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 اإلىداء

 

عليا بنعمة العقل وجعلني من أىل العلم ورافعي رايتو،لكل بداية نهاية  احمد اهلل واشكره انو من  
وىذه نهاية مرحلة العمر الدراسي،تكللت إنجاز ىذا العمل الذي افتخر أن أقدمو إلى من كان 

 لي قنديال ينير سبلي وسندا يقوي عزيمتي ومثال أقتدي بو في حياتي "أبي".

التي جعلت الجنة تحت أقدامها وكانت رمز للتضحية والعطاء الى الصدر الحنون الذي  إلى
".أمييعطي دون مقابل "  

و"محمد"و"الحاج "المداني" األعزاء إخوتيقرة عيني وسندي طوال مشواري الدراسي  إلى
وصارة. فايزة  أختيوابنتا  أيمن أختيمحمد"و"وابن   

زوليحة،خضرة،خديجة،فاطمة،زوبيدة،والى كل أزواجهن،كما ال إلى كل أخواتي حبيبتي نوال،
أنسى زوجتي أخي دنيا ، إلى برعم العائلة وقرة عيني حبيبي الصغير، أيمن عبد القادر، إلى من 
شاطرتني عناء ىذا البحث زميلتي بوغاري ىوارية، إلى جميع األصدقاء والصديقات، سوىيلة ـ 

ة، محمد أمين، ابراىيم ، منور.ىجيرة، عربية، فتيحة، خديجة، نوري  

 إلى كل من عرفني و جمعني بهم الدىر وكل األقارب واألصدقاء.



 اإلهداء

غلى  أعز الناس على قليب و أ إىلهدي مثرة جهدي أ 

دهم.أوحيي  اإلميان:سندس نور أبنائيكنز يف حيايت   

شريك حيايت وسندي يف  يف عقلي نور املعرفة، وأنارالذي مهد يل طريق الدراسة والعلم  إىل

 السراء والضراء :زوجي فريد.

 وأدامهماهلل من اجلهم وباركهم  أكرمناالذين  والغالينياملنبع الذي ال ينقطع حبا وحنانا  إىل

ويسام(.-زهية-محدأ-)حممدإخويت، أيب،أميعائليت بوهران : لنا  

:)والدي زوجي،وعائشة(.عائليت الثانية بالشلف إىل  

(.وصابرة نعيمة-خبتة-حورية-وىل صديقايت:)كرمية   

ريج.أوسلسبيل ،راشة و  أيوب إىل  



 كلمة شكر

 

ومشلو بامتنانو فارشد  بإحسانو الوجود ابتدأواحلمد اهلل الذي  اهلل باسم
لو حسن اذلادية والسداد وحسن أونس فنشكره شكرا عظيما، ويسر ووفق،

اهلل، أرسلواخلامتة،والصالة والسالم على سيدنا ونبينا  فكان النعمة ادلسداة  
.أمجعني،فصلى اهلل عليو وعلى الو وصحبو وأخرتنالنا والقدوة لنا يف ديننا   

كل من كان لو يد العون يف ىذا البحث،  إىلنتقدم بالشكر   األستاذة إىل 
 على ىذا العمل. باإلشراف أكرمتنا اليت "زرهوني فايزة اسعدادلؤطرة "

الذين  حمداوي ومداني األستاذقسم علم االجتماع خاصة  أساتذةوكل 
كل من قدم لنا   إىلالقيمة.  وإرشاداهتم مل يبخلوا علينا بنصائحهم،

خص منهم مدير الثانوية)بوعلقة عبد القادر(ومستشار الرتبية أ ادلساعدة،
نيابة عين وتقدمي العطف  أوالديبرعاية  من قاموا  إىل.شليح ميلود

ادلسار وتشجيعهم ادلستمر.  إمتامواحلنان ذلم ودعمهم الدائم لنا يف   

معنوية فجزاىم اهلل  أوواىل كل من قدم لنا يد ادلساعدة سواء كانت مادية 
 عنا كل خري وشكر.
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مةكالسَتضلوالتطورأبأمالتنميةذلذايعتربالنظاـالًتبوممبثابةركيزةرئيسيةللنهوضأساسالًتبيةإف
االقتصاديةمنها...اخل.أكيفشىتاجملاالتاالجتماعية

كيدفعأك التنمية يساىميفىذه البشرمالذمالإىلىمعنصر العنصر ىو يفالتكنولوجيا التقدـ
)اآللة(.أخرزللوإحالؿديكناالستغناءعنوكالحىتتعويضو

يفادلؤسساتالًتبويةكىذهبطريقةرمسيةليكوففعاالشجيعوكحتفيزهيتطلباالىتماـبالفردكتفلهذا
كلةعنرعايتوباعتبارهؤمواىبوكتنميةقدراتوكادلسانطالقامنادلؤسسةاليتكلدفيهااألسرةفهيالبدايةلصقل

.فهي يعتمدعلىاألخر الفرديفمرحلة األكىلاليتبذلككىيعاملحاسميفتكوينشخصية اجلماعة
،يتلقىفيهاالطفلالكثَتمنالعاداتكاألخالؽاليتتسوديفرلتمعوكمايصاحبومنتعليمكتأديبكاحًتاـ

مزكدابقدرىوجاىزالاللتحاؽبادلدرسةاجتماعييساىمبشكلفعاؿيفجعلالفرد.كنسقانظامكىي
الفتقربادلسافةالًتبويةادلدرسةمعتربيةمنزليةاليتيكوفذلاتأثَتفعاؿمنالثقافةيفاألسرةلتؤىلوعايل

ويرمهاراتادلتعلم.علىالًتبيةادلدرسية.فينضمبطريقةرمسيةيفادلؤسسةالتعليميةلتنميةكتط
للوظائفاليتيؤديهامثلنقلثقافةاجملتمعكاختياراألطفاؿمننظرالةمهمةسأالنظاـالتعليميمك

 لكلسلتلفالفئاتذاتمستوياتكقدراتمتباينة أساسية كظيفة كىذه كتعليمهم كتدريبهم تكوينهم مث
مؤىلةلتسيَتالشؤكفاخلاصةالعامةيفإمداداجملتمعبفئاتبالتايل،كاألنساؽالًتبويةيفاجملتمعاتاحلديثة

مهندسوف.حرفيوفانثربولوجيوف...أطباء.يفختصصاتسلتلفةسياسيوف.سلتلفاجملاالت
ذل ينظرأصبحذا إىلال كخدمة التعليمية العملية كرائوبشرماستثمارأصبحتكإمنا من يرجى

مراعاةمركزافإىليوجوادلختصوفيفالًتبيةمثلأفالبدككاالجتماعية،ادلسامهةيفحتقيقالتنميةاالقتصادية
 كالنظر إىلدتويلو األحسنسلرجاتو ضلو كتطويرىا التعليمية العملية حتديد على ادلؤثرة العوامل إمهاؿ دكف

ال دليلعلىاذلدر فهذا االجتماعية التعليمييعاينمنضعفيفالكفاية يكوفالنظاـ يفًتبوم."كعندما
التعليمي". منغياب1النظاـ يتضمنو إىلنقصالتحصيلككما إضافة للتالميذكرسوهبمكتسرهبم متكرر

بلإهناءادلرحلةالتعليميةككلهاق.كالتسربيؤدمبوإىلترؾادلدرسةإعادةالسنةالرسوبيؤدمبالتلميذارتفاع
 مشكالتتربوية الًتبوية دتسادلنظومة بينهامتداخلةتكوف فيما ادلطاؼإىل.كمتشابكة هناية كتؤدميف

                                       
كسبلتفعيلو")رسالةماجستَت،دكراإلدارةادلدرسيةيفادلدارسالثانويةللبناتيفمواجهةظاىرةالتسربالدراسي"زلمدفؤادسعيدأبوعسكر،1

.3.ص(،2009غزة.
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مبثابة ىي التعليمية كالعملية ادلخرجات. كأممدخالت،إضعاؼ علىخلل بالسلب سيؤثر يصيبهما
حلقهباتسربإذاظاىرةغيابالتلميذخطراف،بلدألمادلخرجاتاليتىيقاعدةرئيسيةيفعمليةالتنمية

ائقاأماـالتقدـالذميريدهاجملتمعكيفاألخَتيصبحىؤالءاألفرادحيتلوفكالذميقفعرسوبأكمدرسي
ناتاكمكادكارأ إىلنقصادلهاراتالعقلية راجع كىذا بالكفاءة تتسم كال ىامشية بل بسيطة اجتماعية

غَتفعاؿكدكف)الدكنية(أمالفردحيسنفسومنفعةباالاإلنتاجيةكالشعورعدـك.كاألدائيةذلؤالءاألفراد
يرل لعددكبَتأرمستول،اليؤثركاليتأثركاليؤدمدكره.كما كسوفأفاإلنسافيتعرضأثناءدكرةحياتو

ادلؤسساتاالجتماعيةادلختلفة.وتفرضهاعلي.ةكمتالحقمنالضغوطاالجتماعي
السومإذأفىويةكيتوجبعليوحلىذهاألزماتاليتتواجهوبطريقةاجيابيةحىتيستمريفتطوره

1الفردالشخصيةتنمومنخالؿسلسلةمنأزماتمنوالنفسيةاالجتماعية.
علىإنشاءكقدرتوإفالعمليةالتعليميةتسعىإىلتكوينالفردحبيثيكوفقادراعلىكسبعيشو

احلديثة.ة،أسر التكنولوجيا علىالعاملكمواكبة جزإذكتفتحو التعليمية مناجملتمعيتجزأالاءتعترب:"العملية
 تنشئ اليت العملية ةالقدراإلنساف،كىي تسيَت كتنفيذأمورعلى التنمية كخطط االجتماعي التقدـ قيادة

2مشركعاهتا".
إالبنجاحكالتعترب ناجحةكفعالية التعليمية كمقرراتالفاعلة)ادلعلم.ادلتعلم.ادلنهجاألطراؼالعملية

ادلتعلم)التلميذ(كالتفاعليتطلباحلضورأكاليتيؤديهاكلطرؼادلدرسكاراألددراسية.(فيهامنخالؿ
كاالنضباطمثادلشاركةكالنقاشكاحلوار...اخل.كادلواظبة

الفغيابالتالميذيؤثرعليهمكيفألطراؼاحدأبلوغىدفهايفغياباألخَتةكالتستطيعىذه
بالدرجةاألكىل،ألنوطرؼمهمذلمألتحصيليرفعادلستولإىلنفسالوقتعلىالعمليةالتعليميةاليتتسعى

كفعاؿفيها.
ادلتعلمُتعنمتابعةرقلةكاليتتتجلىيفعكظاىرةالغيابىيمشكلةتربويةتواجوادلنظومةالًتبوية

أخرلكيولدحباالتكاؿنواحيتدديكتأثَتىا،الضياعةإذتضعمستقبلاألجياؿيفدركسهمفهيخطَت

                                       
جامعةمستغاًل_–24/11/2016.يـوبوجحفة:التنشئةاالجتماعيةمنإلقاءاألستاذة.بعنوافزلاضرةنقالعن1

2http://marocsociologie 09/12/2016  يـو

http://marocsociologie/
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كعمالة كاإلدماف السرقة كانتشار كاالضلراؼ سلاطر من عنها ينجم كما  كالمباالة كاإلمهاؿ الغَت على
األطفاؿ...

ذفالجيبإغفاؿكادلوضوعاألكثرخطورةىوظاىرةالتسربادلدرسيالتصالوبظاىرةغيابالتالمي
ادلسكوتعليهامنقبلاجلميع)األسرة.ادلدرسة(الغياباتكإمهاؿىذهالعالقةبينهماالرمباأدلالتكراريف

إىلتسربالتالميذ.
كمتهاكنايفأدائهاجيدنفسوتاركالدركسوأفعوضاكرلتهدافعاالأفيكوفادلتعلمعلىجيبإذف

.الضريعالدراسيإىلالفشلذلكحىتاليقوده
ظاىرتعد ة كمعرفة باحثُتجيبالتطرؽذلا باعتبارنا ،كضلن مرغوبفيها غَت أىمغيابالتالميذ

االجتماعيُتكعلماءالنفسكالًتبيةالعواملاليتتسببيفانتشارىابلالبدأفتدرسمنقبلكلادلختصُت
للخركجبإسًتاجتيةبغيةاحلدمنىذهالظاىرة.

ا كتفشي عنها كالتقصي البحث يستدعي التعليمية ادلؤسسات يف ادلراحلألهنالغياب كل دتس
 يفالتعليمية يهمنا الذم كالوسط كبارتفاع فيو دتتد كاليت الثانوم البحث مليئةىذا كىي ادلراىقة مرحلة

يقوؿ الفردكما ةتغَتيفاالنتماءفًتألهنا:"مليئةبادلشكالتإهناتفُتبادلشكالتكبدايةظهورىايفحياة
1للجماعة..."

كىذاما،ألهنميتحولوفمنكوهنمتابعُتإىلمعتمدينعلىالذاتيفاختاذقراراهتمكدتتعهمباحلرية
جيعلمنهمعرضةللمشاكلمنهاالغيابادلدرسيكالتأخريفاللحاؽبالقسمالدراسي.

كادلدرسةاألسرةالعواملادلسببةذلذهالظاىرةكىلأىمإىلعرؼتالذلذاالبحثىواألساسيكاذلدؼ
تعزيزكتُتادلؤسستُتاانعداـالتواصلكالتعاكفبُتىإىلكىلغيابالتالميذراجعمسؤكلةعنىذاالغياب

.الدراساتالناشطةيفىذااجملاؿكتكوينموسوعةعلمية
غيابالتالميذيفادلؤسسة إىلتفشيظاىرة التعرؼعلىالعواملادلؤدية األساسيىو كموضوعنا

.التعليمية)الثانوية(

                                       
.51،ص(2008،،داراحلامدعماف،األردف.).1طرؤيةجديدة،:عبداللطيفحسنفرج،التعليمالثانوم1
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إىلقسمُت:اجلانبالنظرمكاجلانبادليداين.حبثناكلقدقسمنا
افيوتناكلنبعنوافاألسرة:حيتومثالثفصوؿ:الفصلاألكؿالنظرمفانوفيماخيصاجلانباألكؿ

مباحث ك:ادلبحثاألكؿأربعة تعريفاألسرة الثاين كادلبحث الثالثخصائصها ادلبحث أشكاذلا دكرىامث
.األسرةالًتبوميفتربيةاألطفاؿكأخَتاكظائف

مكوناهتاادلبحثالثاينتعريفادلدرسةكادلبحثاألكؿبعنوافادلدرسةحيتومعلى:أـالفصلالثاين
الًتبوميفتنشئةالطفلادلبحثالثالثكخصائصها ادلبحثدكرىا مثادلبحثالرابعكظائفادلدرسةكأخَتا

.اخلامسأمهيةالتواصلبُتاألسرةكادلدرسة
الثالث الفصل على:أما األخر ىو حيتوم الثانوية الغيابكادلرحلة تعريفادلبحثاألكؿبعنواف

تعريفادلبحثاخلامسسلاطرهكادلبحثالرابعكأسبابوبحثالثالثادلكالغيابأنواعادلبحثالثاينكالغياب
التعليمالثانوم.كأىداؼادلرحلةالثانوية

ادليداين الثاين ميدانية:كاجلانب دراسة عن عبارة عنلفهو ادلتغيبوف التعليميةلتالميذ ادلؤسسات
( القادر–ثانوية عبد زلمود-بوعلقة الشهيد -حي اجلَت الرابع.(كىراف–بئر الفصل يف دتثلت اليت كىي

األكؿالظرؼمباحث:ادلبحثأربعبعنواف:عواملتفشيظاىرةالغيابيفادلؤسساتالتعليميةكالذمحيتوم
تفشي عوامل أصحاباخلربة.كادلبحثالثاين كأسبابالغيابحسبرأم التعليمية ادلؤسسة يف الداخلية

التعليمية.كالذمحيتومادلطلباألكؿبعنوافدكرالعواملاألسريةيفغيابظاىرةغيابالتالميذعنادلؤسسة
الدكاـ عن التالميذ بعوامل ادلدرسية العوامل عالقة الثاين التعليمية،كادلطلب ادلؤسسة عن التالميذ
ادلؤسسة عن التالميذ غياب على كتأثريهما الرفاؽ رتاعة االجتماعي احمليط الثالث ادلدرسي،كادلطلب

كادلبحثالتعليمية.قمادلبحثالثالثبعنوافأمهيةالتواصلكالذميضمثالثمباحث،ادلبحثتعريفالتواصل
الثاينعالقةاألسرةبادلدرسة،كادلبحثالثالثالتواصلبُتاألسرةكادلدرسة.مثادلبحثالرابعبعنوافتوزيعغياب

التالميذيفادلؤسسةالتعليميةحسباجلنس.
 السابقة:الدراسات  

أجريتفهناؾمنالدراساتادلشاهبةلبحثناكىناؾاليتمنخالؿدراستناألىمالدراساتاليتسبقك
نو.شلاىيسلتلفةع

 فالدراسات المشابهة:
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 :محمد سليمان فضيلة عرفات-الدراسة األولى- 
أسبابالغيابلدلطلبةادلرحلةاإلعداديةكعالقتهابالتحصيلالدراسي.

اإل كالتايل:ككاف شكالية ادلوصل مدينة يف اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدل الغياب كعالقتهاأسباب
بالتحصيلالدراسي؟.

ككجدتالدراساتإف(school Refsal)خيتلطالغيابعنادلدرسةأحيانامبصطلحرفضادلدرسة
ضلوادلدرسةكضلومدرسهمكزمالئهم اجيابية ينزعوفإىلاحلضورإىلادلدرسةالطلبةذكماالجتاىاتاألكثر

مبعدالتطبية.
ايتوف كجد إفكما الطالبمبدرسيو للغياباضطرابعالقة العواملادلسببة يعدمنأكثر كرفاقو

ادلفرطعنادلدرسة.
بأكملها.كماإفالصفالدراسييعدمعماليصاغفيوالسلوؾمثالشخصية

يفمرحلةادلراىقةكيعدكففئةاجتماعيةجديرةعلىكىماإلعداديةىذاالبحثمشلطلبةادلرحلةإف
إهنم أساس الًتبومكالتعليمييفإجراء إفادلستقبل.قادة لتشخيصالواقع جيدة مثلالدراساتيعدبداية

تساعدادلخططُتكمتخذمالقرارعلىاختاذاإلجراءاتصورةكاضحةإعطاء إىلكصوالاإلعداديةادلدارس
غيَتالعملالتعليميكالًتبوم.الصائبةمنت

اإلنساففمندكفاألساسطلبةذكممواصفاتمالئمةترفقاخلططالًتبويةبالعنصرإعدادمناجل
يرتكزافباألساسعلىمستولاإلعدادكنوعوالذميصلإليواألفرادماديةفالتنميةكالتقدـأيةالديكنحتقيق

يفاجملتمع.
:تعقيب

الدراسةعلىأىماألسبابادلؤديةللغيابكأثارهعلىالتحصيلالدراسي.إذفكقفتىذه
لكنأمهلتاقًتاحاحللوؿ.

 :سالم عقل الصرايرة-الدراسة الثانية- 
ىدفت:ظاهرة الغياب لطالب مدرسة الهاشمية الثانوية عن الدوام المدرسي )الصف السادس االبتدائي(

كادلقابالتاإلحصائي األسلوبىذهالدراسةإىلمعرفةأسبابالغيابكإجياداحللوؿادلناسبةكىذاباستخداـ
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الوقوؼعنداألسبابادلوجبةللغيابكادلقارنةاألمور كأكلياءادليدانيةكادلراجعاتمعادلديركادلرشدكالطالب
.كادلعلملألسرةعلىحتصيلالطالبكمنهامنتعودتأثَتمناذلالباحثوفالسابقوفدلاأكردىااليتباألسباب

عواملأخرلبادلعلم،مهملة:ارتكزتالدراسةعلىبعضاألسبابادلؤديةللغيابكاألسرةكادلتعلقةتعقيب
مثلادلنهجالدراسيكاإلدارةادلدرسيةكمعامالهتاللتالميذكالعواملادلتعلقةبالطالبنفسو.

 لمختلفة:الدراسات ا
 -بن علي عائشة-الدراسة الثالثة:

عبد:اثر غياب الطلبة على التحصيل العلمي في الجامعة جبامعة التجارية العلـو بقسم قياسية دراسة
احلميدبنباديسمبستغاًل.

ىدفتالدراسةإىلكاأليت:مامدلتأثَتغيابالطلبةعلىالتحصيلالعلمييفاجلامعة؟.اإلشكاليةكانت
 التعرؼعلىالعالقةبُتمتغَتالتحصيلالعلمي.قياسمستولالغيابلدلطلبةأؿ.أـ.دمبقسمالعلـو

التجاريةكاالقًتابمنظاىرةالتغيببادلعاجلةكالدراسةادليدانية.
أسباباليتارتكزتالدراسةعلىتأثَتالغيابعلىادلستولالتحصيليللطالبكعدـالتطرؽدلعرفةتعقيب:

يفادليدافمعإمهاؿالعواملادلرتبطةباألسرةيفاجلانبالنظرمادلسببةللغياب.دفعالطالبللغيابت
 :مقيبس مريم-الدراسة الرابعة- 

للغيابكذكر:ة في الجزائرالتربوي اتواإلصالحالجماعي الغياب  بأىماألسبابادلؤدية اىتمتالدراسة
الًتبوم اإلصالحاتاليتحدثتيفالنظاـ الدركساخلصوصية انتشار البحثكالتطرؽإىلظاىرة كإجراء

ادليداينعلىتالميذاألقساـالنهائيةالفالفصوؿالدراسيةالحتسبنتائجهامعمعدؿالباكالوريا.
الباكالوريا. اخلصوصيةك ربطظاىرةالغياببالدركسركزتالدراسةعلىتعقيب:

وتكمل أهمية الدراسة في : مدل عنمعرفة التالميذ غياب ظاىرة يف كاألسرة ادلدرسة تأثَت
ادلؤسسةالتعليميةىذامنجهةكمنأخرلإبرازأىمالعواملاليتتساىميفتفشيظاىرةغياب
الغيابتزداد إفكانتنسبة .كمعرفة كادلدرسة التواصلبُتاألسرة .كأمهية التالميذعنالثانوية

 عندالذكورأـاإلناث.
  ث:البح شكالية وفريياتاإلتحديد -
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كعلىضوءمامتعرضويتمطرحاإلشكاؿالتايل:
لألسرةكادلدرسةدكريفذلك؟.ماىيعواملتفشيظاىرةالغيابعندالّتالميذ؟كىل

 تحديد الفرييات:-1
ألسرةدكريفظاىرةغيابتالميذالثانوية.لالفريية األولى: .1
 تفشيظاىرةغيابالتالميذيفادلؤسساتالتعليمية.لمدرسةدكريفلالفريية الثانية:  .2
 .كاألكلياء:عدـكجودتواصلبُتادلدرسةالثالثة الفريية .3
 .متغَتاجلنسلوعالقةبظاىرةالغياب:الرابعة الفريية .4

 أسباب ودوافع اختيار البحث:-2
 ذاتية:  أسباب-1

 لفتانتباىناكبنسبةمرتفعةكمستمرةدرسفيونالنتشارالظاىرةيفاحمليطاجلامعيالذمنامالحظت
نتس حوؿاالختالؼبينهاكبُتغيابالتالميذيفالثانويةكىلاءؿإىلظاىرةغيابالطلبةجعلنا

 .العواملنفسهااليتتؤدمإىلىذهالظاىرة.كىذاماسيتمالبحثفيويفدراساتعلميةالحقة
 أكالدىم عيشفيوكقلقهنبسببغيابكىركبمعاناةبعضاألمهاتيفاحمليطاالجتماعيالذمأ

البحثكالتقصيعنالعواملادلؤدمالثانوية،فهذاادلدارسمن إلجراءىذا كافأكؿحافزيدفعنا
 لغيابالطلبة.

 إدتاـىذاالبحثالذمكافيفبدايةاألمرعبارةعنعملعلىطرةاادلتشجعينامنطرؼاألستاذة
للعاـالدراسي(T.D)ةتطبيقيةدلقياستكنولوجيااإلعالـكاالتصاؿمنطرفنايفحصموجومقدـ

2015/2016. 
 :أسباب مويوعية-2

 إفالبحثالعلميدافعواألكؿالذمجيعلالباحثيسعىكراءالكشفعنعللالظاىرةكاستنطاؽ
 الثانوية.الواقعللوقوؼعلىخفاياادلوضوعادلدركسأمالعواملادلؤثرةيفغيابتالميذ

 إليهاؽيتطرسدالفراغادلعريفادلوجوديفبعضالدراساتمناجلاإلدلاـبالظاىرةمناجلوانباليت
 بتضافركلاجلهودادلبذكلةيفىذاادلوضوع.يتوسعفيهاأك

 ادلؤسساتالتعليميةالذمأصبحخطراعلىادلنظومةالًتبويةكتفشيالظاىرةيفنتشارا. 
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 أهداف البحث:-3
 القطاعالًتبومدكفاستثناءكتفشيهاتعتربمشكلةتربويةدتسرتيعمراحلالتالميذمباأفظاىرةغياب

اليتاألسبابأىمبصفةمقلقةيستدعيالبحثكاذلدؼمنذلكىوالوقوؼعندةَتخاألاآلكنةيف
يابالتالميذػ،كىلالذكورلألسرةكادلدرسةعالقةبظاىرةغكاففإكتدفعبالتالميذللغيابمنالثانوية

 .اإلناث؟ أكثرىمالذينيتغيبوف
 ك عنها أخرلتنجر بظواىر منذلكإعادةككذلكارتباطالظاىرة أكثر أك )الرسوب( الدراسية السنة

 التسربادلدرسي.
 الًتبوية الغيابيفالوسطادلدرسيالبحثعنادلشكلة التوصلاليتأدتإىلتفشيظاىرة إىلقصد

 حاتكحلوؿذلا.اقًتا
 إصالح كل بتعاكف جهد ببذؿ التعليمية ادلؤسسة يصيب الذم اخللل للخركجاألطراؼىذا ادلعنية

كلادلختصُتيفىذااجملاؿكزلاكلةتطبيقهايفالواقعللحدإليهاكالعملبتوصياتاليتيصلبإسًتاجتية
 .غيابالتالميذمن

 يفىذهالظاىرة.كادلدرسةكىلذلماتأثَت(األكلياء)بُتاألسرةكأيضامعرفةإفكافىناؾتعاكفكتواصل 
 حثالعلمي.كإثراءالبالبحوثكممنتزكيدادلكتبةب
 صعوبات البحث:-4

إفكلحبثمهماكافرلالوالبدكافتصادؼباحثوعراقيلحتاكؿمنعكاستمرارىذاالبحثكىي
جتاكزىا.اليتتعدصعوباتفعلىالباحث

كبُتموضوعوكادلتمثلكصراعبينوالشعوربالغموضالذمينتابالباحثكاختالطيفاألفكارفأكذلا
؟ػالزاكية؟ػكىلىومهمسأدرساطبتوللظاىرةمنأمجانبسلكيفتساؤلو

ادلقابالت إجراء كصراعصعوبة الوقتالباحث، مع توفر كانتأككعدـ مادية اإلمكانياتسواء
.عنويةم







 مقدمة                                 

 

 ط

 :المعتمد عليه في الدراسة منهج-5
من غيابالتالميذ ظاىرة تفشي لعوامل سوسيولوجية بعنواف:"دراسة ادلوسومة ىذه دراستنا تعترب

 على فيها اعتمدنا اليت الوصفية الدراسات بُت من التعليمية.كىي  المنهج الكيفيادلؤسسات كثرأكىو
 عينة.جلمعادلعطياتالكيفيةنظراللعددالقليلةللمالئمة

التعليمية يقًتفكالبحثطريقرتعالبياناتالكيفيةعنالغيابيفادلؤسسة كهبذا كزلاكلةتفسَتىا
كاعتمدنايفدراستنامنادلقارنةكالتصنيفهبدؼاستخراجالنتائجللوصوؿاحللوؿكاقًتاحات.كعلىالوصف

االجتماعيةيفدليلالتوثيقحيثتوثيقاذلوامشكادلراجععلىمدرسةشيكاغو .يفالعلـو
عينة البحث: .1

كل يف هتم كغيابا التالميذ ختص اليت إحصائيات من البحث رلتمع حوؿ ادلعطيات رتع بعد
إىلالسنةالثانية ابتداءمنالسنةاألكىل ،التخصصاتالعلميةكاألدبيةككذلكادلراحلالتعليميةبكلأطوارىا

كصوالإىلالسنةالثالثةثانوم.
كاف إذف العينة عديدةتلتميذ10عدد كألسباب باستمرار يتغيبوف النحو الذين على منقسمُت

ثانوم،ك3التايل: األكىل السنة ثانوم،ك3مبحوثُتمن الثانية السنة الثالثة3مبحوثُتمن السنة مبحوثُتمن
الغيابدتسكلاألطوارحىتالطوراألكؿ.ثانوم.ك أفظاىرة بعداستخالصنا 7الذكوركمنجنسىذا

.وثاتحمبمبحوثُتكاإلناثثالثة
:أدوات البحث.2

البحثيعتمدعلىحياكؿفهمالظاىرةاالجتماعيةكالذمالكيفياعتمدنايفدراستناعلىادلنهج
ك  كاإلدياءات كاحلركات السلوكات كفهم التأكيل كغرضو ادلعٌت التالية:)الوصف:كصفعن اخلطوات اتبعنا

 التفسَت مث بالظاىرة ادلتغَتاتادلرتبطة الغيابككل ظاىرة خالؿ إىلادلقابالمن موجهة تالنصفادلقننة
التالميذالذينيتغيبوف،كادلقابلةادلقننةكانتموحهةألصحاباخلربةاليتمتإجراؤىامثكضعهايفموضوعات

تصنيفها عأم كالتحليل طريق ن ادلبحوثُتمعرفة إجابات بُت كادلقارنة التالميذ لغياب ادلؤدية األسباب
،كاستخراجالنتائج.
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أكؿتقنيةاعتمدناىايفىذاالبحثادلالحظةبادلشاركةبدرجةمعينةرلتمعالبحثكىذاعنطريق
ابيفكلطورمناألطوارتسجيلغياباتالتالميذدلدةشهركرتعبياناتإحصائيةاليتتدؿعلىنسبةالغي

الثالث)سنةأكىلكسنةثانيةكسنةثالثةثانوم(يفكالالتخصصُتالعلميكاألديب.
حيثكبعدذلكإتباعاخلطوةالثانيةكىيادلقابلةرتعمعلوماتعنادلبحوثُتحوؿأسبابالغياب

املاألسريةاليتتؤدمإىلغيابالتالميذأشتملدليلهاعلىزلاكراألكؿخصائصادلبحوثُتكاحملورالثاينالعو
الرابعأمهية كاحملور التعليمية يفغيابالتالميذعنادلؤسسة اليتتكوفسببا الثالثالعواملادلدرسية كاحملور

التواصلبُتاألسرةكادلدرسةكعالقةمتغَتاجلنسبظاىرةالغياب.
منظمةحسبمايتطلبوموضوعالدراسة.كىكذانكوفقداستخدمناعدةمقارباتبطريقةعلمية

كىذاعنطريقمشاركتنادرجةمعينةيفمكتبالمالحظة بالمشاركةفأكؿتقنيةاستعملناىايفادليدافىي
االستشارةبتسجيلالغياباتحوايلمدةشهرتقريبا.مناجلرتعمعطياتإحصائيةحوؿدتركزالغيابيف

ا الفرضية صدؽ كالختبار مرحلة اإلناثأم غيابا أكثر اجلنسُت أم بعضأمالثالثة تسجيل لذكور.مع
ثانويةعبدالقدربوعلقة)كىراف(.-ادلالحظاتاليتجترميفادليداف)الثانوية(.

 احد باعتبارىا ادلقابلة كىي أال تقنية ثاين التقنياتأما أك دراسةاألدكاتالبحثية يف ادلستخدمة
جهاـ:"احملادثةاجلادةادلوجهةضلوىدؼزلدد..."السلوؾاالجتماعيكمايعرفهابن

هباشخصمعشخصأخر آخرينىدفهااصأشخأكرلموعةكيعرفهاأصللس:"زلادثةموجهةيقـو
استشارةأنواعمعينةمنادلعلوماتالستغالذلايفحبثعلميأكاالستعانة

1االستفادةيفالعالج."-هبايفالتوجيوكالتشخيصكالعالج.أمرتعاحلقائقلغرضالبحث
 ادلقابلة على كاعتمدنا الادلوجهة كاليت مسبقا للقائمذاتخطواتكإجراءاتزلددة فيها يسمح

كتوجوإىلكلمبحوث بنفسالصياغةكالًتتيببادلقابلةباخلركجعناحلدكدادلرسومةفاألسئلةحتددمقدما
2كتستخدـفيهاأسئلةذاتهناياتمغلقة.

