،وكان عددھم  20

اني  -4 ت ال : المجال المك اء ال أجری ت مع مجموعة من األولی ر االنترن دراسة عب

ھ عناصر  اني واحد یمكن حصر فی اك مجال مك یس ھن انھم ، الن ل د مك یمكننا تحدی

 . مجتمع البحث ، فكان اختیارنا قصدیا
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 .عرض البیانات وتحلیلھا في ضوء تساؤالت الدراسة -1

   .یبین المجیب عن االستمارة) :1(جدول رقم 
 %النسبة المئویة         التكرارات          االستمارةالمجیب عن 
  30.4%        14    األب
  69.6%    32    األم

  100%  46    المجموع    
  

ین عن االستمارة ) 1(من خالل معطیات الجدول رقم  یتبین لنا أن اكبر نسبة من المجیب

ذا بنسبة  ة األمھات وھ ي فئ اء ب  69.6%تمثلت ف ل نسبة اآلب ا % 30.4مقاب ،وعموم

دل  ذا ی دین بنسبة منخفضة، وھ د الوال فاستمارة البحث تمت اإلجابة علیھا من طرف اح

ب عن االستمارة احد  ذه الدراسة وھو أن یكون المجی على تحقیق أھم شرط كأساس لھ

  .الوالدین من األسرة

 

  .یبین المؤھل العلمي لألب وأالم) :2(جدول رقم
  الوالدین

    المؤھل العلمي
  المجموع الكلي     األم           األب        
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  19%  28  14%  06 5%  02  أمي
  21%  09  7%  03  14%  06  ابتدائي
  32%  13  22%  09  10%  04  متوسط
  36%  15  14%  06  22%  09  ثانوي

  92%  39  43%  19  49%  20  جامعي
  100%  84  100%  43  100%  41  المجموع

   
م دول رق ات الج الل معطی ن خ اك )  2(م ا أن ھن ین لن اء و  14%و 05%یتب ن اإلب م

ي  ا ف ا م ة منتشرة نوع بة األمی ر أن نس ة ،غی راءة والكتاب ون الق ون ال یعرف ات أمی األمھ

تقابلھا  14% أوساط األمھات أكثر من اآلباء،أما المستوى االبتدائي فقد بلغ بالنسبة لآلباء 
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ت نسبة  07%نسبة   10% بالنسبة لألمھات ، في حین نجد أن المرحلة المتوسطة قد مثل

  .22%بالنسبة لآلباء أما بالنسبة لألمھات فمثلن 

اء  ومثل المستوى الثانوي نسبة ال باس بھا في وسط اآلباء و األمھات فقد بلغت نسبة اآلب

ة  ة الثانوی ى المرحل لوا إل ذین وص بتھ 22%ال ت نس ات فبلغ ا األمھ ا 14%ن ،أم ، أم

وان  43%أما األمھات فمثلن   49%المستوى الجامعي ،فقد وصلت نسبة اآلباء الجامعیین

  .كانت نسبة اآلباء تفوق نسبة األمھات

فمن خالل ھذه النسب نالحظ أن أغلبیة اآلباء واألمھات ذوي مستویات تعلیمیة الباس بھا 

المستوى الجامعي وعددھم  ،وخاصة ذوي المستوى المتوسط والثانوي ثم یلي ذلك ذوي

ي  39 دین ف افي للوال فرد، وعلیھ یذھب اغلب الباحثین إلى أھمیة المستوى التعلیمي والثق

تسیر شؤون اآلسرة وخاصة فیما یخص حیاه األبناء من حیث تمدرسھم ومراقبة سلوكھم 

ائھم المخ م حاجات أبن ى فھ درون عل ین یق اء المتعلم ة وأعمالھم المدرسیة، كما أن اآلب تلف

  .واختیار الطرق السلیمة في معاملتھم على عكس األولیاء الذین لم یتلقوا أي تعلیم

ى  اء یحوزون عل ب اآلب ر اغل دین یظھ ن الوال ل م یم ك ي للتعل ع الكل ى المجم النظر إل وب

انوي  غ عددھم بالنسبة للمستوى الث ث بل  36%بنسبة  15مستوى تعلیمي ال باس بھ ،حی

  . 92%بنسبة  39جد ،أما للمستوى الجامعي فن
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  .یبین الوضع العائلي لألسرة) : 03(جدول 

  النسبة المئویة     التكرارات        الوضع العائلي    
            42                         متزوجان

       
%91.3        

         4.3%  02    منفصالن
         4.3%  02    وفاة احدھما

         100%  46    المجموع
  

م  دول رق ات الج الل معطی ن خ ة ) 03(م راد العین ة ألف بة المرتفع ا أن النس ین لن تب

ة  91.3%ھي الفئة األولى بنسبة "متزوجان " راد العین ة " منفصالن"أما أف اة "و العین وف

  . 4.3%في الفئة الثانیة  بنسبة متعادلة "احدھما 

ر نس ذه النسب نالحظ أن نسبة المتزوجان ھي اكب ى أن فمن خالل ھ ذا یشیر إل بة، وھ

ة  ى نوعی ري وعل تقرارھم األس ى اس ؤثر عل ة ت اكل عائلی ن أي مش انون م اء ال یع األولی

  .العالقات األسریة ،وھذا ما یزید من نجاح في الحیاة الدراسیة لألبناء

 

  یبین عدد أفراد األسرة) : 04(جدول رقم 

  النسبة المئویة    التكرارات    عدد أفراد األسرة    
 %        63  29     05إلى  01من 
       26.1%          12     07إلى  05من 
         8.7%  04     10إلى  07من 
         2.2%  01     إلى غیر ذلك 10من 
        100%  46     المجموع    

  
راد داخل األسرة ) 04(من خالل معطیات الجدول رقم  دد األف ر نسبة لع ا أن اكب تبین لن

