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 :تمھید

تمثل عملیة التنشئة االجتماعیة أھمیة خاصة في حیاة الفرد والمجتمع على حد سواء ألنھا العملیة التي 

 ویمتثل لقیم المجتمع ومثلھ العلیا ،أن یكون كائنا بیولوجیا بعد یكتسب الفرد من خاللھا الصفة االجتماعیة

 وغیرھا ومعاییره وأنماطھ السلوكیة، ومختلف جوانب ثقافة المجتمع بما فیھا الدین واللغة والعلم واألخالق

وتسھم في عملیة التنشئة االجتماعیة الكثیر من المؤسسات التي أوجدھا المجتمع لتحقیق من مكونات الثقافة، 

 أو سلبیا سواء الطفل وعي تشكیل في تشارك التي المؤسسات أول فھي األسرة ومن بینھا أھدافھ وغایاتھ،

 و المجتمع في السائدة الثقافة أنماط تفرضھا التي العامة المعاییر الطفل یكتسب األسرة طریق فعن إیجابیا،

 المجتمع في مھم دور لألسرة یصبح وبذلك ،هعلي ھي تفرضھا التي باألسرة الخاصة المعاییر أیضا یكتسب

 في الفعال أثرھا المعاییر لھذه و ،رالمعایي لتلك المناسب األداء مستوى على و المعاییر على الحفاظ وھو

 المكان المدرسة عتبرتو ایتھا،رع تحت الطفل فینشأ التنشئة، مسار تحدید في للفرد االجتماعي السلوك تعدیل

 و للتثقیف أداة تعد المدرسة أن الباحثون یرى و للتلمیذ، واجتماعیا انفعالیا و عقلیا و جسمیا للنمو المناسب

 تطرأ لتي االتغیرات و السائدة الثقافیة القیم الدراسیة المناھج تعكس حیث ،المجتمع في السائدة القیم لتعلم

 إلى الثقافة نقل خالل من اجتماعیا الصغار یئةتھ مھمة المدرسة تتولى وبذلك ،نالزم بمرور معالمجت على

 الطفل إكساب عملیة في ھاما دورا الوالدان ویلعب إدماجھم، و المستقبل في أدوارھم ألداء إعدادھم جانب

 .األحكام و االتجاھات
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 .األسرة :المبحث األول

: مفھوم األسرة- 1

إال أن تعریفھا تعریفا دقیقا وواضحا و شامال لیس  على الرغم من أن األسرة مؤسسة معروفة لكل إنسان

 1.ومن فترة زمنیة ألخرىر، وذلك لتنوع حجمھا ووظائفھا وعالقاتھا من مجتمع آلخ بالمسألة السھلة،

وتعددت التعریفات أیضا بتعدد الغرض من تعریف المصطلح و المدرسة الفكریة التي ینتمي إلیھا صاحب 

في حین یتناولھا علماء  فھناك من یركز على النواحي البیولوجیة والمحافظة على النوع اإلنساني، التعریف،

جال القانون بوضع األسرة في التشریعات بأنواعھا وینصب ریھتم اجتماعیا، و نظاما باعتبارھا االجتماع

 اقتصادي و اجتماعي عاطفي و استقرار علماء النفس و التربیة على ما یمكن أن تسھم فیھ األسرة من اھتمام

 2.و الدور الذي تقوم بھ في تربیة األطفال و تنشئتھم

: و نعرض ھنا بعض التعریفات لألسرة لمجموعة من العلماء

أنھا الخلیة األولى في جسم المجتمع و ھي النقطة األولى التي یبدأ منھا التطور  " : "أوجست كونت"فیعرفھا 

  3. الذي یترعرع فیھ الفرداالجتماعيو ھي الوسط الطبیعي 

 بالشخصیة،ونفس االجتماعي ألنھا ھي التي تربط البناء اجتماعينسق " بأنھا " : بارسنز"و یقول عنھا 

 تنظم العالقات ر عناصر إجتماعیةعناصر تكوین البناء ھي بعینھا عناصر تكوین الشخصیة،فالقیم واألدوا

وھو الجسر   االجتماعيالتفاعل بین الشخصیة والبناءوالتداخل العناصر عالقة داخل البناء و تؤكد ھذه 

  4".الرابط بینھما

جماعة إجتماعیة صغیرة تتكون عادة من األب و األم وواحد أو : " األسرة بأنھا " بوجاردوس"و یعرفھا 