                                       
46.ص.2009.مام15ستيفيسللصحةالنفسية،سطيف،البحثية.رتعيةد.ف/بعيبع.األدكاتأ 1 
.15.ص2007عماد،عبدالغٍت.منهجيةالبحثالعلمييفعلماالجتماع. 2 
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صياغةبرنامجادلقابلةكحتضَتىاكإجراءىاىذابالرجوعإىلكتبادلنهجيةلتوسيعمعرفتناكحىتككيفية
مطبقةعلىأصحاب ادلراجع.ككانتىذه كىيادلذكورةيفقائمة زلاكلُتتطبيقخطواهتا النقعيفاخلطأ

كىيالختتل النصفادلوجهة ادلبحوثُتفتمتمعهمتطبيقادلقابلة ،أما ،تتميزفعنسابقتهااخلربة كثَتا
احلرية كتًتؾ ادلقابلة لتنظيم كاألىداؼ اخلطوط إطار يف كاحلوار األسئلة كتوجيو ادلقابلة إدارة يف بادلركنة
للمبحوثيفالتعبَتعنرأيوكأفكارهدكفحتسيسوبأمقيودكاألسئلةتكوفقليلةألجلتوجيواحلوارحسب

األىداؼالعامةذلا.
:لزماني والمكاني والبشري للدراسةاالمجال .3
 للبحث: مجاالت

الدراسيادلاضيأكؿ العاـ كانتمنذ السداسيالثاين.2015/2016انطالقة كبالتحديديفبداية
البحثكعملحلصةتطبيقية) (دلقياستكنولوجيااإلعالـكاالتصاؿ.إذفىذهكانتt .dأثناءالقياـهبذا

 .2017حثمعاألستاذةادلشرفةعلينا.إىلغايةافريلأكؿزلطةللبدايفىذاالب
 عبدالقادر بوعلقة بثانوية ادليدانية يتعلقباجملاؿادلكاينفأجريتالدراسة بئر-الشهيدزلمود–كما

كىراف.فلقدأجريتادلقابالتيفمكتباالستشارةبدكفكجودأمعاملأممتختصيصادلكافكحده-اجلَت
الجراءىايفأحسن .2017منشهرمارس05/06/12الظركؼ.كدتتخالؿثالثةأياـكذلكيـو

دقيقة.أماأمساعتُتكسبعةكأربعوفد47ساك2كاإلرتاؿالساعيللمقابالتاليتدتتمعالتالميذ:
مبحثوين.4كانتذتافكأربعوفدقيقة.ككافعددىمفيمادتتمعأصحاباخلربة:


 البشرل اجملاؿ أما ديثل أممبحثُت(10)بادلبحوثُت رمسية بطريقة ادلؤسسة إىل ادلنظموف التالميذ

الدراسييدرسوفكمسجلوففيها الذينديارسوفعملهمكالذينيتغيبوفعنالدكاـ .ككذلكأصحاباخلربة
داخلادلؤسسة.

ظاى تفشي بعوامل تتعلق ادلعلوماتاليت رتع قصد ادلقابالتمعهم إجراء مت الذين ىم رةىؤالء
)ثانويةعبدالقادربوعلقة(.الغيابيفادلؤسسة.
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 )ثانوية بوعلقة عبد القادر(التعليمية تعريف المؤسسة 
بلديةبئراجلَتكاليةكىراف.بوعلقةعبدالقادرحبيالشهيدزلمودتقعثانوية

نوعادلؤسسة:ثانويةالتعليمالعاـ.
الحدكدىا: عبد عيسى الشهيد يفحي الثانوية )أراضيتقع مساحاتخضراء جنوبا قادر،حيدىا

حييعقويب حيدىا حيزناقيعليكغربا بناخلطابكمنالشماؿحيدىا جامععمر شرقا زراعية(كحيدىا
لعيد.

.8/3/2005تاريخبناءادلؤسسة:
بنائها:جاىز.طبيعة

²ـ6157دتتدعلىمساحةتقدرادلبنية:
²ـ5843الغَتمبنية:

²ـ12000ب:اجملموعيقدر
سلابركملعبكاحدكمكتبةأما6قاعاتالتدريسك23حتتومعلىزلالتتربويةادلستعملةمنها

قاعاتالتدريس.3احملالتالغَتادلستعملةفمنها
 كادلتابعة الكشف كرشة كمطبخ مطعم األخرل:ادلستعملة احملالت كاحملالت2أما

.7كالسكنات10االدارية
سلصصللتدريس.35سلصصلإلدارة5االجهزةاآليلفعدداإلعالـأما

تلميذ.729كعددالتالميذيفرتيعاألقساـكالتخصصات
أستاذ.51عامالأمااألساتذةفيقدرعددىم32اإلدارةفمجموعهمأماالعماؿ

أفادلؤسسةيفالسنواتاألكىلبعدافتتاحهاشهدتبعضادلشاكلبُتالتالميذكاألساتذةكبُتإال
منطرؼأشخاص الثانوية على إىلاذلجـو حيثكصلاألمر كالتالميذ، بأسلحة)سيوؼمعتديُتاإلدارة

سكاكُت....(كىذاماصعبمهاـكلأعضاء
حياكؿعماؿبالطبعاحلادكالتمردعلىالنظاـ،لكنتتميزالتالميذكانتخصائصادلؤسسة.الف
،لكنبقيتطرةكالتحكميفالتالميذبطريقةجتعلهممنضبطُتكالسينسبةالتوتركلجهودىمبذؿاإلدارة

أثارىذهاألزمةاليتمرتعلىادلؤسسةيفتصرفاتبعضالعينةمنالتالميذسواءبناتأكذكور.
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كىذهالعناصرىياليتحتاكؿعرقلةالنظاـالًتبومكإفشاؿحسنمسَتةالعمليةالًتبوية.كىذاما
منخ يقفوفجدارامتاستخالصو ككلساعة يوميا كادلستشارخاصة فادلدير داخلالثانوية، الؿادلالحظة

راضخاذلذهالتجاكزاتكادلخالفات.
قددياكحديثااألسرة كأشكاؿكتكوفالدراسةخاضعةللمقاربةالتارخييةبالتطرؽلوظائفكخصائص

كاألسرة طريقأدكارىاادلمتدة..كاختالؼكاألسرةالنوكية عن ادلقارنة استخداـ ىذهدكف الف فيها التعمق
كالتحليلكفقذلك.نستعملهاالفادلوضوعيتطلبأنفسناصلدإليهاننتبوأفاخلطواتتسَتالبحثكدكف

عنطريق بينها فيما اليتتتفاعل كادلدرسة لكالادلؤسستُتاألسرة ادلكونة عناصر البنيوية.بتحديد الوظيفية
الب عضبُتاألفرادمتخذاكلفرددكرهاألساسيمناجلحتقيقكظيفةمعينةمثالالسَتالعالقاتيبعضها

عن التعليميةيفادلؤسسةكىذا ذلدؼاإلصلاحادلشاركةاألعضاءكتعاكفكتضامنكلتضافراحلسنللعملية
ادلؤطركمناجلحتقيقالتوازفكعدـإحداثخللكظيفييفالنظاـ.كحسبادلنظورالوظيفيالبنيومعلىأف

بوظيفة بذلكأكادلؤسسةالًتبويةملتوجدإاللتقـو كانتذاتبنيةإذاإالرلموعةمنالوظائفكىيالتقـو
كانتكلكاحدكديةكالبشريةكادلعنويةالالزمةأمحتتومعلىالعناصرادلامناسبةحجماكتنظيماكعالقات

بالدكرالذميناسبمكانتوككانتىذهاألدكاراليتدتارسهاالعناصرمتكاملةبعضهاببعضحيث منهايقـو
باعتبارىاجزءمنكيافاجملتمع.كىيحتققالًتبيةغايتها. البنائيالوظيفيإىلاألسرة ينظرأصحاباالجتاه
أجزاءيرتبطبعضهاببعض،ينجمعنوالتفاعلكالعالقاتادلتبادلة،كيؤدمكلجزءكظيفتويفنسقمكوفمن

النسقاألسرمكيركزالعالقةبُتاألسرةكاألنساؽاالجتماعيةاألخرلكادلدرسة.
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اجتماعي يتميز بطابع ثقايف شليز خيتلف من رلتمع ألخر يعمل ىذا النظام الثقايف السائد يف  نسق ىي:سرةاأل
ويتعلم داخلها طبيعة التفاعل مع  االجتماعي ادلقبولالسلوك الصغر األسرة على طبع وتلقني الفرد منذ 

 (01)ص األفراد.
( للداللة على التكيف الذي يطرأ على حياة الفرد فالتكيف ىو Adjusteinentيطلق لفظ  ):سنجاا اال

 (010)ص1.اجلماعة يف قبوذلم للقوى االجتماعية أوالفرد  إليوالطور الذي ينتهي 
 :سريألاتفكك ال

اجلماعة  تصيب أو احنالل يصيب الروابط اليتتوافق عدم  سوء تكيف و وىن أو أي"يعرفو عاطف غيث:
د يشمل عالقة الوالدين األسرية وال يقتصر وىن ىذه الروابط على ما يصيب عالقة الرجل و ادلرأة بل ق

 2". بأبنائهم
 (family problem:)سريةاألمشكلة ال

 (505)صشكل مرضي من أشكال األداء االجتماعي الذي نتائجو معوقة أما ألحد أفراد األسرة ادلشرتكة.
 :معاييرال

 (501السلوك السوي ادلقبول اجتماعيا والتوقعات ادلشرتكة بني أفراد ثقافة أو مجاعة.)ص قواعد 
  (personality:)الشخصية

ىي  أو اآلخرينرلموع السلوكيات واالجتاىات وادلعتقدات والقيم اليت حتدد شخصية الفرد ودتيزه عن ىي 
كما لآلخرين من خالل عملية األخذ   تماعية للفردادلنظومة ادلتكاملة للصفات اجلسدية والعقلية واخللقية واالج

 (253)ص3والعطاء يف احلياة االجتماعية.
 
 
 
 

                                       
 1 عدنان أبو مصلح.معجم علم االجتماع.دار أسامة ادلركز الثقايف.أردن،عمان، 3101 ص ص 01 010.

 -مستغاًل-باديس عبد احلميد بن جامعة -.: 2016/10/27التفكك األسري األستاذة زرىوين. يوم  نقال عن زلاضرة بعنوان :ا  2

 3 عبد الناصر سليم حامد. معجم مصطلحات اخلدمة االجتماعية.دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.ط0. 3103 ص 505 501 525. 
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 فقدان الشخصية:
حالة عقلية تتسم بفقدان الشعور بالشخصية والواقع،والشعور بالوقوع يف موقف غري حقيقي واإلحساس ىي 

ت تظهر عادة لدى األشخاص وادلعرضني بانفصال النفس واجلسد عن البيئة احمليطة وىذه التغريات أو اخلربا
 ( 213( واألشخاص ادلصابني باضطرابات عقلية زلددة كالعصاب والذىان.)صcrisesلالزمات)

 دور:ال
ادلرتبط بالوضع أو ادلركز االجتماعي للفرد وىو أيضا رلموع السلوكيات منوذج للسلوك االجتماعي السوي 

ادلتوقعة وادلتفق عليها اجتماعيا ألداء عمل أو وظيفة معينة ويتطلب الدور القيام بأفعال وسلوكيات زلددة 
ومتفق عليها اجتماعيا فاألخصائي االجتماعي مثال مطالب من قبل عمالئو ومشرفيو وزمالئو بالعمل 

مجيع األشخاص الذين يعملون يف اجملال قبل لتصرف وفق مقتضيات مهنية ادلوصوفة وادلتفق عليها من وا
 (223نفسو.)ص

 جلوك:ال
اليت ميكن قوم هبا الفرد مبا فيها األنشطة ي( (responseاستجابة  أو(  (reactionالسلوك ىو أي رد فعل 

 (213)ص1مالحظاهتا.
 عالقات اجتماعية:

 .(251)صواالجتماعية.ىي العمليات والتفاعالت النامجة عن تفاعل واعرتاك األفراد يف البيئتني الطبيعية 
  social control:ضبط اجتماعيال

يستخدم على نطاق واسع ليشري إىل كل أمناط القسر والقيود اليت تفرض االمتثال للمعايري والعادات يف اجملتمع 
 2مرادفا حقيقة لكل من النظام االجتماعي أو التنظيم االجتماعي.البشري وىو هبذا ادلعىن يعد 

 
 
 

                                       
 1 .213 223ص سابق. مرجع عبد الناصر سليم حامد. 

 2 شارلوت سيمور مسيث ،موسوعة علم اإلنسان مفاىيم ومصطلحات انثروبولوجية ، ط3 ،ترمجة ادلركز القومي.) القاىرة،.للرتمجة،3112( ص . 071 .
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 المكاسنة:
يشيع استخدامها كمرادف دلصطلح ىيبة ولكنها تستخدم يف حبوث علم االجتماع و وانثروبولوجيا أيضا مبعىن 

 1يف بناء اجتماعي معني. positionوضع 
رب اثرة اإلشتغاالت على ىذا ادلفهوم منذ ما يقإن البحث يف تعريف التواصل ليس أمرا ىينا  نظرا لك    

، ومكنو  من احلضور على مستوى العديد من العلوم و   رنامخسني سنة ، األمر الذي جعلو مفهوما م
. لذلك كان على واالتصالوعلوم اإلعالم  العلوم اإلنسانية ا عندنتهاءإادلقاربات ، بدء باالستخبارات و 

تقريبو من ميدان انشغاذلم إلضفاء الشرعية العلمية عليو ،وأيضا جلعلو إجرائيا،  ادلشتغلني بو أن يعملوا على
 وىذا ما ننوي القيام بو بعد أن نستعرض رلموعة من التعاريف .

إنو  ) التواصل ( رلمل …   "(  :  Anzieu   et  Martin.JYتعريف أونزيو و مارتان )     *
ستخدم يف التواصل بني شخص أو عدة أشخاص ) ادلرسل ( و شخص ادليكانيزمات ادلادية  و النفسية اليت ت

  2. "أو عدة أشخاص ) ادلستقبل ( بغية الوصول  إىل أىداف معينة 
ادليكانيزم الذي تتواجد بواسطتو العالقات اإلنسانية و "( ، التواصل ىو :  Cooley , Cتعريف كوويل )  *

ذلا عن طريق مكان ، وبتدعيم زمان ، إنو يتضمن تعبريات تتطور ،ويتضمن مجيع  رموز الفكر و وسائل إرسا
الوجو ، واالجتاىات ، واحلركات ، ونربات الصوت والكلمات،والكتابات و ادلطبوعات ، وسكك احلديد ، و 

   3."التلغراف والتلفون ، وكل ما يسري حنو إدتام اكتشافات الفضاء و الزمن 
ىرة مركبة و ضرورية ، تشري إىل رلموعة  أصناف التواصل التواصل ظا"*   تعريف  ادلصطفى حدية  : 

 4"اإلنساين، فهو يتغري تبعا  لآلليات ادلستخدمة لبلورتو  و تبعا  للمواضيع  ادلتتالية ... 
أن أمهية النشاط التواصلي تكمن يف أن   "* و بالنسبة الرتباط التواصل بدينامية اجلماعة ترى رشيدة  أفيالل

ستند على مبدآ  تبادل ادلعلومات ، إما داخل إطار مجاعة أو بني اجلماعات ، وأن كل فعل اجتماعي ي
كال التفاعالت األكثر التواصل من حيث طبيعتو الدينامية ميثل إحدى تعبريات دينامية اجلماعة ، وإحدى أش

                                       
.292صمسيث..-سابق.شار لوت سيمور مرجع 1 

2 "P.U.F.Paris,1986,(P589) "la dynanique des groupes restrintintsAnzieu,DetMartin,J:Y 
3 ,paris,1988(33) .S.F ",Eles réseaux de communication" .in Mucchielli,R. ,C Cooley 
 .30(،0995الرباط )ا:منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. الشباب ومشكالت االندماجادلصطفى حدية،  4
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   ا".أمهية فيه
عند اإلنسان تكون اللغة   "أنو  * و فيما خيص  ارتباط التواصل بالتعبري يؤكد الباحث  خليل أمحد خليل  ، 

ىي الناقل ادلميز لالتصال الدقيق ، حيث يرتبط التواصل ىنا  بالتعبري ) أي انتقال ( ادلضمون التعبريي بني 
، حيث يكون القابل فاعل آخر ، ويف مستوى ختاطب األنا مع اآلخر تقوم عالقة مقبولة بني مستقبلفاعل و 

 .1"ان اإلتصال سهال ديدا  ،غنيا ، عاديا ، كالطرفني ، فكلما كان التعبري ج

 الوظيفة:
أو غالبا ما ترتبط الوظيفة يف العلوم  اجتماعيأو سلوك  اجتماعي ادلرتتبة على نشاط ىي النتيجة)أو النتائج(

ىذه النتائج يف ضوء تأثريىا على بناء  إىل.وينظر واالجتاىات االجتماعيةباألمناط الثقافية،والبناءات  االجتماعية
ادلوقف أو النسق،أو التفاعل بني األشخاص،ويبدو أن سبنسر ىو أول من أدخل مصطلح الوظيفة يف ميدان 

 إثارةدون  العلوم االجتماعية واستعاره من الفزيولوجيا،وميايز علماء األنثروبولوجيا إىل استخدام مصطلح الوظيفة
أن  Herskovitsاليت جيب أن تتحقق،ويرى ىريسكوفيرت االستمرارلبقاء أو تساؤالت تتعلق بظروف ا

 بني سلتلف العناصر الصغرى والكربى. ادلتبادلةالوظيفة حتاول أن تدرس العالقات 
،واالجتماعية،واألفعال،وبناءات العمليات  إىلمصطلح الوظيفة لإلشارة  االجتماعتخدم علماء سي

 2الظواىر. اجلماعة،وطائفة أخرى كبرية من

 :ظاهرة الغياب
معدل غياب قوة عاملة زلددة خالل فرتة معينة من الزمن.وميكن دراسة ظاىرة  معدل غياب الفرد يف العمل،أو

الغياب على مستويات متعددة مثل دراسة القوى العاملة يف رلتمع بأسره،أو دراسة العاملني يف مصنع معني،أو 
الغياب عند فئة عمرية معينة.وعادة ما يهتم عن عواملو،وارتباطاتو االجتماعية والنفسية،كما حبث معدل 
 3للفرد أو للجماعة أو للتنظيم ككل. اإلنتاجيةحتليل العالقة بني ىذه ادلعدالت،وبني الكفاءة  إىلتسعى أيضا 

 
 

                                       
 .01(،0995،سلسلة ادلعاجم العادلية،.)بريوت:معجم ادلصطلحات االجتماعيةخليل امحد خليل، 1
 .012(3113اجلامعية للطبع والنشر.والتوزيع)اسكندرية:دار ادلعرفة زلمد عاظف غيث،قاموس علم االجتماع، 2
 .00زلمد عاطف غيث،مرجع نفسو.ص 3



 تحديد المفاهيم والمصطلحات

 

02 

   



 األسرة                                                            الفصل األول                            

15 

 
 تمهيد:

فهي تتغَت بتغَته وتستقر  ،مع اجملتمع الذي ربيا وتعيش فيو األسرةُت بىناك ارتباط جلي وكبَت 
 .جزائري رلتمعألي باستقراره حيث سبثل صورة مصغرة 

مفهوم  أصبحالقرون الوسطى .حىت  إىلاحل من اجملتمع الروماين تطور تارخييا مرورا دبر  األسرةفمفهوم 
سبثل ادلنبع الذي  فاألسرةومنذ ذلك  األوالديف العصر احلديث يعٍت مجاعة مؤلفة من الزوج و الزوجة و  األسرة

 لدينية.ا أوالعرقية  أواليت تضفي للمجتمع خصائصو البشرية العامة وىويتو القومية  األساسيةتنبع منو ادلقومات 
اليت  والثقافيةالتحوالت االجتماعية واالقتصادية  كتأثَتمؤخرا يف رلتمعاتنا دلتغَتات سلبية   األسرةوقد تعرضت 
للكثَت من  أيضا األسرةالوحدات فقد خضعت  أىمعملية التنمية و التطور وباعتبارىا من  أثناءخضعت ذلا 

 والثقافية. القيمةاخًتاق البنية االجتماعية وادلنظومة  إىلادلتغَتات اخلارجة الصادرة عن العودلة اليت تسعى 
 أماليت تؤديها حسب كل نوع سواء كانت تقليدية  وظائفهاوشكلها يرتبط خبصائصها  و  األسرةفان بنية 

 وظيفة معينة. تأديةمن اجل  األدوار رلموعة من فيجتمعحديثة 
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 األسرة:تعريف األولالمبحث 
فهي اليت تشكل حياهتم وتضفي عليهم خصائصها  أفرادىاالذي حيدد تصرفات  اإلطارتعترب  األسرة-

 وطبيعتها.
وىي  أخرجيل  جيل إىلفهي عربة الوعي االجتماعي والًتاث القومي واحلضاري فهي تنقل ىذا الًتاث من "

الذي تقوم بعملية الًتويض  األولمصدر العادات والتقاليد والقواعد السلوكية وىي دعامة الدين و ادلعلم 
 1...".من الثقافة العامة للمجتمع. أساسامساهتا الثقافية ادلستمدة  أسرةاالجتماعي و لكل 

 اجتماعي يعكس صورة اجملتمع الذي توجد فيو وتتطور إنتاج" بأهنا األسرةيعرف مصطفى بن تفنوشت -2
 فيو.

ظروف التطور ذلذا و  إيقاعتمع تطوري تتحول حسب مطابقة لو ويف رل األسريةففي رلتمع كوين تبقى البنية 
 2اجملتمع".

 .اللغوي تعريفال
 ىي أسرلغة يعٍت القيد يقال  األسرمن  أصلهامشتقة يف  األسرة أنباستعراض معاجم اللغة يتضح 

 .أسرا أخذه وأسرهقيده – أسارا و أسارة و أسرا أسره
 3جيد فيو الدرع احلصينة. ألنو اإلنسان إليوىو اسر اختياري يسعى  واألسر

األسرة كما سبق وذكرنا مأخوذة من األسر، وىو القوة والشدة ولذلك تفسر احلصينة فان أعضاء األسرة يشد 
 بعضهم أزر البعض ويعترب كل منهم درعا لألخر.

وتطلق على أىل الرجل وعشَتتو كما تطلق على اجلماعة يضمهم ىدف مشًتك كأسرة األطباء وأسرة 
 ُت وأسرة السائقُت وأسرة احملامُت....ادلهندس

أما األسرة اليت تنتج عن الزواج فمن الصعوبة دبكان أن نقدم تعريفا شامال ذلا و ذلك نظرا لتعدد أمناطها -
فمعظم الزجيات اليت نطلق عليها مصطلح األسرة خاصة وان ماليُت الزجيات اليت ربدث يف أمريكا الالتينية 

 يها اإلجراءات الرمسية والقانونية والدينية مثال تتم دون أن جيري ف

                                       
  .13ص(،.2011للنشر والتوزيع، ، الفجر دار:القاىرة :)1ط علم اجتماع العائلي ادلعاصرمدحية امحد عبادة،1
 .1،2017العلوم االجتماعية،جامعة احلميد بن باديس.مستغاًل.ط والتحديات،كليةاألسرة وسؤال الًتاث الثقايف،الواقع فاٌلق شربى مولود، 2

3http://www.oujdacity.net/nationaL-articleيوم2017/02/18-الساعة:30:20سا.األسرة 

http://www.oujdacity.net/nationaL-articleالاسرة
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يعرفها أوجست كونت"بأهنا اخللية األوىل يف جسم اجملتمع و النقطة األوىل اليت يبدأ منها التطور والوسط 
 .الطبيعي واالجتماعي الذي يًتعرع فيو الفرد

األليف ادلًتابط والتعاون يعرفها رينيو كيونج."مجاعة من نوع خاص يرتبط أفرادىا بعالقة الشعور الواحد 
 وادلساعدة ادلتبادلة وتتميز العالقات داخلها باأللفة والًتابط وىي زبلق نفسها بنفسها

مجيعا يف مسكن مشًتك  افرداىا" ىي مجاعة اجتماعية يقيم (G.MurdocK)ميردوكتعريف جورج 
 1اقتصاديا  ويتناسلون". يتعاونونو 

 ة اإلنسانية التنظيمية ادلكلفة بواجب استقرار وتطور اجملتمع".األسرة ىي اجلماعتعريف مصطفى خشاب: "
األسر ىي اجلماعات اليت تؤثر على منو األفراد وأخالقهم منذ ادلراحل األوىل من العمر وحىت تعريف كولي :"

 يستقل اإلنسان بشخصيتو و يصبح مسؤوال عن نفسو وعضوا فعاال يف اجملتمع".
دة بنائية تتكون من رجل وامرأة يرتبطان بطريقة منظمة اجتماعية مع األسرة ىي وحتعريف بل وفوجل:"

 ."أطفاذلم ارتباطا بيولوجيا أو بالتبٍت
األسرة ىي مجاعة اجتماعية تتسم دبكانة إقامة مشًتك وقد تتعرض إىل مشاكل اقتصادية تعريف ميرودك:"

 ."ووظيفة تكاثرية سبد اجملتمع بأفراد ذلم بصمات واعدة على تراهبا
 ".األسرة ىي رلموعة من ادلكانات و األدوار ادلكتسبة خالل الزواج"تعريف هارولد كريستنس:

األسرة ىي مجاعة من األشخاص الذين تقوم العالقات بُت كل منهم واألخر على أساس قرابة :"ديفيزتعريف 
 2"الدم ويكون كل منهم بناءا على ذلك كأنو جزء من األخر

 :"وحدة من الشخصيات ادلتفاعلة".بأهنا األسرةارنست بورجيس  فويعر 
 

من زوج  أو،أطفالبدون  أو،أطفال رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة و بأهناويعرفها اجبَتن:"
 3".أطفاذلازوجة دبفردىا مع  أودبفرده ،

                                       
 .23 21ص (.2003مؤسسة اجلامعة ،.،اإلسكندرية  )راسة يف علم االجتماع األسرة،د:األسرة و اجملتمعحسُت عبد احلميد رشوان ،1

2http://ar.wikipedia.org./wiki/يوم 2017/01/18 الساعة 38:18 أسرة 
رلد ادلؤسسة  بَتوت.احلمرا.) 1بنيوية الظاىرة ادلدروسة ووظيفتها االجتماعية ط:اجتماع ادلدرسي علمعلي اسعد وطفة،علي حسيس شهاب،3

 .133ص (2004اجلامعية للدراسات  والنشر والتوزيع،.

http://ar.wikipedia.org./wiki/يوم%2018/01/2017%20الساعة%2038:18%20أسرة
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الن فيها كربى. أمهيةمؤسسة اجتماعية ذات  يف التنظيم االجتماعي وتعترب األساسية :الوحدةىي األسرة إن
وصقل اخلربات وتشكل شخصيا اليت توافق  األخالقلصنع  الرئيسيوىي ادلخرب  إليهاونعود  األوىلتتم احلياة 

 فيها. األوىلىي الركيزة لضبط السلوك الن الطفل يتلقى التنشئة االجتماعية  إذنالعام اإلطار 
نتيجة ىذه  يأتونالذين  لألطفالتربية ورعاية و  حقوق وواجباتيًتتب عنو  األسرةتكوين ىذه  أن وىذا يعٍت

  واستمراره.للمجتمع وىي ضمان منوه  أساسيةتقوم بوظيفة  األسرةالعالقات أي 
ىي عبارة عن نظام اجتماعي وىي ضرورية لبقاء اجلنس البشري ودوام الوجود االجتماعي  األسرة إذن

 .وادلرأةالذي يتحقق بوجود الرجل 
يف كتاهبا الذي صدر عام  األسرة(A.J.LOKE)ولوكوىج  (E.W.BURGESS)برجسويعرف 

التبٍت  أواالصطفاء  أوارتبطوا معا رباط الزواج والدم   األشخاص"رلموعة من  بأهنام1953
Adoptionمن خالل   األخرمعيشية مستقلة و يتقامسون  احلياة االجتماعية ويتفاعلون كل مع  مكونُت حياة

 ومجيعهم ذلم ثقافتهم ادلشًتكة". واألخت واألخاالبن والبنت  األمدور كل عضو منها الزوج الزوجة 
 أوسعيف تعريفو ليصبح  وىناك يتوسع وادلرأةالعلماء من يقتصر تعريفو على ارتباط بُت الرجل  أن ىناك من إال

 هاأعضائلكل  األسرةداخل ىذه  األدوار وأداءوالتفاعل والتضامن األفراد ارتباط عن طريق العالقات بُت 
  وسبيزىم بثقافة معينة يشًتكون فيها.

 :لألسرة اإلجرائيالتعريف 
 إشباعتساىم يف  أعضائهاىي مؤسسة اجتماعية تنشا عن طريق العالقات االجتماعية بُت  األسرة

وظائفها الًتبوية واالجتماعية والنفسية والدينية  تأديةوبالتايل فهي تعمل على  لألفراداحلاجات الضرورية 
 .األفضل إىللتحقيق تقدم اجملتمع و تنمية 

ة االجتماعية،والوظيفة ،والتنشئواإلصلاباجلنسي، اإلشباعوىي  أساسيةوظائف  بأربعةتقوم  واألسرة
 .االقتصاد
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 األسرةوأشكال   المبحث الثاني:  مكونات
 :األسرةمكونات .1

ارنست بورجيس األسرة بأهنا:"وحدة من الشخصيات ادلتفاعلة" وديكن على أساس التعريفات يعرف 
 السابقة ربديد مكونات األسرة.

يعيشون يف مكان واحد  واألطفالكالزوج والزوجة   أفرادمن  األسرةتتكون على المستوى المادي: .1
 )ادلنزل(.

عالقة  أفرادىااجتماعية تربط بُت وحدة اقتصادية ثقافية على المستوى المادي: األسرةتشكل  .2
 اجتماعية تعاونية وروحية.

( تربوية)تنشئة اجتماعية( واقتصادية)تامُت إصلابيةبيولوجية)وظائف متعددة: األسرةتمارس  .3
 1.احلاجات(

يوجد يف األسرة منط خاص من ادلعايَت والقيم وادلفاىيم:اليت توجو سلوك أفرادىا وتنظم تفاعالهتم  .4
 ادلختلفة.

، الطفل ، ومركزاألب ، ومركزمركز األممثل::رل األسرة على منظومة من المراكز واألدواتشتم .5
وتقوم بُت ىذه ادلراكز نسق من األدوار ادلتكاملة اليت تعكس طبعة التفاعل واألخت.األخ  ، ومركزالزوجة ومركز

 بُت أعضاء األسرة.
 وادلكانات اليت حيتلها كل فرد ،والعالقات بُت ىذه العناصر . ،األفرادإذن تًتكز بنية األسرة على عدد 

فاألسرة تؤدي وظيفتها إذا اجتمعت رلموعة من األدوار  اليت تربط بينهم عالقات .واذلدف ادلرسوم من طرفها 
 البعض. بعضهمبمن خالل عالقاهتم  أدوارىم األفرادفيتحقق ىذا من خالل تأدية 

دلذكورة سابقا إال إذا كانت ذات بنية وكانت ربتوي على عناصر مادية واألسرة ال تقوم بالوظائف ا
 فكل عضو يقوم بالدور الذي يتناسب مع مكانتو وإال حدث خلل وظيفي.ومعنوية.وبشرية 

 
 
 

                                       
 .134مرجع سابق،ص علي اسعد وطفة علي،وعلي حسُت شهاب.  1
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 األسرة نواعأ.2
 نوعُت أساسُت مها:تتكون األسرة من 

 األسرة النواة:
وىي النمط الشائع يف  األوليةوتتسم بسمات اجلماعة   أطفاذلمادلكونة من الزوجُت و  األسرىي 
 أفرادبقوة العالقات االجتماعية بُت  األسريةيف معظم الدول العربية وتتسم الوحدة  وتقل األجنبيةمعظم الدول 

  اجتماعيةوىي تعترب وحدة  األىلكذلك االستقاللية يف ادلسكن والدخل عن بسبب صغر حجمها    األسرة
ووفاة الوالدين  األبناءمن جيلُت فقط وتنهي بانفصال مؤقتة كجماعة اجتماعية حيث تتكون  مستمرة لفًتة

 1. احلياة االجتماعيةوتتسم بالطابع الفردي يف 
الفوجية  أسرةالنووية اليت ترىب فيها وتعرف باسم  األسرة نوويتُت أسرتُت إىلينتمي الفرد عادة يف ظل النظام -

 التكاثر . أسرةوىي  األببدور والثانية اليت يقوم فيها 
 واألم األب أوضاعوعندما مال  واألبناء واألم األب أوضاعالذين يشغلون  أفرادالنواة عندما يكرب  األسرةتتغَت -

  2.لألسرةوبالتايل ىناك دورات حياة  بأنفسهم يكونوىاجديدة  أسرةيف 
 الممتدة: األسرة -1

النواة وقد  األسرةبعضهم ببعض من خالل قرايب واحد وربتوي على مناذج من  األفراديرتبط فيها  أسرة
تربطهم ادلودة  األفراد"عالقة معينة بُت رلموعة من بأهنا( Harris( و ىاريس )Rosserعرفها روسر)

و  األجدادبدءا من  أجيالالنواة حبيث سبتد لثالثة  األسرةمن  أوسعوىي  واإلصلابوالًتاحم من خالل الزواج 
 3".األحفادحىت 

انتشارا يف اجملتمعات  أكثرشلتدة وىي  ليكونوا أسرةليسوا رلربين على العيش ربت سقف واحد  واألعضاء-
 والتزاماهتم األسرة أفرادسلوك  أمناطتكون فيها اجلماعة متضامنة تتسم دبراقبة  األسرالبدائية و الريفية وىذه 

 .بالقيم و الثقايف
 

                                       
 34ص  ، ،مرجع سابق ،حسُت عبد احلميد رشوان  1

2http://ar.wikipedia.org./wiki/يوم 2017/01/18 الساعة 38:18د أسرة 
 .34صمرجع  نفسو 3

http://ar.wikipedia.org./wiki/يوم%2018/01/2017%20الساعة%2038:18د%20أسرة
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   خصائص األسرة: الثالث المبحث
 على أثارىاتركت  سياسيا اقتصاديا واجتماعيااجملاالت:مست العديد من  بتحوالتمر اجملتمع اجلزائري 

 من ناحييت الشكل والعالقات االجتماعية. األسرةكل مؤسساتو خصوصا مؤسسة   البناء االجتماعي
من جيلُت  أكثرنظم  أو أكثر أو أسرتُتتًتكب من خلييت  إذمن الناحية الًتكيبية  أيشلتدة  سرةاأل إن-

 يف وحدة سكنية مشًتكة. ىؤالء مجيعا األجداد، اآلباء، األحفاد، ويقيمتشتمل على 
 فإذا تقسيمها أوغَت منقسمة دبعٌت ادللكية العائلية فيها ملكية خاصة وال جيوز بيعها  إنتاجيةوحدة اجتماعية -

:فأولوية القرار زلمد طييبويف ىذا السياق يقول  أنفسهم األقارب يكون بُت حصل التقسيم  وًب البيع غالبا ما
 أسس امسنت العائلة واحد األرضبأراضي ادللك جعل ىذه  التصرفالعائلي على القرار الفردي يف مسالة 

 .ترابطها
ومن ذات طبيعة مطلقة وىامة ويركز قوة و سلطة  األكرب يعترب رئيسا ، األب، األخدبعٌت اجلدأبوية:وحدة -

ينوب عن  ادلميزات اليت خيوذلا ذلا العرف و العادة.السهر على وحدة ادللكية وعلى سباسك اجلماعة العائلية و
 أفرادىا وديثلهم يف مجيع ادلعامالت والعالقات خارج األسرة.

