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 (1) إىداء

 

الوالدين الكريمين أمي الحبيبة    أىدي ثمرة ىذا العمل المتواضع إلى

 األعزاء"خيرة" وأبي الغالي "محمد" والى إخواني  

العمر  ،مريم،ويعقوب"والى صديق ات    بغداد،علي،حسيبة،روبة"

 األىل"والى كل  خطيبي "عز الدينوالى  "زىرة،سامية ،خيرة وف اطمة  

 واألق ارب

 زمالئي طلبة علم االجتماع التربوي  انسي أندون  

 والى كل من ساعدني في إنجاز ىدا العمل من قريب او بعيد

 

 وشكرا

 مفتاح ف اطيمة

 



ب  
 

 
 (2) ىداءإ

 
ما أنا    إلىاىدي عملي إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني و أوصلني  

"أحمد" والى من تعبت و أنارت دربي    عليو أبي الكريم أدامو اهلل لي
أطال اهلل في عمرىما   أغلى إنسانة في ىذا الوجود أمي الحبيبة "بختة"

وألبسيما لباس الصحة و العافية، والى من ىم أقرب إلي من روحي وبيم  
أستمد عزتي إخوتي "رشيدة، عمر، أمينة و إبراىيم" و إلى صديق ات  

بيم ق لبي    أحتفظة" و إلى كل من  ، سامية، خيرة، وسليمف اطيمةالعمر "
 وإلى كل أساتذة وطلبة علم االجتماع التربوي.ولم يذكرىم ق لمي  

والى كل من ساعدني في انجاز ىذا العمل ولو بكلمة طيبة أو تشجيع  
 والى كل من رفع يده إلى السماء داعي إلى بالنجاح.

 
 وشكرا

 
 بن صالح زىرة

 
 



ت  
 

 
 شكر وتقدير

 
على فضلو وتوفيقو إلتمام ىذا العمل المتواضع    الحمد اهلل والشكر اهلل

على كل   "بلكرد محمد"الف اضل   نا  جزيل الشكر ألستاذب نتقدم  كما
  يوده المبذولة إلنجاز ىذا العمل  ج

 المناقشين،وال  األساتذةكما نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة  
الذين    األف اضلننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لألساتذة  

اذ رئيس قسم علم  على رأسيم أست  ساىموا في تحكيم أداة الدراسة
 ي"ر االجتماع "بليوا

 ساىموا بإمدادنا بالكتب والمراجعكما ال ننسى عمال المكتبة الذين  
 

 وشكرا
 
 
 
 

 



ث  
 

 ممخص البحث

ت الدراسة الموسومة ب"دور الوالدين في توجيه األبناء نحو التخصص الجامعي" إلى هدف

الوالدين في توجيه األبناء بعد حصولهم عمى شهادة البكالوريا ولإلجابة عن استقصاء دور 

المنهج  أداة المقابمة باستخدام تساؤالت الدراسة واختبار فرضياتها اعتمدت الباحثتان عمى

والتجارية وعموم طالب وطالبة من كمية العموم االقتصادية 17الوصفي لدى عينة قوامها 

      .  2017/2018 التسيير بالسنة الجامعية

و التخصص حأسفرت نتائج الدراسة الميدانية عمى أن الوالدين لديهم دور في توجيه أبنائهم ن

الجامعي وخصوصا اآلباء لكن دون أن يفرضوا عميهم خياراتهم، كما أن المستوى التعميمي 

وقد أشار لموالدين ليس عامال حاسما في تحديد االختيار األنسب لتخصص الجامعي لألبناء 

أغمبية المبحوثين أنه يجب االطالع عمى كل التخصصات المختمفة واستشارة أهل 

 قدام عمى أي تخصص. االختصاص قبل اإل
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 :مقدمة
الفرد في حياتو يمر بمراحل عمرية، لكل منيا تأثير عمى حياتو وسموكو وحتى ذوقو واختياره، 
أىميا مرحمة الشباب ففييا يأخذ الكثير من الشباب الميل إلى االستقاللية ويتجل ذلك في 
الكثير من األمور من أبرزىا حب االستقالل برأي والبعد عما تمثمو األسرة من تصورات 

من ذلك اختيار التخصص الدراسي وغيره من األمور، ومما الشك فيو إن ومقترحات و 
االختيار األنسب لتخصص الدراسي لو األثر الكبير في رسم معالم مستقبل الطمبة بعد 
تخرجيم من الجامعة. بل لحياتيم كميا إذا بني ىذا االختيار عمى معايير عممية صحيحة 

مكانيتيم، ولكن تتداخل عدة عوامل في تجعمو أقرب لصواب وأكثر مالمسة الختيار  اتو وا 
 اختيار التخصص الدراسي منيا األسرة واألصدقاء والجامعة والعادات واألعراف.

رشادىم في رسم معالم مستقبميم  ومما الشك فيو أن لألسرة دور كبير في التوجيو األبناء وا 
ستقبل الناجح والمتميز من واقع تجربة عاشوىا أثناء التحاقيم بالدراسة والجامعات، والم

ألبنائيم ىو الحمم المستمر الذي ال يفارق مخيمة جميع اآلباء الذين يتمنون ألبنائيم األفضل 
دائما، لكن كثيرا ما تختمف المعايير بين األبناء و اآلباء بالنسبة لممستقبل األفضل، مما قد 

رغاميم عمى ما يردون دون  يجعل اآلباء يرغمون أبنائيم عمى تخصص جامعي معين وا 
النظر إذا كان ىذا التخصص يتناسب مع قدرات أبنائيم وميوليم وأحالميم. و طموحاتيم 
وىذه مشكمة يعاني منيا شبابنا الجامعي، فيي تجعل األبناء في حيرة وترددا عند اختيار 
التخصص الجامعي المالئم والذي يمي طموحاتيم ويتناسب مع قدراتيم العممية وميوليم  

ية وما تريده أسرىم في حين يجد البعض أنفسيم قد وقعوا في دوامة، يصعب عمييم الشخص
الخروج منيا جزاء اختيارىم تخصصات يكتشفون بعد فوات األوان عدم مقدرتيم عمى 

 متابعتيا، وانو ماذا استمروا فييا فان الفشل سيكون حميفيم مما يتسبب في ضياع جيودىم
ير السياق الدراسي، ويظل الطالب يدور في حمقة مفرغة وسنوات دراستيم عند لجوئيم لتغ

ويصبح ضحية التردد ونقص التوجيو، وبتالي تؤثر كل تمك المعطيات في سير عممية دراسية 
والتي قد تتسبب فييا بعد في انسحابو وابتعاده عن الدراسة نيائيا نظرا لمشعور باإلحباط 



 مقدمة
 

2 
 

لطاقات والكفاءات البشرية التي تعتبر عنصرا وعدم القدرة عمى المواصمة وبتالي خسارة تمك ا
أساسيا ورافدا من روافد عممية التنمية ومن أجل تناول ىذه الدراسة تم تخصيص جانب 

 :الجانب النظري عمى ثالث فصول ىي نظري وجانب ميداني يحتوي
وىو فصل تمييدي لدراسة وشمل اإلشكالية البحث، تساؤالت، الفرضيات،  :الفصل األول

 وأىمية الدراسة، تحديد المفاىيم، والدراسات السابقة. أىداف
خصص لألسرة وتحوى عمى تكوينيا االجتماعي، خصائصيا، وظائفيا،  :الفصل الثاني

 وأىميتيا.
  ،ميادينو وأىميتو.خاص بالتوجيو وشمل مفيومو، أىدافو، أسسو  :الفصل الثالث

 :أما الجانب الميداني فاحتوى عمى فصمين ىما
التي ىي مجالت الدراسة، المنيج المستعمل، عرضنا فيو إجراءات الدراسة  :الرابعالفصل 

 مجتمع البحث، عينة البحث، أداة الدراسة، وأخيرا األدوات اإلحصائية المستعممة
خصص لعرض وتفسير نتائج  فرضيات الدراسة ثم مناقشة نتائج  :الفصل الخامس

 الفرضيات وأخيرا التوصيات واالقتراحات.
 
 

 

 

 

 

 

 



 اسةالفصل األول: مدخل إلى الدر                
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 أهمية الدراسة-4
 تحديد المفاهيم -5
 الدراسات السابقة والتعميق عميها-6

خالصة
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 :تمهيد
اشكالةتيا، تساؤالتيا،  ىمةة وأىدا  الدراسة م  طرحأل ىذا الفصل خصصتا الباحثتان

فرضةاتيا،المفاىةم اإلجرائةة وأخةرا وض  مجموعة من الدراسات ذات الصمة بموضوع 
 التعمةق عمةيا.الدراسة و 

 اإلشكالية:-1
تنشئة االجتماعةة ألفراد من أىم المؤسسات التي تسيم في ال تعد األسرة      

وقد ظمت ولقرون طوةمة تضطم  بتربةة وأعظميا تأثةرا في حةاة األفراد والجماعات المجتم ،
كانة تربوةة بةن المؤسسات فكانت المركز األساسي في حةاة األفراد كما تحضي بم ،الناشئة
وال ةمكن أن تتحقق التربةة إال إذا بدأت من األسرة كونيا المبنة األولى التي ةنشأ  األخرى

اعة اجتماعةة صغةرة تتكون ىي جم ألسرة" ا بوجاردسفةيا الطفل وفي ىذا السةاق عرفيا 
ةتبادلون الحب وةتقاسمون المسؤولةة وتقوم  عادة من األب واألم وواحد أكثر من األطفال

ةتصرفون بتربةة األطفال حتى ةمكنيم من القةام بتوجةييم وضبطيم لةصبحوا أشخاصا 
 1بطرةقة اجتماعةة ".

لتوافق واالنسجام في الحقوق وتعتبر كذلك أساس المجتم  المترابط الذي بنةا عمى ا      
والواجبات فيي بمثابة نسق ةؤثر وةتأثر بما ةحةط بيا وتتفاعل شخصةاتيا م  بعضيا 

أساسةة ودائمة ونظام  اجتماعةةعمى أنيا جماعة "  سناء الخوليالبعض، كما عرفتيا 
اجتماعي رئةسي وىي لةست أساس وجود المجتم  فحسب بل ومصدر األخالق والدعامة 

 .2واإلطار الذي ةتمقى فةو اإلنسان أول دروس الحةاة االجتماعةة " األولى لضبط السموك
 ،ومما الشك فةو أن األسرة ىي الجماعة اإلنسانةة األولى التي تحضن ولةدا وترعاه صغةرا

الحسةة واالنفعالةة كما أن قدرتو عمى تعمم المغة ففي األسرة تكتمل قدراتو الجسمةة، العقمةة،
والتعبةر عن نفسو وعما ةرةده ةتم عن طرةق التفاعل م  أفراد أسرتو وأقرانو وحتى تتطور 

تيةئو لمدخول إلى مرحمة ميمة في حةاتو أال  إنمكتسباتو وتنمو استعداداتو فعمى األسرة 
االندماج في وىي مرحمة الدخول المدرسي فنجدىا تسخر جيودىا حتى ةتمكن أبنائيا من 

                                                           

.173،ص2012، 1،ط والتوزة ، األردندار أسامة لمنشر  االجتماعةة،معجم مصطمحات الخدمة  ،الناصر سمةم حامد عبد  1  

.23ص1996امعةة،القاىرة،الج دارا لمعرفة،االجتماععمم  إلىسناء الخولي،مدخل  2
  



الدراسة إلى مدخل                                                                          األول الفصل  

4 
 

توجةو األبناء خالل حةاتيم وبالتالي توجةييم فاألسرة الزالت المسؤولة عن  المدرسة،
 لمسارىم الدراسي.

ليم  فحسب بل تبقى متابعتيم لمدخول المدرسي، مى تيةئة أبنائياإّن دور األسرة ال ةقتصر ع
األنسب  و تحدةد االتجاهرغباتيم عمى حسب قدراتيم الفكرةة،في معرفة مةوليم و  مساعدتيمو 

إلى وذلك بالمةل  االبتدائةة ،المتوسطة والثانوةة، خالل األطوار الثالث بما فةيا المرحمة
من الشعب والتخصصات  شعبة دراسةة محددة دون غةرىا دراسة تخصص عممي أو

لتخصص جامعي لو األثر الكبةر في رسم معالم المستقبل الميني لمطمبة  األنسبفاالختةار 
 بعد تخرجيم من الجامعة بل لحةاتيم كاممة.

 التخصص الجامعي لألبناء؟ اختةار: ىل لألسرة دور في التساؤل الرئيسي
 :التساؤالت الفرعية

 في توجةو الطالب الجامعي ؟ىل لممستوى التعمةمي لألسرة دور  .1
 ىل لممستوى المادي لألسرة دور في توجةو الطالب الجامعي؟ .2
 ؟ىل التوجةو األسري ناجح .3

 الفرضيات: -2
وىذا الدور ةختم   لألسرة دور في اختةار التخصص الجامعي لألبناء: الفرضية الرئيسية

 حسب متغةرات الدراسة
 :الفرضيات الفرعية

 لألسرة لو دور في توجةو الطالب الجامعي.المستوى التعمةمي  .1
 المستوى المادي لألسرة لو دور في توجةو الطالب الجامعي. .2
  توجد فعالةة لألسرة في توجةو الطالب الجامعي.  .3

  أهداف الدراسة: -3
 في اختةار الطالب لمتخصص الجامعي. محاولة معرفة دور األسرة-
 الطالب. اختةارمحاولة معرفة مدى تأثةر عامل المستوى التعمةمي لألسرة في -
 الطالب. اختةارمحاولة معرفة مدى تأثةر عامل المستوى المادي لألسرة في -
محاولة اكتساب المزةد من المعار  العممةة والتجارب المينةة إلعداد البحوث العممةة بدقة -

 وموضوعةة.
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الكش  عن الصعوبات التي تعترض الطالب أثناء اختةاره لمتخصص تيد  الدراسة إلى -
 الجامعي بةن ما ةرغب فةو وما تطمح إلةو أسرتو.

 أهمية الدراسة: -4
والطالب عمى  ةخص كل من األسرة ااجتماعة اتكمن أىمةة الدراسة كونيا تعالج موضوع -

 المستقبمي.د مصةرىم حد سواء وةحةر الكثةر من الطمبة حول تحدة
محاولة الكش  عن كةفةة تعامل األسرة م  أبنائيم ومعرفة مدى أىمةة ىذا التعامل في  -

  اختةار الطالب الجامعي لمتخصص.  
كامتداد لدراسات سابقة حول التفاعل األسري المتضمن في خمفةتو نمط تعد ىذه الدراسة  -

 الحةاة األسرةة ونمط البةئة المدرسةة.

 تحديد المفاهيم: -5
 األسرة  5-1

ساره بمعنى شدة باإلسارلغة ، واإلسار ما شد بو ،: وتعني الدرع الحصةنة وأسره أسرا وا 
وةطمق لفظ األسرة عمى الجماعة التي  ،وُأسرة الرجل عشةرتو ورىطو األدنونوالجم  ُأسر،

   1ةربطيا أمر مشترك وجمعيا أسر.
 اصطالحا:
ةة بغض في كل المجتمعات اإلنسان األساسةةاألسرة عمى أنيا الوحدة " جميك وكسرةعرفيا 

ةة حاجات األساسةة لمفرد من فيي ال تعمل عمى تمب النظر عن الفروق الثقافةة،
ولكنيا تمبي حاجاتو إلى الحب واالنتماء وتنقل من جةل إلى  ،ومأوى وممبس فحسبطعام،

  2.أخر التقالةد والقةم الثقافةة واألخالقةة والروحةة السائدة في المجتم 
تتكون من رجل امرأة ةرتبطان بطرةقة  " األسرة ىي وحدة بنائةة، بل وفوجلكما ةعرفيا 

  3م  أطفاليم ارتباطا بةولوجةا. منتظمة اجتماعةة
مرأة وأبنائيا تتكون من رجل وااجتماعةة  األسرة ىي جماعة التعريف اإلجرائي لألسرة:

 وةتفاعمون سوةا ولكل دوره المحدد. ةؤلفون بةتا واحدا،
                                                           

.28،ص1993بةروت1(،دار الكتةب العممةة،طلسان العرب )تهذيبالمسان ، لسانابن منظور 1
  

. 20،ص2009،مصر1سحر مبروك،الرعاةة االجتماعةة لألسرة و الطفولة،مكتبة العصرةة،ط قمروعصام توفةق  2
  

3 .174مرج  سابق،الناصرسمةم حامد،معجم مصطمحات الخدمة االجتماعةة،عبد
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 الدور 5-2
 من الشيء المدار بعضو فوق بعض.الدور في المغة ىو طبقة  لغة:
 أدوار. ةقال دور الشيء أي جعمو مدوار وجم  دور-معجم الرائد -وفي 
الدور مجموعة من المسؤولةات واألنشطة والصالحةات -المعجم العربي عامة  -وفي

  1الممنوحة لشخص أو فرةق. 
 اصطالحا:

الدور أنو نمط متكرر من األفعال المكتسبة التي ةؤدةيا  -قاموس عمم االجتماع -ةعر 
  شخص معةن في موق  تفاعل.