من النسبة الكلیة و تأتي  63%أفراد والتي تمثل نسبة  05إلى  01محصورة في الفئة من 

ة من  26.1%بنسبة  07إلى  05في المرتبة الثانیة فئة من  ا فئ ى  07، تلیھ بنسبة  10إل
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،ومنھ فنحن أما اسر ذات حجم  2.2%إلى غیر ذلك بنسبة  10من  ، ثم أخیرا فئة  %8.7

ى دور  ؤثر عل ي ت ل الت ن العوام رة م م األس راد إذ أن حج دد األف ث ع ن حی ط م متوس

احھم  اء ونج ي لألبن ب التعلیم ة الجان ائھم وخاص ایتھم ألبن امھم ورع دین واھتم الوال

ا المدرسي فكلما كانت األسرة ذات حجم كبیر تنقص بھا درجة  ة بأطفالھ ام والعنای االھتم

  .الن ذلك یكلفھا أعباء معنویة ومادیة والذي یؤثر خاصة على تمدرس األبناء 

  
  یبین المستوى المعیشي): 05(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات     المستوى المعیشي   
     23.9%  11     جید        

      71.7%   33     متوسط      
        4.3%  02     ضعیف      
      100%  46      المجموع     

  
یتبین لنا أن معظم عینة البحث ینتمون إلى مستوى ) 05(من خالل معطیات الجدول رقم 

ي تنتمي  23.9%، ثم تلیھا نسبة 71.7%معیشي متوسط ب نسبة  التي  ترتبط باألسر الت

وھذا ما أكده لنا  4.3%إلى مستوى معیشي جید وتلیھا أصحاب المستوى الضعیف بنسبة 

  .مجتمع الدراسة

ة  تطیع تلبی ث تس ھ بحی اس ب ي ال ب تواھم المعیش ر مس ة اآلس ى أن أغلبی یر إل ذا یش وھ

ي  ذ ف ا یساعد التلمی حاجیات ومستلزمات أبنائھا الضروریة خاصة في جانب الدراسة مم

ب والمراجع وفیر للكت ذل...تحقیق نتائج دراسیة مرضیة من ت ا نالحظ ك خ، كم ك نسبة ال

م  م األسري یسمح لھ ى ان دخلھ ل عل د دلی تواھم المعیشي جی وثین مس ن المبح ضئیلة م

 بتوفیر ما یحتاجونھ من األشیاء في شتى الجوانب
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  یبین نوع ملكیة السكن) :06(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  نوع ملكیة السكن    
 % 80.4  37           ملكیة خاصة    
  15.2%     07           مستأجر     
   4.3%  02           سكن وظیفي     
  100%    46           المجموع     

  

م  ات الجدول رق ا آن نسبة ) 06(من خالل معطی ین لن ة  80.4%یتب ا ملكی من األسر لھ

 15.2%خاصة لسكناتھا ،وھذا یدل على االرتیاح المادي لھذه األسر،في حین نجد نسبة 

  .منھم تملك سكنات وظیفیة 4.3%منھم مستأجرة ،ومقابل ھاتین النسبتین نجد نسبة 

اعي األسري  اخ االجتم ا المن وھذا یشیر إلى أن األسر التي تمتلك سكن خاص یكون فیھ

اء  بھا اقرب إلى االستقرار ویتیح لألبوین فرصة التفرغ للوظیفة التربویة والتعلیمیة لألبن

ا یشكل ،وبالتالي التمتع بال ا م راحة والحریة في متابعة أبنائھا دراسیا،وضیق السكن غالب

ول أن امتالك السكن یلعب دورا  الي یمكن الق اء ، وبالت عائقا أمام المسار الدراسي لألبن

  .ایجابیا في استقرار العالقات األسریة مما یؤثر ایجابیا على التحصیل الدراسي لألبناء

  
  االجتماعيیبین المحیط ) : 07(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات   المحیط االجتماعي
        28.3%     13      ریفي      
        34.8%             16          حضري      
           37%             17  شبھ حضري     
         100%                  46  المجموع      
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م  دول رق ات الج الل معطی ن خ بة ) 07(م ا أن نس ین لن ة  37%یتب بة لفئ ى نس ل أعل تمث

درت نسبتھ ب د ق ا المحیط الحضري فق ھ   34.8%المحیط الشبھ الحضري ، أم م یلی ، ث

  28.3%نسبة المحیط الریفي ب 

  یبین عدد األبناء الذین یدرسون في األسرة) :08(جدول رقم 

  النسبة المئویة      ت التكرارا      عدد األبناء    
  0   -   2           26  %56        
  3   -   5           20  %44         
         00%  0            5أكثر من   

       100%  46           المجموع   
  

اء  56%تبین لنا أن نسبة ) 08(من خالل معطیات الجدول رقم  دد أبن تمثل أعلى نسبة لع

ا نسبة ) 2 – 0(المبحوثین والتي كانت مابین  ابین  44%، ثم تقابلھ ت م ي كان  – 3(والت

  .فكانت نسبة معدومة 5، أما فئة أكثر من ) 5

  ابنتك فیھ/ یبین الصف الذي یدرس ابنك) : 09(جدول رقم 

  النسبة المئویة       التكرارات      الصف        
         48%            26         ابتدائي 5س -1من س
          24%  13         متوسط 4س -1من س
          15%  08         ثانوي 3س-1من س

          13%  07         جامعي     
        100%   54         المجموع    

 

م  دول رق ات الج الل معطی ن خ بة ) 09(م ا أن نس ین لن ة  %48تب بة لفئ ى نس ل أعل تمث

ة الصف  ا نسبة فئ م تلیھ دائي، ث الصف االبتدائي من السنة األولى إلى السنة الخامسة ابت
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بة  ط بنس ة،  %24المتوس بة متقارب اءت بنس امعي ج انوي و الج ف الث بة للص ا بالنس ،ام

  .%13و نسبة فئة الصف الجامعي فقدرت ب %15فنسبة فئة الصف الثانوي قدرت ب

ة من السنة وھذا یشیر  إلى أن أعلى نسبة ألبناء المبحوثین المتمدرسین ھي الفئة االبتدائی