تقوم بتربیة األطفال،حتى تمكنھم من القیام وأكثر من األطفال، یتبادلون الحب و یتقاسمون المسؤولیة،

 5".بتوجیھھم و ضبطھم لیصبحوا أشخاصا یتصرفون بطریقة إجتماعیة

 

 

                                                           

 
1
 .                            16، ص 2004 ،1 ، دار الكتاب الجدید المتحدة، لیبیا،طعلم إجتماع األسرةأحمد سالم األحمر،  

2
 .13، ص 1 ط2007، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان،األسرة و تربیة الطفل ھدى محمود الناشف،  

3
 .07، ص2002دار المعرفة الجامعیة، مصر،بـ ط،  ،األسرة و المجتمع السید عبد العاطي وآخرون،  

4
 .08 نفس المرجع، ص  

5
، 1، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، طاألسرة المتغیرة في مجتمع المدنیة العربیة عبد القادر القصیر،  

 .33، ص1999
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الوحدة : " على أنھا " معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعیة "األسرة في " أحمد زكي بدوي " و یعرف 

تقوم المقتضیات التي یرتضیھا العقل و ،اإلجتماعیة األولى التي تھدف إلى المحافظة على النوع اإلنساني

 1".القواعد التي تقرھا المجتمعات المختلفة والجمعي 

جماعة إجتماعیة بیولوجیة نظامیة تتكون من رجل و امرأة : " بأنھا " محمد عاطف غیث "كما یعرفھا 

 2 ."و أبنائھما  )تقوم بینھما رابطة زواجیة مقررة(

الخلیة األساسیة التي یقوم علیھا كیان أي مجتمع من المجتمعات ألنھا البیئة " : " رابح تركي "و یعرفھا 

 3" و ینمو و یكبر حتى یدرك شؤون الحیاة و یشق طریقھ فیھا ،الطبیعیة األولى التي یولد فیھا الطفل

االجتماعیة من  التنشئة في األسرة تمثلھا التي األھمیة مدى ندرك أن یمكن السابقة التعاریف خالل ومن

 التربویة واالقتصادیةو االجتماعیةو النفسیة، الطفل حاجات بكل تتكفل التي األولى المؤسسة اعتبارھا حیث

 تتماشى وقیم الالزمة ومعاییر التجاھاتھ ببنائھا أخرى جھة من مجتمعھ ضمن إدماجھ على وتعمل جھة، من

 .ومجتمعھ

تتأسس  األفراد، من من عدد وتتكون المجتمع في أولیة جماعة أھم :أنھا على األسرة تعریف یمكن وعلیھ

 الدم أو )والزوجة الزوج( الزواج بروابط یرتبطون حیث المزدوج، االنتساب محور على بناءا القرابة بینھم

 وتقوم محددة، اجتماعیة ألدوار وفقا األسرة أعضاء ویتفاعل واحد منزل في یقیمون ،)واألبناء اآلباء بین(

 التنشئة وھي اجتماعیة وظیفة بأھم تقوم التي وھي وقانونیة، واقتصادیة اجتماعیة محددة التزامات بینھم

 والنفسیة الجسمیة النواحي من بشؤونھم والعنایة األطفال رعایة تتولى حیث االجتماعیة

 .المجتمع وبین الخالصة الفردیة یصل الذي الجسر وھي والتربویة، واالجتماعیة

: وظائف األسرة- 2

 للفرد ولعل ھذه الوظائف ھي التي تحدد سلوك االجتماعي منبع للتكوین باعتبارھالألسرة وظائف عدیدة 

 و بذلك فھذه الوظائف إذا وجدت بشكل جید فھي تولد شخص متوازن من ،الفرد منذ والدتھ حتى سن الرشد

: یمكن توضیح ھذه الوظائف على النحو التاليوالناحیة النفسیة و اإلجتماعیة، 

 باختالفتختلف ھذه الوظیفة  وحفظھ من اإلنقراض،والتناسل و وھي تشمل اإلنجاب :الوظیفة البیولوجیة

  . نوع األسرة وباختالفنوع المجتمع الذي توجد فیھ األسرة،

 للحفاظ على المجتمع اإلنساني و ،إذا ال یمكن للمجتمع أن یستمر في الوجود إال من خالل الزواج و التناسل