كما ةعر  أةضا عمى أنو نموذج ةتركز حول بعض الحقوق والواجبات وةرتبط بوض  محدد 
لممكانة داخل الجماعة أو موق  اجتماعي معةن وةتحدد دور الشخص في أي موق  عن 

 طرةق مجموعة توقعات ةعتنقيا اآلخرون كما ةعتنقيا الشخص نفسو 
تحدد حقوقو  ومن خاللو رد،كما ةعر  أةضا ىو المركز أو المنصب الذي ةحتمو الف

لتي وقد ةحتل الفرد عددا من األدوار االجتماعةة في المؤسسات وا وواجباتو االجتماعةة،
متوقعة من شاغل أو العب أو مركز  والتي ىي سموكات ةتكون منيا البناء االجتماعي،

    2ةحدد طبةعة الدور.
من أنماط السموك المتعار  عمةيا مجموعة  الدور ىو عبارة عن:التعريف اإلجرائي لمدور   

                             محدد. والمصاحبة لمركز
لغة:مصدر التوجةو وجو أي وجيا إلى إرشادات أو نصح أو بةان ، اختةار التوجيه:5-3

اتجاىا توجيا ةحتاج إلى توجةو سمةم إلى إرشاد وتوجةيات ىي  م  تكوةن ةتالءمتوجيا 
 3التعمةمات التي ةزود بيا المسؤول مرؤوسةو والتي ترسم كةفةة تنفةذ األعمال

 اصطالحا:
 ىو عممةة مساعدة الفرد بطرةقة عممةة منظمة الختةار تخصص مناسب أو وظةفة مناسبة 

منظم لمساعدة الفرد عمى فيم نفسو وعمى تعممو كة   :ىو جيدالتعريف اإلجرائي لمتوجيه
  في المجتم  اةجابةةةواجو مشكالتو وان ةعر  ةنمي قدراتو وةستعمميا بطرةقة 

                                                           

.176،ص2000،اإلسكندرةةار المعرفة الجامعةة،،قاموس عمم االجتماع،دغةثمحمد عاط   1
  

2 .133،ص1999االجتماع،دارالمعرفةالجامعةة،ب ط،لبنان،احسان محمد حسن،قاموس عمم 
  

.53معجم المعاني الجامع ,معجم ــعربي عربي ــص 3  
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 الدراسات السابقة:-6
الطمبة تتحكم  لذاالموسومة "اختةار التخصص العممي الشموي: هويصن دراسة فيصل6-1

 بالسعودةة. 2008بو عوامل أىميا الشخصةة وأدناىا أسرةة" سنة 
 أداةاعتمد الباحث عمى  عشوائةةطالبا سحبت بطرةقة  142بمغ عدد عةنة الدراسة 

توصل الباحث من خالل ىذه الدراسة إلى  االستبةان الخاصة بجم  بةانات الدراسة حةث
 التالةة:النتائج 

العوامل الشخصةة المتمثمة في الرغبة الشخصةة التي ليا دور في اختةار التخصص -
 الجامعي 

التخصص في المجتم  ومقدرتو عمى تحقةق مكانة  أىمةةالعوامل االجتماعةة تكمن في -
 مناسبة لصاحبو مستقبال اقميا ارتباطا باختةار الطالب لمتخصص الجامعي.اجتماعةة 

 مقة بتحسةن المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة .العوامل األسرةة المتع-
إن اختةار التخصص الجامعي ةعد قرارا ىاما في حةاة الفرد وتتوق  عمةة العدةد من -

المجتم  السعودي ال ،النتائج الالحقة التي تؤثر في مستقبل الشخص الميني واالجتماعي 
 1دةد التخصصات الجامعةة. ةعد استثناء، فيؤالء الطالب ةجدون صعوبة كبةرة في تح

نحو  األبناءفي توجةو  األسرةالموسومة "دور  :زروقي خيرة دراسة الطيب أسماء 6-2
التخصص الجامعي من وجية نظر الطمبة "دراسة مةدانةة بجامعة قاصدي مرباح ورقمة 

دور في  لألسرةعن التساؤل الرئةسي التالي :"ىل  لإلجابةاعتمدت الباحثتان ،(2013)سنة
عمةو اعتمدت الباحثتان عمى جممة من  ولإلجابةنحو التخصص الجامعي ؟" األبناءتوجةو 

نحو التخصص  األبناءدور في توجةو  لألسرة الفرضةات تمثمت الفرضةة العامة في:
:ةؤثر المستوى التعمةمي  كاألتيفرضةتةن جزئةتةن  إلىوتفرعت ىذه الفرضةة ،الجامعي
في اختةار  لألسرة االجتماعةةتؤثر الوضعةة ، لألبناءفي اختةار التخصص الجامعي  لألسرة

 ،ولمتحقق من الفرضةات السابقة اعتمدتا عمى المنيج الوصفي لألبناءالتخصص الجامعي 
المقابمة واالستمارة التي طبقت عمى  ،التي استخدمت لجم  البةانات ىي :المالحظة واألدوات
 واالجتماعةة. نسانةةاإلكمةة العوم طمبة 

                                                           

.14508،2008،اختةارات الطالب الجامعةةن في المجتم  السعودي،صحةفة الرةاض الةومةة،العدد شمويفةصل ىوةصن ال 1
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نحو التخصص  األبناءدور في توجةو  لألسرة إننتائج الدراسة المةدانةة عمى  أسفرت
تفرض عمةيم خةاراتيا  إنالجامعي ولكن دورىا ةقتصر عمى مساعدتيم في االختةار دون 

في اختةار  األسرةلةس عامال حاسما في تحدةد مساىمة  لألسرةن لممستوى التعمةمي أ كما
مساعدتيم في  أسرىمالمبحوثةن انو ةجب عمى  أغمبةة أشاروقد ، لألبناءالتخصص الجامعي 

لةست  لألسرةاختةار تخصصاتيم بما ةتناسب م  مةوليم ورغباتيم وان الوضعةة االجتماعةة 
 أشاروقد ، لألبناءالتخصص الجامعي  أخةارفي  األسرةعامال حاسما في تحدةد مساىمة 

د في الجامعة التي قرب  متواج ألنولم تفرض عمةيم تخصصا  أسرىم إنالمبحوثةن  أغمبةة
كانوا ةرغبون فةو ألنو غةر متواجد في الجامعة القرةبة من  مدةنتيم أو رفضوا تخصص

 1مدةنتيم 

الموسومة دور المحددات األسرةة في اختةار الطالب لتخصص " :نيمي سعيدة ةدراس6-3
حمةل وتفسةر حةث اعتمدت الباحثة في ت (2015/2016الدراسة سنة )الجامعي"، أجرةت 

صفي استعانت في جمة  البةانات حول الدراسة عمى االستمارة، التي الدراسة عمى منيج الو 
طالب وطالبة ةدرسون في السنة األولى في  46طبقت التي طبقت عمى عةنة مكونة من 

اختةارىم بطرةقة عشوائةة باستخدام العةنة كمةة العموم اإلنسانةة واالجتماعةة  حةث تم 
بأسالةب إحصائةة باستخدام النسبة المئوةة، ىدفت الدراسة  وتمت معالجة البةاناتالطبقةة 

لمكش  عن دور محددات األسرةة في اختةار الطالب لمتخصص الجامعي وقد تضمنت 
ي الذي ةرغب الدراسة تساؤل رئةسي مفاده ىل لألسرة دور في اختةار التخصص الجامع

لممستوى التعمةمي  إن تساؤالت فرعةة ،ومنو تم التوصل إلى فةو؟ والتي تندرج تحتو ثالث
ةقتصر عمى  األسرةلألسرة لةس بضرورة عامال مؤثرا في احتةار التخصص الجامعي فدور 

الوضعةة االجتماعةة لألسرة لةست  إنم  رغباتيم،كما تناسب ة مساعدتيم في اختةار ما
لدخل األسري اثر في  إنعامال ميما في اختةار الطالب لتخصص الجامعي بةنما لوحظ 

الطالب حةث لوحظ اغمب األسر تمبي التكالة  المدرسةة ،كما أنيا لم ترغم الطالب  اختةار
 2.عمى التخصص الذي ةختاره وتركت لو حرةة االختةار

                                                           

1  ،ورقمة،الجزائر.2013نحو التخصص الجامعي،مذكرة ماستر األبناءخةرة،دور الوالدةن في توجةو  وزر وقي أسماء الطةب
  

،جامعة قاصدي مرباح دراسة مةدانةةلمتخصص الجامعي، اختةارا لطالبفي  األسرةةنةمي سعةدة،دور المحددات 
.2015/2016ورقمة، 2
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بعنوان "دور الوالدةن في تحدةد مستقبل :ور الدين و خمقاني مباركةدراسة مناع ن 4ــــ6
  آداب -عمى صعةد التوجةو" دراسة مةدانةة لتالمةذ جذع مشترك عموم وتكنولوجةا أبنائيم

 (2016سنة ) -الجزائر–بجامعة قاصدي مرباح ورقمة 
المستوي الدراسي لموالدةن في تحدةد المسار الدراسي  تأثةرسعت الدراسة لمتعر  عمى مدى 

ألبنائيم، وكذا الفروق بةن الجنسةن أو الفروق حسب التخصص الدراسي وقد طبقت الدراسة  
 عمى عةنة عشوائةة من تالمةذ كل حسب تخصصو من ثانوةة "الحاج محمد بن حاج عةسى"

الدراسة ثم  إلجابة عمى أسئمةطالب وطالبة قصد ا 134ورقمة الجزائر، حةث قدر عددىا 
استخراج النسب المؤوةة لدراسة الفروق بةن عةنات المقارنة المختمفة من التالمةذ وذلك من 

الجذعةن المشتركةن في التعمةم  حةث المستوى الدراسي األحد الوالدةن أو كمةيما، وكذا
 األسئمةواضحة عن  ابةإجالثانوي وباختال  الجنسةن فةيما وكانت النتائج النيائةة لمدراسة 

عمى صعةد  بنائيمالتي وردت في اإلشكالةة وىي: لألبوةن دور اةجابي في تحدةد مسار 
 األولالتوجةو المدرسي وذلك من خالل النتائج االةجابةة  االختبارات التحصةمةة لثالثي 

بائيم في االختةار والتوجةو وكذا اقتناعيم بالتخصص الذي ىم فةو ألمتالمةذ الدةن استشاروا 
 والذي ةرونو مالئم إلمكانةاتيم ومةوليم. 

لممستوى التعمةمي لألبوةن اثر بمةغ في تحدةد مسار أبنائيم الدراسي عمى صعةد التوجةو -
بائيم المدرسي وذلك من خالل نسبة التالمةذ الذةن تحصموا عمى نتائج مقبولة اةجابةة  وا 

 ةحممون مستوةات عممةة عالةة أي تفوق المستوى الثانوي .
 ةختم  دور الوالدةن في تحدةد مسار أبنائيم الدراسي باختال  الجنسةن.-
 1الدراسي باختال  التخصص. أبنائيمةختم  دور الوالدةن في تحدةد مسار -

في  واإلعالمالجامعةة  العامة لمعالقات اإلدارةالمشر  عمى : البعير إبراهيمدراسة 6-5
اختةار التخصص الجامعي ةعد من  إن -الممك سعود بن عبد العزةز لمعموم الصحةة-جامعة
 القرارات التي تواجو الطالب. أىم
من طالب الثانوةة ةواجيون صعوبة تحدةد اختةار  %65من  أكثرالدراسة تشةر لوجود  إن

التخاذ مثل ىذا  األمثل واألسموب األنسبلممرحمة الجامعةة بسبب نقص التفكةر التخصص 

                                                           

 اإلنسانةةعمى صعةد التوجةو، مجمة العموم  مقاني مباركة، دور الوالدةن في تحدةد مستقبل أبنائيمنور الدةن مناع وخ 
.24/06/2016واالجتماعةة، العدد 1
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من  أو األسرةةسبب وقوعيم ضحةة سيمة لضغوط اجتماعةة سواء من  القرار اليام ما
الزمالء ،وذكر في ورشة عمل نظمتيا الجامعة لطالب المرحمة الثانوةة فمن  أو األصدقاء

النتائج  إنالمؤتمر الدولي الثاني لمتعمةم العالي المنعقد في الرةاض، أوفعمةات المعرض 
التحوةل  إلى ونؤ ةمجفي الجامعة  األولىمن طالب السنة %50وجود  أكدتالعشوائةة 

 ألتمثلىذه الخطوة  إن إلىواالنتقال بةن الكمةات لتدارك الفشل في الدراسة الجامعةة مشةر 
في الموارد التعمةمةة وما ةجبر نسبة كبةرة من الطالب فقط خسارة لوقت الطالب بل ىدرا 

 1.عمى البقاء في مقاعد الدراسة  لسنوات عدة 

 السابقة: التعقيب عمى الدراسات
ات السابقة وتباةنت العةنات التي طبقت عمةيا لقد تنوعت النتائج التي خمصت إلةيا الدراس

 :الدراسات من حةث عددىا وجنسيا وحجميا وىي كتالي
 :حيث األهداف من

في أن لألسرة  ةم  أىدا  دراساتنا المتمثملم تختم  أىدا  الدراسات السابقة اختالفا كبةرا 
( ىدفت إلى التعر  2008دور في توجةو الطالب الجامعي باستثناء دراسة )ىوةصن( )

 عمى العوامل التي تتحكم في اختةار التخصص العممي لدى الطمبة.
 :من حيث البيئة

الباحثتان من إةجاد دراسات أجنبةة واكتفتا بالدراسات العربةة المتمثمة في دراسة  تمكنتلم 
(، مناع نور الدةن 2015،2016، نةمي سعةدة )(2013)الطةب أسماء وزورقي خةرة( )

بةنما كانت  -ورقمة-(، بالجزائر بالتحدةد جامعة قاصدي مرباح2016وخنقاني مباركة )
 اسة )فةصل( ( في حةن كانت در 2018) -مستغانم–ن بادةس دراستنا بجامعة عبد الحمةد اب

 ( بالسعودةة.2008)
 :لعينةمن حيث ا

)طةب أسماء زروقي(، الطمبة الجامعةن )نةمي سعةدة(، غالبةة الدراسات السابقة استيدفت 
، بةنما توزعت عةنة )مناع )فةصل(، و)إبراىةم البعةر( بكمةة العموم اإلنسانةة واالجتماعةة

الدةن( و)حمقاني مباركة( عمى طمبة الجذعةن المشتركة عموم وتكنولوجةا وجذع مشترك نور 
 آداب.