ة :على أساس السن واجلنس دبعٌت أن األب ىو الذي حيتل فيها قمة اذلرم ويكون السلطة األسريىرمية أسرة-
 1الذكور.تًتكز يف أيدي 

 احلديثة: األسرةالتقليدية سبتاز عن  األسرةتتميز خبصائص شلا جيعل  ألسرةا إن-
دينية تشكلت  أسسقائمة على  األسرةكانت   فإذاخصائصها وطبيعتها. أفرادىاعلى  األسرةتضفي 

 إنتاجتلزمات احلياة واحتياجاهتا وكان يف القدمي قائمة بكل مس األسرة.وكانت بالطابع الديٍت األفرادحياة 
الزالت  واألسرة ادلرأةالعائلي من خصائص  إلنتاج األسرة أصبحارىن استهالكها وعندما اتسع نطاق  األسرة

ادلتعلقة  واألمور باألطفالعلى نظمها. وان االعتناء  طرأتمن التطورات اليت تؤدي وظائفها االقتصادية بالرغم 
احلديثة  األسرة أن إال.األمكنةويف كل  األزمنةخاضع للضبط يف كل  أمرليت تسبق مولدىم بالعالقات اجلنسية ا

 احلضارة والكماليات )ادللبس زينة ادلنزل...(. رتتميز باحلريات الفردية والعناية بالناحية الًتوحيية واالىتمام دبظاى

                                       
ص  2015-10اإلنسانية،العددوت سكيكدة،رللة البحوث والدراسات أ20لعمورة وردة،األسرة اجلزائرية وجدلية القيم االجتماعية،جامعة 1

 .44 31ص
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يف اجملتمع الذي ولدوا  لتنشئة االجتماعيةويرى بارسونز وبيلز،إن وظائف األسرة التقليدية تقلصت إىل اثنُت:ا
 فيو.واالستقرار لألشخاص البالغُت.

الصحية تتكون اجملتمع ومن خالذلا يتم توفَت الرعاية  األسرخلية يف اجملتمع ومن رلموع  أول األسرة إن .1
 والغذاء.

وال خيلو منها أي رلتمع انتشارا يف اجملتمع اإلنساين  عمومية والظواىر اجتماعية  أكثر األسرةالعمومية:  .2
 وىي موجودة يف كل ادلراحل اليت مرت هبا اجملتمعات اإلنسانية.

 الزواج ارتباط جنسي رمسي دائم لعدد من الرجال وعدد من النساء. .3
احلجم احملدد:ال تنمو األسرة إىل ماال هناية فهي بالضرورة زلدودة احلجم.إذ تتوقف عن النمو عند حد  .4

ألسرة الكبَتة أو الصغَتة أمر نسيب ا إنومن ادلعروف  األخرىقيست بالنظم  ذاالكل إمعُت وىي اصغر 
.وتعترب (large family)كبَتة   أسرة أكثر أو أطفال أربعةاليت لديها  األسرةففي بعض اجملتمعات تعترب 

 (.Smallfamily)صغَتة أخرىىذه يف رلتمعات 
اقتصادية وقد  بأزماتللتصدع واالهنيار الن معظمها دير  األحوال عرضةالكبَتة يف بعض  األسرةتكون  .5

 األليمة.احلوادث  أو لإلمراضفيها  األطفاليتعرض بعض 
 تتضاءل اللهفة أو القلق على األطفال كثَتا يف األسر الكبَتة إذا قورنت باألسر الصغَتة. .6
 در األمن. خيتلف إحساس ونظرة األطفال يف األسرة الكبَتة والصغَتة سباما من حيث مصا .7
الصغَتة  األسريف  فاألطفال األسريف ىذا النوعُت من  واألبناء اإلباءزبتلف مشاكل العالقات بُت  .8

واألطفال يف يشكون من كثافة العالقات و تركيزىا ومن ادلنافسة واالرتباط الشديد بالوالدين لفًتة طويلة 
 ليس لديهم الوقت الكايف إلرضاء اجلميع. آباءىمالكبَتة يتحدثون عن احلرمان العاطفي الن األسر 

 يقرىا اجملتمع وىي من صنعو. وأوضاع قواعد تنظيميةعلى  األسرةتقوم  .9
 .واألمناالستقرار  العاطفي الذي يوفر األساس ألعضائها األسرةتوفر 

 1ويتم من خالذلا عملية التنشئة االجتماعية . أفرادىاقواعد للضبط االجتماعي على  األسرةسبارس 
بسبب العمل  األب أو اآلمصغَتة وصلد األطفال يفتقدون العطف واحلنان لغياب الوالدين اسر إال أن ىنالك -

 .وتركهم يف دور احلضانة أو عند األقارب

                                       
 .30ص حسُت عبد الرشوان. مرجع سابق . 1
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 األسرة:  وظائف الرابع المبحث
العصر الذي تنتمي  يالءمقدديا بالقيام بكل الوظائف  ادلرتبطة باحلياة وبالشكل الذي  األسرةاتسمت 

حيث اختلفت وتطورت نتيجة تطور العصور لكن خيتلف اذلدف من تلك الوظائف بالرغم من تعرضها  إليو
للتطور والذي يشمل يف تكوين الشخصية ادلتزنة انفعاليا والقادرة على التكيف مع متطلبات احلياة 

 االجتماعية.
تؤدي عدة وظائف تسَت  فإهنايف بنائو  أساسية ،ووحدة اجتماعيةللمجتمعىي ادلركز  األسرةباعتبار 

 ضلو مسعى واحد يف التنشئة االجتماعية. 
دة  يف كل اجملتمعات وىي اليت احكمؤسسة اجتماعية قد تكون و   األسرةمجيع الوظائف اليت تؤديها  إن

والوظيفة  واإلصلابكوظيفة اجلنسية   األسرةتضمن بقاءه واستمراره وبقيت عدد من الوظائف زلتفظة هبا 
االقتصادية والوظيفة الًتبوية وكلها تسعى ضلو رلرى واحد ىو ربقيق متطلبات ادلعيشة والضبط 

 هبا : سرةألاالوظائف اليت تقوم  أىماالجتماعي.فسنذكر 
احلب والعطف واالىتمام والرعاية واالستقرار للمساعدة على  اآلسرة:توفر وظيفة نفسية وعاطفيةال .1

العالمة مارجريت  فتقولاحلب والدفء والعالقات العاطفية  إىلاالفتقار  إنضح النفسي فلقد ات نضجهم
الذين يوضعون يف مؤسسات خاصة عند الوالدة تصيبهم  األطفال إنميد:"لقد تبُت بصورة واضحة 

الذين  األطفالسيئة على  أثاراىناك  إن إذكثَتة رغم رعايتهم رعاية جسمية جيدة   وأمراضمشاكل 
 اإلحساسيف تعلم الكالم وفقد  واإلخفاقالعقلي  التأخرذلك  أمثلةبعد الوالدة ومن  أمهاهتميفصلون عن 

 .1ادلوت  وأحياناوالنكوص 
سليمة للسلوك وديارس  أبعادىي كفيلة برسم  األبناءالعاطفة ادلتبادلة ضلو  إن اآلباء إدراكذلذا جيب 

 2السلك السوي. نفسي دون اخلروج عن حدود أماننشاطاتو يف جو من  الطفل
وتوفَت الغذاء الصحي  األسرةيف  لألطفالالرعاية الصحية واجلسدية  تتمثل يف توفَتوظيفة بيولوجية : .2

 3جبسم وعقل سليم.  باءاآلو  األبناءيف العائلة لينعم  لألفرادوادلسكن الصحي 
                                       

 .50ص .مرجع سابق.مصباح عامر، 1
2http://mawdoo3.com2016/12/12الساعة 40:22ديوم  
3http://ar.wikipedia.org./wiki/يوم 2017/01/18الساعة 38:18دأسرة 

 

http://mawdoo3.comيوم
http://ar.wikipedia.org./wiki/يوم%2018/01/2017الساعة%2038:18دأسرة
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 ة وادلراقبةفقط بل البد من توفَت الرعاية الصحي ألطفال إصلابال تعٍت  لألطفالفالرعاية الصحية  .3
تنعكس على النمو السليم لشخصيتو وبنيتو النفسية واالجتماعية ففي دراسة  ألهناادلستمرة لنمو جسم الطفل 

 ألبنائهماليت يركزون عليها يف تنشئتهم  األشياء أىمعن  اآلباء( سال فيها رلموعة من  kazuo1970ل)
صحة الولد،وخصائص لة الوالدية وىي:مثة مواضيع يركزون عليها يف ادلعاىناك ثال أن فأجابوا

 1شخصيتو،ودراستو.
حاليا تشارك  األسرةما ربتاجو وما تزال  وإنتاجقدديا باالكتفاء  األسرةعرف عن قتصادية:الوظيفة اال .4

 العاملة. يديباألرلاالت العمل وادلصانع  األسرةفتمد  األسرة أفرادمن خالل  اإلنتاجيف عمليات 
ادلعارف الكافية عن دينهم وعن تعاليمو وكل  ألبنائهم اآلباءيقدم  أنىي :خقاقيةاألو  دينيةالوظيفة ال .5

 2.حقهم يف العيش حياة كردية إغفالدون الدينية  باألخالقصاحلُت يتحلون  أفرادما جيعل منهم 
ىي النظام الرئيسي واجملال ادلشروع اجتماعيا ليشبع الفرد رغباتو اجلنسية  األسرةوظيفة الجنسية:ال .6

 بصورة يقرىا ويقبلها.
جدد  بأعضاءاجملتمع  والتكاثر ومد األطفال إلصلابالفرصة  األسرة:تتيح و التكاثر اإلنجابوظيفة  .7

 3. اآلباءليحلوا زلل 
 أو التدريبsocializtion)ئة االجتماعية )دورا ىاما يف عملية التنش األسرةتلعب الوظيفة التربوية: .8

 األوليةالطفل على صقل مواىبو وتكوين معارفو  األسرةالسلوك ويساعد  أمناطعلى تبٍت  لألطفالغَت الرمسي 
ادلباشرة معو.مع توظيف وسائل اتصال اليت سبلكها من اجل القيام بعملية التنشئة  األوىلالعالقة  ألهنا

الفرد شخصيتو يف اجملتمع دلساعدتو على تنمية سلوكو االجتماعي من  إكسابلية االجتماعية اليت تعٍت عم
السلوك وادلعامالت  آدابادلسؤولية بتعلم فيها اللغة وقواعد  أمهية وإدراكوربمل  اآلخريناجل التفاعل مع 

فهي تقوم بنقل الًتاث االجتماعي واألمل.والعادات والعرف وقواعد الدين ومستويات اخلَت والشر واللذة 

                                       
برج  109مصباح عامر.التنشئة االجتماعية والسلوك االضلراف لتلميذ ادلدرسة الثانوية. شركة دار األمة للطباعة والنشر،ص.ب  1

 .84.ص 2003 1.اجلزائر.ط16120الكيفيان.
2http://ar.wikipedia.org./wiki/يوم 2017/01/18 على الساعة18:36دأسرة 

 .48 46ص ص  ق.مرجع ساب، حسُت عبد احلميد رشوان 3

http://ar.wikipedia.org./wiki/يوم%2018/01/2017%20على%20الساعة18:36دأسرة
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 الًتبية البدنية والشؤون ادلنزلية.ومتابعة أوالزراعة  أو احلرفةزيادة على القراءة والكتابة. اإلفرادوكذلك تعليم 
 واجباهتم ادلنزلية. أداءعلى  اإلفراد

ة من يف ادلدارس.ويكتسب الفرد مكانتو االجتماعي ألبنائهمحيددان مستوى ربصيلي  اللذانوىم 
فيها ويكتسب كذلك مهنتو وملكيتو وتعليمو ودينو وانتسابو السياسي من األسرة اليت  اليت ولد وترعرع األسرة

 1نشا فيها.
لو باعتبارىا مؤسسة دبمارسة ادوار وبتحمل ادلسؤولية حسب ىذا الدور الذي ديثلو   األسرةوتسمح 

تعلق ادللبس واخلاصة بادلدرسة )ادلواصالت اليت ت األبناءتلبية حاجيات فيها مع كعضو مشارك وفعال 
 ادلدرسية(. واألدوات

 منح  ادلكانة االجتماعية لألطفال والبالغُت،عن طريق التقدير واالحًتام لشخصية الطفل داخل األسرة،وعدم-
 هتميشو أو إغفال  وجوده ،وىذا من شانو يورث احلب والثقة بُت اآلباء واألبناء وإشاعة روح التعاون داخل

 2األسرة.
 احمليط.األخالقي للفرد والعالقات يف  يتعلق بالسلوك األبناء، والذيشلارسة الضبط االجتماعي على -

ىي  ، بلتمرادلس والتأنيبوليس ىو سلطة قاىرة خارجية تفرضها األسرة على األبناء من خالل عملية العقاب 
 أو الفاضل، ذباوز السلوك أوبتالبيبو كلما حاول تكسَت  ، يشديف ضمَت الطفلسلطان نفسو تبنيو األسرة 

 ، وتكوناآلخرينضلو  وأفعالوواعيا بنتائج تصرفاتو  ، صلعلواالضلراف.وتنمية ىذه اذليئة يف نفس الفرد إىلاجلنوح 
 لو مراقبة ذاتية عالية لسلوكو.

 اإلفرادطريق ذبمع رغبات  اعي، عناالجتماليت تساىم يف التوافق  األوليةمساعدة الطفل على تعلم ادلبادئ -
 غَت متعارضة. أىدافوتوجيهها ضلو 

واستغالل ىذه ادلسالة يف تدريب الطفل وترويضو العمل على توثيق الصلة بُت الطفل والبيئة اليت ربيط بو.-
 استخدامو للمبادئ والقيم اليت تلقاىا من أسرتو يف الواقع االجتماعي. ، وكيفيةعلى السلوك االجتماعي

                                       
 .49 48سابق..ص ص .مرجع  حسُت عبد احلميد رشوان1
 .85ص ، ،مرجع سابق،مصباح عامر  2
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حىت يتمكن من أن يتفادى  ، وذلكحولوتكوين للطفل صورة مبسطة عن العامل اخلارجي الذي حييط من -
.وىذا بالضرورة يساعد اإلرادةضعف العزدية واندثار  ، أو.والفشليصاب باإلحباط حولو بالواقع، أواالصطدام 

 1اجتماعيا. أكثر الطفل على التكيف
  

                                       
 .86. نفسو مرجع 1
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 في تربية الطفل لألسرة:الدور التربوي الخامس المبحث
اذباه الفرد واجملتمع   أدوارىاالقنوات اليت عرفت عدة تغَتات يف تركيبتها ويف  أىم إحدى األسرةتعترب -

الذي حيفظ لو تارخيو ومقوماتو الثقافية فدور  األمان،فبينما كانت قدديا ىي أساس بناء اجملتمع وصمام ككل
 1زمن العودلة وخاصة مسالة احلفاظ على الًتاث الثقايف للمجتمعات.يف ظل الصراع الثقايف اخلطَت يف  األسرة

وتتشكل  تتأثراليت يولد فيها الفرد تقوم بعملية الًتبية كعملية التنشئة االجتماعية  األوىلىي ادلؤسسة  فاألسرة
 2واجلماعات. األفرادرلموعة من عوامل أي ترتبط بتفاعل وتعامل الفرد مع غَته من  إطاريف 
من  األفراداجلماعات اليت يتفاعل الفرد معها وعن طريق الًتبية ديكن بواسطتها سبكُت  إحدىىي  فاألسرة-

 ادلسامهة يف بناء احلضارة ادلستقبلية.
تعترب  أبناء، فهيفاذلدف من تكوين ىو حصول الوالدين على  األبناءمع وجود  األسرةمفهوم  يأٌب

 إلعدادتربوية  أىدافوتربيتهم يتطلب ربديد  األطفال إصلابمثل  دافأىالكيان الذي يتم بناءه بغية ربقيق 
فيجب على الوالدين وضع برنامج تربوي باالعتماد على وسائل وطرق الزمة للقيام هبذا  وواعُت.صاحلُت  أبناء

 .إليهاالدور ادلنوط 
تنمية شخصية الطفل واكتشاف القدرات الذاتية:فالفرد يف طفولتو لو مواىب فكرية ونفسية وعاطفية  .1

 أبنائهم.تنمية ىذه ادلواىب ومعرفة نقاط الضعف والقوة لدى  ألسرةا وجسمية، ووظيفة
 إىلتنمية العواطف وادلشاعر:العواطف وادلشاعر مثلها مثل غَتىا من مقومات الشخصية ىي حباجة  .2

 األموروعلم الوالدين بكل  أبنائهامراعاة واالىتمام دبطلب  األسرةوالًتبية فيجب على  واإلرشادالتوجيو 
 ديكنهم من تصحيح ادلسار ضلو وجهة سليمة.

مراعاهتا الن  األسرةجانب الذي جيب على  أىم يعتربتنظيم وقت الطالب واستغالل ساعات الفراغ: .3
فيجب عليهم تنظيم وقت الطالب  األولياءاب وعليو تقع ادلسؤولية على الفراغ يعد مشكلة كبَتة عند الشب

من  األمرادلفيدة وذلذا قرب ويل  األشياءحبيث يكون وقت كايف ومناسب للمذاكرة ووقت مناسب للًتفيو يف 
 ذلم ومنحهم الرعاية ىي ابسط واقصر الطرق لسد ساعات الفراغ. ومتابعتو أبنائو

                                       
معة تأليف مجاعي، إشراف وتنسيق، محادي زلمد.ادلؤسسات الثقافية واالجتماعية ودورىا يف حفظ الًتاث الثقايف.دار احلامد للنشر والتوزيع.جا1

 .91 90.ص ص 1،2017مستغاًل.اجلزائر.ط
2 ندرية.دون طبعة ادلعاصر،يف الًتبية واجملتمع،دار اجلامعة اجلديدة،دار سويًت،االزاريطة،إسك حسن زلمد حسان،وآخرون،الًتبية وقضايا اجملتمع

.54،ص 2007  
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إن األطفال ذلم حاجات نفسية سلتلفة منها اطمئنان النفس واخللو فسية:مراعاة توفير الحجات الن .4
النجاح  إىلاالضطراب واحلاجة للحصول على وادلكانة اجتماعية واقتصادية مالئمة واحلاجة  و من اخلوف

 وتربيتهم الًتبية أبنائهم إرشادوسالمة اجلسم والروح،وعلى الوالدين  اآلخرينوالسمعة احلسنة والقبول من 
 . الصحيحة حىت ال تنحرف حاجاهتم وتتولد لديهم مشكالت نفسية اجتماعية 

 خصوصا لألبناء األساسيةمن احلاجات  اآلخرينالعالقات مع  وإقامةالصداقة  إن:األصدقاء اختيار .5
أصدقاؤىم ويتورط بعضهم ببعض ويكررون ما يفعل  ويتأثرون يؤثرون والناشئُت فاألطفاليف سن الشباب 

اضلرافات خلقية نتيجة مصاحبة على األسرة كلها توضيح معايَت الصداقة ألبنائهم وصفات  شبابنا يف
 الصديق الغَت السوي مع ادلتابعة ادلستمرة لذلك

مبنية على االحًتام يكون  األسريةكانت العالقات   إذا:األبناءالتعامل مع  أسس و األسرية العقاقات .6
مستقبل األبناء وعالقتهم االجتماعية وإذا عامل اجيابيا على  تأثَتا بناؤىا قويا ومتينا وىذا يف الواقع يؤثر

األبوان أبنائهم معاملة حب وتكرمي فان حياهتم تكون خالية من القلق واالضطراب استعمال العنف واأللفاظ 
ن ره وينبغي التوازن يف الًتبية أي ال إفراط وال يفرط لكي ال تكو وتالدنيئة بسب إضعاف شخصية االبن وت

 ىناك نواحي عكسية.
 أكثر ثرونأيتاألمهات وادلعلمُت وىم صغار  و اآلباء سلوكياهتماألطفال يقلدون يف القدوة الحسنة: .7

 أنيعلم ادلربيون  أندبعلمهم وعلى ىذا جيب  أكثر يتأثرونادلدرسة  إىللكن عند ذىاهبم  وأمهاهتم بآبائهم
  1يكون قدوة حسنة ذلم. أنوعليو  األبناءو كالمهم منوذج حيتذي بو من قبل  وسلوكا هتم أفكارىم

 
 
 
 

 
 
 

                                       
 .13،  11مرجع سابق، ، ص ص ،رائدة خليل سامل 1
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 :خقاصة
 واألدواركربى من حيث الوظائف   أمهيةوما ذلا من ولد الفرد فيها  أوليةمؤسسة  باعتبارىا األسرة إن

بتنظيم النشاط  األمرىي مزيج من عناصر بيولوجية عامة يشًتك فيها مجيع البشر ويتعلق  إذن"اليت تقوم هبا.
اجتماعية وثقافية خيتلفون فيها عرب ادلكان والزمان وىي  أخرىاجلنسي،التكاثر،وحفظ النوع البشري،وعناصر 

 األدوارتشكل نظام ،وشكل التنظيم االجتماعي وطبيعة العالقات القائمة بُت سلتلف الشخصيات اليت 
:"ىي مؤسسة كامي ردو  إميل،وحسب ألفرادىا األسرةاالجتماعية داخلها.وماىية الوظائف اليت تؤديها 

 1البعض". يبعضهمحقوقيا وخلقيا  أعضاؤىااجتماعية ويرتبط  ألسباباجتماعية تكونت 
ل االندماج يف احلياة اجملتمعية تساىم يف تلقُت احملبة والتعاون للصاحل ادلشًتك وتعلم الطف ةمؤسسة تربوي فاألسرة

إىل  أدتولقد حدثت تغَتات على اجملتمع من الوسائل العلمية والتكنولوجية ادلتطورة اليت تواكب ادلعاصرة 
 2إنقاص يف دور األسرة وأصبحت تواجو التفكك االضلالل وفقدان بعض الوظائف.

ىو دليل على عملية تغَت وخطوة  وإمناالتفكك  بعد احلداثة ال تعاين األسرة"لكن حسب بارسونز 
 أخذهتامستقلة فالوظائف اليت كانت تقوم هبا يف السابق وحدة واحدة يف النظام   األسرةللتباين حيث تصبح 

يف الوظائف  األصليةمتخصصة يف ىذه الوظائف بينما زبصصت الوحدة  وأصبحتوحدة تطورت حديثا 
 3"ادلتبقية ذلا.

انبثاق منوذج سلوكي  إىلتفاعلها اعل بُت رلموعة من الفواعل زلصلة ىي عملية تف األسريةوالتنشئة 
 الطفل:تتدخل يف تربية  أساسيةمعُت وىناك عوامل 

 أو سواء كانت عفوية األطفالاليت تتبع يف عملية تنشئة  األساليبمنها اذباىات الوالدين أي 
 الزوجُت.يف األدوار األسرية بُت  للوالدين والتكاملدبجموعة من القيم الثقافية  تتأثرمقصودة اليت 

 

                                       
 .34 33مرجع سابق، ،ص ص ،لعمور وردة  1
ورقة مقدمة إىل مؤسبر واقع األسرة يف األسرة العربية"، صاحل سليمان عبد العظيم،"األبعاد والتأثَتات االجتماعية باستخدام االنًتنت على 2

 . 15{،ص 2005سبتمرب  28-26اجملتمع:تشخيص للمشكالت واستكشاف لسياسات ادلواجهة ،}جامعة عُت الشمس مصر،من 
  .148، ص 2004، 1امحد سامل األمحر، علم االجتماع األسرة، جامعة الفاتح، دار الكتاب اجلديد ادلتحدة، ط 3
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وقد ربدث العلماء عن تأثَت اذباىات الوالدين  يف التنشئة األسرية فإذا كانت درجة العدوانية مرتفعة 
يف سلوك اآلباء ،واستعماذلم لوسائل تسلطية يف ضبط سلوك األطفال،فهذا يؤثر بشكل منوذجي يف سلوك 

 1وعاداهتم .
والسمات تصبغ ىذه  األسريةوالتفاعالت  األسرةا تضمنو من عالقات اجتماعية داخل وكذلك البيئة ادلنزلية وم

 .األبناءيف عملية تربية  تأثَتبرودة كل ىذه اخلصائص ذلا  أودفء  العالقات، إما
والبيئة ادلنزلية تتحدد من خالل السعادة الزوجية ،والتعاون بينهما والتكامل يف األدوار االجتماعية،وسد كل 

وحيتضنو. فان كان ناعما و دافئا شعر  إليوالفراغات اليت خيلفها األخر،وىي دبثابة الفراش الذي خيلد الطفل 
 2عدم األمن.واألمن واالطمئنان،وإذا كان خشنا شعر بالقلق و بالراحة 

كان توثر بينهم من سوء   وإذوكذلك العالقة بُت اإلخوة  عامل مؤثر يف تربية األطفال وطبيعة  التفاعل بينهم 
ومغادرتو .ذلذا جيب مراجعة اذلروب من ادلنزل  إىلوعدم تقبلهم لبعضهم  الغَتة ردبا تؤدي  واألنانيةادلعاملة 

نهم متساوية لكي ال يسود النزاع والصراع وتتشتت األسرة وعليو جيب العالقة بُت األبناء وان تكون ادلعاملة بي
أن تتضامن مجيع أفراد األسرة يف القيام بأدوارىم والتعاون بينهم بغية ربقيق الوظيفة األساسية ذلا وىي وجود 

 وسباسك واستمرار األسرة ومشاركتها يف بناء اجملتمع. 

                                       
 .89 87ص  مرجع سابق، ، ص،باح عامر مص1
 . 150،ص  ،مرجع سابق،األمحرسامل  امحد 2



 المدرسة                                                             الفصل الثاني               

 

32 

 تمهيد:
ما  من بُت مؤسسات التنشئة االجتماعية الرمسية اليت توكل إليها مهمة تربية الناشئة اليت  ادلدرسةتعد  

 إىليتحول  أنيستطيع  االجتماعية لًتبية"الىي إال مؤسسة أصلزىا اجملتمع لكي تشرف على العملية 
بالًتبية"وىي تنمية الوظائف النفسية  إالاألجيال وتوجيو الناشئة للطريق الصحيح وحسب (kanpt)إنسان

قومت سلوكو وقويت ملكاتو ومنيت وىذبت كي يصبح  إذابالتمرين والتدريب وعندما نقول ربيت الولد يعٍت:
 صاحلا لبلندماج يف احلياة االجتماعية .

لراشدة على تلك اليت مل  احسب دور كاميE.DURKHEIMاألجيالالذي دتارسو  التأثَتيف استخدام " فَتى
تتهيأ بعد للمشاركة يف احلياة االجتماعية".وادلدرسة ىي مؤسسة اليت هبا ديرر نتاجو احلضاري والثقايف جتربة 

اضي واحلاضر والصلة بُت وسلططاتو ومشاريعو ادلستقبلية وبالتايل يتحقق التواصل بُت ادل وأىدافواجليل ادلاضي 
 إالىي  منظم ومهيكل فادلدرسة ما إطارالسلف واخللف من خبلل العملية االجتماعية والًتبوية وىذا يف 

 1مؤسسة رمسية ونظامية تشرف عليها الدولة ماديا ومعنويا.
  

                               
 .42،ص2011/2012،"دراسي للتلميذالتحصيل العلى  تأثَتهدرسي و ادلتصال اال"مغتات مجال،
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 :تعريف المدرسةاألولالمبحث 
( والذي يقصد بو وقت SCHOLEاليوناين ) األصل إىل( ECOLEلفظ ادلدرسة) أصليرجع  

 إىللتثقيف الذىن.لكن تطور لفظ ادلدرسة ليصبح يشَت فيما بعد  أوالفراغ الذي يقضيو الناس مع زمبلئهم 
 سسي واىل ادلكان ادلخصص للًتبية والتعليم.التكوين اجلماعي ادلؤ 

يف القاموس الفرنسي  اإم( كتابة ومعٌت SCHOOL( واالصلليزية )SCHOLوىناك تقارب بُت الكلمتُت اليونانية )-
 école :n.f.Établissement ou seمؤسسة يقدم فيها تعليم مجاعي ويفضلها التبلميذ) أهناادلدرسة على  فتعرف

un enseignement.Tousles élèves qui fréquentent…. ) 

( socialisation( وتنشئتو)éducation)النشءمؤسسة تعمل على تربية  وما ىو شائع يف التعريفات ىي
ولوطنهم من خبلل تسلحهم بالعلم وادلعرفة  ألنفسهمليكونوا مواطنُت صاحلُت مفيدين  األجيال وإعداد

 .بُت األجيال جل ضمان دينامكية اجملتمع وحىت يتحقق التواصلأمن الرفيعة  اإلنسانيةوتشبثهم بقيمهم 
مصدر .مفعلة.مشتقة من فعل ادلاضي  يعرفها الدكتور زلمد زياد محدان:"ادلدرسة يف اللغة ىي اسم

"درس"وىي أيضا اسم مكان  كذلك تشبو اجملتمع الكبَت من حيث نظامها اذلادف حلفظ األمن والنظام 
 والسلم داخلها.

 أداءكي تتمكن من   وإجراءاهتا وأحكامهافالتلميذ مطالب باستجابة صحيحة لقوانُت ادلدرسة  
كما يشًتكون يف النظام االجتماعي اخلارجي    األفرادوظيفتها وىكذا تكون ادلدرسة نظاما اجتماعيا يشًتك فيو 

 1.أفرادىافان ادلدرسة تريب  أفرادهاجملتمع الكبَت نظام اجتماعي يريب  أنكما 
تدرب الطفل تدريبا عمليا على  جانب التلقُت النظري إىلوتعرف ادلدرسة بأهنا:"مؤسسة اجتماعية  
الفصل،وسلاطبة الكبار  إىليف حضرة ادلدرس،واالستئذان يف الدخول  كاآلدابوالسلوك العمليُت، اآلداب

 2وادلربيُت خصوصا،وكذلك التوافق مع الزمبلء وعدم التنازع معهم".
تطبيعا  أفرادهمن حاجاتو األساسية،وىي تطبيع  مؤسسة اجتماعية أنشاىا اجملتمع لتقابل حاجةوتعرف بأنها:"

الفصل،وسلاطبة الكبار وادلربيُت خصوصا  إىلادلدرس،واالستئذان يف الدخول  أعضاءاجتماعيا،جيعل منهم 
 وكذلك التوافق مع الزمبلء وعدم التنازع معهم"

                               
 .4،ص(1989، ، دار الًتبية احلديثة،:عمان  )زلمد زياد محدان،ادلدرسة واإلدارة ادلدرسية،1

.7ص .نفسومرجع  2 
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وسط  إهنا،األوىلدرجة حيبو بال أووسط يستقبل الطفل ،غَت انو ليس بوسط يرغب فيو الطفل،:أنهاكما تعرف 
 العاطفي ،وىي وسط للضبط ادلتصل وادلنظم". أواحليوي  لئلرواءللعمل ال 

تشرف على عملية التنشئة االجتماعية،وتزود الطفل بادلهارات  لؤلسرةمؤسسة اجتماعية مكملة :بذلك هي
 1قبول.االجتماعي ادل التأىيلدرجة  إىلواخلربات االجتماعية والعلمية وادلهنية اجلديدة،

ذلم فلسفة اجملتمع الكبَت من ثقافة وقيم  األفرادنعد  أنىي رلتمع مصغر من خبللو نستطيع :المدرسة  إذن
داخل اجملتمع ادلدرسي  أفرادهىذا اجملتمع عن طريق تضامن وتعاون  أىدافومعايَت وعادات وتقاليد ...وحتقيق 

تكوينها بُت التبلميذ وبعضهم وبُت التبلميذ ومدرسهم وعندىا  إىل اإلنسانيةوطيدة من العبلقات  أسسعن 
يف اجملتمع الكبَت مبشاركتو ومسامهتو يف تنمية وبناء حضارتو  التأقلمينشا التلميذ ويصبح مواطنا صاحلا مستعد 

 2وىذه ىي مصلحة ادلدرسة يف الًتبية.
ية ادلتشابكة فيها بكياهنا ادلادي وجوىرىا ادلدرسة أوال وقبل كل شيء،ألوان العبلقات احلتعريف كلير فهيم:"

 3ادلعنوي وأعضاء اذليئة الًتبوية والصحية وتبلميذىا معا".
 