 .استمراره و بقائھ عن طریق األعضاء الجدد

                                                           
 .13، ص1987، مكتبة لبنان، بیروت، بـ ط، معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعیة أحمد زكي بدوي، 1
 .158 محمد عاطف غیث، مرجع سابق، ص2
 .168، ص 1990، 2،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،طأصول التربیة والتعلیم رابح تركي، 3
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 ونعني بھا توفیر الدعم النفسي لألبناء و تزویدھم باإلحساس باألمان و األمن و القبول في :الوظیفة النفسیة

عالقات والحرص على التماسك العاطفي ألفرادھا و،راإلستقراو باالطمئنانتوفیر جو یتمیز ، و1.األسرة

 2.التضحیات ألفرادھاوالتكافل و االھتمام

ال تزال أقوى سالح یستخدمھ المجتمع في عملیة التطبیع  التنشئة وكانت األسرة  :وظیفة التنشئة اإلجتماعیة

 التي تتم من خالل تحویل الفرد من كائن بیولوجي االجتماعيالتي یقصد بھا عملیة التفاعل واإلجتماعیة، 

عضوا و اجتماعیافاألسرة ھي أول بیئة تتولى إعداد الفرد منذ والدتھ ألن یكون كائنا اجتماعي، إلى كائن 

 3.في المجتمع

القوة ولألسرة أثره العمیق في تنشئة األطفال فالعالقة بین أفراد األسرة  إن الوضع الدیني:الوظیفة الدینیة 

التحلي بالخلق الحسن في القول والصوم وكالصالة بالشعائر الدینیة القیام و ، تنعكس في درجة اإلیماناإللھیة

.  التعاوني بین األفراد االتجاهغرس واألخذ بالقیم اإلنسانیة الفاضلة و ،العملو

ھذا في إطار النظرة وو یشدد اإلسالم الرقابة على األسرة ألنھا المؤسسة األساسیة في كیان المجتمع 

  .المجتمع من الفسادواإلنسان، فھو یدعو إلى طھارة ووقایة األسرة والشمولیة للحیاة 

األبناء، مما یخلق وحدة أولیة صغیرة وبین اآلباء وھي التفاعل العمیق بین الزوجین :الوظیفة العاطفیة 

تكون المصدر الرئیسي لإلشباع العاطفي لجمیع أعضاء األسرة و من أجل مصلحة الحیاة األسریة و الحفاظ 

  .المح الرئیسیة الممیزة لألسرة الحدیثةمعلى كیانھا ووحدتھا، وھذه الوظیفة من ال

فأعضاء األسرة في الماضي كانوا یستمدون مكانتھم اإلجتماعیة من مكانة أسرھم في الوقت الذي كان فیھ 

كانت أیضا مسؤولة عن حمایة أعضائھا، فاألب ال یمنح الحمایة و األسرة یحظى بأھمیة و قیمة كبرى اسم

 4.العاطفیةواإلقتصادیة والجسمانیة فقط، و إنما الحمایة النفسیة 

 5.توفیر الحیاة الكریمةوالالزم الستمرار حیاة األسرة و و یقصد بھا توفیر المال الكافي :الوظیفة اإلقتصادیة

حیث یلعب الوضع اإلقتصادي المادي لألسرة دورا كبیرا في بلورة وظیفتھا اإلقتصادیة مقابل وظیفتھا في 

لنجاح واالذكاء،و  النمو الجسديعلى مستوى: التنشئة اإلجتماعیة لألطفال وذلك في مستویات عدیدة

األسرة التي تستطیع أن والتربیة والمدرسي، فالوضع اإلقتصادي لألسرة یرتبط مباشرة بحاجات التعلم 

 .تضمن ألبنائھا حاجاتھم المادیة بشكل جید تستطیع أن تضمن تنشئة إجتماعیة سلیمة

                                                           
 .38 حسن موسى عیسى، مرجع سابق، ص1
 .73، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، بـ ت، صالزواج و العالقات األسریة سناء الخولي، 2
 .63 ، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، بـ ت، صدینامیكیة العالقات األسریة إقبال محمد بشیر وآخرون، 3
 .62، ص 2009، دار النھضة العربیة، بیروت، ، األسرة و الحیاة العائلیة سناء الخولي4
 .38 حسن موسى عیسى ، مرجع سابق، ص 5
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 المصادر المادیةوبالتالي فإن زیادة التحصیل تكون من خالل توفیر الظروف المناسبة و التي تتمیز بتوفیر 