                                                           
1 www.alriyadh. com/649242 /10 :25 . 
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فةصل(، مثل دراسة )أما من حةث حجم العةنة فمنيا من اعتمدت عمى عةنات كبةرة 
(، اعتمدت 2016مقاني مباركة(،)خطالبا، دراسة )مناع نور الدةن و  142( قدرىا 2008)

لدراسات  لب بةنما كانت عةنة دراستنا ىي األقل بالنسبةطا 134عمى عةنة مكونة من 
طالب ىذا راج  إلى األداة المستخدمة وىي المقابمة ألنيا  17ب السابقة التي قدرت 

  .أطول م  المبحوث اوقت تستغرق

 من حيث أدوات الدراسة 
لم تتعدد أدوات المستخدمة في كل من دراسة )فةصل(، )أسماء وخةرة(، )نةمي سعةدة(،  

اعتمدت الباحثتان عمى في حةن فكميا اعتمدت عمى أداة االستمارة،  (إبراىةمو) )مباركة(،
 طالب  17أداة المقابمة وىذا نظرا لصغر حجم العةنة التي قدرت ب

 من حيث األساليب اإلحصائية 
 راسات السابقة باستعمال النسب المؤوةة والتكرار في حةن اعتمدت الباحثتان في الد اكتفت

 ، المتوسط الحسابي والمنوال اتعمى النسب المؤوةة، التكرار  ىذه الدراسة

 من حيث النتائج
أن لألسرة دور في  عمىكل من دراسة) أسماء وخةرة(، )نةمي سعةدة( م  دراستنا  اتفقت

ن المستوى المادي لةس عامال مؤثرا في اختةار التخصص لدى أتوجةو الطالب الجامعي و 
نتائج ) نور الدةن ومباركة( أن لممستوى التعمةمي لموالدةن دور  أسفرتالطالب في حةن  

بمةغ في تحدةد مسار أبنائيم الدراسي وأسفرت نتائج )فةصل( إلى أن لمعوامل الشخصةة 
 تي ىي الرغبة الشخصةة دور في اختةار التخصص الجامعي.   ال

 
 خالصة:
ىذه الدراسة من خالل  أبعادبالتطرق لجمة   األولمن خالل الفصل  الباحثتانقامت 

 وأىدا  أىمةةالتي انطمق منيا البحث،ثم عرض الفرضةات وكذا  باإلشكالةةالتعرة  
تمخةص جممة من الدراسات  األخةرلمتغةراتيا،وفي  اإلجرائةة والتعار الدراسة الحالةة 

الدراسات من السابقة التي ليا بموضوع ومتغةرات دراستنا،ثم التعقةب والتعمةق عمى ىذه 
 حةث األىدا ،البةئة،العةنة ،أدوات الدراسة، االسالب اإلحصائةة المستعممة و النتائج.
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 :تمهيد

  األسرةتنوعت وتباينت عناوين الكتابة عن األسرة في عمم االجتماع إذ بدأت بوصف حياة 
إفرادىا تنظيما غير رسمي ليا سمطة عمى  باالعتبار ىاوتحديد أركانيا فسمتيا بالمؤسسة 
اليومي وروابطيم االجتماعية ومصيرىم االقتصادي ، ثم  تصل درجتيا إلى التحكم بسموكيم 

وحدة  أنياالبشري وبعدىا وصفتيا عمى  باإلنتاجخمية اجتماعية تقم  ياأنحددتيا عمى 
وبعدىا التكوين االجتماعي  األسرةتعريف  إلىاجتماعية  وسنعرض في ىدا الفصل التطرق 

  .األسرة أىمية وأخيرا، تمييا الخصائص والوظائف لؤلسرة

 :األسرة ماهية  -1
ىي أقدم المؤسسات البشرية وأكثرىا ثباتا وتشير بالمعنى الضيق إلى وحدة القرابة  األسرة

المجتمع  المبنة األساسية التي ينيض عمييااألسرة ىي  إناألساسية وقد اجمع العمماء عمى 
 1.باعتبارىا صورة التجمع اإلنساني األول

نيا ثم  أة عن مرحمة فوضى بدائيةأساس اإلنجاب والتطبيع االجتماعي لمجيل التالي فقد نش وا 
ثم إلى األسرة  األبوي،انتقمت إلى الزواج االجتماعي وتطوير نظام األسرة من األموي إلى 

  2متعددة.بأشكال 

األسرة بمعناىا المغوي تعني األسر والقيد الفاصل ،األسرة ىي التقيد برباط ، ثم تطور :لغة
من الخالص  لمحال صقرياباط ، وقد يكون القيد أمرا بدون ر  أومعناىا ليشمل القيد برباط 

منو وقد يكون اختياريا ينشده اإلنسان ويسعى إليو،فاألسرة أىل الرجل ويربط بيا أمر 
  3مشترك.

                                         
.  12،ص 2009عمياء شكري وآخرون ،عمم االجتماع العائمي ،دار المسيرة لنشر والتوزيع،األردن، 1  

.03،ص1981،اإلسكندريةدار النيضة العربية، يا،ومشكالت األسرة، محمود حسين 2  
محمد خضر  جامعة،عمم االجتماع الماجستير،رسالة األبناءعبد الباقي عجيالت ،تكامل  األسرة والمدرسة في تربية 

.2008/2009،بسكرة 3  
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 اإلنسانيالتي تيدف لممحافظة عمى النوع  األولى:األسرة ىي الوحدة االجتماعية حااصطال
 1.وتقوم عمى المقتضيات التي يرضيا العقل الجمعي، والتي تقرىا المجتمعات المختمفة

حمقات المحيط االجتماعي يتفاعل فييا الفرد ويكتسب عن طريق ىذا  أولىاألسرة ىي 
ويتمقى دروس األولى في الثقة بالنفس واالعتماد التفاعل كثيرا من المقومات شخصيتو،

وجد لممحافظة عمى الجنس البشري من  إنساني،وىي نظام 2 ناآلخريعمييا والتعاون مع 
السموكية المتعددة في الجوانب االجتماعية واالقتصادية والتربوية  األنماطاجل ممارسة 

،األسرة ىي  3ويتم داخميا عمميات الضبط االجتماعي واكتساب القيم والعادات والتقاليد
الوحدة األساسية في التنظيم االجتماعي ومؤسسة من مؤسسات االجتماعية ذات األىمية 

 األولىخبراتنا، والدعامة  أولىونعود عمييا وىي تضع  األولىالكبرى ففييا نبدأ حياتنا 
يعرفيا ـمحمد عاطف غيث:بأنيا جماعة اجتماعية بيولوجيا نظامية ، 4لضبط السموك
في جسم  األولىالخمية  أنيا" اوغست كونتيعرفيا  5من رجل وامرأة تتكون من رجل

الوسط االجتماعي الذي يترعرع  وأنيامنيا التطور  يبدأالتي  األولىالنقطة  وأنياالمجتمع 
األسرة بأنيا جماعة من األشخاص يرتبطون  وآخرونبيرجس ولوك ،وعرفيا  6فيو الفرد"

معا برباط الزواج،والدم،مكونين مسكنا واحدا ومتفاعمين كل مع األخر وفقا لؤلدوار 

                                         
.152مصطمحات العموم االجتماعية،بيروت،مكتبة لبنان رياض صالح،ص  احمد زكي البدوي،معجم1  

 

.611 ص0222، مصر، الوفاء للنشر والطباعة ، داروالمدرسة والمعلم ، التربةسالمة خميسي  2 
الشروق لمنشر  ، داروالمجتمع رؤية معاصرةــ تربوية المدرسة ، مفاىيمحسن احمد الطعاني

.18،ص2012والتوزيع،عمان، 3  
حسين عبد الحميد رشوان،األسرة والمجتمع،دراسة في عمم االجتماع األسرة،مؤسسة شباب 

.21،ص2003الجامعة،مصر، 4  
.176،ص،نفس المرجع محمد عاطف غيث 5  

المعرفة  ، داراالجتماع العائمي ، عممعبد المنعم ناظر ، عفافمحمد احمد محمود بيومي
.20،ص2003الجامعية،القاىرة، 6  
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واألبناء واإلخوة مكونين ثقافة  واألمالمحددة كالزوج والزوجة وكاألب االجتماعية 
   1مشتركة.

 التكوين االجتماعي لألسرة -2
نجد في مجتمع ما نمط واحدا  باختالف المجتمعات اإلنسانية،والتختمف األنماط األسرية 

 الباحثون األنماط األسرية التالية:               أدرجمن األسرة إنما تتعدد فيو األنماط وعمى ىذا 
 من حيث االنتساب الشخصي 2-1
ل فرد منا والتي تختص بالتربية والتعميم ونق ألي األولىالتوجيو:وىي األسرة  أسرة-

 2االجتماعية.العادات والتقاليد والمعايير 
 .األطفالالزوجان وينجبان  إليياينتمي  األسرة التيأسرة التناسل:وىي  -
 اإلقامةمن حيث  2-2
 الزوج.  أسرةاألسرة التي يقيم فييا الزوجان مع -
 األسرة التي يقيم فييا الزوجان مع األسرة الزوجة. -
 أىلفيو سواء مسكن  باإلقامةاختيار المسكن الذي ترغب  األسرة التي يترك ليا حرية-

 الزوجة. أىلمسكن  أوالزوج 
 بمسكن جديد ومستقل. األىلتسكن بعيدا عن  إناألسرة التي تفضل -

 :األسرةمن حيث السمطة في  2-3
  لؤلبتكون السيطرة فييا  األبويةاألسرة -
 األسرة التي تكون فييا السيطرة لالم-
 األبناء ألحداألسرة البنيوية وتكون فييا السيطرة -
 المساواة والديمقراطية أساساألسرة القائمة عمى -
 
 

                                         
.60،ص2012،مصر،الحديثة،المكتبة الجامعية المعاصرةوالمشكالت األسرية  بناءا ألسرة،عفيفيعبد الخالق محمد  1  

.51، ص1999، سنة1، بيروت، طضةي مجتمع المدينة، دار النيعبد القادر قيصر، المتغير ف 2
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 :من حيث الشكل 2-4
 أصمياتتباين في تكوينيا وفي  إذ، اإلنسانيةعديدة في المجتمعات  إشكاالتتخذ األسرة 

  لؤلسرةمنذ غابر التاريخ  األشكالونسبيا ونورد في ىذا الشأن بعض ىذه 
وىي أسرة  النبات تتخذ العشيرة رمز ليا( أو)ىي عبارة عن نوع من الحيوان التوتماألسرة -

تربطيم رابطة قوية  األسرةلتوتم واحد وىذا النوع من  األفرادانتماء  أساسكانت قائمة عمى 
 1د.ينتمون لي توتم واح إنيمالدم، بل يكفي  صالتمتحدة ليست قائمة عمى 

 انتشاراتشكل األسرة النووية الصورة األكثر  نووية: تسمى كذلك األسرة الزوجية،األسرة ال-
غير الزوجة وأبنائيا  ،المعاصرة وتتكون ىذه األسرة عمى األغمب من الزوج مجتمعاتنافي 

حيث أنو بزواج األبناء تتقمص  ،المتزوجين وىذه الصورة ال تبقى مستمرة مدى الحياة
ي كثير من األحيان عمى األب واألم فقط ومن ىنا نستنتج أن األسرة النووية لتقتصر ف

  2األسرة تمر بدورات حياتية تتجو من الواسع إلى الضيق. 
األفراد يبعضيم البعض بصمة الدم، وتتكون  األسرة الممتدة: ىي األسرة التي يرتبط فييا-

مثال: األسرة النووية األولى تنجب أطفاال فيتزوجون وينجبون  من عدد من األسر النووية،
سرة يشكمون أن ىناك ثالثة أجيال من أسرة واحدة وأفراد ىذه األ نفسيا أيفي األسرة 

فييا يعود  الحقوق والواجبات والسمطة العميا،يتساوون في  جماعة متحدة ومتضامنة،
 ألكبرىم سنا بالطبع الجد.

ة نجده منتشرا في األمم الغابرة وفي المجتمعات الريفية والتقميدية وىذا النوع من األسر 
وكذلك المجتمعات الحضرية عند بعض الفئات الفقيرة التي تمجأ لالجتماع في أسرة واحدة 
وتحت سقف واحد حتى يتمكن من تمبية حاجاتيم الضئيمة وتقميص حجم معاناتيم إزاء 

    3. يات ضرورية وأساسيةنتائج التحضر في مجتمع أصبحت فيو الكمال

 

 

                                         
35. ص،  المرجع نفس    1  

.67اإلسكندرية،ص ة الجامعية،دار المعرف ،دراسات في عمم االجتماع العائمي ،عبد العاطي السيد وآخرون  2  
. 35ص  ،1985، 1ائمة والقرابة في المجتمع العربي، إتحاد الجامعة العربية، األردن، ط العمجد الدين عمر خيري،  3  
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 :خصائص األسرة-3

ىذا النظام  إناألسرة نظام اجتماعي متميز في المدينة والريف عمى حد سواء،ويبدو 
األسري بسيط ومعقد في آن واحد،ألنو يشتمل عمى عديد من الخصائص التي تختمف من 

نمخص بعض  إنآخر،أو من أسرة ألخرى في المجتمع نفسو، ولكن يمكن  إلىمجتمع 
 في المجتمع اإلنساني عمى النحو التالي:الخصائص العامة لمنظام األسري 

األسرة ىي أول خمية في المجتمع، انو باالتحاد مجموعة من األسر يشكل المجتمع -
عمومية وانتشارا،ويكمن سر تكوينيا  االجتماعيةأكثر الظواىر و النظم  أنياالبشري كما 

في الرباط المقدس الذي يجمع المرأة والرجل بطريقة أقرتيا القوانين التشريعية الدينية 
تتكون وان تنمو باستمرار ولكن  إنوالوضعية فمن خالل الرباط الرسمي يمكن لؤلسرة 

 1 .والمجتمعم معين حسب نوع األسرة عند حجاية فيي بالضرورة تتوقف ليس إال ما ني
سرة صح التعبير والتي تشير إلى األ إننقصد بذلك أن األسرة مختمفة،فنجد األسرة القديمة 

خالفا لؤلسرة الحديثة التي فراد ابتداء من الجد إلى احفاذه تقميدية التي تضم عدد من األال
، وىذه المقارنة األغمبعمى تضم عدد أقل من األفراد فتتكون فقط من األبوين أو طفمين 

المتقدمة تميل المجتمعات  إنمقارنة أخرى لؤلسرة بين المجتمعات حيث نجد  إلىتقودنا 
نجد المجتمعات الناشئة خاصة منيا  ي حينف الزوجيةإلى حجم األسرة الصغيرة أو األسرة 

سرة مصدر العادات تعد األ تزال تضم أسر بعدد أفراد كبيرة، المجتمعات العربية ال
اليد واألعراف وقواعد السموك واالدآب العامة وىي دعامة الدين وتساىم في نقل والتق

 األسرةجيل عن طريق التنشئة االجتماعية التي توفرىا  إلىاالجتماعي من جيل  التراث
تطبع األسرة أفرادىا بكل  2الضبط االجتماعي.ومن خالليا تمارس عمييم قواعد  ألفرادىا

،نشأت حياة أفرادىا وقيمةدينية  أساسقائمة عمى  األسرةكانت  إذاخصائصيا وطبيعتيا،
عمى جممة االعتبارات القانونية والوضعية،كانت  تأسس إذابطابع ديني قوي ومتين أو 

وتتأثر بيا كل  االجتماعيةاألسرة تؤثر فيما عداىا من النظم 3كذلك وجية حياة أفرادىا.
كانت قائمة  إذاوتأثر، كذلك األسرة فمثال  النظم االجتماعية قاطبة ىي في عممية تأثير

                                         
.27،ص2003الجامعة،اإلسكندرية،حسين رشوان،األسرة والمجتمع،دراسة في عمم إجتماع األسرة شباب  1

  

. 120،ص 1996،  1لمبناني،بيروت،طالبشرية واألنماط المعيشية السموكية،دار الفكر ا ، المجتمعاتعمي وىيب 2
  

.30حسين رشوان،مرجع سابق،ص 3
  



األسرة                                                                   الثاني                        الفصل   

17 
 

 واالجتماعيفي النظام السياسي  بأخرى  أوعمى قواعد منحمة وفاسدة أثرت بطريقة 
ذا فسدت  والثقافي لممجتمع الذي تنتمي إليو فإذا واالقتصادي صمحت صمح المجتمع وا 