ذا  ا وھ ي عینتن اء المتمدرسین ف ى نقص األبن دل عل ذا ی ى السنة الخامسة ، وھ األولى ال

  .مؤشر ایجابي ألنھ یعطي فرصة أكثر لألولیاء لالھتمام بأبنائھم في الجانب الدراسي

  التي یدرس فیھا األبناء یبین المدارس) 10(جدول رقم 

  النسبة المئویة      التكرارات         المدارس       
    0%           0          خاصة        
        100%  46         حكومیة      
       100%  46         المجموع     

  
م ات الجدول رق اء ) 10(من خالل معطی ة من أبن اك نسبة كلی ا أن ھن ین لن المبحوثین تب

  .%100یدرسون في مدارس حكومیة بنسبة 

رون وثین یقتص اء المبح ى أن أبن ذا إل یر ھ ل  ویش دون ك ة ویعتم ة الحكومی ى المدرس عل

  .االعتماد علیھا

  .یبین توفیر االنترنت  في المنزل) 11(جدول رقم 

  النسبة المئویة     التكرارات      توفیر االنترنت في المنزل
      56.5%  26          نعم    

          6.5%  03          ال     
           37%  17          أحیانا   
         100%  46          المجوع   
 

م  دول رق ات الج الل معطی ن خ دیھم ) 11(م ذین ل وثین ال بة للمبح ى نس ا أن أعل ین لن تب

ت  % 56.6االنترنت في المنزل قدرت ب ى االنترن ا عل وفرون أحیان ذین یت ، في حین ال
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درت %37في منازلھم قدرت نسبتھم ب د ق ت فق ى االنترن وفرون عل ، أما عن الذین ال یت

  .% 6.5نسبتھم ب 

  .ویشیر ھذا أن للمبحوثین مدى أھمیة لالنترنت ومدى اھتمامھم بھا

  یبین سرعة االنترنت في المنزل ) 12(جدول رقم 

  النسبة المئویة    التكرارات        سرعة االنترنت   

          64.4%  30          ضعیفة     

           35.6%  16          قویة      

           100%  46          المجموع     

 

تبین لنا أن أعلى نسبة لسرعة االنترنت في المنزل ) 12(من خالل معطیات الجدول رقم 

ا  %35.6وكانت اإلجابة ضعیفة ، ثم تلیھا نسبة  %64.4قدرت ب  ، وكانت اإلجابة عنھ

  .قویة

زل،  ویشیر ھذا إلى أن أغلبیة المبحوثین یعتبرون ان الجو غیر مالئم للدراسة داخل المن

ى الدراسة  ریحھم ویشجعھم عل بسبب عدم توفیر الجو الفیزیقي والنفسي المناسب الذي ی

  واالجتھاد

  .األجھزة االلكترونیة المتوفرة في المنزل یبین) 13(جدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرارات   األجھزة االلكترونیة

 %               33  15                 الحاسوب   

                22 %  10                 التلفاز   
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                43 %  20                 الھاتف الذكي   

                  2 %  01                 التابلیت   

                00 %  00                 أخرى تذكر   

               100%  46                 المجموع   

  

م  ات الجدول رق ا نسبة ) 13(من خالل معطی ین لن از  %43تب دیھم جھ من المبحوثین ل

ا نسبة  م تقابلھ زل، ث ي المن وفرة ف از  %33الھاتف الذكي كأكثر وسیلة تكنولوجیة مت لجھ

الحاسوب وھذا ما بین لنا مدى استخدام المبحوثین للھاتف الذكي والحاسوب ،بینما النسبة 

ى  از، و %22المتبقیة فقسمت عل از التلف ى جھ وفرین عل ى ج %2للمت وفرین عل از للمت ھ

  .التابلیت 

ویشیر ھذا إلى أن أغلبیة المبحوثین یستخدمون الھاتف الذكي والحاسوب أكثر من التلفاز 

 .والتابلیت ،وھذا یدل على االنفتاح التكنولوجي لمفردات عینة الدراسة

  یبین األجھزة المساعدة في الدراسة عن بعد) 14(جدول رقم 

ة  ي الدراس اعدة ف زة المس األجھ
  عن بعد

  النسبة المئویة      التكرارات  

                55%  24                الحاسوب     

                 04%  02                التلفاز     

                 34%   15                الھاتف الذكي    

                 07%  03                التابلیت    

              100%  44                المجموع   
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من أجھزة الحاسوب تساعد  %55تبین لنا أن نسبة ) 14(من خالل معطیات الجدول رقم 

ا نسبة  م تلیھ ي ھي األخرى  %34في الدراسة عن بعد ، ث ذكي الت اتف ال زة الھ من أجھ

ى  مت عل ة قس بة المتبقی ین أن النس ي ح د ،ف ن بع ة ع ي الدراس ا ف اعد أیض  %07تس

  .لجھاز التلفاز %4لمستخدمي جھاز التابلیت في الدراسة عن بعد ،و 

ذكي أصبحت ضمن ضروریات  اتف ال زة  الحاسوب  الھ یشیر ھذا إلى أن كل من أجھ

  .المطالب األساسیة المساعدة في الدراسة عن بعد ، ولھا أھمیة كبیرة في حیاة الفرد

  صيابنة جھاز شخ/یبین امتالك لكل ابن) 15(جدول رقم 

  النسبة المئویة       التكرارات          االحتماالت      

 %41            19                نعم         

            58.7%  27                ال         

             100%  46                المجموع       

 

م  دول رق ات الج ن خالل معطی بة ) 15(م ى نس ا أن أعل ین لن وثین تب اء المبح تالك أبن ام

درت ب  از شخصي ،  %58.7لجھاز الشخصي ق دیھم جھ یس ل ذین ل ة ال ل فئ ي تمث والت

  .تمثل فئة الذین لدیھم جھاز شخصي في المنزل %41تقابلھا نسبة 
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  .یبین ھل الجو داخل المنزل مناسب للتعلم عن بعد ) 16(جدول رقم 