إن وجود ھذه الحاجات ر، أجھزة الكمبیوتوالوسائل الترفیھیة المختلفة واأللعاب والتي تسھل شراء الكتب 

 1.یعمل على تحسین األداء لدى األطفال

فھي عقل الطفل منذ والدتھ، خاصة في   تعد األسرة المدرسة األولى في التربیة والتوجیھ،:الوظیفة التعلیمیة

 حیث كانت األسرة التقلیدیة تعلم أبنائھا مختلف الحرف التي یمارسھا اآلباء و ،السنوات األولى من تكوینھ

القرآن الكریم وشؤون الدین والكتابة ووأحیانا تعلیم األطفال القراءة ، أو الزراعة و الشؤون المنزلیة األجداد

 2.الكتاتیبوفي الزوایا 

.  المتابعة األسریة لتمدرس األبناء-3

إن األسرة ھي المؤسسة التي تتولى تربیة األجیال حیث تربي إنسانا یتخذ من المواقف عادات تساعده على 

كسب المعرفة، ولكي تقوم األسرة بدورھا بشكل فعال البد أن تكون ممارساتھا على درجة عالیة من اإلتقان 

. و قادرة على زیادة تحصیل األبناء الدراسي

بالشكل المناسب و ما یتطلبھ من متابعة لألبناء في و منھا بالدور المطلوبإن سر نجاح األسرة ھي قیامھا 

البیت مما یتعلمونھ في المدرسة و المتابعة المستمرة للطلبة في أداء دروسھم كما ھو مطلوب منھم وتقدیر ما 

تعزیز تطور نموھم ومن زیادة في التحصیل الدراسي، ومثابرة الوالدین على تشجیع األبناء یحققھ األبناء 

الذھني یؤدیان إلى إكتساب سلوكیات إیجابیة تقود إلى التفوق الدراسي وتحرص األسرة على مناقشة أبنائھم 

.  الصعوبات التي تواجھھمإلىفي جمیع األمور ذات العالقة بدراستھم و اإلستماع 

إذ یحصل ھؤالء الطالب على درجات عالیة  وقد أظھرت الدراسات فائدة إندماج اآلباء في تعلم أوالدھم،

مقارنة بالطالب المحرومین من المتابعة المدرسیة، فاألسرة ھي المصدر األساسي لتكوین اإلستعدادات 

والعمل على الرقي بھا في إطار یسمح بالتوفیق بین قدراتھم والمطالب  التحصیلیة المرتفعة عند الطفل،

  .المجتمعیة ومن مھامھا أیضا معرفة األسباب المؤدیة إلى عدم رغبة بعض األبناء في التفوق الدراسي

  وتنظیمكما یمكن للوالدین أن یؤثروا بشكل مباشر في زیادة التحصیل من خالل نشاطات محددة ألطفالھا،

. أوقاتھم ووضع معاییر محددة لتعزیز األداء

ألسرة دورا بارزا في اإلسھام في زیادة التحصیل الدراسي لوھكذا یمكن اإلستنتاج من كل ما تقدم أن 

: ویتجلى ذلك من خالل

   3 وھو البیئة األسریة ممثلة بتماسك األسرة وتكیفھا و المناخ العام داخلھا:العامل األول

                                                           
 .38 حسن موسى عیسى، مرجع سابق ، ص1
 .57، مرجع سابق، صاألسرة و الحیاة العائلیة سناء الخولي، 2
 .40 حسن موسى عیسى، مرجع سابق، ص3
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 البیئة األسریة العامة ممثلة بالمستوى اإلقتصادي اإلجتماعي لألسرة وحجمھا والترتیب :العامل الثاني

. الوالدي لألبناء 

: ویمكننا ذكر ھذه العوامل بشيء من التفصیل ودورھا في تحصیل األبناء الدراسي

: أثر العالقات األسریة على األداء المدرسي لألبناء

فیحتاج الطفل  تعد سالمة البناء األسري شرطا أساسیا لنجاح عملیة التنشئة اإلجتماعیة وتحقیق أغراضھا، 

األمان یطورون مشاعر من الثقة وتقدیر والحب ولكي ینمو بصورة متناغمة إلى جو أسري تسوده الرعایة 