   1األسرة فسد المجتمع بأكممو.
 األسرة وظائف -4

 الوجدانيةالوظيفة النفسية 4-1

يمكن ألي مؤسسة أخرى تأديتيا مكان  وىي وظيفة أساسية والوظيفة الوحيدة تقريبا التي ال
األسرة في صقل وتنمية اليوية الفردية المرتبطة باليوية العائمية التي تضمن السالمة 

الحب ألوالدي يتعدى الشعور  إن المسيمة لمواجية التجارب الجديدة،النفسية والطاقة 
العالقة والموقف اتجاه اآلخرين واالستعداد ليشمل قيمة  األطفالدة لي التواجد مع بالسعا

بالتضحية بجزء من طاقاتنا وشخصياتنا بإسعاد اآلخرين والشعور بالراحة انو أساس 
العالقة العاطفية والركيزة التي يتم من خالليا تأدية الوظائف األخرى بسيولة وفعالية من 

وتمنحيم الحماية الالزمة  لذواتيم األطفالجدانية تحافظ عمى تقدير خالل ىذه الوظيفة الو 
وىي تعمل أيضا عمى إمداد أفرادىا باالتجاىات  المجتمع إطارلنمو بشكل نفسي سميم في 

كما تمثل األسرة موقعا مفضال لالستثمار العالقات  نفعاالت إزاء المواقف والسموكيات،واال
حبيم  اإلباءالضرورية لصحة والسالمة النفسية لؤلفراد، إن الطريقة التي يظير  الحميمة

ما عممنا أن ىذا ما يحدد  ألطفاليم وحب بعضيم لبعض تمثل أىمية كبيرة خاصة إذا
فكل صراع دائم بين فرد أو عدة أفراد خاصة مابين ،الوجداني لمعائمةالعاطفي  المناخ،

  2.يمكنو أن يؤدي إلى فوضى عائمية األب واألم قد يولد ضغطا سمبيا
لقد أكدت الكثير من الدراسات عمى أىمية الجو العاطفي األسري وتأثيره عمى المكتسبات 

فاألطفال الذين يشعرون بالحماية ىم أكثر ثقة في ذواتيم  ،العاطفية واالجتماعية األطفال
عالقات حميمية وأكثر وأكثر ميارة اجتماعية وأكثر فعالية وأكثر قدرة عمى الدخول في 

كما أن األطفال الذين ينمون في بيئة مستقرة ومفعمة بالمحبة أكثر قدرة  ،تفيما لآلخرين

                                         
.122عمي وىيب،مرجع سابق،ص 1

  

الجزائرية واقع الممارسات  األسرةواجتماعية، وظائف  إنسانيةزروالي لطيفة وياسين أمينة،مجمة الدراسات اإلنسانية و 
.  154، جامعة وىران ص 04/01/2014التربوية، العدد 2

  



األسرة                                                                   الثاني                        الفصل   

18 
 

عمى التأثير إيجابيا عمى المحيط وأكثر قدرة عمى إظيار حاجاتيم لمحب ولمحماية حيث 
لحياة يتمتع ىؤالء األطفال بتقدير ذاتي أعمى وباستقاللية وقدرة أكبر عمى االستمتاع با

  .وعمى الدخول بسيولة في عالقات اجتماعية مع أطفال آخرين

 الوظيفة التربوية التعميمية 4-2
من استحواذ المدرسة عمى الوظيفة التعميمية نظرا لتعقد الحضارة وتشعب المعارف  بالرغم

تبقى العائمة الورشة االبتدائية لمثقافة والتعميم، فييا يتعمم الطفل أبجديات الحياة المتحضرة 
وتبقى الورشة األكثر أىمية حتى في السنوات األولى لحياة الطفل، وفي ىذا الصدد يذكر 

العائمة تتواجد في عمق الصيرورة التربوية " فقبل المدرسة وأثناء المدرسة  أن يشوبجمك 
يصال ى العائمة تحمل المسؤولية و وبعد المدرسة توجد العائمة " ويضيف أنو يتوجب عم ا 

أبنائيا نحو سن الرشد وتحمل مسؤولية معالجة المظاىر التحتية لمتربية خاصة فيما يتعمق 
عن المسؤولية  والتكوين الميني كما يتوجب عمييا عدم التخميبتعمم المعارف المدرسية 

نحو التعميم وتشجيعو  وبعد ذلك المراىق  ومراقبة السير الحسن لمعمميات ودفع الطفل
  1.ا يكبر مساعدتو عمى توجيو ذاتوموبعد ذلك عند ابعتوومت

وامل المتعمقة ماال يمكن إنكاره أن النجاح أو الفشل التعميمي يرتبطان بشكل كبير بالع
 روكمن حسب ،بالحافز الدراسي ومستوى طموحات اآلباء ومواقفيم اتجاه التربية والتعميم

من خالل النشاطات  واستمرار يتوتين في وسط مثقف يجد المعمم صداه  وبرنسا
فال نجد انقطاعا ولكن العكس ،والحوارات العائمية. التي تحضر الطفل لمنشاطات الدراسية

غير المثقف يكون التحفيز عمى الدراسة  ا في الوسطبينم تبادل واستعمال لمغة الواحدة 
قميال وغير مرضي، كما أن الدافعية نحو الدراسة يمكن أن تبنى من خالل تقاطع مختمف 

باآلباء  ات العائمية، يتمثل السياق األول في بناء نظام مرجعي من خالل التمرسالسياق
واألخوة حيث أن النجاح أو الفشل المدرسي ألحدىم قد يؤثر عمى الطفل في توجييو 
ويتمثل السياق الثاني في دفع اآلباء الذي يمكن أن يكون ضمني إذ لم ينجح الطفل فإن 

  .ذلك يزعج اآلباء أو ظاىريا عندما يحث اآلباء أطفاليم عن الدراسة والعمل الجيد

                                         
.30ص، 1998كور،مناىج التربية أسسيا وتطبيقاتيا،دار الفكر العربي،عمي أحمد مذ 1
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كما تعمل عمى  ،عداد الطفل من خالل غرس القيم واالتجاىات السميمةتعمل األسرة عمى إ
   1تنمية قدرة الطفل عمى التفكير العممي كالقدرة عمى الحب والثقة المتبادلة.

    الوظيفة األخالقية الدينية 4-3

تستطيع ،واألسرة األفرادفي حياة  األساسيةالمبنات  األخالقيةالقيم  و تشكل القيم اإليمانية 
األسرة بما ليا من رصيد ثقافي ضخم،وما تممكو من قيم تربوية أن توجو الطفل الكتساب 

 اآلباءواألمانة،حيث يمثل  الصدق الثقافي والقيم التربوية التي يعيشيا ومن أىميا التراث
والدينية التي  األخالقيةالطفل ومن خالليا يكتسب ويستبطن القيم  نماذج حية يقتدي بيا 
ىم من  فاآلباءمسالة القيم، إلىىنا  اإلشارةاالجتماعي،يتم  االندماجتسيل عميو عممية 

قانوني  ىو مامفاىيم الخير والشر والحدود السموكية،وطريقة تصور  ألبنائيميوصمون 
 اإلشارةقاعدة السمطة التي يمثمونيا،مما يجب  ذلكل ىو غير ذلك يمثل ك وماواختالقي 

 األولالشرط  يتمثلتوفر شرطان ضروريان  إذا إالىذا الدور  أداءمن  ليتمكنون آلباءا إن
والشرط  سموكا تيمفي ضرورة تمكنيم من وضع حدود لرغباتيم وتحديد لمممنوعات وتنظيم 

يتماشى ويستمد شرعيتو من المجتمع  إنالذي يجب  لآلباء ألقيميفي النظام  يتمثلالثاني 
النفسية االجتماعية  األبحاثوفي ىذا السياق،لقد اتفقت جل  ألبناءاويتم تقبمو من طرف 

 2الطفل. لذا األخالقيفي فتح الوعي  األبوخاصة  األسرةعمى دور 
 
 
 
 الوظيفة االجتماعية.4-4
قى العائمة اإلطار األكثر أىمية إليصال القيم بمعنى المثل العميا الجمالية التي تمعب تب

وتشكيل اليوية الجنسية،فيي تعمل عمى تعميم كل فرد من دورا في تشكيل الشخصية 

                                         
 ،والناشرون وموزعونر الفكر دا، األسرة وتربية الطفل، ناصر أحمد العوالدة ورسمي عبد المالك رستم

.50،ص2010عمان  1  
 

.160المرجع،ص سزروالي لطيفة وياسين أمينة،نف  2  
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أفرادىا كيفية االندماج داخل المجتمع وكيفية تقبل المسؤوليات فمن خالل صيرورة التنشئة 
  القيممثل  إليوالفرد ويستبطن المعايير وقيم المجتمع الذي ينتمي  االجتماعية يكتسب

الدينية والسياسية الخ..،كما تعمل العائمة  األدوار وبالمعتقدات المرتبطة بالمين وتوزيع
إضافة لذلك عمى توصيل لؤلطفال الميراث االقتصادي والثقافي والروابط العاطفية التي 

الوظيفة االجتماعية تتمثل في  إننقول  إنبدورىا تشارك كذلك في تنشئة األفراد،ويمكننا 
 قط.إعطاء الصفة االجتماعية لمطفل بعدما كان كائن بيولوجي ف

الطبقات العميا قيم التحكم في  أباءمنيا النظام والنظافة وحسن الخمق والطاعة،بينما يمقن 
البيئات الغنية والطبقات  إنواالندماج باختصار واالستقاللية األخر الذات واحترام 

بينما تعمل العائالت  ذواتيمؤولين عن ستنشئة أطفال مستقمين وم المتوسطة تعمل عمى 
  1مع المقتضيات الخارجية.بتكيف خاصة  لقواعداالنصياع  أطفالياالفقيرة عمى تشجيع 

فرغم التقارب الحالي مابين النماذج التربوية التي اتجيت حاليا نحو عالقة حوار مع 
 ، باختالفعمى اختالفيا االجتماعيةالطفل فان ذلك لم ينعكس عمى ممارسة التنشئة 

 .االجتماعيةئات البي
 : األسرة أهمية -5

في حياة الناشئة  األسرةالدور الذي تمعبو  أىميةيجمع الباحثون في مختمف الميادين عمى 
الخاصة لمرحمة الطفولة عمى المستوى البيولوجي  األىميةوىم بذلك ينطمقون من  واألطفال

 أساسيينعمى بناء شخصية الطفل بفضل عاممين  األسرةوالنفسي واالجتماعي ،وتؤثر 
جسديا ونفسيا ثم قضاء الطفل  األولىىما النمو الكبير الذي يحققو الطفل خالل السنوات 

الطفل  إنفي ىذا الصدد " بمومويشير في عممية التعمم ، األولىوقتو خالل سنواتو  لمعظم
%من خبراتو في 75 قويحق%من معارفو ومياراتو في السادسة من العمر،33يكتسب 

 .2"في الثامنة عشر من العمر أثمو إلىالثالثة عشر،ويصل ىذا االكتساب 
بالغا خاصة من الناحية االجتماعية  تأثيرافي تربية الطفل وثؤتر  أساسيادورا  األسرةتمعب 
والشرب والمباس وطريقة  كاألكلالسموك االجتماعي من عادات  أساليبتطبع  ألنيا

                                         
.163 161المرجع،ص ص  سنف  1  
ل(، مذكرة والمدرسة ومسارات التعميم )العالقة بين خطاب الوالدين و التعميمات المدرسة لؤلطفا األسرةزعيمة مونى،  

.40،ص2012/2013منتوري،قسنطينة،جامعة  ستيرالماجمكممة لنيل شيادة  2  
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عن طريق تقميده لجميع ما يقوم بو الكبار اعتقاد منو   وكل ذلك يكون،اآلخرينمعاممة 
خطورة ىذا  مراعاةمن البد  األساسوعمى ىذا الفريد والمثالي لالقتداء ، النموذج بأنو

يصدر عن  كل ما منبع لمقيم والمبادئ الحسنة ،إن األسرة إنوالحرص عمى  التأثير
قد يؤثر عمى الطفل ونمو شخصيتو سواء احدىا من تصرفات وسموكيات  أوالوالدين 

قية والسموكية والوجدانية ىي ثمرة من فالفصائل الخمأو التربية القصد بذلك عممية التوجيو 
عمى التفاعل االجتماعي بين الطفل أساسا وىي عممية تعتمد  الو الديةثمرات التنشئة 

خوتو وأبويو  ولكل منيم دوره في تشكيل سموك الطفل. وا 
 : األمور د 5-1 
ي تنشئة ف األمسموك  أىميةعمى  وأكدت أوضحتوالدراسات التي  األبحاث معظم إن

في تطبيع  األمدور  أىمية إلى بولبيو فاربجولد  أشاروقد السموك عند الطفل وتطوره،
 الفسيولوجيةالطفل عندما يتمقى العناية بالحاجات  إن إلى أشار، فقد ابنيا االجتماعي

 ألثارنالحظ تعرضو  فإننا؛يمقى العناية نفسيا بالجوانب الشخصية  إن ،دونلو  األساسية
 أبحاثومن خالل بولبي ولقد الحظ  و الشخصية ومستقبل حياتو،خطيرة عمى خصائص

وضعف ذكاء الطفل،  أىمياومن  أموالمترتبة عمى حرمان الطفل من  اآلثاربعض 
مشاكل تعرضو ل، اآلخرين عالقات مع إقامةقدرة ضعيفة عمى  ضعف تحصيمو الدراسي،

 1العاطفي غير العادي. التوتر سموكية مثل القمق،المخاوف ،
دور األب في التربية ال يقل أىمية عن دور األم،فدور األم يبرز  إن: األبدور  5-2

كثيرا في الشيور والسنين األولى من حياتو فقد أدت ىذه األىمية لدور األم إلى النظر بان 
دور األب ىو دور ثانوي،فاألب وان لم يبرز دوره في المراحل األولى فانو يتضح جميا 

من حميب وغذاء بطريقة غير مباشرة من حيث توفير المتطمبات المادية واحتياجات الطفل 
وحماية وىذه األشياء تساعد ألطفل عمى النمو جسديا مضافا إلى حنان أالم حيث يؤكد 

يأخذ المسؤوليات من في رعاية الرضيع لدى األطفال الصغار  الدور  األب بأنألكيند 
 إنإال  وكروس لينغالبا ما يرتبطون بابييم مثمما يرتبطون بأميم ،كما يؤكد كل من 

في السن الثانية إلى الرابعة ىو األب ،حيث والذكور  اإلناثالشخص المفضل لدى 
                                         

الدراسي، دار المعرفة الجامعية  والتأخرومنيوري، التنشئة االجتماعية  صالحعباس محمود عوض ورشاد  
.97،ص1995،اإلسكندرية 1  
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لخامسة إلى العاشرة عن ا ،العب معو،وبسؤال األطفال في سن يفضل ىؤالء األطفال
 أنإلى  نيلالشخصية التي يعجبون بيا فأجمع  عمى اإلعجاب بشخصية األب ويشير 

 1األب يمعب دورا ىاما في نمو الطفل في مرحمة ما قبل المدرسة .
نما يختمف نوعا ما  إنمن خالل ىذه الدراسة نستنتج  عالقة األب بأبنائو ذات أىمية وا 

من تشغميم متاعب الحياة عن أسرىم وأطفاليم، عن دور األم ويخطئ الكثير من اآلباء 
حيث يقضون معظم أوقاتيم بعيدا عن تنشئة أبنائيم تاركين األمر وحده لؤلم فقط ولعل 

ئري ،حيث أن دور األب يقتصر األمر نالحظو كثير في أسرنا أليوم داخل المجتمع الجزا
عمى توفير ألحاجيات المدية وعمى التأديب دون الرعاية ،فألب يعتبر سند األم في التنشئة 
وال تستطيع وحدىا تعويض أبنائيا النقص الذي ينشأ عن تغييبو الن كل منيما لو دور 

جنسي، فمنو في تنشئة أبنائو عممية التصنيف الالمنوط بو ، ولعل أىم ما يقوم بو األب 
ويقوم  اإلناثيتعمم ألصغر أنماط السموك االجتماعي الذي يميز الذكور في المجتمع عن 

األب أيضا بإعالة أوالده وقضاء حاجاتيم االقتصادية ويعتبر المجتمع ىذه الناحية من 
تقاس  الرشيدة ال فاألبوةلدرجة أنيا طغت عمى واجباتو األخرى وعميو  األبأىم الواجبات 

المادية فحسب،و إنما تقاس بما يوفره من رعاية  أالزم لقضاء حاجاتيم توفير المالعمى ب
 .واىتمام وعطف منذ صغر سنيم إلى كبرىم 

األب واألم لبنتين أساسيتين في بنيان األسرة وغياب أحدىم سوف يحدث شرخا  إن
وتصدعا في البنيان، وخاصا من حيث االنعكاسات التي تحدثيا عمى المستوى النفسي 

أما فيما يخص العالقة بين الوالدين فميما شأن خاص أىمية كبرى واالجتماعي لؤلطفال 
جتماعي، فكمما كانت العالقة بين الوالدين عالقة في بناء ذات الطفل ونموه النفسي واال

أساسيا المحبة والتفاىم،فيتأثر بيا الطفل تأثيرا ايجابيا فتحدث لو السرور واالستقرار وقد 
 2تكون عالقة أساسيا النفور وسوء التفاىم فيتأثر سمبيا.