 
 
 
 
 
 
 وخصائصها لمبحث الثاني:مكونات المدرسةا

 :مكونات المدرسةأوال

                               
 .111 ،110،ص ص  مرجع سابق،،مصباح عامر 1
 .5،صسابقمرجع زلمد زيان محدان، 2
 .43،ص  مرجع سابق، ،مغتات مجال 3
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اجتماعية تتمثل يف تطبيع أفراد اجملتمع جعلهم أعضاء  من قبل اجملتمع حلاجة نشأتأإن ادلدرسة مؤسسة 
صلبة وتتمثل يف ادلكونات اليت ترتكز عليها:"الن ادلدرسة ال توجد من  أرضيةتنطلق من  أنصاحلُت وعليها 

العدم وال تعمل يف فراغ بل ينتمي بيولوجيا وماديا وسلوكيا للبيئة االجتماعية احمليطة.كما تتكون بشريا ونفسيا 
وخدمات بشرية ومادية وتربوية  وإداريُتليا من رلموع ما دتنحو ذلا اسر اجملتمع من متعلمُت ومعلمُت وشك

 1مساعدة".
.ادلدرس والتلميذ وادلنهج،إما بقية األشياء أن مكونات ادلدرسة ثبلثةوصمت مطاوع:" إبراهيميرى الدكتور 

لية التعليمية.وذلك رغم أمهيتها وبالتايل فانو ليتخيل مباين وإداريُت وغَتىم إمنا ىي وسائل مساعدة للقيام بالعم
 .2وجود مدرسة بدون تلميذ أو مدرس أو منهج "

إذن تًتكز بنية ادلؤسسة الًتبوية أو النسق على ثبلث عناصر أساسية ادلادية وادلعنوية والبشرية وىي اليت تشكل 
 النظام.وىي:

 :األساتذة .طبلب.عمال وموظفون.الجانب البشري 
 :كل والوسائل اليت يستعُت هبا ىؤالء للقيام بوظائفهم.الجانب المادي 
 :الصفات األخبلقية اليت يتميز هبا ىؤالء ىل ىم ملتزمون متأخرون.عبلقات مع الجانب المعنوي

 عبلقات مع بعضهم البعض.
  من بين هذه العناصر  ىرم العبلقات شكل يأخذ كل نسق:األفرادالمكانات التي يحتلها

 متشابكة.القاعدة وىي  إىل( اعليالقمة)
 ادلكانات اليت جيعلها  والعبلقات بُت ىذه -فحجم ادلؤسسة التعليمية يرتكز على عدد األفراد

 3العناصر.
  .واخلدمات البشرية ادلساعدة اإلداريُت  و تتلخص يف كل من ادلعلمُت وادلتعلمُتالمكونات البشرية للمدرسة:

                               
 .5مرجع سابق،زلمد زياد محدان،ص 1
 .44مرجع سابق،مغتات مجال،ص  2

جامعة عبد احلميد بن باديس -07/02/16:.يوم من إلقاء األستاذ محداوي زلمد البنيويبعنوان االجتاه الوظيفي  نقبل عن زلاضرة بعنوان :
.     - مستغاًل 3 
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ادلكونات البشرية إىل جانب التبلميذ أو ادلتعلمُت يف مفهوم  الًتبية ىم من بُت أىم :المعلمون .1
ادلدرسية ،وىناك من يعترب أن ىذا ادلكون البشري ادلتمثل يف ادلعلم )ادلدرس( "ىو صاحب ادلعرفة يقدمها 

يها وينظمها وىو الذي خيتار األدوات ويستعملها وىو الذي حيكم  على أعمال التبلميذ وفق  معايَت يفرض ف
 1سلطتو".

( منشطا ومنظما وليس ملقنا وىو بذلك يسهل عملية التعلم األستاذيف ادلناىج الًتبوية احلديثة يعترب ادلعلم) أما
 وحيفز على اجلهد واالبتكار.

الوضعيات وحيث ادلتعلم على التعامل معها،ويتابع باستمرار مسار كل ادلتعلمُت من خبلل  بإعداديقوم 
 .االعتماد على عمليات التقومي

 
 

 األطفاليف مدارس ما قبل ادلرحلة االبتدائية اليت نسميها عادة رياض  األطفال: ىم المتعلمون .2
من معاىد  بوازهنمادلراحل الثانوية واجلامعية وما والتبلميذ يف ادلؤسسة االبتدائية مث الطبلب والدارسون يف ا

 2.أخرىومؤسسات تعليمية 
 يتحلى هبا ىؤالء ادلتعلمُت يف الوسط ادلدرسي: أنومن بُت اخلصائص اليت جيب 

احلافزية للمدرسة والتعلم واحلياة ادلدرسية وتعٍت شعور ادلتعلم من خبلل ميلو االجيايب والذايت ضلو ادلدرسة 
والبيئية وادلادية واعتقاده بدور ادلدرسة يف حتقيق رغباتو وتلبية طموحاتو البشرية والنفسية والسلوكية ومكوناهتا 

 الشخصية والعملية.
القدرة على التحصيل الدراسي،وىذا بتوفر االستعدادات اخلاصة والقابلية للتعلم والذكاء لفهم ادلواد الدراسية 

 لكي يكون التميز عن الضعفاء...
ة وحب العمل واالجتهاد ،حيث جيب على ادلتعلم أن ال يكتفي على التحصيل بل االعتماد على الًتكيز ادلثابر 

 أثناء عملية التعلم وحتقيق أىدافو بالتدريج .

                               
45،ص سابقمرجع ،  مجال مغتات 1 

   .14مرجع سابق، ص زلمد زيان محدان، 2 
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)الزمبلء( واحًتام ادلعلم وكذا القوانُت الداخلية  لآلخريننتظام يف احلياة ادلدرسية ،وىذا عن طريق ادلعاملة اال
 للمدرسة .

االرتقاء من حالة إىل أخرى وهبذا يدرك ادلتعلم أن بصدد احلصول على معارف سلتلفة جتعلو حيقق نوعا من 
 اخلربة احلياتية والرقي الفكري.

 إىلكل من ادلدير وادلراقب والوكيل   داريُتاإلبالدرايون وخدماهتم ادلساعدة: يقصد زلمد زياد محدان ا .3
ادلوجهُت،ادلشرفُت وادلدرسُت وادلرشدين الطبلبيُت .مشرفُت اجتماعيُت جانب الفئة اليت تساعدىم وتتمثل يف 

 السلوكية العامة ومسؤولياهتم الوظيفية ادلتمثلة فيما يلي: اإلداريُتعن مواصفات  أما
والتسيَت والتنفيذ والتوجيو ادلدرسة من حيث التخطيط  إدارةىناك مهام خاصة مبدير ادلدرسة :وىي قدرتو على 

 :ديرادل هبا يتحلى أن جيب والصفات السمات من ثابتة رلموعة
 .للجماعة عريًفا يكون أن .1
 .اجملموعة ألفراد مساعًدا يكون أن .2

 .نفعاالتوا يف متحكًما يكون أن. 3   
 .ذكًيا يكون أن. 4    
  .1األمور زمام تويل يف واعًيا يكون أن.  5   

اليومي ،أما يف حالة غياب ادلدير فانو يتوىل االدراة جزئيا وكذلك مهام خاصة بوكيل ادلدرسة ادلتمثلة يف عملو 
 أو كليا وتكون وظيفتو شلاثلة للمدير.

ويتمثل دور ادلراقب يف التعامل البناء مع فئات ادلدرسة إىل جانب قدرتو على احلرص على االنضباط داخل 
 دير.ادلؤسسة وضبط سَتىا اإلداري والتسجيل والتصنيف والتنظيم فهو مساعد للم

وأيضا ادلشرف)ادلوجو( يعترب شخصية ذات رؤية تربوية وموجهة تسعى لكشف مواطن القوة والضعف يف عملية 
 يتعلق بالتدريس والتوجيو ضلو ما ىو اجيايب. الًتبية ادلدرسية وخاصة ما

 ياتيا وأكاددييا.تتمثل يف اىتمامهم التبلميذ حتصيبل وسلوكا وحتفيزا ونفسيا تأىيبل  ح: أما ادلرشدين الطبلبيُت
 المكونات المادية للمدرسة:-1

                               
رسالة ")ادلدرسي  وسبل تفعيلو،دور االدارة ادلدرسية يف مدارس البنات الثانوية يف مواجهة ظاىرة التسرب "زلمد فؤاد سعيد ابو عسكر ،   1

 .39،ص (2009ماجستَت،
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 البيئة الشكلية:1.1
صد هبا البناء ادلدرسي بكل ما احتواه من منشات)أقسام.ادلسرح ادلدرسي.مطعم.سلتربات. يق 

التسهيبلت ادلدرسية اليت مدرجات.مكتبة.ساحة. قاعة الًتبية الفنية،والرياضية( ويطلق عليها البيئة الشكلية 
تكون مؤىلة حلماية ادلعلم وادلتعلم وغَتىا أثناء أوقات التدريس يف كل الظروف ادلناخية حارة كانت جيب أن 

 أو بارد يف الشتاء.وان يكون موقعها يف متناول البيئات احمليطة والفئات البشرية ادلتنوعة ادلكونة أساسا للمدرسة
 1ط وادلناسب للجميع.قريبة من قاصدين معلمُت ومتعلمُت من خبلل موقعها ادلتوس أي

 المناهج المدرسية:  2.1
خربات التعلم ادلقصودة اذلادفة  أوالًتبوية ادلكتوبة ادلخصصة لعمليات التعليم والتعلم ىي الوثائق  
مل تتوافر ادلناىج كيف ديكن دلؤسسة ما  ذاا إألهنفهي من أىم العوامل ادلادية الًتبوية تكوينا للمدرسة والواعية 

حيمل فلسفة اجملتمع وقيمو االجتماعية والثقافية  أنوتغرس فيهم قيما ومعارف خصوصية ادلنهج  أجيالتريب  أن
 جانب العلم وادلعرفة. إىليف شكل تراث ثقايف واجتماعي  للنشء ليتم تلقينها

الًتبوي:"يشمل كل العمليات اليت يساىم فيها التلميذ حتت مسؤولية ادلدرسة  األدبومصطلح ادلنهاج يف 
 لتوجيو عملية التعليم والتعلم . كأساسالًتبوية   األىداففًتة التعلم وادلناىج يف بنائها تعتمد على  خبلل
 المدرسية: التجهيزات 3.1

ادلدرسي وادلكاتب واخلزائن وادلقاعد  كاألثاثيقصد هبا كل التجهيزات اليت ختدم عملية التعلم والتعليم   
اليت ختص الًتبية الفنية وادلنزلية  والرياضية  األدواتللتعلم والتدريس كالسبورة وادلخرب وكل  األساسية واألدوات

 التعليميةالبسيطة اليت تساىم يف دور العملية  أوالرفوف ادلكتبية وغَتىا من التجهيزات الفنية احلديثة  أو
تكون متوفرة كعامل مساعد دلفهوم  أنفيها  األصل أن إالاحلضرية  أووحتسينها سواء يف ادلدارس الريفية 

 2ادلدرسة ولتوفَت احلاجات الفيزيولوجية )الراحة اجلسمية( للمتعلمُت.
 مواد ووسائل وتكنولوجيا التعليم: 4.1

                               
 .14مرجع سابق،ص مجال مغتات،1
 .21 20مرجع سابق، ،ص ص ،زياد محدان زلمد  2 
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والتعلم وىي كل ما يستعُت بو ادلعلمون وادلتعلمون خبلل عمليات ىي كل ما لو عبلقة مباشرة بعملية التعليم 
تفاعلهم معا يف الصف الدراسي )القسم( وىي الوسائل اليت يعتمد عليها ادلعلمون يف  التعلم والتعليم لرعاية

الدروس وشرحها للمتعلمُت حىت تسهل عليهم عملية التعلم اليت تنعكس على عملية حتقيق التحصيل  إعداد
 الدراسي ادلطلوب.

 الجداول العملية المدرسية: 5.1
احلياة اليومية  إلدارةواليت يتم تبنيها  واإلدارةتتمثل يف كل التنظيمات ادلتنوعة اليت ذلا صلة بالًتبية  

ادلدرسية باعتبار ادلدرسة مؤسسة تربوية اجتماعية تقوم عمليا على نظام لو من خبللو وعملياتو وسلرجاتو.فان 
رسالتها اإلنسانية.وتكون قابلة للتعديل والتنفيذ وان ظاىرة صحية بناءة دلفهوم ادلدرسة ول اجلداول العملية تعد

 تكون معلنة ال خفية.
 
 

 الميزانية المالية: 6.1
يف ىذا الزمن الصعب اقتصاديا وىذه  صَتورهتاىي مبالغ مالية اليت يلزم توفرىا للمدرسة حىت  تضمن  

وحتريك ىذه ادلكونات لتحقيق  يلتشغعوامل وعمليات ادلدرسة ادلختلفة مث  تأسيسادليزانية اليت تعمل على 
يتوفر يف ادليزانية الكفاية الكمية التمويلية للمشاريع ودديومتها ادلتمثلة يف  أنالًتبوية ادلنشودة وجيب  األىداف

 وما يرتبط بعملية التعليم والتعلم. اإلضافيةالسيولة ادلستمرة لتمويل احلاجات 
 وية(:المكونات النفسية السلوكية للمدرسة)المعن. 2

تتوفر فيها بعض ادلؤشرات النفسية السلوكية حىت تكون مدرسة تربوية واجتماعية ومنتجة ذلا نظامها اخلاص 
 :أليتورسالتها اليومية وىذه السلوكيات كا

 توفر سلوكيات يومية: 1.2
 وىذه السلوكيات تتمثل يف سلوك التعلم اخلاص اليومي إىل ادلدرسة يف الدوام ادلقرر ذلا.

 التغير السلوكي االيجابي 2.2
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تتمثل يف التأثَت االجيايب على الناشئة )ادلتعلمُت( خبلل نتيجة التحصيل الدراسي ادلنهجي الذي يعد مؤثرا 
 1على دتيز ادلؤسسة الًتبوية عن غَتىا من ادلؤسسات األخرى)االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية(

 عملي:و  وإداريخلقي  إطارالتصرف ضمن  3.2
 يتمثل يف احًتام النظام والقوانُت ادلؤسساتية للمدرسة. اإلطاروىذا 
 :اإلداريالتسلسل الهرمي  4.2

لؤلخر كل واحد مسؤول أمام ادلسؤول عنو واجلميع مسؤول اجملتمع ادلدرسي وزلاسبة بعضهم  أفراديف مسؤولية 
 أمام اإلدارة الوصية.

 
 خصائص المدرسةثانيا:
  يف برارلها وطرقها.ىي مدرسة  موحدة 
 .تعمل على ادلسامهة بصورة فاعلة يف حل ادلشاكل االجتماعية 
 .ىي مدرسة متعددة التقنيات 
  والتعلم.تعمل من اجل تطوير عمليات التعليم 
  الوسط يف البعد الًتبوي ذلا. إشراكتعمل على 
  2.األخرىتدعم اجملال االقتصادي واالجتماعي وغَتمها من اجملاالت 
  ادلتعلم ليقوم بدور اجيايب  هتيئدرجاهتا عملية اجتماعية  اعليإن ادلدرسة مؤسسة اجتماعية والًتبية يف

 3يف احلياة اليت يعيشها داخل اجملتمع.
  معينُت ىم ادلدرسون والتبلميذ فيقوم ادلدرسون بعملية التعليم وىم فئة معينة ذلا  أفرادتضم ادلدرسة

ادلدرسة العامة فتختار تبلميذىا على  أماختيار وغربلة يف بعض ادلدارس اخلاصة عملية ا إىلتارخييا وخيضعون 
 1واالجتماعي.السن بغض النظر عن ادلستوى االقتصادي  أساس

                               
 .50مرجع سابق ، مغتات مجال ص 1
 .158،ص2004اإلصبلح الًتبوي، وادلناىج لًتبوية، سند تكويٍت لفائدة مديري مدارس االبتدائية.جامعة،حراش،اجلزائر.2
 للتوفيق بُت األصالة وادلعاصرة،دار الفكر العريب،)القاىرة:رؤية حديثة :أصول الًتبية االجتماعية والثقافية والفلسفية،زلمد الشيٍت3

 . 167ص(،2000
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  ىم وسائل مساعدة للقيام بالعملية  إمناوغَتىم  إداريُتيف ادلدرسة من مباين و  بقية األشياءأما
 2توافره لقيام ادلدرسة.منهج ولكل الثبلثة كل متكامل البد من  أومدرس  أوالتعليمية وذلك رغم 

  دتثل ادلدرسة مركز العبلقات االجتماعية ادلتداخلة ادلعقدة وتعترب ىذه العبلقات مبثابة مسالك وقنوات
لكل التبلميذ وادلدرسون واجملتمع احمللي اليت  ، وىيخبلل اجلماعات ادلتفاعلة ، منللتفاعل والتأثَت االجتماعي

 منها دستورىا األخبلقي واجتاىاهتا ضلو اجلماعات األخرى.
  تعد مرحلة حامسة  وإهنا يتجزأجزء ال  بأهنمشعور ادلتعلمون باالنتماء والفخر للمدرسة فهم يشعرون

 ومهمة يف حياهتم وىذا ما يربز من خبلل عمليات التنافس وادلباريات.
  وتعمل على تقوية  وسلوكا هتمالتبلميذ وادلدرسُت  قأخبليف  أساساتسود ادلدرسة ثقافة خاصة تكون

العديد من ادلربيُت على تفاعل ادلدرسة مع اجملتمع وعدم انعزاذلا عنو  أكدالروابط والعبلقات فيما بينهم ولقد 
 بعضهم كالتايل :تتواجد ادلدرسة يف اجملتمع الدديقراطي احلر أمجلهامن حقائق  إليوتوصلوا  بدون مربر نتيجة دلا

مل تعمل على تنمية االجتاىات التقدمية لدى الطلبة ضلو ادلستقبل،انطبلقا من  إذاوظيفتها  تأديةفشبل يف 
 3الًتاث الثقايف للمجتمع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
 .49،ص2007فايز زلمد احلديدي،ثقافة تربوية،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ، 1
 .74،ص(1995،، دار الفكر العريب،رة القاى :)إبراىيم عصمت مطاوع، أصول الًتبية 2
 .50،ص نفسومرجع  3
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وظائف المدرسة:  الثالث المبحث  
 الًتبوي.واألسرة تشاركها يفإن ادلؤسسة الًتبوية)ادلدرسة( ادلقصودة واليت أنشاىا اجملتمع لتنفيذ أىداف النظام 

 حتقيق وظائفها ومنها : 

 وظائف المدرسة العامة:
  مل تعد ادلدرسة مسؤولة باجلانب العقلي للطفل ،بل أصبحت هتتم بتنمية شخصيتو من مجيع

 جوانبها العقلية واخللقية واالجتماعية واجلسدية.
  دون اعتبار للحاضر وإمنا الًتكيز على حاضر الطفل فادلدرسة ال تركز على مستقبل الطفل

 ىي ترتكز على حاضر التلميذ وتعده للمستقبل يف الوقت ذاتو
  نقل الًتاث الثقايف من األجيال ادلاضية إىل األجيال احلاضرة،وىذا الًتاث يتجمع يف

سجبلت مكتوبة ويتحتم على مجاعة تريد احلفاظ على االتصال بادلاضي إن تتخذ ادلدارس 
 لنقل تراثها.

 ظ بالًتاث والعمل على تسجيل اجلديد فلو اكتفينا مبعرفة الًتاث القدمي عن طريق االحتفا
 القراءة ومل نتعلم الكتابة لضاع الًتاث اجلديد وحرمت األجيال اآلتية من االنتفاع.

  تطهَت الًتاث من الشوائب والعيوب وادلدرسة ختلق بيئة مصفاة خالية من عيوب اجملتمع
  1األخبلقية.

 ي الفردي واالجتماعي للهوية الوطنية.حتقيق الوع 
  التفتح على العادلية ومواكبة ادلعاصرة ومساعدة التبلميذ على امتبلك القيم االجيابية اليت

 يتقامسها اجملتمع اجلزائري.
  تنمية الروح والشعور باالنتماء للشعب اجلزائري وتنشئتهم على تعلمهم وحدة الًتاب الوطٍت

 2ورموزه.
  

 
 

                               
 .127،ص مرجع سابق ،عبد اهلل الرشدان ، 1
.02/11/2016ستاذ محادي زلمد:رقم زلاضرة بعنوان التشريع ادلدرسي،من إلقاء األ نقبل  عن  2  
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 :المدرسة الخاصةوظائف 
  إن ادلدرسة أكثر األوساط يف عملية التنشئة االجتماعية بعد األسرة  فهي تقدم مفتاح التقدم الفكري

ليست بالضرورة روبرت هتشنز:"والتحصُت الشخصي وتفسَت ادلدرسة قيم اجملتمع وىي كما يقول 
و غرس كل ما ىو جدير قوة لئلصبلح لكنها مؤسسة للتعليم فهي مسؤولة عن تطبيعها تبلميذىا أ

 1باالىتمام من الًتاث الثقايف وكذلك تكييفهم االجتماعي".
  تعود التبلميذ االعتماد على النفس وحتمل ادلسؤولية والتفاين واحًتام القانون والتمسك باحلقوق وأداء

  2الواجب والعمل بروح التعاون والتخلي عن األنانية.
 وحدد ماكس فيرب أىداف التعليم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               
 .69،ص  مرجع سابق، 1 حسُت عبد  اهلل الرشدان

 .27،ص سابق،مرجع حسُت عبد احلميد امحد رشوان ، 2
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 ي للمدرسة في تربية الطفل المتعلمالمبحث الرابع:الدور التربو 

  :ادلؤسسات األخرى إذ تقوم ادلدرسة باستكمال ما بدأتوالمدرسة أداة استكمال 
حريصة على ىذا التعاون الوثيق مع البيت ويتم عن طريق  ، وادلدرسةرأسها البيت ، وعلىمن األعمال الًتبوية

 إنشاء رلالس اآلباء وادلعلمُت ورلالس األمهات وادلعلمات يف ادلدارس احلديثة.
  يف األخرى قد ترتكبها النظم  الًتبوية اليت األخطاءتقوم ادلدرسة بتصحيح تصحيح:  أداةالمدرسة

 .ؤلتومىناك فراغ  أونقص.كان ىناك   اجملتمع، فإذا
  تقوم بتنسيق اجلهود اليت تبذذلا سائر النظم االجتماعية يف سبيل الًتبية  إذتنسيق: أداةالمدرسة

 وية الًتب األساليب أفضل إىلوتظل على اتصال دائم هبا لًتشدىا 
 1تنشئة. أحسناجلديد  وتتعاون معها على تنشئة اجليل

 تتوفر على شروط: وإذا أرادت ادلدرسة حتقيق رسالتها التعليمية البد أن
أن تكون مفتوحة لكل تلميذ دون دتييز أو تفريق ألي سبب من األسباب االقتصادية أم االجتماعية  .1

 أم ادلعرفية أم العرقية أم الدينية وغَتىا.
اجملتمعات الريفية وادلدنية وادلتحضرة والنائبة وان ال تستثٍت أي جهة  خلدمة مهيأةتكون ادلدرسة  أن .2

 توفر فرص لتعليم وتعلم األطفال والشباب البالغُت.مهما بعدت وان 
أن تكون ادلدرسة مراعية للفروق الفردية بُت شخصيات تبلميذىا سواء ما يتعلق مبيوذلم آو بقدراهتم  .3

 .2آو باىتماماهتم وان تعمل على الوصول بكل فرد أقصى ما تسمح بو إمكاناتو
  

                               
 .128، 127ص (2000، دار الشروق للنشر والتوزيع،،عمان : )عبد اهلل الرشدان،علم اجتماع الًتبية 1
 .61ص (.2012.2013بسكرة،:)شهرة عثمان،أساليب الًتبية االجتماعية بُت األسرة وادلدرسة، 2
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 .المدرسةمع  األولياء المبحث الخامس: أهمية تواصل
إن فلسفة شراكة األسرة مع ادلدرسة يف تعلم أوالدىم تقوم على تعاوهنما ادلتبادل معا يف تعلم التبلميذ  

داءات يقوم هبا اآلباء وادلعلمون ولكنها طريقة تفكَت أعلى أساس أهنا ليست عمليات لتكوين الروابط وليست 
 واجتاه عقل وجداين يقوم على أساس أربع ركائز ىي:

  ترابط مسؤليات ادلدرسة مع مسؤليات األسرة.فاألوىل تبٍت قواعد تعلم أكادديي ومنوذج وانفعايل بينما
 الثانية تعزز ىذا البناء.

  تناسق ادوار األسرة مع ادوار ادلدرسة خبلل شبكة أعمال ال تتعارض فيها اجتاىات األسرة عن
 اجتاىات ادلدرسة.

  حتمي ادلتعلم من االضلراف من ناحية وتدعم صلاحو من ناحية اشًتاك األسرة يف هتيئة التعلم اليت
 أخرى.

 .تعلم ادلتعلم ىو بؤرة اىتمام كل من األسرة وادلدرسة واجملتمع احمللي 
إن ادلدرسة ىي نسق فرعي يرتبط بالنسق األكرب العبلقات دتثل جزءا كبَتا من مكونات البيئية .ومن  

بلقة ادلزدوجة بُت ادلنزل وادلدرسة ويركز على الدور جيب أن يقوم بو كل منظور الوظيفية هتتم بصورة كبَتة بالع
 الوالدين وادلعلمُت من نفس الوقت من اجل حتقيق معدالت عالية التنشئة االجتماعية والًتبوية.

إذن جيب على ادلؤسسة تعزيز العبلقات  بينها وبُت األسرة عن طريق التواصل الدائم وادلستمر ألجل مصلحة 
لميذ ،وىذا باالتصال بأولياء التبلميذ دلعرفة نتائج التقومي اخلاص هبم ووضعياهتم يف ادلؤسسة من حيث تأدية الت

 ومع أصدقائهم التبلميذ. دارةاإلأدوارىم وانضباطهم  وعبلقاهتم مع مدرسيهم ومع 
وذلذا يتطلب على ادلؤسسة االتصال باألولياء واستدعائهم باستمرار من اجل متابعة أوالدىم ومعرفة مجيع 

 اجملريات اجلديدة اليت ختص ادلؤسسة والتبلميذ.   
وجيب إقامة عبلقات محيمية يف مناخ مدرسي وإشراكهم يف وضع أىداف التعليم ادلدرسي وصناعة  

ية التعليمية خبلل اتصاالهتم بالقوى ادلؤثرة يف اجملتمع احمللي .مبعٌت آخر دعم القرار اإلداري وتدعيم العمل
 األدوار ادلشًتكة ادلتبادلة لؤلسرة وادلدرسة والبيئة احمللية. 

فعلى ادلدرسة أن هتيئ مجيع الظروف األولياء ،منها أماكن الستقبال اآلباء وبرامج إلشراكهم التطوعي يف 
 يب دلطالب األسرة الن أداء ذلك ال يتعارض مع التمدرس السليم.وعلى األسرة العمل ادلدرسي وان تستج
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 أن تستجيب دلطلب ادلدرسة حىت ولو ظهرت كمناقضة لثقافتها الن ىدف ادلدرسة ىو تكوين مواطن .
 1.ادلسامهة يف تكوين مجعية أولياء التبلميذ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 .61(،ص2013ماجستَت،بسكرة،جامعة اجلزائرشهرة عثمان،"أساليب الًتبية االجتماعية بُت األسرة وادلدرسة")رسالة  1
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 خالصة
يفيد غياب التلميذ عن ادلدرسة؛ عدم تواجده هبا خبلل الدوام الرمسي ادلعلن عليو يف استعمال 
الزمن، أو جزء منو ، سواًء كان ىذا الغياب من بداية اليوم الدراسي ، أي قبل وصولو للمدرسة 
أو كان بعد وصولو للمدرسة والتنسيق مع بعض زمبلئو حول الغياب ، أو حضوره للمدرسة 

نتظام هبا مث مغادرتو ذلا قبل هناية الدوام دون عذر مشروع. وإذا كان غياب التلميذ يف بعض واال
األحيان بسبب مقبول و مربر لدى أسرة التلميذ، كالغياب ألجل مهام منزلية بسيطة كاألعمال 
ادلنزلية ادلفروضة أحيانا على الفتيات بوجو خاص أو بسبب عوامل صحية ديكن التغلب عليها أو 
بسبب عوامل أخرى غَت ذات تأثَت قوي ولكن جيدىا التلميذ فرصة للغياب ، فإن ذلك ال يعترب 
مقبواًل من الناحية الًتبوية ألن تلك الظروف اخلاصة ديكن التغلب عليها ومواجهتها حبيث ال 

 .تكون عائقاً يف سبيل احلضور إىل ادلدرسة تكون مدرسة 
إذن العوامل تتعدد لتكون دافعا لتغيب التبلميذ من ادلؤسسة التعليمية )الثانوية( فمنها ماىي 
عوامل مرتبطة باألسرة ومنها ما يرتبط بادلدرسة أو يتعدامها إىل اجملتمع فقد تكون مجاعة الرفاق 

 ىي اليت تؤثر على التبلميذ وتدفعهم إىل الغياب.  
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 :تمهيد
ومن الظواىر اليت ادلعنية تعد من ادلشكبلت اليت تواجو اجلهات التبلميذ عن الدروس مشكلة غياب 

ومن وجو.على أكمل أمست تشكل عائقا داخل ادلؤسسة الًتبوية الثانوية وحتول عن تأدية أدوارىم و وظائفهم 
وعدم اليت تقف أمام حتقيق ادلنظومة الًتبوية ألىدافها  ادلؤطرة إال وىي غياب التبلميذ ادلعيقات بُت ىذه 
داخل األقسام وأصبحت تشكل خلبل يف نظام التدريس وعمليات التلقُت والرصيد ادلعريف والفكري  التحاقهم

 لدى التلميذ.
الغياب من مفهومو وأنواعو وأسبابو وأثاره مث تعريف ادلرحلة الثانوية وذلذا سنقوم بعرض أىم النقاط اليت تتعلق ب

وأىدافها .والن ىذه تنتشر يف كل ادلدارس وىذا لعدم ووعي الطلبة  وإدراكهم على انو يؤثر على حتصيلهم 
ة تكالياإلالعلمي واألسرة ال تعي أن كثرة الغياب تفقد اإلرادة واحلماسة لدى التبلميذ وتنمي فيهم حب 

 والبلمباالة  أضف لذلك عدم احًتامهم لؤلنظمة. 
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 تعريف الغياب :األولالمبحث 
أنو ىو عدم حضور الطالب ادلدرسة دون سبب شرعي أو عذر وجيو على يعرف الغياب ادلدرسي 

جزء منو سواء   أووىناك من يعرف غياب الطلبة عن ادلدرسة بأنو ىو تواجده هبا خبلل اليوم الدراسي الرمسي 
منذ بدايتو اليوم الدراسي أي قبل وصولو للمدرسة للمدرسة والتنسيق مع زمبلئو حول كان ىذا الغياب 

 1الغياب مث مغادرتو ذلا هناية اليوم الدراسي دون عذر مشروع.
 ت.مستوى التغيب غَت ادلربر عن احملاضرات باعتباره عامبل مسببا يف تدٍل التحصيل وادلقررا إىلويشَت  .1
 2.ادلستمر عن احلضور االنقطاع ادلفرط أوالغياب  1987تعريف عمر: .2
ا عدة وذلقاعة التدريس ، إىلحتول دون الطالب  أوالغياب اجلماعي ىو مشكلة سلوكية دتنع  .3

 3.أسباب
 4ادلستمر عن احلضور. أو:الغياب ىو االنقطاع ادلفرط 1987جوفتعريف  .4
 ادلدرسة دون وجود عذر قانوٍل ويرجع ". إىليعرفو جابر:"الغياب بانقطاع التلميذ عن الذىاب  .5
 ويصف زياد محدان الظاىرة:بأهنا غياب التلميذ يوميا بشكل كامل عن ادلدرسة لفًتة متواصلة زلدودة .6

 5متواصل يلفت النظر". أوبشكل متقطع  أكثر أوغيابو عن حصص مادة دراسية  أوبشكل متقطع  أو
بعض ادلواد الدراسية بصورة منتظمة وقد  أويعرف الغياب انو:"ىو انقطاع التلميذ عن ادلدرسة  أيضاو  .7

ببعض ادلواد الدراسية ويؤدي ذلك  أوبالتلميذ نفسو أو تتعلق بادلدرسة نفسها  أسباب إىليعود ىذا االنقطاع 
ذا يؤثر بشكل مباشر فيما بعد على تشكيل شخصيتو وقد حرمان التلميذ من فرص النمو ادلختلفة وى إىل

                               
   http ://www.manhel.net 20:551على الساعة 18/02/2017يوم  

 دار الوفاء لدنيا الطباعة،الناشر ادلعجم الشامل لًتمجة ادلصطلحات علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي ،عريب،فرنسي،وآخرونعبد الرمحان  2
 ش زلمود ص متفرع من  09والنشر 

 .2ص  اإلسكندريةالعيسوي سيدي البشَت  
 .68ص  2013جوان  10االكادمية للدراسات االجتماعية واألنانية.ا/قسم العلوم االقتصادية القانونية العدد  3
عبد  التحصيل العلمي يف اجلامعة.دراسة قياسية بقسم العلوم التجارية .جامعةاكادمية للدراسات االجتماعية واألنانية.ا/اثر غياب الطلبة على 4

 احلميد ابن باديس.مستغاًل.
.14عن الدوام ادلدرسي )الصف السادس االبتدائي(.ص. "ظاىرة الغياب لطبلب مدرسة اذلامشية الثانوية"سامل عقل الصرايرة،  5 
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ضعف التلميذ الدراسي يف ادلواد اليت يتغيب عنها وينجم عنو يف الغالب تفكَت التلميذ  إىليؤدي تكرار الغياب 
 1."عن ادلدرسة باالنقطاع التام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
142.ص (2002. عمان األردن ) 1ط :للتبلميذ التعليميةا السلوكية  العمايرة،ادلشكبلت الصفيةُتزلمد حس  1 
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 أنواع الغياب :المبحث الثاني
 1قاعة التدريس. إىل:ويقصد بو عدم حضور الطالب جسديا الغياب الجسدي .1

 الغياب عن المدرسة: 1.1
ىو الغياب الذي ينصرف إليو الذىن إذا ما أطلق مفهوم الغياب وىو عنوان االتصال بُت البيت 

فيو ويل أمر الطالب وقد ػلال الطالب  ويستدعيوىي درجة مائة درجة ادلواظبة  تتأثروادلدرسة اليومي وبسببو 
 2إذا  تعدى األسبوعُت غيابا وذلك من درجات ادلواظبة.اجمللس التأدييب  يو وويل أمره إىل ف

 الغياب عن الفصل الدراسي:2.1
يزيد  ورمبا األولعلى الطالب عن النوع  تأثَتهسبب وال يقل  أليالدرس عن قاعة ىو غياب الطالب 

إذ يوصف صاحبو بأنو ذا ضوضاء ودوران مبمرات ادلدرسة وعادة من خبلل ادلبلحظة غالبا يتصف بو الطالب 
الذي ال يستطيع االستمرار بادلتابعة مع ادلعلم يف الدرس ألي سبب أو معاقبة إدارة ادلدرسة للطالب )ذلذا 

دخول  الفصل أو تسند إىل الطالب أعماال تبعده طالب حبرمانو من تعاقب ن أينبغي أن تنبيو إدارة ادلدرسة يف 
 فتكون الدرس اإلدارة هبذا التصرف أداة لغياب الطالب عن الفصل. عن قاعة الدرس

ولو عدة مظاىر وىي : 3وغيابو ذىنيا يقصد بو حضور الطالب جسديا إىل قاعة التدريس.الغياب الذهني:2  
الطالب الصهران ومل يأخذ كفايتو من النوم فالطالب ىنا :وىو النوم داخل الفصل ويتصف بو غياب النوم

 .احلاضر الغائب ولن يتمكن من متابعة معلمة وىو يف ىذه احلالة الذىنية
لن يتمكن من تذكر ضوضائو إىل الطرد  : يتصف بو الطالب كثَت احلركة والكبلم فهو غياب الضوضاء 1.2

 س.من الفصل حىت يتمكن بقية الطلبة من متابعة الدر 
: السارح ىنا ىو احلاضر الغائب وقد يكون ادلعلم احد أسباب سرحان الطالب إذا غياب السرحان2.2

اتصف درسو باإللقاء وخبل من وسائل اإليضاح  أو كان ادلعلم جالسا أو ال تشارك الطلبة يف درسو)حوار 
 1ومناقشة وتبادل األفكار(.