  النسبة المئویة        التكرارات         االحتماالت       

             43.5%  20               نعم         

                13%  06               ال         

            43.5%  20               أحیانا        

           100%  46               المجموع        

 
تعلم تبین لنا أن ) 16(من خالل معطیات الجدول رقم  وفر الجو المناسب لل أعلى نسبة لت

درت ب ال  %43.5عن بعد ألبناء المبحوثین ق ة االحتم ل فئ ي تمث م"والت وھي نسبة " نع

  . %13وقدرت ب " ال"،ثم تلیھا نسبة االحتمال " أحیانا"كبیرة ، وتعادلھا نسبة االحتمال 

دریس أ وفرون الجو المناسب لت زل ویشیر ھذا إلى أن أغلبیة المبحوثین ی ي المن ائھم ف بن

  .بنسبة كبیرة

  ابنتك في التحصیل الدراسي/یبین ھل االنترنت تساعد ابنك) 17(جدول رقم 

  النسبة المئویة      التكرارات                            االحتماالت      
            32.6%  15               نعم         

               8.7%  04               ال          
             58.7%  27               أحیانا        
              100%  46               المجموع       

 
م  دول رق ات الج ن خالل معطی اء ) 17(م ت أبن اعدة االنترن بة مس ى نس ا أن أعل ین لن تب

م "أحیانا"التي تمثل فئة االحتمال  %58.7المبحوثین في التحصیل الدراسي قدرت ب  ، ث
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ال  %32.6تلیھا نسبة  ة االحتم م"التي تمثل فئ درت ب " نع ة ق ي حین ان النسبة المتبقی ف

  ".ال" التي مثلت فئة االحتمال  8.7%

ي  ائھم ف اعد أبن ا تس ت أحیان رون أن االنترن وثین یعتب ة المبح ى أن أغلبی ذا إل یر ھ ویش

  .دام االنترنت كمصدر لجلب المعلومات أحیاناالدراسة ، وھذا یعني أن استخ

  

  یبین مدى تأثیر االنترنت على التحصیل الدراسي) 18(جدول رقم 

  النسبة المئویة         التكرارت         االحتماالت       
          71.7%  33             ایجابي      
          28.3%  13             سلبي      
          100%  46            المجموع     

  
م   دول رق ات الج الل معطی ن خ ى ) 18(م ت عل أثیر االنترن بة ت ى نس ا أن أعل ین لن تب

ال  %71.7التحصیل الدراسي قدرت ب  ة االحتم ل فئ ا"والتي تمث ا نسبة " ایجابی ، تقابلھ

  ".سلبیا" والتي تمثل فئة االحتمال     28.3%

ر  ت اث ذا  أن االنترن یر ھ ده ویش ا أك ذا م اء وھ ي لألبن ى التحصیل الدراس اب عل باإلیج

  .المبحوثین ، وھذا كون أن االنترنت مكتبة عمالقة لمن یرید التعلم من خاللھا

  
  
  

  یبین  فیما یتمثل التأثیر إذا كان ایجابي ) 19(جدول رقم 

  النسبة المئویة       التكرارات         االحتماالت       
م  ي الفھ ھولة ف ات الس ل الواجب وح

  المنزلیة
             05  %19            

             11%  03               الدراسة عن بعد
             26%  07               رفع المستوى التعلیمي و المعرفي

             37%  10               اكتساب المعلومات والمعارف
             07%  02               الحصول على عالمات ممتازة

           100%  27               المجموع
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ا ) 19(من خالل معطیات الجدول رقم  ت ایجابی أثیر االنترن ى لت ا أن النسبة األعل تبین لن

درت ب  بة  %37ق ا نس م تلیھ ارف ، ث ات والمع اب المعلوم ة اكتس ل فئ ي تمث  %26والت

ا  م تلیھ م  %19تمثل فئة رفع المستوى التعلیمي والمعرفي ، ث ي الفھ ة السھولة ف وھي فئ

ى  مت عل ة فقس بة المتبقی ین ان النس ي ح ة ، ف ات المنزلی ل الواجب ة  %11وح ول فئ ح

  . حول فئة الحصول على عالمات ممتازة %07الدراسة عن بعد ونسبة 

االنترنت لھا تأثیر ایجابي سواء العلمیة من المبحوثین یعتبرون أن  27ویشیر ھذا إلى أن 

ي  یلھم المدرس ین تحص ات لتحس تغالل المعلوم ائھم باس مح ألبن ا تس ة ، مم أو التثقیفی

  .والحصول على نتائج جیدة

  
  یبین استخدام األبناء مواقع تعلیمیة) 20(جدول رقم 

  النسبة المئویة       التكرارات         االحتماالت      
         43.5%  20             نعم          
          15.2%     07            ال          

          41.3%  19            أحیانا        
           100%  46            المجموع       

  
تبین لنا أن النسبة األعلى الستخدام أبناء المبحوثین ) 20(من خالل معطیات الجدول رقم 

والتي تمثل الفئة التي تستخدم ھذه المواقع بكثرة ، تقابلھا  %43.5قدرت ب مواقع تعلیمیة

ا نسبة  %41.3نسبة الفئة التي تستخدم ھذه المواقع التعلیمیة أحیانا بنسبة  ي حین تلیھ ، ف

  . %15.2الفئة التي ال تستخدم مواقع تعلیمیة والتي قدرت بنسبة ضعیفة ب

وثین یستخدمون مواقع تعلیمیة بنسبة كبیرة ، دون أن ویشیر ھذا إلى أن أغلبیة أبناء المبح

دروس ،  ذ من خالل الشرح المفصل لل ات للتالمی ننسى دور األستاذ في إیصال المعلوم
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تخدام  م االس ان حج ا ك ذ مھم ى التالمی النفع عل ود ب ة یع ع التعلیمی تخدام المواق ا أن اس كم