ما االنسجام في العالقة األخوية وعدم تفضيل طفل عن أخر و  إن :دور اإلخوة 5-3
"أن األخ األصغر أدلرنمو الطفل نموا نفسيا سميما ويرى  إلىوغيره يؤدي ينشأ من أنانية 

يشعر بالنقص نحو أخيو األكبر، مما يضطره بتعويض النقص بإظيار التفوق عمى من 
                                         

.17،ص1998، اإلسكندريةزىور كامل أحمد وأنسي محمد احمد قاسم، أطفال بال أسر، مركز الكتاب   1  
.18نفس المرجع ، ص  2  
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ترتيب الطفل بين إخوتو ىو في أن فيريمن نيكومبي و  مورفييكبره من إخوة وأخوات أما 
مؤثرا في شخصية الطفل النامية وأن ما يؤثر فييا ىو اختالف حد ذاتو ليس عامال 

،إذا كان اآلباء يعاممون أبنائيم بعدل دون معاممة الوالدين وتفريقيم في معاممة األبناء
اآلباء يعاممون  أبنائيم  كان إذاأما  تفرقة،ينعكس ذلك عمى األبناء وتتصف عالقتيم بالود

ات األبناء التي نجد فييا قدرا من المنافسة والغيرة معاممة غير عادلة،أثر ذلك عمى عالق
وىذا كمو يشكل خطرا عمى نمو الطفل العاطفي واالجتماعي، إذ سيعاني من القمق 
والخوف باستمرار أو يشعر بالغيرة والحسد في عالقاتو االجتماعية مع الرفاق ومع 

، قد يخمق من الولد تميز الوالدين لالبن األكبر دون وجو حق إنالمدرسين إضافة إلى 
 1إنسانا أنانيا وعدوانيا ويجعل البنت أكثر خضوعا وسمبية وتقبال لالستغالل.

 
 خالصة:

تعتبر األسرة أولى مؤسسات  التنشئة االجتماعية ذات األىمية الكبرى ففييا نبدأ حياتنا 
واحد وىو األولى ونتعود عمييا، فرغم تنوعيا واختالف تكوينيا االجتماعي إال أن ىدفيا 

المحافظة عمى النوع اإلنساني وتوجيو األبناء الوجية االجتماعية والتربوية وأخالقية ودينية 
 وغيرىا من الوظائف بما تتمتع بو من خصائص وأىمية كبيرة.

                                         
.60،ص2000،عمان ، 1والمجتمع، دار الصفاء لنشر والتوزيع. ط واألسرةحنان عبد الحميد العناني، الطفل   1 
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 تمهيد:

التربوية ولقد  األنظمةشيادتيا مختمف  التيالتوجيو من التعميمات التربوية الحديثة  يعتبر
ظيوره لم يكن وليد  إنأخذت الكثير من اىتمام المنظرين والسيما في مجال التربية، حيث 

 الصدفة بل كان مرتبطا بمجموعة من العوامل.
واألسس التي يقوم عمييا وسنعرض في ىذا الفصل مفيوم التوجيو، وبعدىا نعرض أىدافو 

 وأخيرا ميادينو.

 مفهوم التوجيه: -1

بين الفرد بما لو من خصائص مميزة التوجيو بأنو"العممية التي تيتم بالتوفيق  مايرزيعرف 
من ناحية والفرص الدراسية المختمفة والمطالب المتباينة من ناحية أخرى والتي تيتم أيضا 

عمى أن  بركات وزيدان. ويرى كل من "الفرد والتربيةبتوفير المجال الذي يؤدي إلى نمو 
التوجيو"مجموعة من الخدمات التي تيدف إلى مساعدة الفرد عمى أن يفيم نفسو 

من قدرات وميارات واستعدادات وميولو وأن يشتغل ومشاكمو،وأن يشتغل بإمكانياتو الذاتية 
مكانيات بيئتو فيحدد أىدافا تتفق مع إمكانياتو من ناحية، مكانية ىذه البيئة التي تحقق وا  وا 

لو ذلك إلى أن يصل إلى التكيف مع نفسو وبيئتو فيبمغ أقصى ما يمكن بموغو من النمو 
ويقصد بالتوجيو كذلك"مجموعة الخدمات التربوية والنفسية  1."والتكامل في شخصيتو

وقدراتو العقمية ليتمكن من التخطيط لمستقبل حياتو وفقا إلمكانياتو تقدم لمفرد  التيوالمينية 
والجسمية وميولو بأسموب يشبع حاجاتو ويحقق تصوره لذاتو ويتضمن التوجيو بيذا المعنى 
ميادين متعددة كالتعميم والحياة األسرية والشخصية والمينية، كما يشمل أيضا عمى 
خدمات متعددة كتقديم المعمومات أو الخدمات اإلرشادية والتوافق الميني، وقد يكون 

الحاضر والمستقبل  إلىباشر، فرديا أو جماعيا، وىو عادة ييدف مباشرا وغير م التوجيو
  2"مستفيدا من الماضي وخبراتو.

                                         
.،،،ص12،1،،العممية لمنشر والتوزيع، عمان، ط االتربوي، دار ياف واإلرشادعبد اهلل الطراونة، مبادئ التوجيو   1  
لنشر والتوزيع، عمان  لثقافة االنفسي، دار  واإلرشادجودة عبد اليادي وسعيد حسني العزة، مبادئ التوجيو  

. 1،،ص1221،،،ط 2  
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كذلك بأنو"مساعدة الطالب في اختيار نوع الدراسة ومساعدتو عمى التكيف  ويعرف
األكاديمي من خالل نجاحو وتقدمو في الدراسة ويعتبر التوجيو التربوي خطوة أولى من 

  ."خطوات التوجيو الميني
المجيود المقصود الذي يبدل في سبيل نمو الفرد من  "التوجيو التربوي ىوأن  ربريو ويرى
مكن أن يوضع تحت التوجيو ة العقمية،وأن كل ما يرتبط بالتدريس أو التعميم يالناحي
"التربوي  

وضع أساس عممي لتصنيف طمبة المدارس الثانوي من وضع "بأنو كيمي كما يعرفو 
بمقتضاه تحديد احتمال نجاح الطالب في الدراسة من الدراسات أو  األساس الذي يمكن
تدرس لو".فالتوجيو التربوي ىو مساعدة التمميذ من اختيار نوع  التيمقرر من مقررات 

 ميولو واستعداداتو لتحقيق نجاحو في الدراسة. تالءم التيالدراسة 
العممية الفنية المنظمة التي تيدف إلى مساعدة الفرد عمى  "بأنو مصطفى زيدانويعرف 

ي تؤدي إلى تحقيق الحل اختيار الحل المالئم لممشكمة التي يعني منيا ووضع الخطط الت
 ."والتكيف وفقا لموضع الجديد

مساعدة التمميذ في اختيار والتحضير ليجد نفسو في  "بأنو صبحي عبد المطيفويعرف 
 1."تصاص المناسب مع شخصيتو وقابميتواالخ

 أهداف التوجيه الجامعي: -2
عممية التوجيو الجامعي من األىمية بما كان ليا من أثار عمى مستقبل الطالب ذلك  تعتبر

إلحباط أن التحاق المتعمم بنوع من التعميم ال يتوقف مع ميولو قد تنجر عنو حالة من ا
وىذا  ية التعمم ويوصل لإلىدار التربوي،مما يقمل من فعال النفسي مصحوبة بعدم الرضا،

خاصة في السنة األولى.لذا يجب أن يتم ،ي المجال الجامعيما نالحظو كممارسين ف
مممحة ومتطمبات مختمف فروع التعميم عموما يمكن التوجيو بالتوافق بين رغبات التمميذ 

حصر األىداف الكبرى لمتوجيو ىو تمكين المتعمم من تحقيق طموحاتو وتوجيو حياتو 
 بنفسو سواء في المجال الدراسي أو الميني

                                         

.33، ص1،12،1والتوزيع، عمان، طالشروق لنشر اليواري، التوجيو التربوي والميني، دار  ولميناءأحمد أبو أسعد   1  
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ى يحدث وافق بمعنى تناول السموك الفردي واالجتماعي بالتغيير والتعديل حتتحقيق الت-
تحسين العممية التربوية وذلك بتشجيع الرغبة في التحصيل  التوازن بين الفرد وبيئتو،

 1.لتحقيق أكبر درجة من النجاح
 4يمي بماوالعموم يمكن القول أن أىم أىداف التوجيو كذلك تتمثل 

رشاده في جميع النواحي النفسية واألخالقية واالجتماعية والتربوية  توجيو - الطالب وا 
 والمينية كي يصبح عضوا صالحا في بناء المجتمع وليحيا حياة مطمئنة راضية.

بحث المشكالت التي يواجييا الطالب سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو تربوية   -
 الصحة النفسية. والعمل عمى إيجاد حمول مناسبة، وتوفير لو

العمل عمى توثيق الروابط والتعاون بين البيت والمدرسة لكي يصبح كال منيما مكمال  -
 لتييئة الجو المشجع لمطالب لكي يواصل دراستو. لألخروامتدادا 

العمل عمى اكتشاف مواىب وقدرات وميول الطالب المتفوقين أو غير المتفوقين عمى  -
استثمار تمك المواىب والقدرات والميول فيما يعود بالنفع حد سواء والعمل عمى توجيو و 

 عمى الطالب خاصة والمجتمع بشكل عام.
مساعدة الطالب عمى اختيار نوع الدراسة والمينة التي تتناسب مع مواىبيم وقدراتيم  -

تبصيرىم بفرص التعميمية والمينية المتوفرة لتزويدىم ،وكذلك وميوليم واحتياجات المجتمع
ومات وشروط القبول الخاصة بيا حتى يكونوا قادرين عمى تحديد مستقبميم آخذين بالمعم

  2.بعين االعتبار اشتراك أولياء أمورىم في اتخاذ مثل ىذه القرارات
 أسس التوجيه: -3
4 يقوم األساس االجتماعي لمتوجيو المدرسي) التربوي( عمى األساس االجتماعي ،-3

رابط بين المجتمع والبرامج التوجيو حيث اقتضى تزايد التعقيد في التنظيم االجتماعي 
فقد اتضحا بما فيو الكفاية مدى ارتباط الوثيق بين  المدرسي بصفة عامة،إعادة التقسيم 

اية ال تخرج عن إطار إنتاج أجيال تعيش المدرسة والبيئة لتحقيق غاية مشتركة ىذه الغ
 توافقا اجتماعيا. 

                                         
راجية بن عمي، دراسة تحميمية لعممية التوجيو في الجزائر،باتنة ، الجزائر، ب سنة.  1  
.1،_1،عبد اهلل طراونة، نفس المرجع، ص ص   2
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فالمدرسة من خالل مختمف العمميات التربوية التي تجرى ليا الممارسة من قبل مختمف 
ويرث  التربوي تيدف إلى إعداد المجتمع، الفاعمين التربويين بيا بما فييم مستشار التوجيو

النمو السكاني الحاصل في العالم وكذا النظام لممجتمع القائم في ممارستو وطقوسو ىو أّن 
التكنولوجي الحاصل والثورة الحاصمة عمى مستوى االتصال جعل من ىذا المجتمع 
مجتمع جد معقد ىذا الذي يضطر ىذا المجتمع إلى توزيع معين لألفراد عمى مختمف 

ىذا أنواعو مما يتطمب أىمية الممارسة التطبيقية لمفرد في مجال مكان عممو من 
وىذا بدوره يقتضي معرفة باألفراد والجماعات وخصائصيا االجتماعية والنفسية  المجتمع،

فالتوجيو التربوي لما كان يعتبر لتوجيييا التوجيو التي ينتظر منيا ممارسة ناجحة و فعالة.
محددا لرغبات األفراد ورغبات المجتمع يمعب دورا معدال وتوفيقيا من ما يريده الفرد ولما 

ده المجتمع أي بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع فيل يكبح نجاح الفرد ليستجيب يري
وفضال عن ذلك كيف لو أن يضبط سرعة أنو يكبح المجتمع ليستجيب الفرد،المجتمع أم 

في زيادة الحاجيات الفردية كما ونوعا مع السرعة التي تتبدل بيا وتتغير حاجيات  التغيير
 المجتمع.

الواضح أن ىذه العممية التوفيقية والتعديمية إنما تحاول القيام بميمة صعبة غير أنو من 
وخطيرة لمغاية ألنيا تنطمق من فيم الفرد لتقف عمى ما يحتاجو المجتمع الذي غالبا ما 
يبتسم بإعادة اإلنتاج. فالتوجيو في ىذا الخصم ىو ذلك التركيب الحارق كمثال عن 

عية وبين منطق القرارات الخاصة ومن ىنا تبرز الخاصية االرتباط فإن المحددات االجتما
إضافة إلى كون التوجيو مرتبط بأساس  االجتماعية لمتوجيو واألىمية السوسيولوجية لو

اجتماعي يتمثل في مضمونو االجتماعي وىو التحضير المسبق لعممية التقسيم 
 1االجتماعي لمعمل.