                               
-2007ثانوية .األسباب والعوامل)راسة حول الغياب ادلدرسي مبرحلة د-مذكرة من إعداد حسُت السيد الرشدي وكيل قسم اخلدمة االجتماعية 1

 21ص(2008
2http://www.new.educ.com2017/02/10 الساعة 20:21د يوم . 

 22ص،نفسومرجع  3
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 :الغياب الشرعي المبرر أو الغياب المعفى.3
مرض التلميذ أو احد  أوالغياب عن ادلدرسة لسبب تعتربه ادلدرسة شرعيا مثل حضور االحتفاالت الدينية 

 عائلتو،أو موت احدىم.
 الغياب الشرعي: التغيب ألسباب شرعية نص عليها القانون)مثل االحتفاالت الدينية أو أفراد العائلة أو مرض.

 أوالعمل الغَت ادلشروع، أوغَت مربرة،من اجل اللعب سباب شرعية الغياب  الغَت ادلربر: التغيب عن ادلدرسة أل
 2ما شابو أوالتهرب  أو اإلعلالبسبب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
1 http://www.new.educ.com20:21د2017/02/10الساعة . 

.8مرجع سابق..ص. ،سامل عقل الصرايرة   2 
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غياب التالميذ عن المؤسسة التعليمية إلىالمؤدية العوامل المبحث الثالث:   
 : التلميذعوامل مرتبطة ب1.1

 أوال:ذاتية:
  جتعلو ال يتقبل العمل  ؽلتلكو من استعدادات وقدرات وميولشخصية الطالب وتركيبتو النفسية مبا

 1عليو. ادلدرسي وال يقبل
  طرق االستذكار شلا يسبب لو إحباطا  أفضلعدم قدرة الطالب على استغبلل وتنظيم وقتو وجهل

 2وإحساسا بالعجز عن مسايرة زمبلئو حتصيبل.
 .كره الطالب للمدرسة من ناحية بنائها ومرافقها 
  الطالب بادللل والروتُت من الربنامج.شعور 
  تدٍل عبلماتو شلا يعرضو للنقد وبالتايل كره الدراسة. أوفشلو الدراسي ادلتكرر 
  ة ادلادة،أو عدم ارتياحو لؤلستاذو ادلادة بسبب طبيعأعدم اىتمام الطالب بادلقياس. 
  3التغيب اجلسدي بسبب درجة حتصيل ادلعلومات. إىلاالنتقال من الغياب الذىٍت  

 ثانيا:عوامل صحية 
 والعاىات الصحية والنفسية ادلبلزمة للطالب واليت دتنعو ىن مسايرة زمبلئو فتجعلو موضعا  اإلعاقات

 ويدفعو للبحث عن وسائل ػلاول عن طريقها إثبات نفسو. لسخريتهم ادلدرسية بالنسبة ذلم
  يبلزم التلميذ)داء السكري( .اإلصابة مبرض دائم 
  الرغبة يف تأكيد االستقبللية واثبات الذات فيظهر االستهتار والعناد وكسر األنظمة والقوانُت اليت

 يضعها الكبار )ادلدرسة وادلنزل(.
  قد الطالب االستشارة ومواصلة التقدم فدوافع التعلم فيالدافعية للتعلم وىي حالة تتدٌل فيها ضعف

 4اإلخفاق ادلستمر وعدم حتقيق التكيف الدراسي والنفسي. شلا يؤدي إىل

                               
1http://www.nzw.educ.com. 

.23ص مرجع سابق.،حسُت السيد الرشدي   2 
.9صسامل عقل الصرايرة،ظاىرة الغياب لطبلب مدرسة اذلامشية الثانوية عن الدوام ادلدرسي )الصف السدس االبتدائي(.  3 
.143مرجع سابق،صزلمد حسن العمايرة،  4 
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  التغيب عن  إىلاحد زمبلئو شلا يدفعو  أومن ادلعلم  أوخوف التلميذ من مدير ادلدرسة
 1التغيب.  إىلوالقلق يف غرفة الصف شلا يدفعهم  والتوترادلدرسة.شعور التبلميذ بالكبت 

 بالمعلمعوامل مرتبطة 1.2
  شلا يسبب نقص يف الكفاءة. يف ادلادةاألستاذ تكوين عدم. 
 .عدم احًتام الدرس من طرف األستاذ 
 2الفاسد يف تقييم التلميذ،شلا خلق ثقافة سلبية يف ذىن التلميذ فيما ؼلص تقيمو. اإلرث 
 .إعطاء واجبات منزلية كثَتة 
 . إيقاع العقوبات البدنية أو ادلعنوية 
 ب إىل االنتباه والتشويق.طريقة التدريس ادلملة واليت ال تدفع بالطبل 
 .)التمييز بُت  سوء تصرف األستاذ من خبلل معاملة سيئة لبعض طبلب وزلبة عناصر أخرى)متنافس

 .التبلميذ
 . عدم مراعاة الفروق الفردية بُت الطبلب 
 .عدم تنوع الوسائل واألساليب واألنشطة الدراسية 
 .3احلصص الكثَتة ادلتوالية. 
  زلاسبة الطلبة على الغياب.تساىل األستاذ يف عدم 
 :بالمنهج الدراسي عوامل مرتبطة1.3
 أو عدم مناسبة ادلواد الدراسية لقدرات التبلميذ العقلية.صعوبة ادلنهج الدراسي وادلقررات الدراسية، 
 .كثرة ادلواد الدراسية 
 .الربنامج ادلكثف وعدم القدرة على استيعابو 
  عدم رغبة التبلميذ بالدراسة وادلدرسة. إىلعدم تلبية ادلنهاج لرغبات وميول وحاجات التبلميذ شلا يؤدي 

                               
.144ص  مرجع سابق،، زلمد حسن العمايرة  1 
.7،10ص.مرجع سابق، بن علي عائشة،فبلحي زىرة  2 
.10. 9مرجع سابق،ص ص  3 
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  بالفائدة اليت  إشعارىمعدم توفر اذليئة التدريسية ادلؤىلة علميا ومسلكيا اليت حتسن التعامل مع التبلميذ مع
 تعود عليهم من وجودىم يف ادلدرسة.

 1سية لقدرات التبلميذ العقلية.عدم مناسبة ادلواد الدرا 
 عوامل مرتبطة باإلدارة المدرسية: 1.4

والظروف السائدة اليت العبلقة حتكم العبلقة بُت عناصر اجملتمع ىي عوامل تعود لطبيعة اجلو ادلدرسي والنظام 
 ادلدرسي:
 ل مع وسيطرة عقاب كوسيلة للتعام لتساىلعدم سبلمة النظام ادلدرسي وتأرجحو بُت الصرامة وا

 . ادلناسبةالطبلب أو الًتاخي واإلعلال وعدم توفر وسائل الضبط 
  عدم إحساس الطالب باحلب والتقدير واالحًتام من قبل عناصر اجملتمع ادلدرسي حيث يبقى قلقا

 متوترا فاقدا األمن النفسي.
 الكافية وادلناسبة دليول الطالب وقدراتو واستعداداتو اليت تساعده يف خفض التوتر  عدم توفر األنشطة
 لديو 
  .وحتقيق ادلزيد من اإلشباع النفسي 
  عدم تقبل الطالب والتعرف على مشكبلتو ووضع احللول ادلناسبة ذلا شلا اوجد فجوة بينو وبُت بقية

مصدر  إىليف سلرجات العملية التعليمية برمتها واللجوء  عناصر اجملتمع ادلدرسي ،فكان ذلك سببا يف فقد الثقة
 لتقبلو. أخرى
 2شدد مع التبلميذ.تالنظام ادل 
 .ضعف التواصل بُت ادلدرسة و أولياء أمور التبلميذ 
  دفعهم للتغيب عن ادلدرسة. إىلادلدرسية التسلطية مع التبلميذ تؤدي  اإلدارةطريقة تعامل 
 3التكييف يف الصيف. أووالتدفئة يف الشتاء  اإلضاءةثل عدم توفر سوء الظروف الشكلية ادلدرسية م 

                               
.143مرجع سابق،زلمد حسن العمايرة.ص  1 

2http://www.new.educ.com.2017/02/10 الساعة20:21د يوم  
.143مرجع نفسو،ص   3 

http://www.new.educ.com.يوم/
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 عوامل مرتبطة باألسرة:
 العبلقة بُت أعضائها .تقوم تتمثل يف طبيعة احلياة ادلنزلية والظروف ادلختلفة اليت تعيشها والروابط اليت 

  أفراد  عن الدوام ادلدرسي ألسباب تتعلق بالظروف األسرية مثل مرض احدالتبلميذ غياب
 األسرة ،والبقاء لرعاية اإلخوة الصغار والظروف ادلادية لؤلسرة.

  بالدراسة وال يوجد من يهتم هبم من أفراد األسرة. تلميذالسبب عدم متابعة 
  1حدعلا .أسبب انفصال الوالدين ووجود زوجة األب أو كثرة سفر الوالدين و وفاة 
 التوتر والفشل من خبلل كثرة اخلبلفات  اضطراب العبلقات األسرية  وما يشوهبا من عوامل

 .باحلرمان وفقدان األمن النفسي  وادلشاجرات بُت أعضائها شلا يشعر الطالب
  إعلاذلم وانشغاذلم عن  أو األبناءضعف عوامل الضبط والرقابة بسبب ثقة الوالدين ادلفرطة يف

 .الفردية بعيدا عن عيوب اآلباء متابعتهم الذين وجدوا يف عدم ادلتابعة فرصة الختاذ قراراهتم
  تكاليا سريع إسوء ادلعاملة األسرية واليت تتأرجح بُت التدليل الزائد اليت جتعل الطالب

االصلذاب وسهل االنقياد لكل ادلغريات وبُت القسوة الزائدة والضوابط الشديدة اليت جتعلو 
 تلميذالتوتر والقلق ىو مسة ال بسياج من األنظمة والقوانُت ادلنزلية الصارمة شلا غلعلمقيدا 

 الذي يبحث عن متنفس أخر بعيد عن ادلنزل وادلدرسة.
  شلا ،بشكل عام  و ادلدرسة وحاجاتتطلبات واحتياجات توفَت معدم القدرة األسرية على

 2لتعمد الغياب منعا لئلحراج وزلاولة للبحث عما يفي مبتطلباتو. التلميذ  يدفع
 وتوفَت احتياجاهتم ادلادية. أفرادىااجتاه  لواجباهتا األسرةداء أات قو عحد مأذن البطالة إ 
  األسرةالذي يعطل وظائف  األسرييعطي مؤشرا لبلضلبلل  األسريكذلك التفكك و 

 3االجتماعية والًتبوية ووجوده مرتبط بعبلقة قوية مع التفكك االجتماعي.

                               
.10مرجع سابق،.ص.سامل عقل  الصرايرة   1 

2http://www.new.educ.com2017/02/10الساعة 20:21د يوم . 
 

 278(:)2003افريل، العدد احلادي واخلمسونفخري،صربي عباس."دراسة حتليلية للعوامل ادلرتبطة بالتفكك األسري للعائلة العراقية".رللة الفتح،
280.) 3 
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  االجتماعية. األسرةاطلفاض مستوى 
 حالة الذكور اكثر(تو للعمل معو يف دكانو أو مزرعتو لتوفَت أجرة العمال.حاجة األب ألوالده دلساعد( 
 .عدم قدرة األب على تغطية نفقات األسرة ادلعيشية 
  انتشار العنف يف الوسط األسري واضطراب العبلقات األسرية)بُت الزوجُت وبُت األبناء واآلباء وبُت

 اإلخوة(.
 .تدٍل ادلستوى ادلعيشي لؤلسرة 
  انتشار العنف يف الوسط األسري واضطراب العبلقات األسرية)بُت الزوجُت وبُت األبناء واآلباء وبُت

و غَت مباشرا فقد يكون مباشرا حينما يضرب الزوج زوجتو عندما ذلك أوقد يكون العنف مباشرا  اإلخوة(.
او  ون العنف غَت مباشرطفالو وحتاول الزوجة عندما ينوي الدفاع عنهم فيضرهبا يكأولكنو حُت يضرب  

عندما يعتدي الرجل على زوجتو حُت يتشاجران بعد عودتو من العمل وىو يف حالة شديدة من التوتر الن 
 1ىانة ومن مث يزيج غضبو وعدوانو على زوجتوىانو وبطبيعة احلال عجز عن الرد على ىذه اإلأرئيسو 

 ىروب التلميذ وتدفعو للغياب. إىل: اليت تؤدي بعض األسباب التي أوردها شيفر
ادلدرسة من أكثر األسباب شيوعا للهرب من ادلدرسة ففي بعض الوالدين البلمبالية ضلو  .تعترب اجتاىات1

)حالة احلاالت تكون األم عاملة وتفضل بقاء الطفل يف البيت للقيام باألعمال البيتية ويف بعض احلاالت
 )انفصال الوالدين(.ة.يكون التلميذ عادة من اسر مفكك اإلناث(

يكثر تكرار ذكر صعوبات التحصيل كسبب للهرب فسبب القلق ادلرتبطة بالواجبات ادلدرسية اليت غلدىا .2
التلميذ صعبة فانو يتغيب عن ادلدرسة ويعاٍل التلميذ فيما بعد من النبذ زمبلئو الن عمره بسبب الرسوب اكرب 

 من أعمارىم.
غلدون الدروس  ألهنملى زمبلئهم يف الصف ولذا فهم يبتعدون عن ادلدرسة بعض التبلميذ متفوقُت ع .يكون3

  شللة وغَت شلتعة.

                               
07ص(، 2007ر اجلامعة اجلديدة،)إسكندرية:دا: طو عبد العظيم حسُت،سيكولوجية العنف العائلي وادلدرسي 1  
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.يهرب بعض التبلميذ من ادلدرسة بسبب خوفهم من العنف فيها أو ألهنم يذىبون باحثُت عن ادلغامرة إال 4
 1 منو باحثا عن ادلتعة.أن التلميذ الذي يكثر من التغيب عن ادلدرسة غالبا ما يكون ىاربا من أمر ما أكثر 

 عوامل مرتبطة بالمحيط االجتماعي:.3
 اجملتمع يعج مبجموعة من العوامل اليت قد تكون سببا يف غياب التبلميذ عن ادلدرسة ومنها: إن

 االجتماعية اآلفات 
  انعدامها دتاما. أوحتقيقو ، ألجل تأأنشفقدان ادلؤسسات الثقافية والرياضية دورىا اليت 
 ادلختلفة وادلغرية اليت توجد وتصبح يف متناول أيديهم)التبلميذ( مبجرد خروجهم من  عوامل اجلذب

 أماكن التجمع ادلقاىي ومقاىي االنًتنت.-ادلنزل مثل األسواق والشواطئ حبر
 مجاعة النواصي ومجاعة  أيضاويطلق عليها  األقرانىناك من يسميها مجاعة :جماعة الرفاق

يعوض بتجمعهم ورفقتهم قصور  األوالداالجتماعي عبارة عن مجاعة من  .وىي نوعا من التنظيماألصدقاء
 الطمأنينة إىلوقدرة تشبع يف نفس الوقت حاجتهم الوسط العائلي وقسوة البؤس حبيث دتثل ذلم اجلماعة قوة 

يف اجتماع تزيدىا خطورة  جبرأةيتوغلون  وأهنمعناصر كل واحد  وأهنممًتابطون  بأهنموتوطيد الذات فيشعر 
 التنافس. إىلحاجتهم 
معايَت وقوانُت اجتماعية يتفق عليها تلقائيا وعلى ظروف البيئة االجتماعية مجاعة تتشكل تلقائيا وفق  أهنا

 والثقافية االجتماعية السائدة.
ينشا بدافع احلاجة االجتماعية للفرد  األحيانكتنظيم اجتماعي تلقائي يف اغلب ووظيفة مجاعة الرفاق  

ىذه احلاجات وغالبا ما غلد الفرد  إلشباع األخَتةفتايت ىذه  األخرىاالجتماعية  األوساطاليت مل تشبع يف 
يعرب عن شخصيتو ويربز  أن،بل يستطيع أقرانوعندما يكون بُت  والطمأنينة باألمنالراحة النفسية والشعور 

ماعي الذي يتناسب مع طموحاتو وهبذا الشكل تؤدي مجاعة الرفاق رلموعة من ويؤدي الدور االجت أفكاره
 الوظائف ضلو أفرادىا ومنها:

  ظلط الشخصية اجلماعية والدور اجلماعي والشعور  وإكسابوتنمية شخصية الفرد بصفة عامة
 اجلماعي.

                               
.145مرجع سابق،.ص ،زلمد حسن العمايرة   1 
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  اضي وادلساعدة فرص شلارسة النشاط الري إتاحةمساعدة الفرد على النمو اجلسمي السوي عن طريق
 النشاط أوجوعلى النمو العقلي من خبلل شلارسة اذلوايات وادلساعدة على النمو االجتماعي من خبلل شلارسة 

 االجتماعي وتكوين الصداقات وادلساعدة على النمو االنفعايل من العبلقات العاطفية.
 ادلعايَت االجتماعية للسلوك.ة والنقد ضلو بعض تكوين وبلورة معايَت اجتماعية معينة وتنمية احلساسي 
  دوار اجتماعية جديدة ومهمة مثل القيادة.أ أداءهتيئة الظروف النفسية واالجتماعية لتمكن الفرد من 
  أخرىفيزه على ادلنافسة مع مجاعات حتتنمية الوالء اجلماعي يف نفسية الفرد و. 
  تماعية احمليطة كاخللطة الكثَت من موضوعات البيئة االج إزاءبناء اجتاىات نفسية اجتماعية

 االجتماعية وادلعاملة االجتماعية واجلنس.
  تنمية رلموعة من السمات الشخصية ادلهمة بالنسبة للفرد كاالستقبلل الذايت واالعتماد على النفس

 .لآلخرينواالستماع 
  تبٍت اجلديدة وعلى  األدوارتتيح الفرصة للقيام بعملية التجريب والتدريب على  أهنامن وظائفها

 السلوك اجلديد .
  من خبلل النقاش  ألفرادىاادلنحرف  أوتقوم مجاعة الرفاق بوظيفة التصحيح والتقوَل للسلوك ادلتطرف

 واحلوار والنقد احلر وادلتسامح.
  إىلواالنتقال من مرحلة الطفولة تساعد ادلراىق يف عملية االعتماد على النفس والتكيف االجتماعي 

 1معينة. أدواراة االجتماعية ادلناسبة للمراىق الن يؤدي مرحلة الرشد فهي البيئ
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 أثار الغياب :المبحث الرابع
  

 تعود التلميذ على التغيب باستمرار.
 . إظلاء يف نفسية التلميذ حب االتكالية والتهاون

 عدم قدرتو على استيعاب واسًتجاع ما فاتو من الدروس.
 الدراسة)التسرب(. واالنقطاع عنسياقو ضلو الفشل الدراسي.

وتتولد عنها مشاكل اجتماعية أخرى كالسرقة  تمعتفشي اجلهل واألمية وىي من اخطر ادلشاكل اليت تواجو اجمل
 ...اخل. األحداث.واآلفات االجتماعية وجنوح 

 اختبلطو جبماعة الرفاق اليت قد تقوده إىل االضلراف.
 الغياب وعالقته بالتسرب المدرسي:

 تعمد التغيب دون علم أو إذن من ادلدرسة أو الوالدين داخل اليوم الدراسي أو خارجو.: تعريف الهروب
 ىو الذي ترك مقعد الدراسة ومل يعد إليو واىل غَته من ادلقاعد.تعريف المتسرب:

خطر على الظاىرة باتت تشكل ناقوس  إنمشكلة ىروب التبلميذ من ادلدارس بشكل مبلحظ وكبَت ومع  إن
الًتبوية ووباء وصل انتشاره إىل حد أصبح التحكم والسيطرة عليو صعب والتبلميذ يقفزون من  وجود ادلنظومة

فوق أسوار مدارسهم إىل الشارع فيقول احد ادلهتمُت:"انو قد يكون الضغط ادلدرسي مثل ادلقررات الكثَتة يف 
كانت ىناك مشاكل مادية ادلرحلة الثانوية إىل حتضَت يومي سببا يف ىروب البعض من ادلدرسة وخصوصا إن  

 أي ضغط خارجي أن يعتقد وظروف منزلية صعبة جدا وغَت قادر على حتمل 
 إن ادلعاملة اليت ؽلكن أن ػلصل عليها الطالب من زمبلئو أن تكون جيدة.............."

ساس وكل ىذه األفكار اليت يأيت هباو التلميذ منو تتعارض مع الواقع الذي يصطدم بو فتؤدي اذلرب إلح
وفعل أي  بالنقص وغالبا سن ادلراىقة يف ادلرحلة ادلتوسطة والثانوية ػلس بأهنم مسؤولُت قادرون على التمرد

 1شيء وإلثبات قوهتم أمام زمبلئهم ببعض األعمال منها الغياب.
 

                               
 .21ص  20091عبد احلميد زلمد علي ،مٌت ابراىيم،التسرب ادلدرسي سلسلة االضطرابات النفسية ،مؤسسة طيبة .ميدان الظاىر.القاىرة.ط. 1
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  التعليم الثانوي وأهدافالمبحث الخامس:المرحلة الثانوية 
 :التعليم الثانوي أهدافثالثا::أوال

 . حتقيق الوفاء للوطن اإلسبلمي والوطن اخلاص 
  تنمية الفكر العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع ادلنهجي والتعود على الطرق

 السليمة دلواصلة الدراسة مبستوياهتا اجلامعية .
 .هتيئة سائر الطبلب للعمل يف ميادين احلياة مبستوى الئق 
 الثانوي:مفهوم التعليم وال:أ 
  حتدد ىيئة اليونسكو التعليم الثانوي بأنو ادلرحلة من سلم التعليم حبيث يسبقو التعليم االبتدائي ويتلوه

سنة وبذلك  (18-12)التعليم العايل ويشغل فًتة زمنية دتتد من الثانية عشرة حىت الثامنة عشرة 
حلة التعليم الثانوية نضج توصل ادلراىق تعترب مر 1يتضمن التعليم الثانوي ادلرحلتُت ادلتوسطة والثانوية.

 إىل مرحلة الشباب ومنطلق الرجولة واالعتماد على النفس.
 :طالب المرحلة الثانوية:ثانيا 
  ؽلر اإلنسان مبراحل سلتلفة دون انقطاع جتعل سلوكو سلتلفا من مرحلة ألخرى من حيث النمو العقلي

فكل مرحلة ذلا الثانوية.ن ادلراىق يف ادلدرسة واجلسمي والنفسي واالجتماعي فسلوك الطفل ؼلتلف ع
التأثَت والتعامل والتعلم والتعبَت  و ظروفها ومطالبها بالنسبة للفرد وختتلف القدرة على التفاعل والتأثر

 عن انفعاالتو من مرحلة ألخرى.
 لًتبوية وعليو فان الطبلب يف مرحلة الثانوية ؽلرون ببعض ادلشاكل قد يتعرضون ذلا على ادلؤسسات ا

واألسرة حلها كظاىرة الغياب وغلب توفر مجاعة األقران ادلراىقة زليطا يكون فيو من الشائع بل من 
ادلتوقع إن يتم حتدي الوضع الراىن تتهدد قدرة ادلراىقُت عل اختاذ قرارات زلسوسة بالعديد من 

 2ل عن الكبار.العوامل فينجذب ادلراىقون إىل ادلخاطرة ال يقهرون وؽلرون بعملية االنفصا

                               
.78.ص.1.2008عبد اللطيف حسن فرج،التعليم الثانوي "رؤية جديدة"عمان،دار احلامد ط  1 
 
عبد العظيم حسُت.سوق الشَتاء،ساحة  نوية)ماىيتو وكيفية ادارتو( ترمجة:طواكيث سوليقان وآخرون.سلوك ادلشاغبة يف ادلدارس الق  2

 . 61.ص1.2007اجلامع.ط
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 :خالصة

يفيد غياب التلميذ عن ادلدرسة؛ عدم تواجده هبا خبلل الدوام الرمسي ادلعلن عليو يف استعمال الزمن، 
أو جزء منو ، سواًء كان ىذا الغياب من بداية اليوم الدراسي ، أي قبل وصولو للمدرسة أو كان بعد وصولو 

أو حضوره للمدرسة واالنتظام هبا مث مغادرتو ذلا قبل هناية  للمدرسة والتنسيق مع بعض زمبلئو حول الغياب ،
الدوام دون عذر مشروع. وإذا كان غياب التلميذ يف بعض األحيان بسبب مقبول و مربر لدى أسرة التلميذ،  
كالغياب ألجل مهام منزلية بسيطة كاألعمال ادلنزلية ادلفروضة أحيانا على الفتيات بوجو خاص أو بسبب 

ؽلكن التغلب عليها أو بسبب عوامل أخرى غَت ذات تأثَت قوي ولكن غلدىا التلميذ فرصة  عوامل صحية
للغياب ، فإن ذلك ال يعترب مقبواًل من الناحية الًتبوية ألن تلك الظروف اخلاصة ؽلكن التغلب عليها 

 ومواجهتها حبيث ال تكون عائقاً يف سبيل احلضور إىل ادلدرسة تكون مدرسة .
ىي عوامل  تتعدد لتكون دافعا لتغيب التبلميذ من ادلؤسسة التعليمية )الثانوية( فمنها ماإذن العوامل 

مرتبطة باألسرة ومنها ما يرتبط بادلدرسة أو يتعداعلا إىل اجملتمع فقد تكون مجاعة الرفاق ىي اليت تؤثر على 
 التبلميذ وتدفعهم إىل الغياب.  
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 تمهيد
أساليب الضبط االجتماعي،كما أف األسرة ىي ادلدرسة اليت غلب أف تتبع يف  أساليب الًتبيةمن 

 أخبلقهمالعادات احلميدة اليت تقوي  كتسابا تؤدي دورا ىاما يف توجيو سلوؾ األبناء وتساعدىم على 
التبلميذ وأولياء ظاىرة غياب التبلميذ عن ادلدرسة ،وعدـ إحساس  السلبية من الظواىر السلوكيةف ،وانضباطهم

.فظاىرة الغياب ذلا نتائج وخيمة على التلميذ وتكمن يعيقوف مسَتة العملية الًتبوية والتعليمية بأهنماألمور 
دين خطورهتا يف التمرد على النظاـ واللوائح ادلدرسية،وادلخرجات تكوف ضعيفة،وىؤالء التبلميذ يكونوف فاق

 وف الوظيفي يف أي مؤسسة يتجه مأداءى ىاإلحساس بأعلية احلرص على الدواـ يف العمل وينعكس عل
ف االنتظاـ يف الدواـ ادلدرسي واحلضور ادلستمر ينتج عنو االعتماد على النفس واجلد غي العمل وحب ضلوىا.أل

العمل واالنتماء والوالء الشديد للمؤسسة واألسرة والوطن. وكذلك احًتاـ النظاـ وااللتزاـ بالقيم 
وادلدرسية وحىت  األسريةمنها ىذه الظاىرة ذلا عوامل عديدة تكوف سببا يف انتشارىا  أف.وال شك واألخبلقيات
 .الدراسة ادليدانية .اليت سنتعرؼ عليها من خبلؿاالجتماعية
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حسب رأي التالميذ غياب  وأسبابالداخلية في المؤسسة الظروف  ألول:المبحث ا
 .الخبرة أصحاب

منتشرة بنسبة كبَتة بل مستفحلة كما  أهناعلى  أكدوا اخلربة حوؿ ظاىرة الغياب فقد أصحاب أراءفيما ؼلص 
"كلمة تفشي قليل عليها غلب البحث عن مصطلح أخر"ويتبُت لنا الظاىرة متفشية شلا  :1جاء يف ادلقابلة 

 .القلق خوؿ ىذه ادلشكلة الًتبوية يستدعي
 أصحاب الخبرة: حسب رأي أسباب الغياب .1
  نتاع النظافة خصهم  ناتشاح"ما جابوش لينا :1يف ادلقابلة جاء عدـ توفر النقل وادلواصبلت كم
 وليس لديهم ثقافة  أميُت األولياءالتبلميذ غَت نشطة الف معظم  أولياءكذلك مجعية  لنقل ادلدرسي.وا انييوفر ل
  بالعمل من الصباح حىت  اآلباءضعف الدخل االقتصادي وانشغاؿ  أخرىمن ناحية ومن ادلشاركة

 ادلساء وىذا ال يوفر ذلم الوقت لبلتصاؿ بادلؤسسة.
  تغيَته. إذلادلدير  سيضطرذلذا  إليوعدـ قياـ رئيس اجلمعية بدورىم ادلنوط 
 عدـ االلتزاـ األخبلقي يف  : ب3و2و1ادلقابلة رقم  لناصرحوا  كما  األسريتابعة والضبط نقص ادل"

 احًتاـ الوقت ".
 إدارة ادلؤسسة . التساىل يف 
  وزارة الًتبية.طرؼ عدـ صياغة قوانُت ردعية من 
  بالنسبة للمادة الفيزياء 2ا قاؿ رقم ادلقابلة والرغبة يف الدراسة من قبل التبلميذ.كم،ىتماـ االعدـ":

ويشًتوف  ،ػلبوف ادلادة فًتاىم غلتهدوف بطريقتهم اخلاصة  والدراسة اليومية.وبعض التبلميذ،الًتكيز  إذلحتتاج 
كتب مطالعة خاصة بادلادة،وػلاولوف النجاح يف ادلادة بأي طريقة)لكن نسبة قليلة(،ولؤلسف التبلميذ اآلخروف 

 يروف أهنا مادة معقدة وال ػلاولوف حىت القياـ مبجهود فيربروف فشلهم يف أستاذ ادلادة وأشياء أخرى".
والًتكيز الشديدين وادلراجعة اليومية وعدـ االلتزاـ هبذه ويتبُت لنا صعوبة ادلادة الدراسية اليت تتطلب االنتباه 

يربر األمر بعدو فهمو أو طريقة التدريس غَت ناجحة غَت أف يستطيع التلميذ االستيعاب وبالتارل  الشروط ال
احلقيقة تكمل يف عدـ االىتماـ وبذؿ اجلهد ادلطلوب من التلميذ.فوجود النسبة القليلة من التبلميذ ادلثابرة 

يب كامل الكبلسة ما صع اجملتهدة غلعل ينفي إجابات ادلبحوثُت القائلة "أف األستاذ معقد ما يفهمشو 
 .تفهم....اخل"
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من  التبلميذ  ىناؾ من  أف ،باستخداـ ادلبلحظة بادلشاركة  تبُت لنا من خبلؿ مجع ادلعطياتلقد 
وبالتارل تنعكس يف شكل سليب ،ادلدرسي  أو ،األسريبل ذلا يف الوسط حوال غلدوف ،مشاكل نفسية  يواجهوف

 .ظهور اضلرافات أخرى أكثر خطورة ، أووىو الغياب عن الدواـ الدراسي
 أوال: النقائص التي تعاني منها المؤسسة

ادلؤسسة حتتاج إذل ترميمات واالىتماـ ببعض اجلوانب كتوفَت ادلرافق الًتفيهية والثقافية)مسرح قاعات 
ستائر لبعض ادلكاتب منها مكتب االستشارة وكذلك اكتظاظ األقساـ الذي يصعب رياضة...(، والطبلء وال

 عملية الفهم واإلدراؾ والتحكم يف التبلميذ. 
 الداخلية  في المؤسسة)ثانوية عبد القادر بوعلقة(الظروف ا ثانيا:

 استنتاجات ىمن خالل االعتماد على تقنية المالحظة حصلنا عل
مرت هبا بعد افتتاحها فقد  اليت ادلؤسسة تعاين من فوضى عارمة ودائمة بسبب أثار ادلتبقية من األزمات :ثالثا:

كاف يتم التعدي على شلتلكاهتا باستخداـ األسلحة )السيوؼ اخلناجر..(،وىذا من طرؼ بعض اجملموعة 
نفوس بعض التبلميذ الذين يف  أثاراادلتمردة منهم تبلميذ مطرودوف وآخروف مشاغبوف فهذه ادلشاكل تركت 

 التمرد على النظاـ اخلاص بادلؤسسة وعرقلة السَت احلسن لسَتىا.ػلاولوف 
"ىبلونا،يلصقوىم فينا"وىذا يدؿ على انو أصبح غَت قادرا لوحده على مواجهة :4قابلة رقم ادلكما قيل يف 

."طرد التبلميذ بسبب عدـ 12/03/2017.مثبل يـو علمىذه النزاعات والصراعات القائمة بُت ادلتعلم وادل
تلميذ وكتابة تقرير ذلم".وهبد ىذا الطرد يذىب التبلميذ  26إحضار الكتاب اخلاص دلادة الرياضيات وعددىم 

 واليت تشكل إزعاجا للمتعلمُت يف التشويش عليهم وشت تركيزىم وانتباىهم.ضلو الساحة شلا ؼللق ضوضاء 
بوا يعواج بصح مُت نبلع ابوا واحد اعوج جبيوه لعندي قداـ اصح"قلت لكم مُت تصي: 1ادلقابلة رقم ويقوؿ 

من تبلميذ ادلتمردين وادلشاغبُت موجودوف يف ادلؤسسة وػلاوؿ زلاربتهم  أفعليو يف البَتو يتزير".ويتبُت لنا 
طرؼ اجلماعة الًتبوية ألهنا ختل بتوازف النظاـ .وترجع اجلماعة الًتبوية أسباب ىذه ادلشاكل والتجاوزات إذل 
األسرة وتلقي اللـو عليها ألهنا ىي ادلؤسسة األوذل ألليت يتلقى فيها مبادئ ادلعاملة واالحًتاـ والقيم 

ال توجد مراقبة  أفڤ من األب وأالـ"وىذا يعٍت الطليو  "ماكانش احلكم: 3ادلقابلة رقم ..فتقوؿ واألخبلؽ.
 الجتاىات خاطئة. تفتح ذلم رلاؿ لؤلبناء،واحلرية ادلطلقة ادلقدمة أسريةومتابعة 
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:يف األسبوع األخَت قبل العطلة سجلنا بعض ادلبلحظات ومنها:"غياب كل األقساـ النهائية باستثناء قسم ثالثا
".وتبلميذ ىذه ادلؤسسة منهم 12/03/2017اعة األوذل من صباح واحد،عدد الغياب يتجاوز ادلائة يف الس

ليت تربز من خبلؿ تصرفاهتم وتظهر يف سلوكياهتم اليومية يف امن  يتميزوف بطباع حادة وغَت سوية 
ويدخل أستاذ "لكبلسةل ـو ندخل زاطلالثانوية،فيقوؿ تلميذ  لزمبلئو كاف مارا جبانب مكتب االستشارة:"الي

:" ما ؼلدموش 4رقم ادلقابلة  عندي"ويقوؿ يقعدش ما دلكتب ػلمل تقريرا لتلميذ ويقوؿ:"ىذاالرياضة إذل ا
أساتذة خدمتهم نيشاف اهلل غليب ذلم طرطيڤة يف رأسهم مغشاشُت".ومن ىنا يتبُت أف ىنالك ضعف يف 

للسيطرة والتحكم يف التواصل والتعاوف بُت كافة أعضاء اجلماعة الًتبوية الف دور ادلستشار وحده ال يكفي 
ىذا النوع من التبلميذ وحىت يتم التعليم يف ظروؼ حسنة غلب تضافر جهود كل األعضاء والتفاىم واحلوار 
والتعاوف بُت ادلعلم والتلميذ واإلدارة ضروري،لكنو غَت موجود أو بنسبة قليلة وىذا ما يزيد من فقامة ادلشاكل 

 يف ادلؤسسة.
ومنها األساتذة أسبوعيا  طرؼ مكتبو منتصل إذل ة على مكتب ادلستشار واليت :بعض التقارير ادلوجودرابعا

حًتاـ منها عدـ ا أسباباليت تتعلق بإحالة التبلميذ على اجمللس التأدييب أو التحويل إذل مؤسسة أخرى لعدة 
 .ومنها من تتعلق بطرد التبلميذ األستاذة والتواصل بكبلـ مع األستاذ واللفظ مبصطلحات غليظة

ويقوؿ أستاذ الفلسفة "ىذا اجملموعة )تبلميذ( ما نبغي ىاش تدخل عندي"إذف التبلميذ الغَت ادلرغوب فيهم 
من طرؼ أستاذ ما يتم منعم من حق التعليم بطريقة غَت مباشرة بدال من البحث عن حل ذلم وتسوية أمورىم 

لدخوؿ يف ادلشاغبة والفوضى والبحث باحلوار ومناقشة مشاكلهم ادلدرسية. وىكذا يًتؾ ذلم الباب مفتوحا ل
 عن البديل خارج ادلؤسسة.
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 التعليمية اتالمؤسس غياب التالميذ عن:عوامل تفشي ظاهرة نيالمبحث الثا
  

 التعليمية)الثانوية( اتالمؤسسعن دور العوامل األسرية في غياب التالميذ  ول:األمطلب ال
 

سببا يف غياب تبلميذ عن ادلؤسسة ومنها العامل االقتصادي لؤلسرة وىو  بتعددىا تعتربإف العوامل األسرية 
ما حتسب نسبة الدخل  ، وغالباالذي يتحدد مبستوى الدخل ادلادي سواء كاف يومي أو أسبوعي أو شهري

ويقاس ادلستوى االقتصادي أحيانا بقياس مستوى شلتلكات األسرة  بتقسيم الدخوؿ ادلادية على عدد األفراد.
من خبلؿ األدوات اليت توجد داخل  ، أوعقارات ، أوسيارات ، أومنازؿ ، أوغرؼمن 
 ..اخل.كالتلفزيوف.ادلنزؿ:

يف  ، وذلكالتنشئة االجتماعية لؤلطفاؿ يلعب دورا كبَتا على مستوى لألسرةفالوضع المادي 
 االجتماعي.الدراسي وأوضاع التكيف  ، والتحصيلمستويات عديدة:على مستوى النمو اجلسدي والذكاء

اليت  فاألسرةيرتبط مباشرة حباجات التعلم والًتبية. لؤلسرةالوضع االقتصادي  أف أثبتتفالعديد من الدراسات 
 أوحاجاهتم ادلادية بشكل جيد وباستمرار،من مسكن،والعاب،ورحبلت علمية  ألبنائهاتضمن  أفتستطيع 

 األجهزةجوالت ترفيهية للًتويح عن النفس واخلروج بالطفل من الروتُت وادللل،وامتبلؾ 
التوفَتات لتنشئة اجتماعية سليمة.وعلى  ىذه:احلاسوب،الفيديو،الكتب،القصص.قد تؤدي كل التعليمية

قص يف احلاجات الضرورية للطفل فيكوف لو ن  ألفرادىاتوفر  أفتستطيع  الاليت  فاألسرالعكس من ذلك 
الشعور باحلرماف والعوز شلا يدفع بعض  إذلاليت تعرقل عملية تعلمو وحتصيلو العلمي.وىذا يؤدي بو  اإلمكانيات

العمل لتلبية حاجاهتم  إذل يلجئوف أهنم 1.2.3.6.7.10العمل وىذا ما اقره لنا ادلبحوثُت رقم  إذل األسر
"باه طلدـ باه نقضي حواغلي". أنابالعبارة " اأجابو  ،وكلهماألحيافاليومية،وىذا ما غلعلهم يتغيبوف يف بعض 

ومن ىنا يربز عامل أخر يكوف دافعا يف غياب التبلميذ عن ادلؤسسة نشري صواحلي"،"على خاطر مصرويف"
 ألجل تلبية حاجاهتم اليومية. اضطرار التالميذ إلى الخروج للعملالتعليمية.وىو 

تهم مرحل إدتاـسوؽ العمل يف مراحل مبكرة من حياهتم وقبل  إذلاخلروج  إذل أبناءىاالفقَتة يضطر  األسر إذف
ف البلمساواة ادلدرسية تنبع من أاالعتقاد ب إذل ايليتش األمريكيالتعليمية.وغي ىذا الصدد يذىب ادلفكر 
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 حيث  Boudon بودف أيضا ادلفكر الفرنسي بيَت ىذه الفكرة أعليةالبلمساواة االقتصادية .ويؤكد على 
 1ذىب إذل القوؿ باف العامل االقتصادي لؤلسرة يلعب دورا يف عملية إنتاج وإعادة اإلنتاج.ي

وكذلك اضطراب العبلقات األسرية أو التفكك األسري لو تأثَت كبَت على الطفل مبا يشعر باحلرماف ونقص 
واألـ أو األب وابنو أو نشوب صراعات بُت األب )الوالدين(.العطف واالىتماـ من كبل الطرفُت أو احدعلا 

طلمم يف القراية وال وين نبات"داؽلا ادلشاكل ".إف   "مُت ندخل للدار يقورل دبر وين تبات، 1يقوؿ ادلبحوث 
كل ىذه التوترات تنقلب سلبا على التلميذ ويفكر يف اذلروب منها إهنا تشكل عائقا يف استقراره وال ػلس 

 باألمن داخل أسرتو.
مع ابنو  األبيقورل واش ىذا الكوبة" اضطراب عبلقة  مناوشات"،"بابا يش وكاين"التنكر 3ويقوؿ ادلبحوث 

وتؤدي هبم يف أخر ادلطاؼ إذل االضلراؼ واللجوء إذل الشارع ويقوؿ نفس ادلبحوث االحًتاـ لو. إبداءوعدـ 
 ودير صواحل وتبلك احلرڤة . تصطل"تورل 

إضافة إذل اخللل الذي يكوف يف األسرة كلها تسوؽ إذل  سرياألضبط الرقابة و ال إذن عدم وجود
يف غياهبم عن الدواـ سبب اذلاوية ويضيع األبناء من أبائهم. فكل ىذه الظروؼ اليت يعيشها ىؤالء تكوف 

 ادلدرسي.
، الطبخادلنزلية:ادلهاـ  أداء ألجلوأيضا ىناؾ سبب أخر غلعل بعض الفتيات يتغينب عن ادلؤسسة التعليمية 

 ، وىذا بسبب مرض األـ وعدـ قدرهتا على القياـ بدورىاباإلخوة الصغار....اخل. افة، الغسيل، االىتماـالنظ
أو عدـ وجودىا دتاما )موهتا أو طبلقها أو سفرىا( ىذا يؤدي إذل فقداف توازف األسرة بسبب اخللل الذي حاؿ 

 عن تأدية وظيفتها كما غلب.
. مزوجُت" خواتايت،خاطاش أنا الوحيدة البنت يف الدار ع ادلرارة،والدارت عملية نتا  أمي: "4فتقوؿ ادلبحوثة

 خذ البنت زلل األـ والقياـ بدورىا وحتمل مسؤولية تفوؽ رمبا طاقتها ويف غَت وقتها.أبالتارل 
 ."األب الىي يف خدمتو": 4عدـ متابعة األولياء ألبنائهم وتقوؿ نفس ادلبحوثة

نقص ادلتابعة واالنضباط من  إذلعدـ احًتاـ التبلميذ لؤلساتذة ومعاملتهم بطريقة غَت أخبلقية وىذا كلو يعود 
وتنجم عنها جتاوزات غَت مقبولة يف الوسط  يؤدي ضعف األخبلؽ والقيم لدى الفرد طرؼ األسرة

                               
بنيوية الظاىرة ادلدروسة ووظيفتها االجتماعية )بَتوت:رلد ادلؤسسة اجلامعية :علي اسعد وطفة وعلي حسيس شهاب،علم اجتماع ادلدرسي  1

 .141 140ص(2004للدراسات للنشر والتوزيع،
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م وقبوؿ طرؼ لؤلخر.بالتارل ادلدرسي)داخل القسم( ويولد اضطراب بُت عبلقة األستاذ والتلميذ وعدـ التفه
ػلضر احلصة من تلقاء نفسو ويغيب. وتقوؿ  أو التلميذ ال إما ؼلرج األستاذ التلميذ وؽلنعو من حضور حصتو

" ىذه ادلبحوثة لتواصلها تكرىا لوا"ىي بروحها ما تعرفش تقري واحد ما يفهم عندىا ،الساعة  :5ادلبحوثة 
.واستدعاء ورل أمرىا لكن 12/03/2017التأدييب يـو للمجلس  يلتأحوعدـ االحًتاـ   األستاذةالكبلـ مع 

 حضرت مكانو أختو .فهذا يدؿ على عدـ متابعة األولياء ألبنائهم ومراقبتهم أو االستفسار عنهم.
عدـ  ىذا دليل علىتقراش"ما  يهتم وال يبارل ألمره فيقوؿ"بابا يقوؿ رل تقرى وال فاألب ال :6ما ادلبحوث أ

أوالدىم.ويقوؿ "كي كنت صغَت كنت نتبعك دورؾ دبر راسك"إف ادلتابعة ال  ألمورواالكًتاث  اءآلب مااىتما
تقف يف مرحلة معينة بل العكس تزداد يف ىذه ادلرحلة )ادلراىقة اليت ؽلروف هبا وما حتملو من تغَتات تطرأ على 

السلوؾ الذي ػلاولوف فعلو الغياب احد  ىو حياهتم( فهنا ينساقوف ضلو االضلراؼ لذا غلب ادلراقبة ادلستمرة.
 إلبراز رجولتهم.

"داؽلا  :9مبحوثة  فاألحداث اليت حتدث يف ادلنزؿ تنعكس على اجملتمع وعلى التحصيل العلمي للتلميذ.تقوؿ
والعنف يفرز مشاكل تؤثر على اضطراب العبلقات األسرية وتسبب معاناة األبناء وذلذا ادلشاكل يف الدار".

 وب منها وتكوف دافعا لغياهبم عن الدواـ ادلدرسي،لشعورىم بعدـ االستقرار النفسي.   يلجئوف إذل اذلر 
وحسب ادلنظور الوظيفي البنيوي إف ىذا النسق موجود من حيث الشكل وتنعدـ بنيتو أو غَت مكتملة غلعلها  
اوراىم اليت تتناسب مع  أداء أديفإليها ،نظرا لعدـ تشارؾ وتعاوف عناصرىا األساسية  ادلنوطتؤدي وظيفتها  ال

قتصادية واالجتماعية واال األسرية،بالتارل ػلدث خلل وظيفي والذي يربز يف ادلشاكل مكانة كل واحد فيهم 
 .ادلعريف والتحصيل العلمي للتلميذواليت تنعكس على مردودية اإلنتاج 

 
 التعليمية.المؤسسة غياب التالميذ عن في العوامل المدرسية  دور:ثانيالمطلب ال
 

بالتلميذ )ذاتية  كانت مرتبطة  ، سواءعن الدواـ ادلدرسيالغياب إف العوامل ادلدرسية كذلك تدفع بالتبلميذ إذل 
 .أو صحية(أو مرتبطة بادلعلم أو ادلنهج الدراسي أو باإلدارة ادلدرسية

 عناصر اجملتمع ادلدرسي.فهي عوامل تعود للجو ادلدرسي وطبيعتو والظروؼ السائدة اليت حتكم العبلقة بُت 
 .العوامل المرتبطة بالتلميذ:1
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على أداء دوره  ليقدراإلنساف حبيث  ىي اليت تعٍت خلل وظيفي ألحد أعضاء جسم:الصحية  أوال:العوامل
على  وماد يتوشفات خدمت مليح  إرلالعاـ  ألباؾ"ضلسي روحي نفسيا مريضة،أنا معاودة  :4تقوؿ ادلبحوثة 

".إذف التلميذة عنت من مشكل دراسي أال وىو فشل دراسي ودل جتد من يساعدىا ونغيب ىذا ما نبغيش نقرا
 أماعلى تداركو ال يف ادلؤسسة وال يف األسرة وما نتج عنو اإلحساس بفقداف الشخصية وعدـ الثقة يف النفس.

 تقوؿ "أنا مريضة أزمتيك من ذاؾ ننضر طلرج وال ما صليش". :9ادلبحوثة 
 : الذاتيةثانيا :العوامل 

عدـ قدرة التلميذ على استيعاب الدروس أو مادة معينة وعدـ تدارؾ يف:وىي تعود للتلميذ نفسو وتتمثل 
فات بزاؼ و  اللي"غيبت العاـ  :2النقصاف الذي يعاين منو نتيجة غيابو عن الفصل الدراسي يقوؿ ادلبحوث 

يقوؿ سة نتيجة الروتُت وادللل الذي يتمالك التبلميذ راحت رل لباز)القاعدة( يف األدلانية ". عدـ الرغبة يف الدرا
باؾ كيما بنات الراكي عارفة تقوؿ رل فرحٍت وجيب  يةنالشبايف خاطر  "الواحد كره القراية،:2ادلبحوث 

"كرىت من القراية، أنا إف شاء اهلل ما  :6قراية الكرتوف كامل ندوه".ويقوؿ ادلبحوث  كانش خالتك، ما
 غبة دتاما يف الدراسة.نقراش". أي عدـ الر 

"جيت نقايس وعدـ انتظامو ورضوخو للنظاـ.فقداف الشخصية اليت يتميز هبا تلميذ يف الثانوية 
ىذا بالعلكة وحدة شَتة جات يف األستاذة،أنا طواشي نقوؿ الصح نبغي نضحكهم،جتيٍت معزة نتاع مانقراش".

متابعتهم من قبل األخصائيُت لتحسُت حالتهم وتفعيل أدوارىم داخل ادلؤسسة. وىذا النوع من التبلميذ غلب 
إما غياهبم وجسدىم حاضرة نتيجة سلوكهم الفوضوي)غياب فكري( أو الغياب:النوع يعانوف من نوعُت من 

 يث العلى العملية التعليمية ح لتأثَتهخطَت  األوؿغياب جسدي نتيجة عدـ حضورىم إذل القسم.وىذا النوع 
 ومنيًتتب عنو عدـ وصوؿ الفكرة إذل بقية ادلتعلمُت بسبب الفوضى يف القسم. حسنة، وماتتم يف ظروؼ 

يرد  :6تدؿ على سلوكهم فادلبحوث واإلػلاءات اإلؽلاءاتخبلؿ مبلحظتنا ذلؤالء ادلبحوثُت يتبُت ىناؾ بعض 
فرغت   أناانا الىينا بلعوا الباب علينا ،احد العماؿ وبعض التبلميذ يبحثوف عن ادلستشار "ر  الباب: على طرؽ

 ما شي األستاذكانت تعابَت وجهو تدؿ على عكس مايقولو "  :10وادلبحوث يف قليب "  شآكاع 
 نفهموش.." ما أحنا ، األستاذبروببلـ يف  خطرة يتهلى وخطرة ما يتهبلش، مليح،األستاذ

دلعرفة صدؽ ادلعلومات  فتبُت لنا سبب  4ادلقابلة رقم وىذا ما اضطرنا إذل االستفسار  من كبلمو غَت صادؽ 
 جل تقاضي اجر معُت.أترؾ مقعد الدراسة من و  التبلميذ الغياب األوؿ يعود لعمل 
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 :بالمعلم ةالعوامل المرتبط.2

يقوؿ تعود إذل طريقة التدريس أو معاملة السيئة للتبلميذ أو التمييز بينهم أو عدـ مراعاة الفروؽ الفردية.
حىت مث،الشَتات  يعملك"األستاذ ما : 2"أنا راين بياف ذلا كلب،دتيز بينتنا وحتقر"ويقوؿ ادلبحوث : 1ادلبحوث 

ويقوؿ  يعاملهم مليح ،مادة كرىا رل وكثرت الغياب وليت نغيب عندو ويشوؼ فيا شوفو ما شي مليحة"
  االستاذة ختليٍت يف التارل ،يقيموا على أساس ادلعدؿ": "3ادلبحوث 

التميز بُت التبلميذ خاصة بُت الذكور واإلناث يولد حساسية ألحدعلا وكره األستاذ وادلادة معا شلا يؤدي إذل 
 الغياب عن احلصة.

 "أستاذ الفلسفة معقد حتضَت كل يـو أنا جٍت جن الواجب والتحضَت": 7يقوؿ ادلبحوث 
تظروف أي سبب لعدـ الدراسة أو احلضور رلربين ينعندما يكوف ىناؾ ىذا النوع من التبلميذ الذين يدرسوف 

ذلذا غلب مراعاة ىذه الفئة من طرؼ األستاذ وعدـ إثقاذلم بالواجبات ادلنزلية وجعلها اختيارية عوضا عن 
 إجبارية.

 "األستاذ يكرىاؾ حياتك ما نفهموش كامل الكبلسة": 10ويقوؿ ادلبحوث 
أي حاجة  تصرا"نبغي نشارؾ وما تنوضنيش ، 6بحوث "مادة الفيزياء حتيٍت صعبة"ويقوؿ ادل 4وتقوؿ ادلبحوثة

تعايرؾ أنا ضلشم منها خلاطر رجلها يصلي معاي يف اجلامع مع صحايب  ابزحتصل فيا،وليت على خاطرىا ند
 وىي جاريت".
كرب عامل ىو ادلتعلق بادلعلم دلا يعود بالسلب على التلميذ أيتبُت لنا أف  إجابات ادلبحوثُتخبلؿ  من

ويتعمد الغياب عن ادلادة لصعوبتها أو عدـ استيعاهبا أو عدـ إيصاؿ األستاذ للمعلومة والفكرة للتلميذ.أو 
 التفريق بينهم على أساس ادلتفوقُت والفاشلُت ألنو يسبب عقدة نفسية لديهم. 

 السبب والذي يدفعهم للغياب. فمعظم ادلبحوثُت يشتكوف من ىذا
 عوامل مرتبطة بالمنهج الدراسي:.3

 وجود ىيئة تدريسية مؤىلة. عدـ أو كثرة ادلواد الدراسية أوربنامج ادلكثف أو صعوبة مادة دراسية يتعلق بال
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حقي ،خدمت مليح وديت يف االختبار نقاطي مبلح كنت  عطا وينشسوء التقومي ما " :2 يقوؿ ادلبحوث
sur  غيبت العاـ اللي فات وما سقسيت وليت نغيب شوكيتمن روحي بصح يف التقومي ما رانيش عارؼ ،

 "لباز راحليت
 "الروتُت وادللل". :3ويقوؿ ادلبحوث 
 بزاؼ " صعبة "مادة الفيزياء جتيٍت :4وتقوؿ ادلبحوثة 
 "والو واحد ما راه يفهم"أستاذة الفيزياء : 5وتقوؿ ادلبحوثة 
 ."eme3 إذل نطلعوش تقوؿ لنا ىذا نطلعو وىذا ما "أستاذة :6ويقوؿ ادلبحوث 
 "فلسفة كامل الكبلسة ما نفهموش".: 10ويقوؿ ادلبحوث "أنا جن الواجب والتحضَت": 7يقوؿ ادلبحوث 

ادلبحوثُت يتبُت لنا أف ىناؾ أسباب ذلا عبلقة بادلنهج مثبل سوء التقومي فبعض  ومن خبلؿ ىذه اإلجابات
نوعا من  ادلبذوؿ، فيتملكهمؽلنحوهنم نتائج حسب رلهودىم  ال األستاذةوف ويشاركوف لكن التبلميذ غلتهد

فيكرىوف ادلادة ويتغيبوف.وأيضا الربنامج ادلكثف أو ادلثقل باألعماؿ ادلنزلية  خيبة األمل وفقداف الثقة بادلدرس
 من حتضَت وواجبات غلعل التبلميذ ينفروف ادلادة الدراسية فبل ػلضروف إذل القسم الدراسي.

فيجدوف أنفسهم غَت قادرين على والفيزياء.وىناؾ فئة غلدوف صعوبة يف فهم واستيعاب ادلادة مثل الفلسفة 
ؼلتلفوف من حيث التلقي والقدرة على ،فالتبلميذ تابعة مع بقية الزمبلء اآلخرين بسبب الفروؽ الفردية م

ووصوؿ ادلعلومة إذل الذىن،وىذا راجع إذل ىيئة التدريس من جهة ومن أخرى صعوبة ادلادة اليت قد االستيعاب 
من طرؼ ادلدرس.وىذا يؤدي إذل التبلميذ  تتطلب االنتباه والًتكيز الشديد وادلتابعة ادلستمرة للشرح ادلقدـ

 بالشعور بادللل والروتُت يف بعض األحياف شلا غلعلهم يتغيبوف عن ادلؤسسة التعليمية. 
 :المدرسية باإلدارةعوامل مرتبطة .4

ومنها عدـ ىي عوامل تعود للجو ادلدرسي والظروؼ السائدة اليت حتكم العبلقة بُت عناصر اجملتمع ادلدرسي.
النظاـ ادلدرسي وتأرجحو بُت الصرامة والقسوة للتعامل مع التبلميذ )نظاـ متشدد(.و الًتاخي يف النظاـ سبلمة 

عدـ وجود قوانُت راضخة  ىو موجود يف مؤسساتنا ادلدرسي واإلعلاؿ وعدـ توفر وسائل ضبط مناسبة ،وىذا ما
 واعدـ وجود العقاب بل منعو.وىذا ما سرحت بو ادلساعدة الرئيسية .

 يعي طوذلمكاين اللي دخلونيش،يما  أناالبيي، يعطوش نيشاف،ما ؼلدموش"ما  :6 ادلبحوث إجاباتوحسب 
بدوف إحضار ورل  ادلؤسسة سلتلفة فهناؾ من ػلصل على التذكرة إذلالدخوؿ  مربراتيف التليفوف".ويتبُت انو 
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بلميذ من كبلسة أخرى ومُت ،جابو التكراسي"درنا مشروع يف كبلسة ما فيهاش   6األمر .ويقوؿ ادلبحوث 
كرسي،العنصرية".وىذا التميز الذي  جات فيا ما خبلتنيش احلارسة صليب كرسي قاتلي أنت مفسد ما تديش

اجتاه العاملُت يف  ويتولد كره،ادلدرسية  واإلدارةالتبلميذ إذل سوء العبلقات بُت يتعمده العاملُت يف اإلدارة يؤدي 
 يف الغياب عن الثانوية.وغلدوف يف ذلك سببا  ،اإلدارة

 
المحيط االجتماعي وجماعة الرفاق وتأثيرهما على غياب التالميذ عن المؤسسة  :ثالثال مطلبال

 .التعليمية
على شخصيتو  تأثَتإف التلميذ خارج إطار ادلؤسسة واألسرة يصادؼ عوامل أخرى تكوف جاذبة لو دلا ذلا من 

 مجاعة الرفاؽ. وسائل اإلعبلـ واالنًتنت أو ومنها ادلؤسسات اليت تنشط يف اجملتمع
تنشا يف مرحلة حامسة من النمو االجتماعي  أهنا أفرادىاعلى  تأثَتيف  األعليةتؤدي دورا بالغ  األخَتةوىذه 

احلاجيات والدوافع االجتماعية اليت  وإشباع األسرةيكوف الطفل يبحث عن ذاتو خارج  أينلشخصية الطفل 
 إرادتوفتكوف مجاعة الرفاؽ البديل ادلناسب الحتضاف الطفل ودتكينو من  األسرةيط تلقت كبحا من قبل زل

وسلوكو االجتماعي وقيمو واجتاىاتو شخصية الطفل يف صياغة  أساسيوبذلك تساىم مجاعة الرفاؽ بشكل 
 تأثَتيقلد حتت  أفوالسلوؾ النموذجي الذي ؽلكن  األفعاؿيؤثروف يف بعضهم البعض عن طريق  فاألطفاؿ

االجتماعي الذي عادة ما يتم عن طريق ادلبلحظة  والتقييمالعقاب االجتماعي  أوالتدعيم االجتماعي بينهم 
 التطبيع االجتماعي. إذلشلا يؤدي هبا  إلفرادىاوالنقد ،كما توفر مجاعة الرفاؽ التغذية الرجعية 

للحدود اليت تقننها مجاعة الرفاؽ كما ينشا نتيجة للمعايَت و  األطفاؿقسما من شعور  إف إذلدراسات  وتشَت
 الطفل. رأي إفيف اجلماعة حىت  أقرانوبشكل كبَت سلوؾ  يتأثرسلوؾ الفرد  إف

يف الفرد من خبلؿ اكتساب الطفل رلموعة من  تأثَتيرتبط بالوضعية االجتماعية حمليط مجاعة الرفاؽ ويبدوا 
  األسرةة تطوير وتنمية االجتاىات اليت اكتسبها من لو اجلماعة فرصتوفر  أواالجتاىات االجتماعية اجلديدة 

يف  أقرانوغلد نفسو يتساوى مع  إذكمادة خاـ وكذلك يكتسب الطفل قيم القيادة وقواعد التعاوف االجتماعي 
كما يؤدي بو االنتماء   األدوارقدراتو على ىذه  إسقاط إذلالذي يؤدي بو  األمردوار معينة أ تأديةدرجة 

اكتساب ادلهارات االجتماعية اليت تساعده على حتقيق حاجة االستقبلؿ الذايت وحاجة  إذلجلماعة الرفاؽ 
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الفرد يف مجاعة الرفاؽ وقابليتو  تأثَتدراسة حوؿ  أجريتواحلاجة للمعلومات .وقد  األمنتقدير الذات وحاجة 
 هبا. للتأثر
ومعرفة  أسرتو أفراداليت جتلب  األشياء تعلم ىذه القيم عند انتمائو جلماعة الرفاؽ ومعرفة إذلالفرد  أويلج

وىذا ما  أسرتوف لقيت قبوال من إجتنبها والزىد فيها و  إذلاجلماعة فيسعى  واستياء فضاليت جتلب ر  األشياء
ويكوف تعلم الطفل لقيم اجلماعة وسلوكها  واألسرةحالة الصراع بُت مجاعة الرفاؽ  إذل األحيافيؤدي يف بعض 

ومعايَت   قوانينها أفرادىاادلرحلة الرمسية وتعلم  إذلىناؾ بعض اجلماعات اليت تنتقل  وإظلابشكل تلقائي يتم 
 . واإلتباعاجلماعة .وتؤثر من خبلؿ السلطة والعبلقة بُت القيادة سَتىا الداخلي والبناء اذليكلي لتكوف 

موما وللمراىق بصفة خاصة وىذا بيئة اغلابية للفرد ع إهنامجاعة الرفاؽ توصف  إهناما ؽلكن استدراكو ىو  إف
السلوؾ ادلنحرؼ  أنواعتكوف مجاعة الرفاؽ بيئة سلبية سيئة .يتعلم فيها الفرد  أفؽلكن  إذ ليس صحيحا دتاما

اجلنوح وادلروؽ من القيم االجتماعية  أداءوتقنيات االضلراؼ ويتدرب خبلذلا على  أساليبويتعلم فيها 
لدى الشباب يتعلموهنا من زمبلئهم من االضلرافات لشخصية واتزاهنا فالكثَت السائدة اليت تعرب عن ا واألخبلقية

،ولكنها تتبلور وتنضج تتعدؿ يف مجاعة الرفاؽ ولذا ىناؾ من االضلرافات  اإلعبلـورمبا يشاىدوهنا يف وسائل 
ومشجع على  االجتماعية من يشًتؾ فيها مجاعة ادلراىقُت ويف ىذه احلالة تعترب مجاعة الرفاؽ كعامل مساعد

ناقص الشجاعة وفاقد الشخصية وضعيف  رف على االضلراؼ يعد يف نظر اجلماعةاالضلراؼ والفرد الذي ال يتم
 .األوصاؼوخائف وغَتىا من 

وقيم وطرؽ معينة  أساليبللتلميذ يف ادلدرسة فهي تستخدـ  الضلرايفاتساىم مجاعة الرفاؽ يف السلوؾ  أفؽلكن 
زيادة  إذلحتتها ويؤدي  من الفرد ادلنضوي تأييدايف تنشئتها االجتماعية ادلنحرفة خاصة إذا كاف السلوؾ يلقى 

يكوف من ضمن فعلية قبوؿ االطلراط  األحيافشعبيتو يكوف حتت انتباه وزلور اىتماـ من قبل زمبلئو ويف بعض 
 1الدوار معينة يف نشاط اجلماعة. التأىيل أويف اجلماعة والقبوؿ االجتماعي داخلها 

 "فهذه العوامل ىي األخرى تدفع بالتبلميذ للغياب عن ادلؤسسة التعليمية.
الصواحل  كاشيات كنا نشروىا من عند  ىادوؾدخلت العاـ اللي فات  أنا" :2يقوؿ ادلبحوث 

PHARMCIEN    ويقوؿ كاين اللي طردوىم  من الليسي والو يعي طورل وحدين   كانوامجاعة نتاع برا."

                               
. 222،223مرجع سابق.ص ص ، عامر مصباح 1 
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:"نغيب وما نقراش وتورل دير صواحل تصطل حرقة حتصل يف الببلد سياسة القوي يأكل  3ادلبحوث 
 الضعيف".