  .الدخول إلیھا ،واستخدامھا بكثرة لیس شرطا ، یكفي فقط التركیز أثناء

  یبین فیما تتمثل ھاتھ المواقع) 21(جدول رقم 

  النسبة المئویة      التكرارات        االحتماالت         
           55%  21              موقع الدراسة الجزائري

            19%  07              المنتدیات
            26%  17              أخرى 

          100%              38              المجموع
  

ة ) 21(من خالل معطیات الجدول رقم  ع التعلیمی ھ المواق ى لھات ا أن النسبة األعل ین لن تب

تمثل فئة  %26والتي تمثل فئة موقع الدراسة الجزائري ، ثم تلیھا نسبة   %55قدرت ب 

  . %19مواقع أخرى ، ثم تلیھا نسبة المنتدیات قدرت ب 

یر  ى أن یش ذا إل ع  38ھ ي موق ة  ف ة والمتمثل ع تعلیمی تخدمون مواق وثین یس ن المبح م

ع  ري ھو أول موق ع الدراسة الجزائ ي أن موق الدراسة الجزائري بنسبة كبیرة ،وھذا یعن

  .تعلیمي للدراسة في الجزائر یوفر جمیع الدروس لجمیع المواد وفي جمیع األطوار

  
  األبناء في تصفح ھاتھ المواقع یبین الوقت الذي یقضیھ) 22(جدول رقم 

  النسبة المئویة        التكرارات        االحتماالت     
                64.4%  29              اقل من ساعتین

                 26.7%  12              ساعتان
                   6.7%  03             ساعات 3-5

                   2.2%  01             ساعات 06أكثر من 
                  100%  45             المجموع

  
ذي یقضیھ ) 22(من خالل معطیات الجدول رقم  ت ال ى من الوق تبین لنا أن النسبة األعل

ل من ساعتین  %64.4أبناء المبحوثین قدرت ب  ت اق ي تقضي الوق والتي تمثل الفئة الت
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ي  %26.7نسبة في تصفح ھاتھ المواقع ،ثم تلیھا  وھي الفئة التي تقضي الوقت ساعتان ف

ابین  راوح م دة تت ت لم ي تقضي الوق ة الت تصفح ھاتھ المواقع ، في حین تقابلھا نسبة الفئ

ھ  %6.7ساعات بنسبة  03-05 ي تصفح ھات ت ف ي تقضي الوق ة الت ا نسبة الفئ م تلیھ ، ث

  . %2.2ساعات بنسبة ضعیفة قدرت ب  06المواقع أكثر من 

ع  یشیر ھ المواق ة استغالل ھات ي كیفی ة ف دیھم معرف اء المبحوثین ل ة أبن ى أن أغلبی ذا إل ھ

ي  التعلیمیة ، اي تخصیص وقت للمراجعة  وحل الواجبات المنزلیة المدرسیة ، وھذا یعن

  .أن تصفح المواقع التعلیمیة یساھم بشكل كبیر في الرفع من التحصیل الدراسي لألبناء

  
  مدى تأثیر المواقع التعلیمیة على فھم الدروسیبین ) 23(جدول رقم 

  النسبة المئویة       التكرارات         االحتماالت        
             37.8%  17              جید        
               11.1%  05              ضعیف       
               51.1%  23              متوسط       
                100%  45              المجموع       

  
ى ) 23( من خالل معطیات الجدول رقم  تبین لنا أن نسبة مدى تأثیر المواقع التعلیمیة عل

ة  %51.1فھم الدروس ألبناء المبحوثین قدرت ب ا نسبة فئ م تلیھ لفئة المدى المتوسط ، ث

  . %11.1، ثم تلیھا نسبة فئة الضعیف قدرت ب %37.8المدى الجید ب

ذه  یشیر ھذا إلى أن مدى تأثر ھاتھ المواقع على فھم الدروس كان بنسبة متوسطة كون ھ

المواقع تحتوي على كم ھائل من المعلومات التي ساعدت أصحاب فئة النسبة الجیدة على 

  .تحصیل جید نتائج جیدة
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  یبین استعمال ھاتھ المواقع لحل الواجبات المنزلیة) 24(جدول رقم 

  النسبة المئویة      التكرارات         االتاالحتم         
          30.4%  14              نعم             
           17.4%  08              ال          

             5.2%  24              أحیانا       
            100%  46              المجموع      

  
ع  )24(من خالل معطیات الجدول رقم  ھ المواق ى الستعمال ھات ا ان النسبة األعل تبین لن

درت ب  ال  %52.2لحل الواجبات المنزلیة ق ة االحتم ا " لفئ ة " أحیان ا نسبة فئ م تلیھ ، ث

  . %17.4ب" ال " ، ثم تلیھا نسبة االحتمال  %30.4بنسبة " نعم " االحتمال 

المواقع  تعینون ب وثین یس اء المبح ة أبن ى أن أغلبی ذا إل یر ھ ات یش ل الواجب ة لح التعلیمی

ي  ب الت ات والكت المنزلیة المدرسیة ، كون ھذه المواقع تحتوي على كم ھائل من المعلوم

  .تساعد التلمیذ على حل التمارین

م  دول رق ك) 25(ج ي البن توى الدراس ن المس ل تحس ین ھ ع /یب ك یرج ابنت

  استخدامھ لالنترنت
  النسبة المئویة      التكرارت       االحتماالت   

               13%  06          نعم    
             26.1%  12          ال    
             60.9%  28          ربما    
              100%  46          المجموع   
 

م  دول رق ات الج الل معطی ن خ توى ) 25(م ن المس ى لتحس بة األعل ا أن النس ین لن تب

والتي تمثل فئة  %60.9ألبناء المبحوثین  تعود إلى استخدام االنترنت قدرت ب الدراسي 

ة  %26.1ب " ال " ، ثم تلیھا نسبة الفئة " ربما " االحتمال  ، ثم تلیھا النسبة الضعیفة لفئ

  .%13ب " نعم " 
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اء لكن  ي تحسین المستوى الدراسي لألبن ت یساھم ف ى  أن استخدام االنترن یشیر ھذا إل