و المكانات  بشكل عممي من خالل مراعاة  4 إّن توزيع األدواراألساس االقتصادي 2ـــ3
المؤىالت الفردية لمفرد وكذا الحاجات المجتمع الذي ينتمي إليو ال ينعكس عمى الفرد فقط 
نما ينعكس عمى المجتمع ككل، ولعل أبرز دليل عمى ذلك ىو ما يعود عمى ىذا الفرد  وا 

وفي ىذا السياق  نفسو كالدخل الفردي وعمى المجتمع ككل كالدخل القومي)اجتماعي(
                                         

دوان المطبوعات الجامعية،  نقدية لواقع التوجيو المدرسي_ محاكاةتوفيق زروقي، النظام التربوي في الجزائر _ 
.31،ص1222الجزائر، 1  
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طوقان بإضافة إلى أن العامل االقتصادي يجب أن يحتل مركزا  "مصطفى عزتيقول 
يعني ىنا أن المدارس في لعالم العربي تعتبر كأماكن إلعداد  "أساسيا في القطاع التعميمي

الطالب عمى أكمل وجو ميني واختصاصي لالنضمام إلى العممية االقتصادية 
 .واالجتماعية 

موقعة الفرد في العممية ثم كان لعممية اإلعداد التربوية التعميمية مكانة ىامة في  ومن
وىذا بطبيعة الحال ال يأتي عن طريق التمقائية في ىذه العممية إنما عن طريق  ، اإلنتاجي

اكتشاف ىذا الفرد لقدراتو الكامنة وتنمية ميولو ومواىبو وتشكيميا وفق حاجات السوق، 
 التوجيو المدرسي.وىذه ىي وظيفة 

جانبا ىاما في ىذه العممية يتعمق أساسا بالتنمية البشرية ألنو من شأن  نتجومن ىنا نست
الوقوف عمى ىذه العممية بصرامة باحترام المقاييس المطموبة في ىذه العممية تحقيق مرد 
ودية أكبر في مخرجات نظمنا العممية وليس كما ىو واقع اليوم من حيث الفعالية 

رجات النظام التربوي وال من حيث ربط أنماط التكوين بالحاجات االجتماعية المطموبة ومخ
وىذا ما يتعارض تماما ونمط  ،شيادات لمبطالةمما ترتب عنو منح جامعتنا ومدارسنا ل

السياسة االقتصادية المعتمدة من طرف الدولة والمتمثمة في اقتصاد السوق و لما كانت 
تخصصة في اإلنتاج المادي) السمعي( معنية بصفة مباشرة بيذا المؤسسات اإلنتاجية الم

النمط وأول انعكاسات تبنيو كسياسة إستراتيجية بعد النيج االشتراكي االجتماعي أول ما 
ظيرت عمى مستوى ىذه المؤسسات ولما كانت البناء االجتماعي يفرض ارتباط 

نأى عن ىذه االنعكاسات ومن بالمؤسسات التكوينية فإنيا ليست بم المؤسسات اإلنتاجية
ثمة باتت من األولى ليذه المؤسسات مراعاة السياسة اإلنتاجية الجديدة القائمة عمى 
اإلنتاج التنافسي، مما يتطمب انتياج سياسة جديدة ومالئمة بالنسبة المؤسسات اإلنتاجية 

غييرا جذريا في التكوينية بعد أن كانت تتبنى سياسة الكم في تخريج المتكونين وىذا يعتبر ت
 1.سياسة التكوين

 الذي ابن خمدون4 ال أجد ىنا أحسن ما أنطمق منو إال ما قالو األساس النفسي 3-3
فيمن حصمت لو ممكة "بو ليذا المفيوم فقال في مقدمتو في الفصل الثاني والعشرون انت

                                         
33نفس المرجع، ص  1  
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الخياطة في الصناعة فقل أن يجد بعد ممكة أخرى ومثال ذلك الخياط إذا أجاد ممكة 
وأحكميا ورسخت في نفسو نجد من بعدىا ممكة التجارة أو البناء إال أن تكون األولى لم 

لم ترسخ صبغتيا والسبب في ذلك أن الممكات صفات النفس وألوان فال  تستحكم بعد
أنو من خالل ىذا القول يتعين لنا أن ابن خمدون كان قد الحظ أن عدم  إذ "تزدحم دفعة

نما يكون في الحرفة الواحدة فقط دون غيرىا  إمكانية الحذق في عدة حرف مرة واحدة وا 
من الحرف واالستثناء الوحيد في إمكانية ممارسة حرفة ثانية غير األولى يحدث بسبب 
عدم حصول التمكن من ىذه الحرفة األولى مما يجعل الفرد قابال ألن يبمغ درجة كبيرة من 

 ،األولىعدما فشل في ذلك بالنسبة لمصنعة التمكن في الحرفة أو الصنعة الثانية ب
نما يطرح عمى  وبالقياس فإن ىذا ال الصعيد يطرح عمى مستوى التوجيو الميني فقط وا 

ار التخصصات التعميمية المفضمة إلى تخصصات مينية الدراسي لما أصبح أمر اختي
يجعل  عمى تعميم عام معينة. حيث كانت التربية والتعميم في عصر ابن خمدون تقتصر

فكان عمى طالب العمم آنذاك دراسة والفمك.  والرياضياتالدور الميني والشريعة والفمسفة 
جميع ىذه المواد دون أن يختار إحداىا خالل مرحمة ما مثمما ىو عميو الحال اليوم حيث 
أصبح كل تمميذ يختار بعد اجتياز االمتحان شعبة من الشعب الدراسية ثم يختار بعدىا 

بعد اجتياز السنة األولى من التعميم الثانوي أحد التخصصات التي تتفرع من مرة ثانية 
الجذع المشترك الذي زاوال بو الدراسة إذ يكمل دراستو الثانوية ضمن ىذا التخصص أو 

حضير لشيادة البكالوريا التي تفضي بو إذا تحصل عمييا بااللتحاق بالجامعة تالذلك مع 
ع التوجو إلى التكوين موازي يعرف بالتكوين الميني أو أما إذا لم يتحصل عمييا يستطي

االندماج في سوق العمل لكن ىذا كمو يتطمب معرفة لميل التمميذ ورغيتو في ذلك إنو عند 
وجود الرغبة أو الميل في تخصص أو مينة معينة يستطيع ىذا الفرد تحقيق ذاتو وىو 

ة متكيفة وعمى ىذا األساس مطمب كل فرد ذلك أن تحقيق الذات يجعل من الفرد شخصي
حب دراسة الميول والرغبات بالنسبة لمتمميذ في صفوفو األولى من التعميم الثانوي حتى 

 1.يييئوا إلى مينة معينة يستطيعون اإلجادة والتنافس فييا
 

                                         
.12نفس المرجع ، ص  1  
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 ميادين التوجيه:-4
إلى تكثيف الجيود الرامية إلى تنمية  ييدف :واألخالقيالتوجيه واإلرشاد الديني  4-1

القيم والمبادئ اإلسالمية لدى الطالب واستثمار الوسائل والطرق العممية المناسبة لتوظيف 
وتأصيل تمك المبادئ واألخالق اإلسالمية وترجمتيا إلى ممارسات سموكية تظير في 

 جميع تصرفات الطالب 
ة الطالب ورسم وتحديد خططو وبرامجو 4ييدف إلى مساعدالتوجيه واإلرشاد النفسي 4-2

ىدافو التربوية والتعميمية التي تتناسب مع إمكانيات واستعداداتو وقدراتو واىتماماتو وأ
الدراسي و بطء  وطموحاتو والتعامل مع المشكالت الدراسية التي قد تعترضو مثل التأخر

ة والرعاية التربوية بحيث يسعى المرشد إلى تقديم الخدمات المناسب التعميم وصعوباتو،
 الجيدة لمطالب.

4 ييتم ىذا الميدان بالنمو والتنشئة االجتماعية السميمة التوجيه واإلرشاد االجتماعي 4-3
لمطالب وعالقاتو بالمجتمع ومساعدتو عمى تحقيق التوافق مع نفسو ومع اآلخرين في 

 األسرة والمدرسة والبيئة االجتماعية.
لمطالب وخصوصا  4 ييدف إلى تقديم المساعدة النفسيةالنفسيالتوجيه واإلرشاد  4-4

من خالل الرعاية النفسية المباشرة والتي ترتكز عمى شخصية  الخاصة، ذوي االحتياجات
الطالب وقدراتو واستعداداتو وميولو وتبصيره بمرحمة النمو التي يمر بيا ومتطمباتيا النفسية 

 غمب عمى حل مشكالتو.والجسمية واالجتماعية ومساعدتو عمى الت
ييدف إلى توعية وتبصير الطالب ووقايتيم من الوقوع  4التوجيه واإلرشاد الوقائي 4-5

تترتب عمى بعض في بعض المشاكل سواء كانت صحية أو نفسية أو اجتماعية والتي قد 
والعمل عمى إزالة أسبابيا وتدريب الطالب وتنمية قناعتو الذاتية  الممارسات السمبية،

 والحفاظ عمى مقوماتو الدينية والخمقية والشخصية.
4 ىو عممية مساعدة الطالب عمى اختيار التوجيه واإلرشاد التعميمي والمهني 4-6

بطموحاتو وقدراتو وموازنتيا  المجال العممي والعممي الذي يتناسب مع طاقاتو واستعداداتو
ييدف إلى تحقيق التكيف التربوي لمطالب وتبصير 1أىداف وواقعية.ورغباتو لتحقيق 

                                         
.11عبد اهلل الطراونة ، نفس المرجع ، ص   1  
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الطالب لمفرص التعميمية والمينية المتاحة واحتياج المجتمع في ضوء خطط التنمية التي 
تصنعيا الدولة وتكوين اتجاىات ايجابية نحو بعض المين واألعمال وأثارت اىتماماتيم 

العممية والتقنية والفنية ومساعدتيم عمى تحقيق أعمى درجات التوافق النفسي بالمجاالت 
 والتربوي مع بيئاتيم ومجالتيم التعميمية والعممية التي يمتحقون بيا.

 : خالصة
من المؤكد أن التربية ىي الوسيمة الوحيدة لتحقيق قيم المجتمع وأن توجيو في التربية  باتت

بل ىي في ، يعتبر وسيمة لتحقيق نمو الطفل وتكامل شخصيتو إلى أقصى درجة ممكنة
اإليمان بأن محل الحقيقة تسر عمى إتاحة فرص التعميم لممجتمع، وىذا ما يؤدي إلى 

                     لو الظروف المالئمة. تييأتما  التمميذ يمكنو أن يتعمم أذا
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 تمهيد

ىذه الدراسة حيث تطرقنا إلى اعتمدنيا في يتناول ىذا الفصل الخطوات اإلجرائية التي 
ثم قدمنا وصفا كميا لمجتمع الدراسة وعينة  وكذلك المنيج المستعمل الدراسة االستطالعية،

ثم عرض المراحل التي مر بيا دليل لبحث مع توضيح طريقة اختيارىا وتحديد حجميا، ا
  ة لتقنية.   المقابمة من استخراج الصورة األولية إلى تعديميا وصوال إلى الصورة الجاىز 

 ةاالستطالعي الدراسة-1
عمى طمبة -خروبة-ملقد تمت الدراسة االستطالعية بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغان

فيفري  21إلى  60 تصادية والتسيير، خالل الفترة الممتدة منكمية العموم التجارية واالق
الذي احتوى عمى خمسة  األوليوفي ىذه الفترة قمنا بتصميم دليل المقابمة  ،  1622

 :محاور وىي

الجنس، السن، المستوى  :تضمن البيانات التاليةتالبيانات الشخصية  :محور األولال -
 .الجامعي، شعبة البكالوريا

ضمن تسعة فقرات أىميا ىل تكيفية توجيو األسرة لطالب الجامعي وت :المحور الثاني- 
 استشرت أسرتك في اختيار التخصص الجامعي؟

المستوى التعميمي لألسرة في اختيار التخصص الجامعي لألبناء  تأثير :المحور الثالث- 
 ؟احتوى عمى أربعة فقرات أىميا ما ىو المستوى التعميمي لألبوين

 ،في اختيار التخصص الجامعي لألبناء وتأثيرهالمستوى المادي لألسرة  :المحور الرابع- 
 وى الدخل المادي لألسرة؟ما ىو مست احتوى عمى أربعة فقرات أىميا

نجاعة التوجيو تضمن ستة فقرات أىميا إذا تم توجييك من طرف  :المحور الخامس-
 ( 2رقم  )انظر الممحقالوالدين ىل كان التخصص ناجح؟ 

وتعتبر ىذه ىذه األسئمة كأىم الفقرات كونيا تتناسب مع متغيرات الدراسة  صياغة تم 
بعد و  .لتحكيميا وبعدىا تم عرضيا عمى خمسة أساتذةالصورة األولية لدليل المقابمة 

مقابالت مع الطالب قدر عددىم ،حيث أجرينا ال المميدان قصد تجريبي انزلنا بيالتعديل، 
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جل التعرف إذا كانت أسئمة المقابمة مطابقة لموضوع البحث وكذلك أخمسة مبحوثين من ب
جل أإذا كان ىناك تجاوب من طرف المبحوثين مع األسئمة أو التيرب منيا وأيضا من 

 .أم التتكرر  معرفة من خالل أجوبتيم  إذا كانت األسئمة

 منهج الدراسة-2
وىادفة فذلك يقتضي منو إتباع لكي يستطيع أي باحث دراسة مشكمة بحث بطريقة عممية 

خطوات عممية، وذلك بتجديد نوع الطريقة التي سيتبعيا في مواجية مشكمة موضوع 
يسمى في العموم  االجتماعية بمنيج البحث الذي يدل عمى األسموب أو  ما الدراسة وىو

ف ويعر  1الطريقة الواقعية التي يستعين بيا الباحث لمواجية مشكالت بحثو في أي دراسة.
 .2أيضا بأنو"مجموعة العمميات والخطوات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيق بحثو"

 عة بحثنا فقد اخترنا المنيج الوصفي باعتباره المنيج المناسب والمالئم لدراستنا،ينظرا لطب
 نوعية أوحدث معين بطريقة كمية  أو"رصد ومتابعة دقيقة لظاىرة بأنو األخيرويعرف ىذا 

من حيث  الحدث أوعدة فترات من اجل التعرف عمى الظاىرة  أوفي فترة زمنية معينة 
نتائج وتعميمات تساعد عمى فيم الواقع  إلىالمعنى والمضمون والوصول 

التحميل المرتكز عمى معمومات كافية  أساليب"أسموب من  بأنوويعرف أيضا 3وتطويره،
ات زمنية معمومة وذلك من اجل الحصول فتر  أوودقيقة من ظاىرة محددة من خالل فترة 

 4عمى نتائج عممية ثم تفسيرىا مع المعطيات الفعمية لمظاىرة.
المنيج الوصفي ىو جمع الحقائق والبيانات المتمحورة حول البيانات  اليدف من استخدام

 الشخصية وبعض اآلراء لممبحوثين اتجاه تخصصيم الجامعي. 

 
                                                           

.98،ص2821،مصر،2البحث االجتماعي،مكتبة نيضة الشرق،ط ، أسسعبد الوىاب إبراىيم 1  

ديوان المطبوعات االجتماعية،زروالي،تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم رشيد 
.270،ص1662،قسنطينة،9الجامعية،ط 2

  

البحث العممي،دار صفاء لمنشر  وأساليبربجي مصطفى عميان،عثمان محمد غنيم،مناىج 
.39،ص1666وتوزيع،عمان، 3  
،دار وائل لمنشر -القواعد والمراحل والتطبيقات–،منيجية البحث العممي وآخرونمحمد بيدان 
.30،ص2888،األردنوالتوزيع، 4  
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 مجتمع البحث-3
، البحث"جميع المشاىدات موضوع البحث أو كافة مفردات مجتمع الدراسةنقصد بمجتمع 

 .1يمثل مجتمع البحث جميع األفراد واألشخاص الذين يكونون موضوع البحث" إذ
ىو طمبة كمية العموم االقتصادية والتجارية  و دراستنا فيو إلجراء قمنا باختيار مجتمع بحثنا

قسم  :وىي موزعين عمى األقسام الثالث وطالبةطالب  9991تحتوي  التي وعموم التسيير
العموم التجارية بمختمف مستوياتيم  ، قسم العموم االقتصادية وقسمالعموم المالية والمحاسبة
  .بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم خروبةالدراسية وتخصصاتيم 

 عينة البحث-4
يتصل بمجموعة من المبحوثين لطرح مجموعة  أندراسة عميو  الباحث بأيعندما يقوم 

اخذ العينة من المجتمع  إلىوبالتالي عميو المجوء  إجاباتلمحصول عمى  األسئمةمن 
 األصمي

 -العينة العشوائية الطبقية- أسموبطالب وطالبة تم اختيارىم ب 27اخترنا عينة قدرىا 
لمجموعة من  تبعا طبقات إلىقمنا بتقسيم المجتمع  ، حيثتناسب موضوع الدراسة كونيا

 ونوع التخصص.الخصائص التي تميزه كالجنس 
"العينة التي يمنح فييا الباحث الفرصة لكل أفراد مجتمع الطبقية عمى أنيا  تعرف العينة

 2البحث المتواجدة في العينة ويكون فييا االختيار العشوائي".
والتي تتباين مفرداتيا وفقا متجانسة اليستخدم ىذا النوع من العينات في المجتمعات غير 

نوع التخصص  الجنس، مثل المستوى التعميمي لمفردات مجتمع الدراسة، لخواص معينة،
طبقات وفقا ليذه الخواص وعادة تتجانس مفردات  إلىويمكن تقسيم مجتمع الدراسة 

 الطبقة.