 ويتبُت لنا من ىذا أف تأثَت مجاعة الرفاؽ على التبلميذ وجذهبم ضلو اآلفات االجتماعية
وجتعلهم ينجروف وراء أفكار واجتاىات خاطئة جراء تأثَت ىذه السمـو اليت تذىب  صحوة عقوذلم فيفكروف يف 

الذين يطردوف من التعليم )ادلؤسسة( غلب وضع حل ذلم قبل اختاذ قرار بطردىم كإدماجهم اذلجرة والتبلميذ 
 دلخاطره.يف مؤسسات التكوين ادلهٍت واحلريف.عوضا عن تركهم يف الشارع عرضة 

 التبلميذ.وعدـ وجود ادلراقبة وادلتابعة من قبل الدولة غلعل مهاـ توزيع وبيع ادلمنوعات سهبل و يف متناوؿ 
 يعاين منو بعض األفراد نتيجة الستغبلؿ مركز سلطة معينة بطريقة غَت شرعية. واالضطهاد الذي
 وادلواصبلت ".عندناش النقل  نسكنوا بعاد وما": 5_4_ 3_ 6_ 2ويقوؿ ادلبحوث 

ادلتمثلة يف النقل  الدائرة حاجياهتم األساسيةالدائرة ...( فعدـ توفَت ادلؤسسات التابعة للتعليم)البلدية
 .غياهبم للحصوؿ على تذكرة الدخوؿ وادلواصبلت ألهنا تعد سببا يف تأخر التبلميذ عن الدواـ ادلدرسي وبالتارل
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 .بين األسرة والمدرسة :أهمية التواصلثالثالمبحث ال
 
 .التواصل ول:تعري األمطلب ال

  
رب من اإف البحث يف تعريف التواصل ليس أمرا ىينا  نظرا لكثرة اإلشتغاالت على ىذا ادلفهـو منذ ما يق

مخسُت سنة ، األمر الذي جعلو مفهوما مطاطيا  ، ومكنو  من احلضور على مستوى العديد من العلـو و 
االستخبارات و انتهاء بالعلـو اإلنسانية وعلـو اإلعبلـ . لذلك كاف على ادلشتغلُت بو أف ببدأ ادلقاربات ، 

 يعملوا على تقريبو من ميداف انشغاذلم إلضفاء الشرعية العلمية عليو ،وأيضا جلعلو إجرائيا.
إنو  ) التواصل ( رلمل (  :  >>  … Anzieu   et  Martin. JYتعريف أونزيو و مارتاف )     *

ادليكانيزمات ادلادية  و النفسية اليت تستخدـ يف التواصل بُت شخص أو عدة أشخاص ) ادلرسل ( و شخص 
 1أو عدة أشخاص ) ادلستقبل ( بغية الوصوؿ  إذل أىداؼ معينة .<<

ػلصل ) التواصل ( إذا بعثنا أو استقبلنا  ":    (Devito, J.A  et autresتعريف ديفيطو وآخروف ) 
ينا معٌت إلشارات شخص ما ، ويتأثر التواصل دائما بادلشوشات ،  و يقـو داخل سياؽ ، و لو رسائل أو أعط

( Grand Robertأضاؼ ملحق روبَت الكبَت )    1979.   سنة  "أثر ما  و يتضمن إمكانية للرجع 
 الشيء الذي  -2و >> "فعل إيصاؿ شيء إذل أحد ما  -1"تعريفا جديدا دلفهـو التواصل ، ىو  :  

 2تفويت شيء مهم ألحد ما  << . -4فعل التواصل مع أحد ما << و >>  -3نوصل << و>> 
ادليكانيـز الذي تتواجد بواسطتو العبلقات اإلنسانية و "( ، التواصل ىو :  Cooley , Cتعريف كوورل )

من تعبَتات تتطور ،ويتضمن مجيع  رموز الفكر و وسائل إرساذلا عن طريق مكاف ، وبتدعيم زماف ، إنو يتض
 3".الوجو ، واالجتاىات ، واحلركات ، ونربات الصوت والكلمات،والكتابات و ادلطبوعات 

                               
Anzieu,DetMartin,J:Y"la dynanique des groupes restrintints "P.U.F.Paris,1986,(P5891 

1 
 Devito et autres « les fondemznents de la communication humaines »G.Morin,canda,1993,(5)2  
Cooley ,C .in Mucchielli,R. "les réseaux de communication",E .S.F ,paris,1988(33)3    
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* و يف ىذا الصدد يكرس الباحثوف يف علم النفس االجتماعي دلفهـو التفاعل فقرات مهمة للدراسة و 
شخصية تعترب  –ُت التحليل ، وذلك لتوضيح أف ىذا ادلفهـو يعكس فكرة مفادىا أف رلموع العبلقات الب

شخصية تفًتض اطلراط األفراد يف  –( ، وأف كل عبلقة بُت 14>> نتاجا  للتعليم االجتماعي  <<  )
أف "(  يف ىذا الصدد   Mead , Gو كتب  ميد) 1تفاعل >> ضمن مكانات اجتماعية متميزة <<

ة مع اآلخر ، وىذا يتطلب أف ادلبدأ  األساسي يف التنظيم االجتماعي ىو التواصل الذي يؤدي إذل ادلشارك
  "يظهر اآلخر استعداده وتكوف ىذه ادلشاركة شلكنة  بواسطة نوع التواصل الذي ػلققو اإلنساف 

 عن التواصل اللفظي ، و أهنا انطولوجياالتماىي  تكوف سابقة منطقيا و  –ادلشاركة "ويؤكد كذلك أف ىذه 
 ".  األساسية ، ؽلكن اختصارىا يف أعليتُت: التعاوف والتبادؿاإلنسانية و تعرب عن االجتاىات االجتماعية  

شخصي  ، و مبدأ ادلشاركة الذي حتدث عنو   –إف مفهـو التفاعل مفهـو أساسي يف عملية التواصل البُت 
(Mead , G  ينحو أكثر ضلو أجرأة ىذا ادلفهـو ، خصوصا يف التجليات اليت حددىا ىذا الباحث يف كل )

من التبادؿ و التعاوف ، واليت نعتقد يف إمكانية تفعليها على ادلستوى ادليداين ) التكوين والتنشيط ( ، وذلك 
اليت أشار إليهما سيبلمي  الرجتاعابإضافتها  إذل جتليات أخرى دلفهـو التواصل انطبلقا من عملييت اإلدراؾ و 

(Sillamy , N  يف قاموسو ، الذي اعترب فيو أف  )"  التواصل قبل كل شيء إدراؾ ينخرط يف االستخبار
أو الغَت قصدي دلعلومات موجهة ضلو اإلعبلـ أو التأثَت على فرد أو مجاعة مستقلة ، لكنو ال ؼلتزؿ  ألقصدي

ينما تبعث ستحدث أثرا على الفرد ادلتلقي ، ورد فعل ارجتاعي على يف ىذا األمر فقط ، ألف ادلعلومة ح
 2"الشخص الباعث الذي سيتأثر بدوره ... 

الواقع أف العملية الًتبوية بكل أبعادىا متفاعلة العناصر تنقسم أدوارىا أطرافا عدة أعلها األسرة واجملتمع حبيث 
صوؿ على نتائج مرضية،وعليو غلب الربط بُت وجو حرصا على احل أحسنتتعاوف لتأدية ىذه الرسالة على 

يساعدىا على تقومي سلوكيات التبلميذ ادلستوى ألتحصيلي  األخَتةوادلدرسة الف ذلك يساعد ىذه  ؿادلنز 
 3ويعينها على معرفة بعض التصرفات الغَت السوية اليت رمبا تظهر يف بعض التبلميذ لؤلىداؼ التعليمية

                               
.59(.1999اجلديدة،الدار البيضاء،)العدد األوؿ،مطبعة النجاح -زللة سيكولوجية الًتبية 1  

Mead,G »l’esprit,le soi et la societé »1934,(p215)2 
.14ص  2006واجملتمع،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع.عماف. سادل.ادلدرسة رائدة، خليل 3 
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إف ادلؤسسة تصدر بعض القرارات والتعليمات اخلاصة يؤدي إذل تربية وتنشئة ناجحة.فالتعاوف والتواصل بينهما 
أحيطت األسرة علما هبا واحًتامها إلزاـ  إذامن  إالاغلابية بنتائج  تأيت أفبعبلقة التلميذ وال ؽلكن ىذه القرارات 

 ل ما ؼلص أبنائهم.ضرورة اتصاؿ ادلدرسة باألولياء وإعبلمهم بك باخلضوع ذلا،وىذا يتطلبالتلميذ 
 
 ةعالقة األسرة بالمدرسالثاني:مطلب ال

ادلدرسة يف عملية التنشئة االجتماعية من وظيفة األسرة.فادلدرسة تطور مفاىيم األسرة  تتبع وظيفة 
واألظلاط السلوكية اليت يتلقاىا الطفل يف األسرة ،مث تعمق ادلعلومات وتوسع مدركات وتلقن ادلبادئ والقيم 

 االجتماعية وتزود الطفل بادلهارات واخلربات.
 بالوضعوالنقطة الدقيقة يف العبلقة بُت ادلدرسة واألسرة حوؿ التنشئة االجتماعية الطفل يتأثر 

فالطفل قد تعود على النمط الدؽلقراطي:مثبل يف األسرة  مث غلد يف ادلدرسة ظلطا األسرة.االجتماعي السائد يف 
نو يقع نوع من التناقض يف سلوكو رمبا أدى ذلك إذل التمرد وادلدرسة،وعدـ قدرة التلميذ إتسلطيا يف ادلعاملة ،ف

شلا يؤدي إذل ظاىرة القلق وزيادة درجة العدوانية  ادلعلم على التكيف مع الوضع اجلديد وتوفر العبلقة بُت 
عضهما البعض بق والكراىية وادللل والفشل الدراسي.وؽلكن أف ػلدث التعاوف بُت ادلؤسستُت عن طري

جل وتعديل السلوؾ أبادلعلومات حوؿ سلوؾ التلميذ داخل كبل ادلؤسستُت ،وتضافر جهودعلا من 
.وؽلكن أف تتكامل ادلدرسة مع األسرة،عرب االنسجاـ يف أداء األدوار اليت، بدأهتا األسرة ،وتعاوف األسرة السليب

ىداؼ التنشئة ادلدرسية وكما ؽلكن أف يف يتم بتبٍت مع ادلدرسة يف توجيو التلميذ وتعديل سلوكو بشكل ػلقق أ
 1اجتاىات موحدة أو متقاربة يف كل من األسرة وادلدرسة.

وعندما يتعرض ازدىار الطفل وظلاؤه وازدىاره.تسعى كل من ىاتُت ادلؤسستُت إذل حتقيق ظلاء الطفل 
نفسها بقوة من اجل ضماف تربية للًتاجع،أو عندما ال يتحقق لو ذلك ،فاف العبلقة بُت ادلؤسستُت تطرح 

 2حقيقية مرغوبة للطفل .

                               
 2003، 1األمة للطباعة ،طمصباح عامر،التنشئة االجتماعية والسلوؾ أالضلرايف لتلميذ ادلدرسة الثانوية،شركة دار 1
للدراسات  علي اسعد وطفة .على حسيس شهاب.علم االجتماع ادلدرسي،بنووية الظاىرة ادلدروسة ووظيفتها االجتماعية. رلد ادلؤسسة اجلامعية 2

 .138، ص 2004. 1والنشر والتوزيع.بَتوت.احلمرا .ط
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فتنظيم العبلقة بُت ادلؤسستُت يأخذ أعلية خاصة ودائمة لضماف مسار العملية الًتبوية بصورة 
ف بعض العوامل األسرية أو ادلدرسية قد تتدخل للتأثَت سلبا على مسار ظلاء الطفل وتكوف لو سببا إ صحيحة.

 ية.يف التعرض دلشاكل نفس
يكوف يف احلوار بُت ربط العبلقة  ادلعاناة، وقدإف التلميذ يعاين من مشاكل فيجب حتديد أسباب ىذه 

 جل مصلحة ىذا الفرد.أبُت ادلدرسة والبيت من 
وذلذا يتطلب بناء شبكة عبلقات بينهما  يف إطار التعاوف والتكامل بينهما.إذف غلب تضافر جهود األولياء 

القدرات التبلميذ تتأثر بالعوامل اليت تفرزىا احلياة األسرية عل حتصيلهم العلمي وتعرقل بناء وادلعلمُت الف 
 الشخصية.

 ادلدرسة وعادل األسرة وكبلعلا يسعياف إذل حتقيق دلفالتلميذ ينتمي يف الوقت الواحد إذل عادلُت عا
 ىدؼ مشًتؾ إال وىو الًتبية والتنشئة االجتماعية.

درسة عن طريق تأدية وظائف منها قياـ األسرة بتوافر حاجات الطفل األساسية ودفعو إذل فاألسرة ترتبط بادل
االنتظاـ يف التعليم ومساعدتو يف حل الواجبات ادلدرسية.وادلشاركة الفعالة لؤلسرة يف برامج ادلدرسة وأنشطتها 

 خبلؿ العمل التطوعي.
لتقرير القومي األمريكي لبناء امة من ادلتعلمُت سنة وطبيعة  العبلقات بُت األسرة وادلدرسة حسب ما يتضمنو ا

1999 : 
 بادوار ادلعلمُت األكفاء يف تنشئة أطفاذلم يف ادلنزؿ وقبل إحلاقهم بادلدارس حبيث   اآلباء أف يقـو

 يكوف الطفل مهيأ للنمو االجتماعي واألكادؽلي مبجرد بدء العاـ الدراسي وبدء التدريس. 
 ع ادلدرسة إجباريا و بانتظاـ دلصلحة حتسُت  تعلم أوالدىم.تعاوف اآلباء م يكوف  أف 
  أف حترص ادلدرسة على االتصاؿ بالوالدين لطلب تعضيدىم لتنمية أوالدىم 

 .ال جملرد حضور ادلناسبات واالحتفاالت 
 اليت تشرح شراكة األسرة وادلدرسة يف سياؽ رلتمعي على األسس التالية :والعبلقة 

 .تلميذمتداخلة ومركبة ومعقدة بُت األسرة وادلدرسة واجملتمع احمللي تؤثر يف تعلم ال ىناؾ عبلقات متشابكة
وؽلكن ىدؼ التعليم اجليد للمتعلم بعدة طرؽ وكل طريقة ؼلتلف فيها وزف ادوار كل من األسرة وادلدرسة 

 واجملتمع احمللي.
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مة الدوار أطراؼ العملية التعليمية ويتحسن التعلم كلما زادت فعالية ىذه العبلقات وكلما وجدت قواعد منظ
 .1كل طرؼ بأداء أدوارهوالتزاـ  

وعليو فاف الربط بُت معطيات ادلدرسة والبيت أمر ضروري حيث أف ذلك ؽلكن ادلدرسة من تقومي ادلستوى 
 التحصيلي لؤلىداؼ التعليمية ،وػلقق أفضل النتائج العلمية،وذلك يساعد على تقومي السلوكيات 

ص تواصل أولياء األمور مع ادلؤسسة يساىم على توفر الفرص للحوار ادلوضوعية حوؿ مسائل الطبلبية،وفر 
  ختص األبناء.

إف العملية التعليمية الًتبوية بكل أبعادىا معادلة متفاعلة العناصر، يتقاسم أدوارىا أطراؼ عدة أعلها األسرة 
 لى خَت وجو للوصوؿ للنتائج ادلرجوة والبيت واجملتمع حبيث تتعاوف مجيعها يف تأدية ىذه الرسالة ع

وال يتحقق ذلك إال من خبلؿ توثيق الصبلت بُت البيت وادلدرسة .و ىكذا يتمكن اآلباء أف يتعرفوا على 
وجهة نظر ادلعلم بالنسبة دلا يراه مهما يف احلياة ادلدرسية.ووقاية التلميذ من االضلراؼ عن طريق االستمرار 

األولياء وادلدرسة.ألف من واجبات األولياء ىو العمل على حتسُت ادلدرسة وإمكانياهتا واالتصاؿ ادلستمر بُت 
وجتهيزاهتا من خبلؿ حتفيز اجملتمع احمللي على دعم ادلدرسة بتزويدىا باإلمكانيات ادلادية ادلمكنة،وباالىتماـ يف 

اـ وتقدير مع أولياء التبلميذ وإعطائهم حتسُت ظروفها البيئية والتعليمية.وغلب أف تتعامل اجلماعة الًتبوية باحًت 
 2فرصة للمناقشة وإبداء الرأي.

 
 .األسرة والمدرسة التواصل بين ثالث:المطلب ال

جو ادلدرسة  تسلكها، إف إفالبلزمة اليت ينبغي عليها  باإلرشاداتؽلكنها من تزويدىا  باألسرةوصلة ادلدرسة 
 ينبغي إف يكوف امتداد جلو ادلنزؿ حىت يساعد التلميذ على النمو السليم.

 اجل تفعيل ادلشاركة من طرؼ اآلباء:تتخذىا ادلدرسة من  أساليبوىناؾ 
  دعوة مستمرة لآلباء للمشاركة يف األنشطة االجتماعية اليت ؽلكن االستفادة من خبلذلا من خرباهتم

 ادلتعددة.

                               
التوريدات،مصر اجلديدة  التمدرس، الشركة العربية ادلتحدة للتسويق و اسكاروس،اجلديد يف ادلدرسة و مصطفى عبد السميع زلمد،فيليب 1 

 .30،31ص ص  2008،القاىرة،
. 6. 5مدور مليكة، دابراسو فطيمة."طبيعة العبلقة بُت األسرة وادلدرسة يف ادلنظومة الًتبوية"،جامعة خيضر،بسكرة،اجلزائر.ص 2  
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  ادلستمرة للعبلقة بُت ادلعلم وأولياء األمور من خبلؿ إتباع نظاـ اتصاؿ يعتمد على توجيو رسائل التنمية
 متعددة تربز قدرة ادلعلم وخربتو يف معاجلة مشاكل التبلميذ.

  ادلدرسة وأولياء األمور بالفاعلية ادلستمرة عندما تركز على إظهار اجلانب االغلايب ألداء تتميز العبلقة بُت
 إبداء أوفقط عندما تصادؼ الطالب مشكلة سلوكية معينة  األمور أولياءاستدعاء ء وال يتم األبنا

ختطيط ادلدرسة لتنمية العبلقة وتفعيلها حبد ذاهتا ولكافة  أعليةوىنا تظهر  األكادؽليمبلحظات على مستواه 
 .األىداؼ

 عن مقدار  لئلباء تشتمل ايضاحتو والسلوكي لطلبتو بدقة واف األكادؽلي لؤلداءتتسم تقديرات ادلعلم  أف
الصفية  األنشطةعلى ادلشاركة يف اجلهد الذي يبذلو وسلوكياتو يف الصف ومدى حتملو ادلسؤولية والقدرة 

شلا ؼللق  أدائهموالثقة يف  أبنائهمادلعلم وكذلك  إمكانياتالفرصة للتعرؼ على  األمور لتتيح ألولياءوغَتىا 
 . أبنائهم،وبالتارل التعاوف االغلايب مع ادلعلم حوؿ تعليم  اآلباءشعور باالرتياح لدى 

  طريق استدعاء بادلدرسُت عن األولياءوذلك بالتقاء  األمور وأولياءويكوف االتصاؿ بُت ادلدرسة 
 إرشادومشكبلت التبلميذ  األمور، مناىج أولياء أوتتعلق بالتبلميذ  ، والندوات)موضوعاتللمؤسسة األولياء

 .(وادلدرسة األسرةتوعية وزيادة التفاعل بُت جل أمن  جتماعي، وىذاواالالنفسي 
  مكتوبة على ورؽ والنشرات ادلدرسية أومعلومات مطبوعة  أوالنشرات وىي عبارة عن تعليمات 

 تكوف موجزة. أفوغلب  واإلرشادوحتتوي على النضج  واآلباءتوضع خلدمة العملية الًتبوية وتوجيو للمدرسُت 
  بالبحث عن مشكبلت اليت تواجهها التبلميذ هبدؼ تنمية ادلدرسة وتقدمي  وادلدرسُت اآلباءرلالس

 1اخلدمات ذلا.
 ومن مهامها :توثيق العبلقة بُت البيت وادلدرسة عن طريق االجتماعات  مجعية أولياء التبلميذ

 واللقاءات الدورية وادلشاركة يف نشاطات ادلدرسة ،ومعاجلة بعض ادلشكبلت الًتبوية .
ويتم اختيار وادلعلموف.كذلك عقد االجتماع يف هناية الشهر األوؿ من بدء العاـ الدراسي وػلضره اآلباء و 

ادلواضيع اليت  اجمللس، دلناقشة ألعضاءاجتماعات دورية يف كل شهر أعضاء منهم يف رللس ادلدرسة و تعقد 
 2هتم البيت وادلدرسة.

                               
. 17مرجع سابق، رائدة خليل سادل، ص   1 
.186(،ص 2000)دار الشروؽ للنشر والتوزيع عماف -عبد اهلل الرشداف،علم اجتماع الًتبية  2 
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للمؤسسة  األولياءزيارة  أفتبُت لنا  ادلتغيبُت( التبلميذ) ادلبحوثُت مع إجراءىامن خبلؿ ادلقاببلت اليت مت و  
 أو األخ أو األختالعمة اخلالة  األقاربحد أ ينويهما األحيافغلب أ أبنائهميف حاالت تربير غياب  إالتكوف 

ذلم بالعمل انشغا أولعدـ اىتمامهم  أماوىذا  اجلد...اخل.خاصة أولياء فاتصاذلم بادلؤسسة يكاد يكوف منعدما
"الف األسر يعيشوف ظروؼ مزرية حلاالت 1ادلقابلة رقم  أكدهوىذا ما الثانوية  إذلوقتا للمجيء  وال غلدوف

األولياء "أما عن مجعية أولياء التبلميذ فهي غَت ناشطة وال تؤدي دورىا وادلطالب ادلنتظرة منها فقررنا تغيَت 
كة والتواصل والتعاوف مع ادلؤسسة،وليس لديهم ؽلتلكوف ثقافة ادلشار الرئيس .واغلب األولياء أميُت ذلذا ال 

 الوقت يروحوا من الصباح ما يرجعوش حىت العشية".
وحدىا ادلؤسسة  التبلميذ، بالتارلمع ادلؤسسة قليل جدا وال يكفي دلراعاة انشغاالت  األولياءنسبة تواصل  إذف

 سية وتقومي سلوكياهتم الغَت السوية.ال تستطيع حل مشاكل التبلميذ واىتماماهتم ادلدر 
 وىذا النقص يف التواصل بُت أولياء التبلميذ وادلؤسسة التعليمية، قد يعود ألسباب منها:

  ألهنم.وىذا التعاوف والتواصل مع ادلؤسسة التعليمية أعليةدى التبلميذ مب أولياءقلة الوعي لدى بعض 
وال يقوموف بأي متابعة يف البيت ويرجع ذلك ولية ذلا.ىذا التعاوف ويًتكوف كل ادلسؤ  أعليةال يدركوف 

 إذل قلة ادلستوى التعليمي والثقايف لديهم.
  جتعلهم يعزفوف عن زيارة  طيلة اليـو وفيعمل األولياء الذينظروؼ االرتباطات العملية لدى بعض من

 ادلؤسسة التعليمية،وال يقوموف بوجبات ادلتابعة والعناية ألبنائهم.
  دفع األمواؿ والتربعات للمدارس،فاألولياء يظنوف أف من خبلؿ زيارهتم سيطلب منهم التخوؼ من

 مبالغ وال يدركوف أي جوانب أخرى اغلابية لزيارة ادلدرسة.
  قلة اىتماـ بعض األولياء بتعليم وتربية أبنائهم،وبعضهم ال يهتم مبستقبل أبنائهم وعليو ال يبدوف أي

 .اىتماـ بشؤوف تربيتهم أو متابعة
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 حسب الجنس في المؤسسة التعليمية توزيع غياب التالميذ:المبحث الخامس
تلميذة والذكور 380من خبلؿ تسجيلنا للغيابات اليومية للتبلميذ يف ادلؤسسة فقد كاف عدد الغياب اإلناث 

 خذ بعُتاألمع 17/03/2017اذل غاية 17/01/2017تلميذ الذين تغيبوا خبلؿ الفًتة ادلمتدة من 450
للذكور وىي أعلى نسبة مقارنة مع ٪54.أي نسبة االعتبار عدـ تسجيل بعض الغيابات يف بعض األياـ

 .٪46اإلناث ب
 .أسبابعدة  إذلد تغيبا يف الثانوية وذلك يعو  األكثر اجلنس مى ذكورال أفومن يتبُت لنا 

تلبية الظروؼ العائلية ادلزرية والسيئة اليت تكوف سببا اضطراري إذل خروج التبلميذ إذل العمل من أجل 
 ومساعدة آباءىم يف مصاريف البيت.حاجياهتم اليومية،

 كما يتبُت لنا من خبلؿ الرسم أف نسبة غياب اإلناث كذلك ىي مرتفعة ويعود ذلك ألسباب:
ادلرض  بأحدالتكلف  أو،للتنزه والًتفيو والذىاب للتسوؽ ادلنزلية أو من اجل اخلروجومنها ادلساعدة يف األعماؿ 

 العائلة. أفرادمن 
 
 

 
 
 
 

-وهران-مكتب االستشارة بثانوية عبد القادر بوعلقةالمصدر:  

46% 

54% 

رسم بياني يوضح نسبة الغياب حسب  
في ثانوية عبد القادر ( الذكور-اإلناث )الجنس

 بوعلقة
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  ايام شهر فيفري 

 
 
 

من خبلؿ الرسم البياين يتبُت لنا نسبة الغياب لكل طور من األطوار الثبلث فالطور األوؿ الذي ؽلثل السنة 
ويليو الطور الثاين الذي ؽلثل السنة الثانية ثانوي وىو أكثر ارتفاعا مقارنة ارتفاعا  األكثرالثالثة ثانوي وىو 

باألطوار السابقة. قل اطلفاضا مقارنةىي األ وبالطور الثالث والذي ؽلثل السنة األوذل ثانوي   
خاصة السنة الثالثة بسب انتشار الدروس اخلصوصية  متفشي بكثرة ونستنتج أف الغياب يف ادلؤسسة التعليمية

 وعدـ حساب معدالت الفصوؿ يف معدؿ الباكالوريا.
ذلذا غلب على ادلؤسسة اختاذ إجراءات صارمة اجتاه ىذه الظاىرة السلبية اليت تؤثر على التحصيل الدراسي  

   للتبلميذ.وبذؿ كل اجلهود وتضافرىا من قبل أعضاء اإلدارة ادلدرسية وبالتعاوف مع أولياء التبلميذ. 
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رسم بياني يوضح نسبة غياب التالميذ في جميع االطوار 
 الثالث  في المؤسسة التعليمية
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 خالصة:
ة تعاين منها ادلنظومة الًتبوية دلا ذلا من أثار تعترب مشكلة تربويإف ظاىرة الغياب لدى تبلميذ الثانوية 

وخيمة على التلميذ خصوصا وعلى ادلؤسسة عامة ألنو عامل يساىم يف تفشي الفوضى داخل الثانوية 
بنظامها العاـ.فتكرار حاالت الغياب وبروزىا كظاىرة واضحة يف مؤسسة ما يسبب خلبل يف نظاـ  واإلخبلؿ

عن مواجهة الغياب وقاية  األخَتةيف ظل عجز ىذه  ، خاصةمي والًتبويوتدىور مستوى تبلميذىا التعلي
والتزاـ والًتبوية ادلناسبة لعبلج ظاىرة الغياب. اإلدارية اإلجراءاتتتخذ  أفوعبلج.وعليو غلب على ادلؤسسة 

حاالت  إذل اجملتمع اخلارجي فتظهرالثانوية  أسوارباجلدية يف تطبيقها واحلد من خطورهتا واليت قد تتجاوز 
ادلؤسسة واألسرة من مشكبلت تصبح  السرقة والعنف والتخريب واآلفات االجتماعية كإدماف ادلخدرات وغَتىا

ظاىرة  النتائج اليت توصلنا إليها أهناعاجزين عن حلها ومواجهتها.وظاىرة الغياب يف ادلؤسسة التعليمية حسب 
منها العوامل ادلرتبطة باألسرة كاضطراب العبلقات األسرية أو تفككها أو انتشار العنف عوامل بعدة  مرتبطة

أو عدـ داخل ادلنزؿ وغياب احد الوالدين والفقر والعجز ادلادي الذي تعاين منو األسرة نظرا لنقص الدخل 
خاصة الدراسية  يوميةعمل الوالدين )البطالة( فهذه األسباب تصبح طريقا مسدودة لتوفَت حاجيات األبناء ال

عدـ حصولو على األدوات ادلدرسية  أووجتعلو يتغيب إما  للعمل وتعويض النقص ادلادي الذي ؽلس األسرة،
 مثل الكتب والدفاتر تدفع بالتلميذ للغياب.

 من العوامل اليت ىي مرتبطة بادلدرسة :ك لوىنا
 .كره ادلادة الدراسية أو كره أستاذ مادة معينة 
 ُت من طريقة التدريس.ادللل والروت 
  للتلميذ من طرؼ األستاذ. ادلعاملة السيئة 
  والصراع  يسودىا التوتروادلتعلم  علملعكس غلعل العبلقة بُت ادلاعدـ احًتاـ األستاذ للتلميذ أو

 ادلستمر الذي يؤثر على السَت احلسن للعملية التعليمية.
 .صعوبة استيعاب ادلادة الدراسية 
  مناسبة يف ادلؤسسة التعليمية للتعامل مع التبلميذ.عدـ توفر وسائل ضبط 
 .عدـ مراعاة ادلعلم الفروؽ الفردية 
  من جو الروتُت وادللل. وإخراجهم فراغ التبلميذلسد ترفيهية وثقافية  أنشطةعدـ توفر ادلؤسسة على 
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 .عدـ اإلحساس باحلب والتقدير من عناصر  اجملتمع ادلدرسي 
 لهم غلعلهم ال يتطلعوف إذل البحث عن حلوؿ مناسبة.عدـ معرفة التبلميذ على مشاك 

 بالتلميذ وقد تكوف ذاتية أو صحية.وىناؾ من العوامل ذات الصلة 
 العوامل الذاتية تتعلق بذاتية التلميذ : 

 كره ادلعلم من ناحية أسلوب معاملتو وطريقة تدريسو 
 .كره ادلؤسسة من حيث بنائها ومرافقها 
  النفسية مبا ؽلتلكو من استعدادات وقدرات وميوؿ جتعلو ال يشارؾ يف العمل شخصية التلميذ وتركيبتو

 ادلدرسي.
 ،شلا يؤدي عدـ توفر رغبة يف الدراسة والتعرض للفشل الدراسي أو سوء التقومي من طرؼ ادلدرس

 لئلخفاؽ ادلستمر وعدـ حتقيق التكيف الدراسي والنفسي.
  فيظهر االستهتار والعناد وعدـ احًتاـ األنظمة الرغبة يف إثبات الذات و حتقيق االستقبللية

 والقوانُت،ويلجا إليها التبلميذ كوسائل ضغط إلثبات وجودىم.
 .عدـ قدرة الوالدين على أداء أدوارىم يدفع هبم لتكليف أبنائهم مبهاـ خارجية أو مهاـ منزلية 
 وعدـ انصياعهم للنظاـ  شخصية بعض التبلميذ الغَت السوية وادلتمردة واليت تظهر من خبلؿ سلوكهم

 الداخلي للمؤسسة.
والعوامل الصحية:وىي اإلعاقات والعاىات الصحية والنفسية للتلميذ اليت دتنعو عن مسايرة زمبلئو وجتعلهم 

 ػلسوف بالنقص وعدـ القدرة على مسايرة زمبلئهم.
 وأيضا العوامل ادلرتبطة باجملتمع ومنها:

  إذل تأخر التبلميذ ادلتكرر عن الدواـ الدراسي.وىذا راجع لعدـ عدـ وجود النقل وادلواصبلت شلا يؤدي
 ادلسؤولة عن توفَت اإلمكانيات ادلادية والبشرية. اىتماـ القطاعات التابعة دلؤسسة التعليم و

  خارجها عرب مؤسسات أخرى  يبحثوف عن البديل  ادلؤسسة، غلعلهمالفراغ الذي يعاين منو التبلميذ داخل
 دلا ذلا من مغريات ومجاعة الرفاؽ اليت تلعب دورا كبَتا يف التأثَت على عقوؿ ادلتعلمُتكوسائل اإلعبلـ 

 ...اخل.ادلخدراتتتجو هبم ضلو الطريق اخلاطئ ،فتنتشر اآلفات االجتماعية :السرقة واإلدماف على ف
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ا من خبلؿ إجراء العوامل كانت سببا يف غياب التبلميذ عن الدواـ ادلدرسي،واليت مت استنتاجه إذف ىذه أىم
 الدراسة ادليدانية وذلك بثانوية بوعلقة عبد القادر بوالية وىراف.

وىي ؤلسرة دور يف ظاىرة غياب تبلميذ الثانوية.قد حتققت ل األوذلوحسب ىذه النتائج فاف الفرضية  .1
 الغياب لدى التبلميذ الثانوية. أسبابدتثل أحد 

 تفشي ظاىرة غياب التبلميذ يف ادلؤسسات التعليمية.لمدرسة دور يف لوقد حتققت الفرضية الثانية:  .2
ىناؾ تواصل لكن  فألكليا، ق  تتحقعدـ وجود تواصل بُت ادلدرسة واألولياء دل  والفرضية الثالثة: .3

 وليس باستمرار.استثنائية ضعيف ويف حاالت 
حتققت إال أف  كذلكوالفرضية الرابعة: ظاىرة الغياب تزداد عند الذكور أكثر من اإلناث يف الثانوية. .4

 .الفرؽ ليس كبَت حبيث اإلناث يتغينب أيضا
ظاىرة الغياب يف ادلؤسسات التعليمية تتعدد  أفنستنتج  ليهاإادلتوصل النتائج  ألىمومن خبلؿ ىذا الطرح 

والعوامل ادلدرسية والعوامل ادلتعلقة بالتلميذ وعوامل  األسريةعوامل اليت تساىم يف انتشارىا ومنها العوامل ال
 أخرى)مرتبطة باحمليط االجتماعي(.