  .قلیلةبنسبة 

  یبین كیف واجھوا خبر إغالق المدارس في ظل ھذه األزمة ) 26(جدول رقم 

  النسبة المئویة      التكرارات        االحتماالت
            37%  17              عادي ومقبول          
             52%  24          محزن وصعب          

             11%  05     عدم تقبل   
           100%  46         المجموع  

  
م  ات الجدول رق ي ظل ) 26(من خالل معطی دارس ف ر إغالق الم ا ان نسبة خب ین لن تب

ذا  %52أزمة الوباء قدرت بنسبة  ي واجھت بصعوبة وحزن ھ ة الت التي تمثل نسبة الفئ

،  %37الخبر ، ثم تلیھا نسبة الفئة الذین واجھوا خبر عادي ومقبول بإغالق المدارس ب 

  .%11ثم تلیھا نسبة الفئة التي لم تتقبل ھذا الخبر إطالقا بنسبة 

ر صعب و  ائالت خب بعض الع اء ل ة الوب یشیر ھذا أن خبر إغالق المدارس في ظل أزم

ة  ات الالزم ة واإلمكانی روف المالئم وفیر الظ دم  ت ي ع ذا یعن ھ ، وھ دم تقبل زن وع مح

  .للدراسة في المنزل

م  دول رق ف  ) 27(ج ین كی ة یب تكمال الدراس ة باس رار وزارة التربی وا بق رحب

  عبر موقع دیوان التعلیم والتكوین
  النسبة المئویة        التكرارات        االحتماالت    

               70%  32                قرار مقبول
               30%  14                قرار غیر مقبول      
             100%  46                المجموع      
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م  ة ) 27( من خالل معطیات الجدول رق رار وزارة التربی ب بق ا أن نسبة الترحی ین لن تب

درت ب  وین ق یم والتك وان التعل ،  %70القاضي باستكمال الموسم الدراسي عبر موقع دی

درت ب  رار ق ذا الق ة بھ ر المقبول ة الغی ا نسبة الفئ القرار ، أم ة ب ة المقبول وھي نسبة الفئ

30% .  

یشیر ھذا إلى أن أغلبیة المبحوثین رحبوا بقرار وزارة التربیة حول الدراسة عبر الموقع 

ات  ى اإلمكانی وفرھم عل دم  ت وثین لع بعض المبح ھ ل ب ب ر مرح ت غی س الوق ي نف ، وف

  .راسة عن بعدالالزمة للد

  یبین ما رأیھم في التعلیم عن بعد) 28(جدول رقم 

  النسبة المئویة       التكرارات        االحتماالت     
             23%  10          جید        

              59%  26          غیر كافي      
              18%  08          غیر ناجح     

            100%  46          المجموع       
  

تبین لنا أن نسبة آراء المبحوثین في التعلیم عن بعد ) 28(من خالل معطیات الجدول رقم 

د بنسبة  %59قدرت ب  م  %23وھي نسبة الفئة الغیر كافي ، ثم تلیھا نسبة الفئة الجی ، ث

  . %18تلیھا نسبة الفئة غیر ناجح بنسبة 

عن بعد غیر كافیة لبعض المبحوثین ، وھذا یعني أن معظم یشیر ھذا إلى أن نسبة التعلیم 

األولیاء لم یتقبلوا ھذه التجربة ،ویعود ھذا بسبب عدم توفرھم ألبسط المعدات والتقنیات ، 

  .فالشاشة لن تعوض المعلم
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م  ات ) 29(جدول رق دروس والواجب دیم ال اء تق ائھم أثن اء أبن ة األولی ین متابع یب

  نتالمنزلیة عبر االنتر
  النسبة المئویة      التكرارات      االحتماالت    

            45.7%  21          نعم      
              6.5%  03          ال       
            47.8%  22          أحیانا      
           100%  46         المجموع     

  
دیم تبین لنا أن ) 29(من خالل معطیات الجدول رقم  اء تق نسبة متابعة أبناء المبحوثین أثن

درت ب  ال  %47.8الدروس والواجبات المنزلیة عبر االنترنت ق ة االحتم ل فئ ي تمث والت

ال  %45.7ب" نعم " ، ثم تلیھا نسبة فئة االحتمال " أحیانا" " ال"، وتلیھا نسبة فئة االحتم

  . %6.5ب

دیم اء تق اء أثن ة األبن بة متابع ى أن نس ذا إل یر ھ ر  یش ة عب ات المنزلی دروس والواجب ال

یریة  ات مص ھادة امتحان ى ش ین عل اء مقبل یما أن األبن جعھ الس ا نش ذا م ت ،وھ االنترن

  .لالنتقال إلى مراحل الطور السنوي 

یم ) 30(جدول رقم  ذا التعل ك نحو ھ ة أبنائ یبین ھل تواجھ صعوبات أثناء متابع

  عن بعد
  النسبة المئویة      التكرارات       االحتماالت       
         41.3%  19           نعم      
          15.2%  07           ال      
         43.5%  20           أحیانا     
          100%   46           المجموع     

  
م  دول رق ات الج الل معطی ن خ ا ) 30(م ي یواجھونھ عوبات الت بة الص ا أن نس ین لن تب

ة  %43.5إثناء متابعة أبنائھم نحو تجربة التعلیم عن بعد قدرت باألولیاء  ل فئ ي تمث والت
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ال " أحیانا " االحتمال  ة االحتم م " ، ثم تلیھا نسبة فئ ة " نع ة لفئ ا " بنسبة متقارب " أحیان

  . %15.2بنسبة قلیلة قدرت ب " ال " ، ثم تلیھا نسبة فئة االحتمال  %41.3ب

یم یشیر ھذا أن أغلبیة  ة التعل المبحوثین یواجھون صعوبات أثناء متابعة أبنائھم نحو تجرب

عن بعد وھذا راجع إلى قلة الخبرة في التدریس وعدم توفیر اإلمكانیات وتھیئة الظروف 

  .المناسبة لألبناء داخل المنزل

  