الذات، وكلما تمیزت البیئة األسریة بالتماسك و التكیف كانت أقدر على توفیر البیئة التعلیمیة المناسبة 

 قدرات الطفل إلى أقصى الحدود الممكنة، كما أنھا تزود المتفوق الثقة استغاللألطفال مما یشجع على 

  .بالنفس

العاطفي للطفل وعلى دوافعھ  یتضح مما سبق أن الوسط العائلي بالتأثیر الذي یمارسھ على النمو النفسي،

 1.للدراسة تأثیر حاسم على مستقبلھ الدراسي

:  المستوى اإلقتصادي اإلجتماعي لألسرة وعالقتھ بالنجاح المدرسي

اإلقتصادیة ویتم تحدید المستوى اإلقتصادي لألسرة بمستوى الدخل المادي الحاصل أو المكانة اإلجتماعیة 

أي المكانة التي یشغلھا الفرد أو األسرة على أساس مستویات اإلمتیاز والممتلكات " شابین"كما یصفھا 

المادیة وفئات الدخل والمشاركة في أنشطة المجتمع المحلي اإلجتماعیة، ویلعب ھذا المستوى دورا كبیرا 

  .الذكاء والنجاح المدرسيوعلى مستوى التنشئة اإلجتماعیة لألطفال على مستوى النمو الجسمي 

إذن فإن توفر السكن المالئم والغذاء الصحي ووسائل اإلنتقال من وإلى المدرسة دون إجھاد كل ھذا لھ أثره 

  2. أبنائھم بدراستھم األولیاءالواضح على إھتمام

: المستوى التعلیمي والثقافي لألسرة والنجاح المدرسي لألبناء

الكتب : یقصد بھ مجموعة من العناصر التي یحتوي علیھا المنزل من وسائل التثقیف والتربیة والتعلیم مثل  

ویتحدد الوسط الثقافي بجملة من المتغیرات الثقافیة  والمجالت ومختلف الوسائل التعلیمیة والترفیھیة،

وجملة العادات والتقالید السائدة في الوسط  كمستوى التحصیل المدرسي لآلباء ونمط العالقات األسریة،

 .األسري

 

                                                           
 .47، صنفس المرجع حسن موسى عیسى، 1
، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في علم النفس المدرسي، قسم علم النفس األسرة والمدرسة ومسارات التعلم زعیمة منى، 2

 .109، ص2013 -2012وعلوم التربیة واألرطفونیا، جامعة قسنطینة،
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إذن فالمستوى التعلیمي والثقافي لألسرة یؤثر في أسالیب التنشئة فإذا كان الوالدان على درجة متكافئة تعلیمیا 

1أدى ذلك إلى استخدام أسالیب سویة في التنشئة المتبعة مع الطفل
 

.  األسرة الجزائریة- 4

 أو قبیلة كل وعلى رأسروالعشائ القبائل من مجموعة من یتكون اإلستعمار قبل الجزائري المجتمع كان لقد

 المادیة وكانت األمور كل فیھا ینظم للقبیلة الروحي القائد فھو القبیلة ھذه في خاصة مرتبة ولھ، شیخا عشیرة

 الجد (الكبیرین الوالدین جیل ھي أكثر أو أجیال تشمل ثالثة عائلة، شكل في ممتدة التقلیدیة الجزائریة األسرة

 بدورھم الممتدة األسرة كنف في ویتزوجون یكبرون أطفال المتزوجین ولھم أبنائھما وجیل )ةالجد و

 ویعیشون متعددة نوویة وأسر والخاالت والعمات واألخوال األعمام من تتكون وأیضا األطفال، وینجبون

. اإلقتصاديو اإلجتماعي بالتضامن )الممتدة أي(التقلیدیة  و تتمیزاألسرة 2.واحد سقف تحت

 یتولى الذي فھو سلطة، أیة تطالھا ال قد وروحیة مادیة مكانة التقلیدیة الجزائریة األسرة في األب ویحتل

 ألعضاء المصیریة القرارات اتخاذ في المسؤولیة كل ولھ األسرة، أفراد على المسیطرووالمعیل  المنتج دور

 .)وغیرھا وشراء وبیع وإرث وطالق زواج من( األسرة

 :أن "بوتفنوشت مصطفى" األستاذ دراسة كشفت ولقد

 سقف وتحت زواجیة عائالت عدة أحضانھا في یعیش حیث موسعة عائلة ھي الجزائریة العائلة ·