 
 
 
 

                                                           

.236،ص1668،دار الفكر،الجزائر،وأساليبوالعممي مفيومو وأدواتو  البحث،آخرونذوقان عبيدات و  1  
.282دار مدني لمطباعة والنشر والتوزيع،ب س،صعمم االجتماع، ، مصطمحاتفاروق مدارسي 2  
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 :وصف عينة الدراسة4-2

 (: يبين المبحوثين حسب الجنس.2الجدول رقم )
 النسبة المؤوية التكرار الجنس
 %37,60 2 ذكور
 %11,83 8 إناث

 %266 27 المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .متغير الجنس ( : توزيع العينة حسب11)مشكل رق
 :التعميق

تضمنت عينة البحث كال الجنسين، ( 2( والشكل )2من خالل معطيات الجدول رقم )
بنسبة  8بينما بمغ عدد اإلناث  %37,60أفراد بنسبة  2حيث بمغ عدد الذكور:

وىي أكبر من نسبة الذكور بقميل،وىذا التفاوت بين النسبيتين ىو نفسو في  ،11,83%
مما يؤكد تمثيل  مجتمع الدراسة حيث أن عدد الطمبة اإلناث أكثر من عدد الطمبة الذكور،

  عينة البحث لمجتمع الدراسة من حيث الجنس.
 
 
 

47.06% 

52.94% 

 ذكور

 إناث
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 ع المبحثين حسب السن.(: يوضح توزي1الجدول رقم )
 النسبة المؤوية التكرار السن
28 1 22,70% 
16 1 22,70% 
12 1 22.70% 
19 9 27,01% 
13 0 91,18% 
11 1 22,70% 

 %266 27 المجموع

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( : توزيع العينة حسب متغير السن12شكل رقم )

 :التعميق

: نالحظ اختالف أعمار (61شكل رقم )ال و (1من خالل معطيات الجدول رقم ) 
نسبة ب األكثر تكرارا سنة 13سن  كان أينسنة  11إلى 28المبحوثين حيث تراوح من 

، أما متوسط السن لعينة  %27,07سنة نسبة  19ي حين مثل سن ف ،% 18، 91
 سنة  11قد بمغ البحث ف

0

1

2

3

4

5

6

7

 سنة 25      سنة 24      سنة 23      سنة 22      سنة 21      سنة 20      سنة 19     
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 (: يبين توزيع المبحوثين حسب شعبة البكالوريا.9ـــ الجدول رقم )

 النسبة المؤوية التكرار لوريااشعبة البك
 %22,70 1 عموم تجريبية 
 %1,22 2 تقني رياضي 
 %21,91 23 تسير واقتصاد

 %266 27 المجموع
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 ( توزيع العينة حسب شعبة البكالوريا3):الشكل رقم

 :التعميق
مثمت  : نالحظ أن نسبة تسير واقتصاد(9والشكل رقم ) (9من خالل نتائج الجدول رقم )

 تمييا  %22,70 % في حين مثمت عموم تجريبية نسبة21,91قدرت ب النسبة األكبر
 %.1,22شعبة تقني رياضي بنسبة 

 
 
 
 

11.76% 
5.88% 

82.35% 

 تسير واقتصاد تقني رياضي  علوم تجريبية 
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 (: يوضح توزيع المبحوثين حسب السنة الدراسية الحالية لطالب.3ــ الجدول رقم )
 النسبة المؤوية التكرار السنة الحالية 

 %22,70 1 ة األولى ليسانس نالس
 %22,70 1 السنة الثانية ليسانس
 %91,18 0 السنة الثانية ليسانس
 %27,01 9 السنة األولى ماستر
 %19,19 3 السنة الثانية ماستر

 %266 27 المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توزيع العينة حسب السنة الدراسية:(4)لشكل رقما

 :التعميق
% مثمت الطالب الذين 91,18: أن نسبة (3)والشكل رقم(3من خالل نتائج الجدول رقم)

% مثمت السنة الثانية ماستر في 19,19يدرسون في السنة الثالثة ليسانس تمييا بنسبة 
% السنة أولى ماستر بينما تساوت نسبتي السنة أولى والثانية 27,01حين مثمت نسبة 

 % وىذا يبين تنوع عينة البحث من حيث المستوى الدراسي لطمبة.22,70ليسانس بنسبة 
 
 

11.76% 

11.76% 

35.29% 

17.65% 

 النسبة األولى ليسانس  23.53%

 السنة الثانية ليسانس

 السنة الثانية ليسانس

 السنة األولى ماستر

 السنة الثانية ماستر
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 (: يمثل توزيع الطمبة حسب التخصص الحالي.1الجدول رقم )
 النسبة المؤوية التكرار التخصص الحالي

 %27,01 9 محاسبة
 %19,19 3 اقتصاد وتسير مؤسسات

 %22,70 1 اقتصاد نقدي وبنكي 
 %22,70 1 مالية ومحاسبة 

 %1,22 2 تجارة دولية
 %1,22 2 تحميل مالي معمق

 %1,22 2 عموم اقتصادية
 %1,22 2 تسويق خدمات
 1,22 2 عموم التسيير

 1,22 2 مالية البنوك والتأمينات
 266 27 المجموع

 :التعميق
% مثمت تخصص اقتصاد 19,19(: نالحظ أن بنسبة 1من خالل معطيات الجدول رقم)
% مثمت محاسبة في حين مثمت وبنسب متساوية 27,01وتسير مؤسسات تمييا بنسبة 

التخصصات التالية تجارة دولية وتحميل مالي معمق وعموم اقتصادية وتسويق كل من 
 %1,22خدمات وعموم التسيير ومالية البنوك والتأمينات بنسبة 

  :الدراسة أداة-5
وتعتبر المقابمة من أىم الوسائل البحثية لجمع البيانات والمعمومات في الميدان، وتعرف 

موقف مواجية يحاول في الشخص القائم بالمقابمة أن بأنيا "تفاعل لفظي يتم عن طريق 
يستشير معمومات وأراء أو معتقدات شخص أخر أو أشخاص آخرين لمحصول عمى 

 بعض البيانات الموضوعية.
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وىي عممية اجتماعية تحدث بين شخصين البحث أو المقابل الذي يستمم المعمومات 
ى الباحث بعد إجابتو عمى األسئمة ويجمعيا ويصنفيا والمبحوث الذي يعطي المعمومات إل

 .1الموجو إليو من قبل المقابل
ابالت مقال إجراء من الطالب كعينة بحث وتم 27يار ستطالعية قمنا باختبعد الدراسة اال

كذا  و معيم وذلك لتعرف عمى دور األسرة في توجيو األبناء نحو التخصص الجامعي
مدى تأثير العاممين  اختياره لتخصص الجامعي،ومعرفة استشارة الطالب لألسرة قبل عمى

وكذا معرفة نجاعة ىذا التوجيو بالنسبة  التعميمي والمادي في عممية التوجيو لطالب،
قتصادية والتجارية ،وقد تم اختيارىم بطريقة عشوائية من كمية العموم اال لطالب مستقيال
خضع  ي عمى األساتذة المحكمين الذيألولبعد عرض دليل المقابمة ا ، وىذاوعموم التسيير

المحور و  المتمثل في المستوى التعميمي الثالث دمج المحور بعض التغيرات تمثمت في إلى
ضافة المتمثل في المستوى المادي الرابع  السنة متعمقة بالمبحوث وىيبيانات أخرى فيو  وا 

( فبعد دمج 61التخصص الحالي لطالب)أنظر الممحق الحالية لطالب، معدل البكالوريا و
المحورين الثالث و الرابع في محور البيانات أصبح دليل المقابمة النيائي يحتوي عمى أربع 

 :محاور وىي
 مجموعة من األسئمة متعمقة بالمبحوث.البيانات الشخصية  :المحور األول-
إلجابة عن التساؤالت خصص ل كيفية توجيو األسرة لطالب الجامعي :المحور الثاني-

  .بكيفية التوجيو المتعمقة
 خصص لإلجابة عن مدى فعالية توجيو األسرة لمطالبنجاعة التوجيو  :المحور الثالث-

 مستقبال.
 األدوات اإلحصائية المستعممة-6

 التكرارات -
 النسب المئوية -
 المتوسط الحسابي -
 المنوال -

 
                                                           

.137،  ص 1661، األردن، 1محمد حسن، مناىج البحث االجتماعي، دار وائل لنشر وتوزيع، ط إحسان  1
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 :خالصة
كل اإلجراءات إلنجاز ىذه الدراسة وذلك بتطرق في ىذا الفصل بعرض قامت الباحثتان 

واألدوات  أداة الدراسةالت الدراسة، المنيج المستخدم، مجتمع البحث، عينة البحث،المج
 .، اإلحصائية المستعممة

 
 
 



 نتائج الدراسة الفصل الخامس:عرض ومناقشة
 تمهيد

 راسة رض نتائج الدع-1
 عرض نتائج الفرضية الرئيسية   1-1
 عرض نتائج الفرضية األولى 1-2
 عرض نتائج الفرضية الثانية 1-3
 عرض نتائج الفرضية الثالثة 1-4
 مناقشة نتائج الدراسة  -2
 مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية  2-1
 األولىمناقشة نتائج الفرضية 2-2
 الثانية مناقشة نتائج الفرضية2-3
 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 2-4
تواالقتراحا التوصيات-
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 :تمهيد
احتوى ىذا الفصؿ عف النتائج المتعمقة باإلجابة عف تساؤالت الدراسة لتعرؼ عمى مدى 
تحقيؽ فرضيتيا التي تيدؼ إلى إبراز دور الوالديف في توجيو األبناء نحو التخصص 

يث طبقنا أدوات إحصائية باستخداـ التكرارات، النسب المؤوية، المتوسط حالجامعي 
   وتفسير ىذه النتائج وأخيرا تقديـ بعض االقتراحات والتوصيات.ثـ مناقشة الحسابي، المنواؿ، 

 عرض نتائج الدراسة-1
مطالب الجامعي لتختمؼ طرؽ توجيو األسرة   رض نتائج الفرضية الرئيسية:ع1-1

    باختالؼ متغيرات الدراسة.
 الجامعي.التخصص  اختيارالطالب ألسرىـ في  استشارة(:يمثؿ 6الجدوؿ رقـ)

 النسبة المؤوية التكرار  اإلجابةنوع 
 %64,71 11 نعـ
 %35,29 6 ال

 %100 17 المجموع
بنعـ في حيف النسبة  أجابوا %64,71(: يبيف أف بنسبة 6مف خالؿ معطيات الجدوؿ رقـ )

 ب ال. أجابوا %35,29قدرت ب التيالمتبقية 
 عمى الطالب التخصص الجامعي. اقترحيوضح أي فرد مف األسرة (: 7الجدوؿ رقـ )

 النسبة المؤوية التكرار اإلجابةنوع 
 %5,88 5 ال أحد
 %29,41 5 األب
 %5,88 1 األـ

 %5,88 1 معاالوالديف 
 %35,29 6 اإلخوة

 0,00 0 األقارب
 %17,65 3 األصدقاء
 %100 17 المجموع
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اإلخوة وىي أعمى  اقتراحمثمت  %35,29إلى أف نسبة (:7تشير معطيات الجدوؿ رقـ )
مثمت اقتراح األصدقاء في حيف مثمت  %17,65اقتراح اإلباء ثـ %29,41نسبة تمييا بنسبة 

األـ واقتراح األـ واألب معا وعدـ استشارة أحد بنسبة متساوية قدرت  كؿ مف اقتراح
 .%5,88ب
 

 أري.(: يوضح ما إذا كاف اقتراح أفراد األسرة إلحاحا أـ مجرد 8)الجدوؿ رقـ 
 النسبة المؤوية التكرار  اإلجابةنوع 

 %5,88 1 إلحاح
 %94,12 16 رأي

 %100 17 المجموع
(: نالحظ أف اقتراح أفراد األسرة لتخصص الجامعي كانت 8مف خالؿ معطيات الجدوؿ رقـ )

 .%5,88في حيف مثمت اإللحاح عميو بنسبة  %94,12مجرد رأي بنسبة 
 

يوضح ما إذا كاف الذي اقترح التخصص الجامعي عمى الطالب ممما  (:9الجدوؿ رقـ )
 بتخصصات الجامعية المختمفة.

 النسبة المؤوية التكرار  اإلجابةنوع 
 %70,60 12 نعـ
 %29,40 5 ال

 %100 17 المجموع
ممميف بتخصصات الجامعية المختمفة وىي  كانوا %70,60تشير معطيات الجدوؿ أف نسبة 

النسبة المرتفعة أما غير الممميف بتخصصات الجامعية المختمفة قدرت نسبتيـ ب 
29,40%. 
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 الطالب الجامعي. اختياراألسرة مع (: يوضح ما إذا تناسب اقتراح 10ؿ )والجد
 النسبة المؤوية التكرار نوع 
 %70,60 12 نعـ
 %29,40 5 ال

 %100 17 المجموع
تيار خمثمت اختالؼ ا %76,47نالحظ أف نسبة  (:10ف خالؿ معطيات الجدوؿ رقـ )م

توافؽ  %23,50الطالب الجامعي لتخصص الجامعي مع أسرتو في حيف مثمت بنسبة 
 صص الجامعي.يار التخالطالب مع أسرتو في اخت

 
 األسرة لطالب الجامعي. مى أي أساس كاف توجيو(: يوضح ع11الجدوؿ رقـ)

 النسبة المؤوية التكرار اإلجابةنوع 
 %47,06 8 سوؽ العمؿ

 %11,76 2 المواصمة فيو
 %24 4 قرب الجامعة

 %18 3 تقميد
 %100 17 المجموع

مثمت توجيو األسرة عمى  %47,06(:يتضح أف نسبة 11مف خالؿ معطيات الجدوؿ رقـ)
مثمت توجيو األسرة عمى أساس  %24أساس سوؽ العمؿ وىي النسبة المرتفعة تمييا نسبة 

توجيو األسرة عمى  %18قرب الجامعة مف مكاف السكف الطالب في حيف مثمت بنسبة 
مثمت المواصمة في التخصص المدروس  %11,76أساس التقميد أحد أفراد العائمة ثـ نسبة 

 رحمة الثانوية.في الم
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المستوى التعميمي لؤلسرة لو دور في توجيو الطالب  عرض نتائج الفرضية األولى:1-2
 الجامعي
 (: يوضح المستوى التعميمي لؤلب واألـ.13(و)12الجدوؿ )

 النسبة المؤوية التكرار المستوى التعميمي لؤلـ
 %29,41 5 بدوف تعميـ

 %23,53 4 ابتدائي
 %11,76 2 متوسط
 %23,53 4 ثانوي

 %11,76 2ً جامعي
 %100 17 المجموع

مف  %29,41و %17,65نسبة  أف(:يتضح 13(و)12مف خالؿ معطيات الجدوؿ رقـ)
بدوف مستوى )أمي( أما المستوى التعميمي االبتدائي فقد اآلباء و األميات عمى الترتيب 

عند  %23,53و  اآلباءعند  %17,65كانت النسبة متفاوتة إلى حد ما حيث بمغت 
في حيف  %11,53المتوسط ليما بنسبة التعميـ في حيف تساوت نسبة المستوى األميات، 

أما  %23,53ووصمت عند األميات و %41,18نسبة األبمثؿ المستوى الثانوي عند 
 عند اآلباء واألميات. %11,76المستوى الجامعي فقد وصمت بنسبة 

 

 النسبة المؤوية التكرار المستوى التعميمي لؤلب
 %17,65 3 بدوف تعميـ

 %17,65 3 ابتدائي
 %11,76 2 متوسط
 %41,18 7 ثانوي

 %11,76 2 جامعي
 %100 17 المجموع
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:المستوى المادي لؤلسرة لو دور في توجيو الطالب عرض نتائج الفرضية الثانية 1-3
  .الجامعي

 (: يبيف مينة األب 14الجدوؿ رقـ)
 النسبة المؤوية التكرار مينة األب

 11,76 2 موظؼ
 17,65 3 متقاعد
 17,76 2 تاجر
 17,76 2 أستاذ

 11,76 2 حارس
 %5,88 1 شرطي

 %11,76 2 عامؿ يومي
 %5,88 1 ميكانيكي

 %5,88 1 تقني سامي
 %5,88 1 ممرض
 %100 17 المجموع

نالحظ أف أعمى نسبة لآلباء  ،الجدوؿلقد تنوعت الميف واختمفت نسبتيا مف خالؿ معطيات 
وية كؿ مف ثـ تمييا بنسبة متسا  ، تاجر،أستاذ، المتقاعد ضمت كؿ مف %17,65قد بمغت 

أما الشرطي، الميكانيكي، تقني  %11,76بنسبة قدرت ب موظؼ، حارس،و عامؿ يومي
 .%5,88كانت نسبتيـ متساوية قدرت ب سامي،والممرض فقد 

 
 (: يبيف مينة األـ 15الجدوؿ رقـ )

 النسبة المؤوية التكرار  األـمينة 
 %5,88 1 عاممة
 %94,12 16 ماكثة

 %100 17 المجموع
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(: يتضح أف مينة األميات لـ تتنوع حيث كانت معظـ 15مف خالؿ معطيات الجدوؿ رقـ )
 فقد مثمت العامالت %5,88 المتبقيةأما النسبة  %94,12األميات ماكثات قدرت نسبتيـ ب

 
  األسرة(: يوضح مستوى دخؿ 16الجدوؿ رقـ ).