  .یبین الصعوبات  إذا كانت ) 31(جدول رقم 

  ئویةالنسبة الم     التكرارات      االحتماالت    
دم  م وع ي الفھ عوبة ف ص

  التركیز
             19  %51                

                 16%  06               ضیق الوقت
                 22%  08               ضعف االنترنت

                 06%  02               عدم توفر األجھزة
                 05%  02               الجو في المنزل غیر مناسب

              100%  37               المجموع
  

م  ة ) 31( من خالل معطیات الجدول رق اء المتابع رة إثن اك صعوبات كثی ا أن ھن ین لن تب

والتي تمثل فئة الصعوبة في  %51نحو تجربة التعلیم عن بعد حیث قدرت أعلى نسبة ب 

ة ضیق  %22الفھم وعدم التركیز ، ثم تلیھا نسبة فئة ضعف االنترنت ب ا نسبة فئ ، تلیھ

، ثم تلیھا فئة الجو  %06، ثم تلیھا نسبة فئة عدم توافر األجھزة ب %16الوقت قدرت ب

  . %05في المنزل غیر مناسب ب

عوبات أ ون ص وثین یواجھ ة المبح ذا أن أغلبی یر ھ ر یش یا عب ائھم دراس ة أبن اء متابع ثن

ت ، وضیق  ذالك ضعف االنترن ز ،وك االنترنت ، أھمھا الصعوبة في الفھم وعدم التركی
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ا من  ا فیھ ل م الوقت سواء للعمال أو غیر العمال ، دون أن ننسى عدم توافر األجھزة بك

ت برامج ، وعدم وجود بیئة مناسبة في المنزل ، وھذا یعني أن التعلیم عن بعد ك حل مؤق

ابرز صعوبات في المجتمع الجزائري عجز عنھا أغلبیة األسر وفشلھا نحو ھاتھ التجربة 

  .خالل أزمة ھذا الوباء

یم  : )32(جدول رقم  یبین ھل تتواصل المدرسة مع األولیاء لتوجیھ عملیة التعل

  عن بعد
  النسبة المئویة       التكرارات        االحتماالت      

           15.2%  07             نعم           
            60.9%  28             ال            

            23.9%  11             أحیانا         
             100%  46             المجموع       

  
م  ع ) 32(من خالل معطیات الجدول رق ى لتواصل المدرسة م ا أن النسبة األعل ین لن تب

والتي تمثل فئة الذین ال تتواصل  %60.9لتوجیھ عملیة التعلیم عن بعد قدرت ب األولیاء 

ھ ب  م للتوجی ا تتواصل معھ ة أحیان ا نسبة فئ م تلیھ ا  %23.9معھم المدرسة ، ث م تلیھ ، ث

د لكن بنسبة  %15.2نسبة  یم عن بع ھ التعل م المدرسة لتوجی وھي فئة التي تتواصل معھ

  .قلیلة جدا

د ،  یشیر ھذا أن أغلبیة المبحوثین ال تتواصل معھم المدرسة لتوجیھ عملیة التعلیم عن بع

یم عن  ذھا بمباشرة التعل اء تالمی ع أولی وھذا یعني أن المدارس في الجزائر ال تتواصل م

بعد  واستعدادھم لھذه الظروف من خالل توفر التكنولوجیا واألدوات الخاصة التي تساعد 

  .يفي عملیة التعلیم عن بعد بشكل یوم
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م  ر  :)33(جدول رق رة الحج د خالل فت یم عن بع ة التعل ین نسبة نجاح عملی یب

  المنزلي
  النسبة المئویة        التكرارات       االحتماالت     

                 09%  04            جیدة         
                  41%  19            متوسطة        
                  50%  23            ضئیلة        
                100%  46            المجموع        

   
رة ) 33(من خالل معطیات الجدول رقم  د خالل فت تبین لنا أن نسبة نجاح التعلیم عن بع

حیث  %41جدا ، ثم تلیھا نسبة " ضئیلة"والتي مثلت فئة  %50الحجر المنزلي قدرت ب 

  ".جیدة"والتي مثلت فئة االحتمال  %9، في حین تلیھا نسبة "متوسطة "مثلت فئة 

یشیر ھذا أن نسبة نجاح التعلیم عن بعد في الجزائر خالل فترة الحجر المنزلي أثناء وباء 

ب  لة حس ة فاش د تجرب یم عن بع ة التعل ي أن تجرب ذا یعن دا ، وھ ئیلة ج بة ض ا نس كورون

  .ھذا راجع لعدم تأھیل الجزائر مسبقا لھاتھ التجربةالمعطیات المتوفرة ، و
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  :النتائج العامة للدراسة 

  :نستطیع من ھذه الدراسة أن نلخص أھم النتائج التي توصلنا إلیھا  -

  56.5توصلت نتائج الدراسة أن االنترنت متوفرة في المنزل بنسبة%  

  64.6المنزل ضعیفة بنسبة أكدت نتائج الدراسة أن االنترنت في%  

  وفرة ة المت زة االلكترونی أظھرت نتائج الدراسة أن جھاز الھاتف الذكي من بین األجھ

  %43في المنزل بنسبة 

  ي ي تساعد ف ة الت زة االلكترونی بینت نتائج الدراسة أن جھاز الحاسوب من بین األجھ

  %55الدراسة عن بعد بنسبة 

  ن اك م ة أن ھن ائج الدراس دت نت بة أك وثین بنس اء المبح ي ألبن از شخص ون جھ یمتلك

41%  

  43.5أظھرت نتائج الدراسة الجو المالئم داخل المنزل للتعلم عن بعد بنسبة%  

  توصلت نتائج الدراسة أن االنترنت أحیانا تساعد األبناء في التحصیل الدراسي بنسبة

58.7%  

 71.7ل الدراسي بنسبة بینت نتائج الدراسة األثر االیجابي لالنترنت على التحصی%  

  ارف ات و المع ي اكتساب المعلوم ل ف أكدت نتائج الدراسة التأثیر االیجابي الذي یتمث

  %37بنسبة 

  43.5أظھرت نتائج الدراسة أن أبناء المبحوثین یستخدمون مواقع تعلیمیة بنسبة%  

 ، اء المبحوثین ي یستخدمونھا أبن دون ان  بینت نتائج الدراسة المواقع التعلیمیة الت یؤك