يتغيب للتلميذ  أوومدرسية  أسرية ألسبابىذا التلميذ  يتغيب واحد، فقد مبحوث وقد تتواجد عدة عوامل يف
 ذاتية واجتماعية. ومدرسية أو ألسبابصحية  ألسباب

املُت يف ىذه  متوقعة من الناحية ادليدانية ىو أف ىناؾ عَتويف األخَت ما ؽلكن استنتاجو من نتائج غ
 ادلؤسسة )ثانوية عبد القدر بوعلقة( يؤدياف إذل ظاىرة الغياب عن الدواـ ادلدرسي:

 
  عدـ توفَت النقل ادلدرسي للمؤسسة التعليمية الذي يسبب يف تأخر التبلميذ الذين يقيموف

 مبناطق بعيدة عن الثانوية عن الدواـ ادلدرسي ادلستمر الذي يعرقل عملية التحصيل ادلعريف
 وىذا بسبب إعلاؿ اجلهات ادلعنية مثل الدائرة والبلدية...اخل.

  انتشار الدروس اخلصوصية وتفشيها يف اجملتمع اجلزائري جعل مجيع األسر تتجو ضلوىا دوف
مراعاة معايَت االلتحاؽ بو أي توفر األسباب مثبل ضعف التحصيل يف مادة معينة ،أو 

 م ألسباب معينة.صعوبة استيعاب التلميذ للدروس داخل القس
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  األخذ بعُت السياسة ادلنتهجة من طرؼ الدولة يف خصوص النظاـ الًتبوي وادلتمثل يف عدـ
الباكالوريا،شلا غلعل ،أي التقييم السنوي ال عبلقة لو مبعدؿ معدالت الفصوؿ االعتبار 

 .و يتغيبوف وبنسبة مرتفعة التبلميذ ال يهتموف وال يبالوف بالدراسة
 ذ إذل العمل بسبب الظروؼ العائلية ادلزرية.اضطرار التبلمي 
العوامل كانت سببا يف غياب التبلميذ عن الدواـ ادلدرسي،واليت مت استنتاجها من خبلؿ إجراء  إذف ىذه أىم

  الدراسة ادليدانية وذلك بثانوية بوعلقة عبد القادر بوالية وىراف.
  يف دفًت  األمركتابة ورل   أوطبية مربرات الغياب ادلتساىل فيها فقد تكوف عبارة عن شهادة

،فكلها مربرات يف متناوؿ التبلميذ  األـ أو األبمن طرؼ  األقارباحد  إحضار أو ادلراسلة
دلعرفة مدى  اإلدارةويستطيعوف احلصوؿ عليها بطريقة سهلة وال يتم التحقيق فيها من طرؼ 

 صدقها.
  طرد األساتذة لبعض التبلميذ ألسباب عديدة قد تكوف يف بعض األحياف غَت اضطرارية

لطردىم ومنعهم من حضور الدروس ونيل قسط من ادلعرفة والعلم من خبلؿ العملية 
ادلبحوثُت التعليمية وىذا ما تبُت من خبلؿ ادلبلحظة ادلشاركة وأيضا من تصرػلات 

 .)التبلميذ(
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 :خاتمة

إف مشكلة الغياب التبلميذ عن ادلؤسسة التعليمية أصبح بشكل خطرا كبَتا دلا ينجم عن ىذه الظاىرة من 
اإلدماف على ادلخدرات السرقة والتعدي على شلتلكات الغَت أفات اجتماعية أكثر خطورة من األوذل ادلتمثلة 

اقض مع أىداؼ الًتبية والتنشئة سلالطة مجاعة الرفاؽ اليت تتجو ضلوا الطريق الغَت الصحيح الذي يتن
 االجتماعية.

 وحسب ما توصلنا إليو من خبلؿ ىذه النتائج وما غلب العمل بو للتخفيف من ىذه ادلخاطر:
 

 .تباعه في الوسط األسريإيجب  أوال:ما
  من طرؼ الدراسة وحل الواجبات ادلتابعة األسرية والضبط األسري وادلراقبة ادلستمرة والدائمة

وحتفيزىم على ادلثابرة وادلبادرة واإلبداع والتفكَت،بالتارل يكونوف أفراد واعيُت ومسؤولُت ورلتهدين وتشجيعهم 
 ويسعوف إذل ادلعرفة.

  السعي من اجل حتقيق مطالب وحاجيات الضرورية لؤلبناء حىت ال يتعرضوف دلواقف حرجة أماـ
 زمبلئهم ويستطيعوف مواصلة التعليم.

 أبنائهمتصادؼ اليت يـو بغية التعرؼ على مشاكل  15لى األقل مرة يف زيارة األولياء للمؤسسة ع 
معظم التبلميذ يعانوف من مشاكل نفسية تربوية قد  بالتعاوف مع اجلماعة الًتبوية.الف وىذاوزلاولة عبلجها 

طريق التفاىم و  صراع داخل األسرة(،ال يتم معاجلتها بطريقة صحيحة عن-عنف-مصدرىا األسرة )مشاكل
وار وفتح اجملاؿ للطرفُت دلناقشة أىم نقاط االختبلؼ حوؿ ادلشاكل والسيطرة عليها مبنع ىذا الصراع احل

للخروج من الوسط األسري بإغلاد حلوؿ.الف ىذه الصراعات اليت تنشا داخل األسرة يف حالة عدـ معاجلتها 
مية وتظهر من خبلؿ توتر عبلقة زمات نفسية بسبب ادلشاكل اليت تنتقل إذل ادلؤسسة التعليعرضة ال األبناء

ادلعلم والتلميذ أو عبلقة التلميذ بزمبلئو أو التلميذ واإلدارة أو األستاذ واإلدارة وخاصة سلوكيات التلميذ ادلتمرد 
تنتقل ىذه ادلشاكل اليت دل حتل يف األسرة اجملتمع ،ما يزيد من خطورة  على ادلؤسسة وػلاوؿ خرؽ النظاـ.أو

عوامل اجلذب دورىا يف ميل األبناء ضلوىا والتأثَت عليهم ومنها مجاعة الرفاؽ ووسائل األمر حيث تلعب 
 اإلعبلـ واالتصاؿ.
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فيما بينها حملاربة ىذه الظاىرة السلبية اليت )األسرة ادلدرسة الدولة(التعاوف  على اجلهات ادلعنيةإذف غلب 
ادلؤسسة التعليمية يعد  .فغياب التبلميذ عنتؤثر على السَت احلسن للعملية التعليمية وتنقص من سلرجاهتا

ُت األسرة التواصل ب تكثيف وأوؿ طريقة ىي .مشكلة تربوية تدؽ ناقوس خطر على صَتورة النظاـ الًتبوي
يتوجب إتباع إجراءات  وادلدرسة والتعاوف بينهما ومشاركة اآلباء يف حل مشاكل التبلميذ)األبناء( وبعد ذلك

 وما غلب على ادلدرسة أف تقـو بو يف ىذا اجملاؿ: شكلة و التخفيف من نسبتها.جل وضع عبلج ذلذه ادلأمن 
 أوال اإلجراءات اإلدارية :

  واضحة للتبلميذ لتعريفهم بالنتائج الوخيمة اليت تعود عليهم بسبب الغياب من ادلدرسة. آليةوضع 
 ؽلكن التساىل فيها أو  توضيح اإلجراءات اليت تنتظر التلميذ الذي يتكرر غيابو،واف تطبيق ىا ال

 التغاضي عنها.
  التأكيد على ضرورة تسجيل الغياب يف كل حصة عن طريق ادلعلمُت ،واف يتم بشكل دقيق وداخل

 أو أي طالب يف الصف الذين قد يستغلوف عبلقتهم بزمبلئهم.احلصص،دوف االعتماد على عريف الصف 
 ة)إحصائية الغياب( للتعرؼ على من ادلتابعة ادلستمرة لغياب الطبلب وتسجيلو يف كشوؼ خاص

 يتكرر غيابو منهم.
  التأكد من صحة ادلربرات ألليت ػلضرىا التلميذ من ورل أمره أو اجلهات األخرى مثل األعذار والتقارير
 الطبية.
 ونفس يـو الغياب .األمر بغياب ابنو بشكل فوري ويف ورل  إببلغ 
  لدراستها  واإلرشادجتماعي ومشرؼ التوجيو اال األخصائي إذلحتويل حاالت الغياب ادلتكررة

واإلرشادية ادلناسبة دلواجهة تلك ودوافعها ووضع الربامج واخلدمات التوجيهية  أسباهباوالتعرؼ على 
 ادلشكبلت.

  التأكيد على التلميذ الغائب بااللتزاـ بعدـ تكرار الغياب وكتابو اإلنذارات والتعهدات اخلطية عليو
 التأكيد على اللوائح يف حالة تكرار الغياب. ، معوعلى ورل أمره

 اإلجراءات العملية
دراسة ادلشكبلت الطبلبية احلقيقية اليت تتسبب يف غياب التبلميذ، والتعرؼ على أسباهبا ووضع احللوؿ  -1

 ذلذه ادلشكبلت.
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 هتيئة الظروؼ ادلناسبة لتحقيق ادلزيد من التوافق النفسي والًتبوي للتبلميذ عن طريق: -2
 من التعليم بأكرب قدر شلكن. لبلستفادةهتيئة الفرص -
 الكشف عن قدرات وميوؿ واستعدادات التبلميذ وتوجيها بشكل جيد.-
 الدافعية لدى التبلميذ ضلو التعليم بشىت الوسائل. إثارة-
 تعزيز اجلوانب االغلابية يف شخصية التلميذ والتعامل حبكمة مع اجلوانب السلبية. -
 بُت ما تكلف بو ادلدرسة تبلميذىا وما يطيقوف حتملو.ادلوازنة  -
 روح التنافس بُت التبلميذ وتشجيع والعمل اجلماعي بينهم. إثارة -
 تشجيع التبلميذ يف طابور الصباح ويف الصف الدراسي أماـ زمبلئهم. -3
 ح القيادة.يف بعض األنشطة ادلدرسية ويف بعض اجلماعات الطبلبية، إلعطاء التلميذ رو  إدخاذلم -4
ادلدرسي وتفعيلها، وذلك من أجل مساعدة التبلميذ لتحقيق  واإلرشاددعم برامج وخدمات التوجيو  -5

شخصيات متزنة من التبلميذ تتفاعل مع  وإغلادأقصى حد شلكن من التوافق النفسي والًتبوي واالجتماعي، 
 وقدراهتا أفضل استغبلؿ. إمكاناهتااآلخرين بشكل اغلايب وتستغل 

توثيق العبلقة بُت البيت وادلدرسة خللق مزيد من التفاىم ادلشًتؾ بينهما حوؿ أفضل الوسائل للتعامل مع  -6
 التلميذ  والتعرؼ على مشكبلتو ووضع احللوؿ ادلناسبة لكل ما يعوؽ مسَتة حياتو الدراسية والعامة.

 آلية دور عمل ادلعلم يف متابعة غياب التبلميذ:
 دقائق من بداية كل حصة دوف االعتماد على أي تلميذ يف تسجيل الغياب. 10تسجيل الغياب بعد -
 كتابة أمساء التبلميذ الغائبُت يف كشف الغياب للمعلم.  -
 التلميذ باحلب والتقدير واالحًتاـ من جانب ادلعلم. إحساس -
 التعرؼ على مشكبلت غياب التبلميذ وادلساعدة يف وضع احللوؿ للحد من ظاىرة الغياب. -
 توفَت األنشطة ادلناسبة دليوؿ التلميذ وذلك إلبعاد التلميذ من ادللل يف احلصة. -
 مراعاة الفروؽ الفردية بُت التبلميذ. -
 توثيق العبلقة بُت ادلعلم وادلنزؿ وذلك خللق أفضل الوسائل للتعامل مع التلميذ والتعرؼ على مشكبلتو. -
للحد من ظاىرة  واإلرشادومشرؼ التوجيو االجتماعي واألخصائي  اإلداريالتنسيق والتعاوف  مع ادلشرؼ  -

 الغياب ووضع احللوؿ ادلناسبة.
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الغياب، وتشجيعهم على احلضور للمدرسة ودفعهم  للتبلميذ متكررينيقـو بعمل بعض احملاضرات القصَتة -
 للتفاعل مع اجملتمع ادلدرسي.

وتوضيح وشرح عبلقة غياب أبنائهم بالتحصيل الدراسي  التواصل مع أولياء أمور التبلميذ متكررين الغياب -
 للتبلميذ.

مكافأة وتشجيع التبلميذ الذين التزموا باحلضور وعدـ التغيب عن ادلدرسة، بإعطائهم درجات ادلواظبة  -
 والنشاط، وتكرؽلهم أماـ التبلميذ ؼ طابور الصباح أويف الصف.

 دلدرس وادلدرسة.تنمية قيم االنضباط الذايت وحب ادلادة وحب ا -
 :اإلداريادلشرؼ 

 إذلورفع التقارير ورفع التقارير  األمورمبتابعة غياب التبلميذ يوميا والتواصل مع أولياء  اإلدارييقـو ادلشرؼ 
 .واإلرشاداالجتماعي والنفسي ومشرؼ التوجيو  األخصائي

 تفريغ الغياب يوميا يف كشوؼ تفريغ الغياب اخلاصة.-
ورل أمر التلميذ بغياب أبنو بشكل فوري ويف نفس يـو الغياب على أف يتم ذلك  وإببلغاالتصاؿ بادلنزؿ، -

 قبل احلصة الرابعة.
التأكد من صحة ادلربرات اليت ػلضرىا الطالب من ورل أمره أو اجلهات األخرى مثل األعذار والتقارير  -

 الطبية.
 التالية وىي: آلية تنفيذ متابعة الغياب بإتباع اإلداريمث يقـو ادلشرؼ  -

 :اإلداريآلية متابعة الغياب للمشرؼ 
على ادلراحل الثبلث،  حيث يأخذ كل مشرؼ مرحلة واحدة فقط، أما  إداريُتمشرفُت  3يتم توزيع 

األخصائي النفسي فيأخذ مرحلة، واألخصائيُت االجتماعيُت فيأخذ كل منهما مرحلة ويشًتؾ ويتعاوف معهم 
 .واإلرشادمشرؼ التوجيو 

1-  )  (اإلداري( بعدـ الغياب، مع االتصاؿ بورل األمر ) عن طريق ادلشرؼ 1)إنذار) غياب التلميذ يـو
( بعدـ الغياب، مع االتصاؿ بورل األمر. وتنبيو ورل األمر يف حالة 2) إنذار) غياب التلميذ يومُت(  -2

 ادلدرسة. إذلثبلثة أياـ سوؼ يتم استدعائو  إذلوصوؿ غياب التلميذ 
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( بعدـ الغياب، مع استدعاء ورل األمر وتنبيو ورل األمر يف حالة 3) إنذارغياب التلميذ ثبلثة أياـ(، ) -3
مدير شؤوف  إببلغاألخصائي االجتماعي. ) ضرورة  إذلمخسة أياـ سوؼ يتم حتويلو  إذلوصوؿ غياب التلميذ 

 التبلميذ فور غياب التلميذ ثبلثة أياـ متصلة(.
 اإلداريإذلاليت اختذت مع التلميذ من ادلشرؼ  اإلجراءاتأياـ( يتم رفع تقرير مع  5) غياب التلميذ  -4

 (.اإلدارياألخصائي االجتماعي أو األخصائي النفسي وتتم عملية التحويل ) عن طريق ادلشرؼ 
قائي للحد من ظاىرة بالدور الو  واإلرشادثالثا: األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي ومشرؼ التوجيو 

 الغياب.
 :واإلرشادآلية متابعة الغياب لؤلخصائيُت ومشرؼ التوجيو 

بأخذ تعهد على التلميذ بعدـ الغياب  واإلرشاديقـو األخصائي االجتماعي أو النفسي أو مشرؼ التوجيو  -1
 أياـ( بدوف عذر مع أببلغ ورل األمر. 5جتاوز غيابو)  إذا
أياـ( استدعاء ورل األمر+ توقيع ورل األمر عن  8عند وصوؿ غياب التلميذ)  تعهد تلميذ بعدـ الغياب -2

منسق  إذلطريق األخصائي االجتماعي. وينبو ورل األمر والتلميذ يف حالة الغياب مرة أخرى سوؼ يتم حتويلو 
 شؤوف الطبلب.

أياـ  10 منسق شؤوف التبلميذ عند وصوؿ غياب الطالب) إذلحتويل من األخصائي االجتماعي  -3
 متقطعة(

 أياـ(+ توقيع ورل األمر والتلميذ عن طريق منسق شؤوف التبلميذ. 10تعهد بعدـ الغياب)  -4
( 15مدير شؤوف التبلميذ عند وصوؿ غياب التلميذ إذلحتويل من منسق شؤوف التبلميذ  -5  يـو
كرار غيابو، وعمل دراسات يتم مناقشة وليا ألمر عن غياب ابنو ادلتكرر ووضع احللوؿ ادلناسبة بعدـ ت -6

 خاصة للطالب.
عمل جلسة مع التلميذ وولػػػػػػي أمره لتدارس غياب ابنو ادلتكرر وتقدمي االستشارة الًتبوية ادلناسبة دلعاجلة  -7

 الغياب لدى التلميذ.
 تكثيف اللقاءات الفردية واجلمعية مع الطبلب متكررين الغياب. -8
 .الطابور الصباحي والنشرات وادلطويات والرسائل للطلبة وأولياء األموراستثمار الندوات واحملاضرات و  -9



المؤسسات التعليمية                              في الفصل الرابع: ظاهرة غياب التالميذ  

 

96 

تعزيز االجتاىات االغلابية ضلو االنتظاـ يف الدراسة، واحًتاـ النظاـ التعليمي وتبصَتىم مبا قد يًتتب على  -10
 غياهبم عن ادلدرسة من مشكبلت مستقبلية

حي النفسية واألخبلقية واالجتماعية والًتبوية وادلهنية لكي يف مجيع النوا إسبلميا وإرشاده تلميذتوجيو ال -11
 يصبح عضوا صاحلا يف بناء اجملتمع.

 على السَت يف الدراسة سَتا حسنا. تلميذاحللوؿ ادلناسبة اليت تساعد ال إغلاد -12
على  تلميذتوثيق الروابط والتعاوف بُت ادلنزؿ وادلدرسة لكي يصبح كبل منهما مكمبل لآلخر لتشجيع ال -13

 احلضور للمدرسة.
دور  وإعطائهمادلدرسية،  اإلذاعةأمسائهم يف  وإعبلفالذين يلتزموف باحلضور للمدرسة،  تبلميذمكافأة ال -14

 قيادي يف بعض اجملموعات.
 تلميذوعدـ تعاوف ورل األمر مع ادلدرسة يكتب تقرير عن حالة غياب ال تلميذيف حالة عدـ التزاـ ال -15

 1جلنة الضبط السلوكي. إذلويرفع 
 
 
 
 
 

                               
 .11، 10، 8,9، مدرسة خالد بن أمحد االعدادية ادلستقلة للبنُت، ص: 2013/2014اخلطة العبلجية للغياب بادلدرسة للعاـ 1



 

97 
 

 قائمة المراجع
  أوال: الكتب

علم اجتماع األسرة بٌن التنظًن والواقع ادلتغًن،بًنوت لبنان:دار الكتاب اجلديد ، األمحر،سامل امحد .1
 .2004، 1ادلتحدة،ط

 1طرق ومناىج البحث العلمي،األردن:مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،ط، عبد اجلبار توفيق البيايت .2
2009. 

 .2005 ،1البحث االجتماعي،عمان األردن:دار وائل للنشر ط إحسان زلمد.مناىج احلسن .3
 .  2007أساسيات يف علم اجتماع ادلدرسي،اإلسكندرية:شباب اجلامعة،، طارق السيد .4
عمان األردن:دار ، ادلعلم وادلشكالت الصفية ،"السلوكية التعليمية للتالميذ"، العمايرة، زلمد حسٌن .5

 .2006 ،1رلدالوي للنشر والتوزيع،ط
 .2008مهدي زلمد.علم اجتماع العائلي،جامعة ادلنصورة،، القصاص .6
 .2002القاىرة:ادلشروع القومي للرتمجة،، ترمجة علي منويف، تو.كيف تعد رسالة دكتوراهاومب  ايكو .7
 بيبشارلٌن ىس وليقي باتريشيا،البحوث الكيفية يف العلوم االجتماعية،ترمجة ىناء اجلوىري .القاىرة. .8
ادلؤسسات الثقافية واالجتماعية ودورىا يف حفظ الرتاث ، مجاعي،إشراف وتنسيق،زلمد،محاديتأليف  .9

 .2017 1دار احلامد للنشر والتوزيع ،ط ، الثقايف،جامعة مستغامن اجلزائر
الرتبية وقضايا اجملتمع ادلعاصر يف الرتبية واجملتمع، االزاريطة ، زلمد حسن،وآخرون حسان .10

 .2007اجلديدة، اإلسكندرية:دار اجلامعة
سيكولوجية العنف العائلي وادلدرسي،االزاريطة اإلسكندرية:دار اجلامعة ، طو عبدالعظيم سٌنح .11

 .2007اجلديدة،بدون طبعة 
ادلدرسة واإلدارة ادلدرسية وادلفاىيم وادلكونات والنشوء والوظائف،عمان:دار الرتبية ، ،زياد زلمدندامح .12

 1989احلديثة،بدون طبعة
ليل التوثيق يف العلوم االجتماعية،بن عكنون اجلزائر:ديوان ادلطبوعات د، امحد حوييت .13

 .2012اجلامعية،
 .1999 1عمان األردن:دار الشروق للنشر والتوزيع،ط، علم اجتماع الرتبية، عبد اهلل الرشدان .14



 

98 
 

 الرتبية واجملتمع،دراسة يف علم اجتماع الرتبية، اإلسكندرية:مؤسسة، حسٌن عبد احلميد امحد رشوان .15
 .2005شباب اجلامعة،

 2008، 1ادلدرسة واجملتمع،عمان األردن:العريب للنشر والتوزيع،ط، رائدة خليل سامل .16
وآخرون،سلوك ادلشاغبة يف ادلدارس الثانوية،ماىيتو وكيفية إدارتو،ترمجة حسٌن طو عبد ، سوليقان كيث .17

 .2007 1سوق الشًناء )احلجًني(:ساحة اجلامع احلسيين،ط،العظيم
التنشئة االجتماعية والسلوك االحنرايف لتلميذ ادلدرسة الثانوية،برج الكيفان:دار األمة ، مصباح عامر .18

 .2003،  1للطباعة والنشر والتوزيع،ط
دليل ادلعلم يف عملو دراسات نفسية وتربوية،عمان األردن:دار ادلناىج للنشر ، عواد يوسف ذياب .19

 .2011 2والتوزيع،ط
 .2008 1التعليم الثانوي رؤية جديدة .عمان:دار احلامد،ط، فرج،عبد اللطيف حسن .20
، قرشي،مىن إبراىيم،وعلي عبد احلميد زلمد.التسرب ادلدرسي،سلسلة االضطرابات النفسية .21

  .2009 1القاىرة:مؤسسة طيبة،ط
علم االجتماع ادلدرسي)بنيوية الظاىرة ادلدرسية ووظيفتها ، وطفة،علي اسعد،والشهاب علي جاسم .22

 .2004 1ة(، بًنوت احلمرا:رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،طاالجتماعي
 

 :الكتب باللغة الفرنسية
23. Anzieu,DetMartin,J:Y"la dynanique des groupes restrintints "P.U.F.Paris,1986 

24. Cooley ,C .in Mucchielli,R. "les réseaux de communication",E .S.F ,paris,1988  

25. Devito et autres « les fondemznents de la communication 

humaines »G.Morin,canda,1993  

26. Mead,G »l’esprit,le soi et la societé »1934 

 
 

 الموسوعاتثانيا: 
،ترمجة رلموعة 2علم اإلنسان مفاىيم ومصطلحات انثروبولوجية،ط شارلوت سيمور مسيث،موسوعة .27

 .2004من أساتذة علم االجتماع بإشراف زلمد اجلوىري،القاىرة:ادلركز القومي للرتمجة ،
اردن عمان:دار أسامة للنشر ، 1عبد الناصر سليم حامد،معجم مصطلحات اخلدمة االجتماعية،ط .28

 .2012والتوزيع،



 

99 
 

 .2010علم االجتماع،أردن عمان:دار أسامة للنشر الثقايف، عدنان أبو مصلح،معجم .29
زلمد عاطف غيث،قاموس علم االجتماع،اإلسكندرية:دار ادلعرفة اجلامعية للطبع والنشر  .30

 .2006والتوزيع،
 المؤتمراتثالثا:
صاحل سليمان عبد العظيم،"األبعاد والتأثرات االجتماعية ادلرتبطة باستخدام االنرتنت على األسرة  .31

العربية"،ورقة مقدمة اىل مؤدتر واقع األسرة يف اجملتمع.تشخيص للمشكالت واستكشاف لسياسات 
 .2005سبتمب  28-20ادلواجهة،جامعة عٌن مشس،

 الرسائل: رابعا
بن علي عائشة،"اثر غياب الطلبة على التحصيل العلمي يف اجلامعة"رسالة ماجسيرت،جامعة عبد  .32

 .2016احلميد بن باديس،
الصرايرة،"ظاىرة الغياب لطالب مدرسة اذلامشية الثانوية عن الدوام ادلدرسي "رسالة  سامل عقل .33

 .2009ماجستًن،
فضيلة عرفات زلمد سليمان،"أسباب الغياب لدى طلبة ادلرحلة اإلعدادية وعالقتها بالتحصيل  .34

 .2002الدراسي"،أطروحة دكتوراه العراق 
ية يف مدارس الثانوية للبنات يف مواجهة ظاىرة زلمد فؤاد سعيد أبو عسكر،"دور اإلدارة ادلدرس .35

 .2009التسرب الدراسي"رسالة ماجستًن،اجلامعة اإلسالمية غزة،
مدور مليكة، دبراسو فطيمة،"طبيعة العالقة األسرة وادلدرسة يف ادلنظومة الرتبوية اجلزائرية"جامعة  .36

 خيضر،بسكرة،اجلزائر.
اجلماعي واإلصالحات الرتبوية يف اجلزائر"مذكرة خترج ماسرت،جامعة  مقيبس مرمي،"الغياب.37

 .2015مستغامن،
 المجالت: رابعا:
 10لعمورة وردة،"األسرة اجلزائرية وجدلية القيم االجتماعية"،رللة البحوث والدراسات اإلنسانية العدد  .38

-2015  
حتليلية للعوامل ادلرتبطة بالتفكك األسري للعائلة العراقية بعد أحداث  فخري صبي عباس،"دراسة .39

 2012"رللة الفتح العدد احلادي واخلمسون،أيلول 9/4/2004



 

100 
 

صاحل سليمان عبد العظيم،األبعاد والتأثًنات االجتماعية ادلرتبطة باستخدام االنرتنت على األسرة  .40
اجملتمع:تشخيص للمشكالت واستكشاف لسياسات  العربية"،ورقة مقدمة إىل مؤدتر واقع األسرة يف

 {2005سبتمب 28-26ادلواجهة،}جامعة عٌن الشمس مصر،من 
 المواقع االلكترونية:رابعا: 

41.http :www.oujdacity.net/national-article..األسرة بٌن اللغة واالصطالح 
42.http://univ-biskra.dz : الرتبية االجتماعية بٌن األسرة وادلدرسة. أساليب  
43 .http :an.wikpedia.org/wiki/ 
44 .http://www.new.educ.com.مدخل إىل السوسيولوجيا 
45. http://maroc sociologie.blogspot.com/blog-page.htm 
46.http://mawdo3.com.مفهوم األسرة يف علم االجتماع 

 المحاضرات:خامسا: 
 .2016.مستغامن-جامعة احلميد بن باديس.زلاضرة األستاذ محداوي:مقياس االجتاىات النظرية يف الرتبية،47
جامعة احلميد بن  القانون التوجيهي للرتبية دور ادلدرسة .زلاضرة األستاذ محادي:مقياس التشريع ادلدرسي،48

 .2017.مستغامن-باديس
-جامعة احلميد بن باديس مشاكل الطفولة ،التفكك األسري، .زلاضرة األستاذة زرىوين:مقياس49

 .2017مستغامن.
جامعة احلميد بن  زائر،نظريات التنشئة االجتماعية.زلاضرة األستاذة بوجحفة:مقياس قضايا الرتبية يف اجل50

 .2017مستغامن-باديس
مستغامن -حلميد بن باديس.زلاضرات أستاذ شليح ومدين:ادلنهجية وملتقى التدريب على ادلذكرة،جامعة ا55

2016/2017. 
  



 الخاص بالمبحوثيندليل المقابلة   

 

 أ
 

 ...                  أنثى.....ذكر.:اجلنس
 السن:.... 

 .....         بعيدة عن املؤسسة.... املؤسسة.منطقة اإلقامة: قريبة من 
 ....منخفض......         متوسط.لألسرة:جيد. .... املستوى االقتصادي 

 هل تتغيب)ين(:      كثريا.....       أحيانا......   
 اليت ترتكك تغيب عن املؤسسة التعليمية؟.ما هي األسباب 

 ال يوفرون لك احتياجاتك؟-ال حيرتمونك-ال يهتمون ألمرك-باألسرة؟ ال يقضونك باكرا هل السبب مرتبط.1
 كيف هي عالقتك بأفراد أسرتك؟هل هناك مشاكل داخل البيت؟هل حيسنون معاملتك؟

عناصر  ال حتس بالتقدير واالحرتام-من مرضتعاين –.هل السبب مرتبط بك؟ليس لديك رغبة يف الدراسة 2
ال تستطيع استيعاب وحتصيل -تعاين من فشل دراسي-اجملتمع الوسط املدرسي)املعلم .اإلدارة.التالميذ(

 املعلومات.
لست راض بالتقييم -عدم احرتام األستاذ لك-؟طريقة التدريس ال تعجبكاملعلم.هل سبب غيابك مرتبط ب3
 دتييز بني التالميذ.-عدم تنوع الوسائل واألنشطة الدراسية-املنزلية الكثرية الواجبات–
عدم -عدم توفر األنشطة الكافية -.هل سبب الغياب يعود إىل املدرسة؟سوء املعاملة من طرف اإلدارة4

 عدم توفر التدفئة التكييف...اخل.-بالتقدير واحلب من طرف العناصر الوسط املدرسي كسإحسا
عدم توفر هيئة تدريس -مكثف)كثرة املواد الدراسية(-املنهج الدراسي؟جتده صعبا إىلب يعود .هل السب5

 -عدم تناسب املواد مع قدراتك الفكرية-مؤهلة
ختصك  ألمور.هل يأيت ويل أمرك إىل املؤسسة ملعرفة وضعيتك وأحوالك ؟هل تستدعي اإلدارة ويل أمرك 6

 الدخول؟ ومتعلقة بك؟ أم يتم استدعاؤهم جللب تذكرة
 
 

 



 دليل المقابلة الخاص بأصحاب الخبرة
 

 ب
 

 

: ......                                  اجلنس:......السن  
املؤهل العلمي:                                الوظيفة:.......  

 
 هيئة متخصصة يف هذا اجملال؟ باعتباركم ب يف املؤسسة التعليميةاغيلظاهرة اإىل .كيف تنظرون 1
 هي األسباب اليت تدفع التلميذ إىل التغيب؟. .ما2
.هل األسباب مرتبطة بعوامل أسرية أم عوامل مدرسية؟.أم هناك ضعف التواصل والتعاون بني األسرة 3

 واملؤسسة؟.
.هل يأيت ويل األمر إىل املؤسسة ملعرفة وضعية وأحوال ابنه ؟هل تستدعي اإلدارة ويل األمر ألمور ختص 4

 ومصلحته؟ أم يتم استدعاؤهم جللب تذكرة الدخول؟ ومتعلقة بالتلميذ
 تقاراحات للحد من الظاهرة؟. ال.يف رأيكم ما هي احللول أو ا5
 
 
 



 ج
 

 

 

 

 جدول خاص بالبيانات الشخصية للتالميذ الذين يتغيبون

 حالة الغياب
املستوى 
 املقابالت اجلنس السن املستوى التعليمي اإلقامةمنطقة  املعيشي

 بعيدة عن املؤسسة متوسط كثريا
سنة ثانية تسيري 

 1مقابلة ذكر 19 واقتصاد

 قريبة من املؤسسة متوسط كثريا
سنة ثانية تسيري 

 2مقابلة ذكر 19 واقتصاد
 3مقابلة  ذكر 19 سنة ثالثة لغات قريبة من املؤسسة  متوسط كثريا
 4مقابلة  أنثى 20 سنة ثالثة لغات قريب من املؤسسة يدج اكثري 
 5مقابلة  أنثى 20 سنة ثالثة علمي قريبة من املؤسسة متوسط كثريا
 6مقابلة ذكر 19 ثالثة علمي سنة بعيدة عن املؤسسة متوسط اكثري 

 بعيد عن املؤسسة متوسط كثريا
سنة ثانية تسيري 

 7مقابلة  ذكر 19 واقتصاد
 8مقابلة ذكر 18 سنة ثانية فلسفة بعيد عن املؤسسة متوسط كثريا
  9مقابلة  أنثى 17 علمي  أوىلسنة  بعيدة عن املؤسسة متوسط نااأحي

 11مقابلة  ذكر 17 علمي  وىلأسنة  بعيد عن املؤسسة متوسط كثريا
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 جدول خاص بالبيانات الشخصية ألصحاب الخبرة 

 

 

 

 

 املقابالت اجلنس السن نوع الوظيفة املؤهل العلمي
 أوىلمقابلة  ذكر 41 مدير املؤسسة  لألستاذيةشهادة الكفاءة 

 مقابلة ثانية أنثى 28 مادة الفيزياء أستاذة األدبليسانس يف 
 مقابلة ثالثة أنثى 38 تربويةمساعدة  ليسانس يف حقوق

 مقابلة رابعة ذكر 36 مستشار الرتبية لألستاذيةشهادة الكفاءة 
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