 النسبة المؤوية التكرار الدخؿ المادي لؤلسرة
 %1 17 متوسطة
 %100 17 المجموع

 (: نالحظ أف نسبة دخؿ األسرة ـ16مف خالؿ معطيات الجدوؿ رقـ )
 . %100توسط مثؿ النسبة كميا م
 
 توجد فعالية لؤلسرة في توجيو الطالب الجامعي. :عرض نتائج الفرضية الثالثة1-4

 (: االستمرارية في التخصص لدى الطالب الجامعي.17الجدوؿ رقـ )
 النسبة المؤوية التكرار  اإلجابةنوع 

 %100 17 المواصمة في التخصص
 %0 0 تغيير التخصص

 %100 17 المجموع
استمرارية الطالب في التخصص (:نالحظ أف نسبة 17رقـ)مف خالؿ معطيات الجدوؿ 

 وىي النسبة كميا. %100الجامعي قدرت ب
 

 الطالب عمى التخصص الجامعي. رضي(: يوضح مدى 18الجدوؿ رقـ )
 النسبة المؤوية التكرار اإلجابةنوع 

 %12 2 غير راض
 %6 1 نوع ما
 %82 14 راض

 %100 17 المجموع
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مثمت رضا  %82(: يتضح أف أعمى نسبة قدرت ب 18خالؿ معطيات الجدوؿ رقـ ) فم
فقد مثبت عدـ رضا الطالب عمى التخصص  %12الطالب غمى التخصص الجامعي أما 

 فقد مثبت رضاىـ نوعا ما. %6الجامعي أما بنسبة 
 

 لسنة لطالب.  إعادةيبيف  : (19الجدوؿ رقـ)
 المؤوية النسبة التكرار  اإلجابةنوع 
 %88 15 أكرر السنةلـ 

 %6 1 مرة واحدة
 %6 1 مرتيف

 %100 17 المجموع
 ايعيدو مف الطالب مثمت الذيف لـ  %88(: إلى أف نسبة 19تشير معطيات الجدوؿ رقـ )

 .%6السنة مرة ومرتيف بنسبة قدرت  أعادواوالنسب المتبقية كانت متساوية بيف الذيف  السنة
 

 يبيف النتائج المتحصؿ عمييا لطالب. :(20الجدوؿ رقـ)
 ؤويةمالنسبة ال التكرار اإلجابةنوع 

 %6 1 ضعيؼ
 %53 9 متوسط

 %41 7 جيد
 %100 17 المجموع

مف الطالب كانت نتائجيـ متوسطة  %53نسبة  أف(: إلى 20تشير معطيات الجدوؿ رقـ)
مثمت الطالب الذيف  %6بينما نسبة  %41أما الذيف كانت نتائجيـ جيدة  قدرت بنسبة 

 كانت نتائجيـ ضعيفة.
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 (: يوضح نجاعة التوجيو بالنسبة لطالب21الجدوؿ رقـ )
 

 ؤويةمالنسبة ال التكرار اإلجابةنوع 
 %82 14 عناج

 %18 3 عغير ناج
 %100 17 المجموع

أما  %82(: نالحظ أف نسبة نجاح التخصص قدرت ب21مف خالؿ معطيات الجدوؿ رقـ)
 .%18نسبة عدـ نجاح التخصص قدرت ب 

 
 : يوضح رغبة الطالب في مواصمة الدراسة في التخصص.(22الجدوؿ رقـ)

 النسبة المؤوية التكرار اإلجابةنوع 
 %100 17 المواصمة في التخصص

 %0 0 تغير التخصص
 %100 17 المجموع

مف الطالب يرغبوف في مواصمة  %100( إلى أف نسبة 22تشير معطيات الجدوؿ رقـ )
 التخصص الجامعي.

 
 (: يبيف النصائح المقدمة مف طرؼ الطمبة حوؿ عممية التوجيو. 23الجدوؿ رقـ )

 النسبة المؤوية التكرار اإلجابةنوع 
 %35 6 ال أستشير أحد

 %18 3 األسرةاستشارة 
 %12 2 االطالع عمى التخصصات

 %35 6 الرغبة في التخصص
 %100 17 المجموع
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متساوية مثمت رغبة الطالب في  %35(: إلى أف بنسبة 23)تشير معطيات الجدوؿ رقـ
استشارة  %18التخصص ومثمت عدـ استشارة أحد وىي النسبة األعمى في مثمت نسبة 

 ع عمى التخصصات الجامعية المختمفة.فقد مثمت اإلطال %12الطالب ألفراد األسرة أما 
 :مناقشة نتائج الدراسة-2
 تختمؼ طرؽ توجيو لطالب الجامعي.:مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية2-1

وذلؾ  أىميتو كمما ارتقى الطالب في دراستو خالؿ السنوات الجامعية،إف التوجيو تزداد 
باختياره التخصص األنسب بعد وقوفو أماـ مجموعة كبيرة مف االختيارات وىنا يتضح دور 

ىذا يتوقؼ عمى استشارة األبناء ر التخصص الجامعي و األسرة في مساعدة أبنائيا في اختيا
فراد أسرىـ قبؿ اختيار التخصص الجامعي، مما يجعؿ الطالب أماـ الفرد األكثر تأثيرا في أل

األسرة واألكثر فاعمية الذي يجعؿ ىذا األخير مكمؼ بميمة االقتراح عمى الطالب الجامعي 
اقتراح األخوة وىي النسبة  %35,29بنسبة( الذي أكد 07يتضح مف خالؿ الجدوؿ ) وىذا ما

األكبر وىذا راجع إلى اعتقاد األخوة أنيـ ىـ األكثر دراية بالتخصصات الجامعية المختمفة 
 %17,65( التابع لمفرضية األولى أف نسبة 13و) (12كما ىو مؤكد مف خالؿ الجدوؿ رقـ)

يعكس عدـ إمكانية  واألميات عمى الترتيب بدوف مستوى وىو ما اآلباءمف  %29,47و 
لكف ىذا ال يعني أف الطالب مجبر بأخذ بيذا  األولياء باقتراح التخصص األنسب ألبنائيـ،

 %94,12( أف بنسبة08االقتراح بؿ يبقى اقتراح األخوة مجرد رأي ىذا ما أكده الجدوؿ رقـ )
في الوقت األبناء أصبحوا أكثر نضجا  اآلفأف اقتراحيـ كاف مجرد رأي وليس إلحاحا عميو، 

الحالي وىـ قادروف عمى اختيار التخصص األنسب وىذا ما عبرت عميو النسبة الموجودة في 
ىناؾ اختالؼ بيف اقتراح األسرة و اختيار الطالب،  %76,47( والمقدرة ب10الجدوؿ رقـ)

يكوف توجييـ منطقي وممميف بالتخصصات لكف نجد الذيف وجيوا الطمبة مف أفراد األسرة 
 .%70,60( بنسبة 9لمختمفة وىذا مصرح بيو المبحوثيف خالؿ الجدوؿ رقـ)الجامعية ا

في توجيو الطالب  لو دور المستوى التعميمي لؤلسرة:مناقشة نتائج الفرضية األولى 2-2
 الجامعي.

بالنسبة لتأثير المستوى التعميمي لؤلسرة في اختيار التخصص الجامعي لؤلبناء تسعى األسرة 
دائما جاىدة لمساعدة أفرادىا لبموغ أعمى الدرجات العممية ومف ىذا المنطؽ، فيي تساعد 
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األبناء في اختيار التخصص الجامعي المناسب حتى يقوموا بأدوارىـ عمى أكمؿ وجو داخؿ 
العالية وقد تجمى مف المستويات العممية  التعميمي المستوىىذا ال يعني أف  المجتمع، لكف

فقط  %17,76( قد أكد المبحوثيف أف بنسبة 13)(و12ىذا مف خالؿ معطيات الجدوليف)
يمثموف األولياء الذيف مستواىـ جامعي ويعني ىذا أف المستوى التعميمي لؤلبويف ليس لو 

أسماء و زروقي خيرة" بعنواف  تأثير عمى توجيو األبناء، وىذا ما أكدت عميو دراسة "الطيب
"دور األسرة في توجيو األبناء نحو التخصص الجامعي مف وجية نظر الطمبة" بجامعة 

عامال مؤثرا أف المستوى التعميمي لؤلسرة ليس بالضرورة  2013ورقمة سنة قاصدي مرباح 
 في اختيار التخصص الجامعي لؤلبناء.

المستوى المادي لؤلسرة لو دور في وتوجيو األبناء نحو :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2-3
 التخصص الجامعي.

ومع التطور الحاصؿ في المجتمع أصبحت أكثر انفتاحا وتفيما الختيارات  اآلفاألسرة 
تتعمؽ بمستقبميـ ومف خالؿ  التياألبناء فاألبناء أصبحوا مستقميف مف حيث القرارات 

ميف اآلباء ومف خالؿ تصريح المبحوثيف أف ميف اآلباء ( تنوعت 14معطيات الجدوؿ رقـ)
( 15ميات معظميـ ماكثات، ىذا ما أكده الجدوؿ رقـ)رغبات األبناء وكذلؾ األ في تؤثرال 

 ما يطمحوف إليو. يالءـأي أنو ال  %94,12بنسبة 
مف  %100كذلؾ مف خالؿ تصريح المبحوثيف أف مستوى الدخؿ المادي كمو متوسط بنسبة 

( وىذا ما يدؿ عمى أف المستوى المادي لؤلسرة الجزائرية متوسط 16خالؿ الجدوؿ رقـ )
وىذا  األسرة تيتـ بتكاليؼ التمدرسفي اختيار الطالب لتخصص الجامعي لكف  وليس لو أثر

في اختيار ما أكدت عميو دراسة "نيمي سعيدة " الموسومة دور المحددات األسرية في اختيار 
لوحظ أف لدخؿ  2016الطالب لتخصص الجامعي " بجامعة قاصدي مرباح ورقمة سنة 

التكاليؼ حيث لوحظ أف أغمب األسر تمبي األسري أثر في اختيار الطالب لتخصص 
 المدرسية.

 توجد فعالية لؤلسرة في توجيو الطالب الجامعي. :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 2-3
صرح أغمبية الطمبة بأنيـ لـ يغيروا تخصصيـ الجامعي طواؿ تواجدىـ بالجامعة وأنيـ 

وىذا يتضح مف خالؿ إبداء رضاىـ عف  %100يفكروف في المواصمة فيو بنسبة قدرت ب
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ودليؿ ذلؾ عدـ إعادتيـ لسنة، حيث قدرت نسبة الطالب  %82التخصص المختار بنسبة 
ف النتائج المتحصؿ عمييا خالؿ مشوارىـ الدراسي كانت أل %88الذيف لـ يعيدوا السنة ب
وىذا ما يعكس نجاعة التخصص حيث مثمت نسبة نجاعة  %53متوسطة بنسبة قدرت ب

مما جعؿ معظـ الطالب يبدوف رغبتيـ في مواصمة الدراسة بنسبة  %82التخصص نسبة 
وعدـ استشارة أجد قبؿ يقروف بضرورة أخذ الرغبة بعيف االعتبار  وىذا جعميـ 100%

 .%35اختيار التخصص الجامعي بنسبة قدرت ب

 توصيات واقتراحات-
 اختبارىـ لتخصص الجامعي . إعداد ممتقيات وندوات لتالميذ األقساـ النيائية قبؿ-1
يجب عمى األسرة االجتياد لتعرؼ عمى شخصية أبنائيا و ميوالتيـ ورغباتيـ وتوجيييـ  -2

 إلى التخصص المالئـ ليـ. 
 ضرورة اىتماـ الوالديف بقرار اختيار التخصص الجامعي لطالب  -3
ضرورة توعية تالميذ األقساـ النيائية بأف عممية اختيار التخصص الجامعي عممية  -4

استثمارية ممتدة وتترتب عمييا نتائج مستقبمية ىامة وليست عممية وقتية تيدؼ لتحقيؽ 
 أىداؼ شخصية فقط.

 يجب توفير مراجع أكثر متعمقة بموضوع التوجيو الجامعي في المكتبة.  -5
ينة البحث في البحوث مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج أقرب لمواقع و أخد نقترح توسيع ع -6

 األسر كمجتمع بحث ألف لمعرفة دور األسرة بشكؿ واضح.
 .نقترح التنويع في أدوات جمع البيانات كاستعماؿ االختبارات والمقاييس -7
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 :خاتمة
تيتـ بالتوفيؽ بيف الفرد بمالو مف خصائص مميزة مف ناحية والفرص يعتبر التوجيو عممية 

الدراسية المختمفة والمطالب المتبادلة مف ناحية أخرى والتي تيتـ أيضا بتوفير المجاؿ الذي 
يؤدي إلى نمو الفرد وتربيتو وىذا مايبرز أىمية توجيو األبناء نحو التخصص الجامعي توجيو 

اوؿ ىذا الموضوع لكف واجينا بعض الصعوبات منيا قصر المدة ناجع وفعاؿ، مما دفعنا لتن
الزمنية إلنجاز ىذه الدراسة، قمة المراجع الخاصة بعممية توجيو األبناء نحو التخصص 

 الدراسي، تيرب بعض المبحوثيف مف استجوابيـ. 
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السنة الحالية    -5معدؿ البكالوريا    -4شعبة البكالوريا    -3    السف-2الجنس   -1

مستوى -9مينة األبويف    -8المستوى التعميمي لؤلبويف    -7التخصص الحالي    -6

 الدخؿ المادي

 كيفية توجيو األسرة لطالب الجامعي.:المحور الثاني

 ىؿ استشرت أسرتؾ في اختيار التخصص الجامعي؟-10

 اقترح عميؾ تخصص ما مف أسرتؾ؟مف الذي -11

 ىؿ ىذا االقتراح كاف إلحاح عميو أـ مجرد أري؟-12

 ىؿ الذي اقترح عميؾ تخصص معينا كاف ممما بتخصصات الجامعية المختمفة.-13

 ىؿ التخصص الذي اتفقت عميو أسرتؾ كاف مخالؼ لخيارؾ؟-14

 عمى أي أساس تـ توجيو األسرة لؾ؟-15

 التوجيو؟نجاعة :المحور الثالث

 ىؿ استمرت في ىذا التخصص؟-16

 ىؿ أنت رض عمى ىذا التخصص؟-17

 ىؿ أعدت السنة؟-18

 كيؼ كانت النتائج المتحصؿ عمييا؟-19
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إذا تـ توجييؾ مف طرؼ الوالديف ىؿ ىذا التخصص ناجح؟ وىؿ ترغب في مواصمة -20

 الدراسة أـ تريد تغير التخصص؟

 التوجيو. بماذا تنصح الطمبة الجدد حوؿ عممية-21
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