  %55موقع الدراسة الجزائري ھو األكثر تداوال بنسبة 

  بینت نتائج الدراسة الساعات التي یقضیھا أبناء المبحوثین في تصفح المواقع التعلیمیة

  %64.4اقل من ساعتین بنسبة 

  بة دروس بنس م ال ى فھ ط عل ة متوس ع التعلیمی أثیر المواق ة أن ت ائج الدراس دت نت أك

51.1%  
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 ات أظھرت ن ي حل الواجب ع ف ھ المواق تائج الدراسة أن أبناء المبحوثین یستعملون ھات

  %30.4المنزلیة بنسبة 

  ا یرجع استخدامھ بینت نتائج الدراسة تحسن المستوى الدراسي ألبناء المبحوثین ربم

  %60.9لالنترنت بنسبة 

 ا خ اء الكورون ة وب ل أزم ي ظ دراس  ف الق الم ر إغ ة أن خب ائج الدراس دت نت ر أك ب

  %52محزن وصعب بنسبة 

  وان ع دی ر موق بینت نتائج الدراسة قرار وزارة التربیة باستكمال الموسم الدراسي عب

  %70التعلیم والتكوین مقبول بنسبة 

 59أظھرت نتائج الدراسة أن التعلیم عن بعد غیر كافي بنسبة%  

  اء ائھم أثن ابعون أبن ا یت ا م اء أحیان ائج الدراسة أن األولی دروس توصلت نت دیمھم لل تق

  %47.8والواجبات المنزلیة عبر االنترنت بنسبة 

  توصلت نتائج الدراسة أن األولیاء یواجھون صعوبات أثناء متابعة أبنائھم نحو تجربة

  %43.5التعلیم عن بعد بنسبة 

  ة في صعوبة اء األمور والمتمثل ي تواجھ أولی بینت نتائج الدراسة أھم الصعوبات الت

  %51تركیز نحو تجربة التعلیم عن بعد بنسبة الفھم و عدم ال

  توصلت نتائج الدراسة أن المدرسة ال تتواصل مع أولیاء األمور لتوجیھھم نحو عملیة

  %70التعلیم عن بعد بنسبة 

  أكدت نتائج الدراسة نسبة التعلیم عن بعد خالل فترة الحجر المنزلي ضئیلة جدا بنسبة

50% 
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لقد تبین لنا من خالل دراستنا ھذه بجانبیھا النظري و التطبیقي دور و أھمیة 

االنترنت في التدعیم الدراسي داخل األسرة ، و لم یعد ھناك أي خالف على 

الكثیرة و المتنوعة ف مختلف المیادین ، سواء ذلك ، وذلك من خالل فوائدھا 

في میادین التسلیة و الترفیھ و الدردشة ، فھي أیضا مفیدة في میادین التعلیم و 

التعلم ، و ھذا ما تطرقنا إلیھ في دراستنا في ظل الحجر الصحي المنزلي ، 

ء نحو بسبب تفشي وباء الكورونا ، و ھذا ما دفع بالتالمیذ و أولیائھم إلى اللجو

  .تجربة التعلیم عن بعد ، باعتبارھا احدث تكنولوجیا في العالم

ع  ارھا الواس الل انتش ن خ ع م اق واس ى نط ھا عل ت نفس ت فرض فاالنترن

ل  ھ أن لك ب أن نعرف ا یج ة ، و م ي خاص الم العرب ة و الع الم عام ي الع ف

لبیة  ت آم س ة كان ا ایجابی ات و أفرادھ ى المجتمع ار عل ة أث ة حدیث تكنولوجی

ادرین  ،و ون ق ال ، و نك ذا المج ي ھ ادرة ف ام المب ذ زم ا أن نأخ ذلك علین ل

مى  ع المس الم الشاس ذا الع ي ھ ا ف ھ أبنائن ى توجی ت " عل ع " االنترن و وض

دى  ة  م ذلك لمعرف ت ، و ك ا لالنترن تخدام أبنائن ى اس ة عل وانین آمن ق

ن  دا ع دھم بعی ا یفی تغاللھا  فیم ى اس جیعھم عل ا و تش تفادتھم منھ اس

لبی ع س املھم م ي تع لیما ف ا س ا تربوی وجھھم توجیھ ذلك ت اتھا ، و ك

ت  تخدامھم لالنترن اء  اس رافقتھم  أثن الل م ن خ ك م ت ، وذل االنترن

رة  ذه األخی راقبتھم ، الن ھ ت " وم ى " االنترن ول عل رة للحص مختص

توى  ن المس ع م ي الرف اعد ف د تس ا ق ز ، مم ت وجی ي وق ات ف المعلوم

  . ي لكل المتعلمینالتعلیمي و التحصیل الدراس
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  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
  مستغانم –جامعة عبد الحمید ابن بادیس 

  كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة
  قسم العلوم االجتماعیة

                             
  اجتماع اتصالتخصص علم 

  ثانیة ماستر: مستوى 
  

  :استمارة استبیان حول
  
  
  

                        
 

ى حضرتكم  دم ال في إطار علمي یندرج ضمن نیل شھادة الماستر في علم اجتماع اتصال ، نتق
التي تخص الموضوع باعتباركم الشخص القادر على مساعدتنا من اجل الوصول بھذه األسئلة 

  إلى الحقیقة العلمیة  ، و شكرا 

 

 

مصطفى : األستاذ المشرف                                     بلقاسم سمیحة         : الطالبة
 راجعي

 

      

 االنترنت و التدعیم الدراسي داخل األسرة
-نموذج  –المراجعة قبل االمتحان   
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