 أو شخص 60 إلى 20 من نجد وإذ البدو، عند "الكبرى الخیمة"و الحظر عند "الكبرى الدار" واحد

 .جماعیا یعیشون أكثر

 بالحفاظ لھ تسمح حیث العائلیة للجماعة الروحي القائد والجد األب یكون حیث بطریقیة عائلة ھي ·

 .المنزلیة الجماعة تماسك على

 3أبوي واإلنتماء ذكوري فیھا النسب بمعنى أكناتیة عائلة ھي ·

وبعد استرجاع السیادة الوطنیة وتحدید المصیر انطلقت عملیات البناء والتشیید واإلھتمام بالتنمیة 

أدى ذلك إلى تقلص النطاق الریفي وتضخم القطاع الحضري نتیجة النزوح الریفي إلى المدن  اإلقتصادیة،

وبالتالي إھمال األراضي الزراعیة طلبا للعمل المأجور،مما أدى إلى فقدان األسرة التقلیدیة معناھا في 

المجتمع المعاصر والذي یتمیز بتقلص حجم األسرة من النظام األسري الممتد إلى النظام األسري النووي 

                                                           
 .116 زعیمة منى ، المرجع السابق، ص،1

2 Mostafa Boutefnouchte, La famille Algérienne, évolution et caractéristique 

récentes,SNED , Alger,1981, p37. 
 .38 نفس المرجع ، ص ، 3
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 مقابل الجزائریة األسر مجموع من71% تمثل أصبحت النوویة األسر أن بالجزائر دراسة حیث أوضحت

  .التقلیدیة الممتدة األسر نمط تمثل فقط 13.90%

 التي األسباب وتعود فردیة بسكنات یتمتعون الجزائریین نصف قرابة أن حدیثة دراسة اجتماعیة كما أكدت

 الشرائیة القدرة وضعف األسعار بارتفاع االقتصادي العامل تغیر إلى الجزائریة، األسرة تركیبة حولت

. 1للمواطن

 األسرة خصائص بین الجزائري، تجمع المجتمع في السائدة ھي تقریبا النوویة األسرة أصبحت وھكذا

 واألعراف، والتقالید والقیم العادات على حرصھا في ذلك لنا ویظھر الریفیة، األسرة ووظائف الحضریة

 ترفع التي الوجھة وتوجیھھ فرد كل سلوك وضبط رقابة في یتمثل الذي الفردي للسلوك الجمعیة والنظرة

 تركھ وما المشترك والتراث قوة التقالید إلى ذلك ویرجع، شرفھا على وتحافظ المجتمع في األسرة مركز

. األسریة التقالید في قویة آثار من اإلسالم

. المدرسة: المبحث الثاني

.  مفھوم المدرسة- 1

 المھمة لثقل نظرا وذلك طویل زمن منذ والدراسة باالھتمام حظیت تربویة اجتماعیة مؤسسة المدرسة

 یتخرج أن إلى إلیھا الطفل دخول من ابتداء منھا المنتظرة التوقعات ولعظم المجتمع، قبل من إلیھا الموكلة

 .حاول العدید من العلماء تحدید مفھومھا وقد منھا، كبیرا إطارا

 قیما إلى األطفال تنقل بأن یولیھا الذي للمجتمع امتیازي تعبیر عن عبارة ھي "" :كایم دور إمیل " یعرفھاف

 2."ووسطھ بیئتھ في وإدماجھ الراشد لتشكیل ضروریة یعتبرھا واجتماعیة وأخالقیة ثقافیة

 األجیال تنشئة لتتولى قصد عن المجتمع أنشأھا اجتماعیة مؤسسة : "اأنھ على المدرسة إلى ینظر أن ویمكن

 األفراد تنمیة شخصیات على تعمل كما لھ، تعدھم الذي المجتمع في صالحین أعضاء یجعلھم بما، الجدیدة

 ."المجتمع في إیجابیین أعضاء لیصبحوا متكاملة تنمیة

 الفرص لھ وتتیح فردیا إعدادا ومواھبھ قواه وتنمیة الطفل بإعداد تقوم : "أنھا على المدرسة أیضا تعرف و

 ولیفھم رغباتھ لیحقق المجتمع أعضاء بقیة نمو مع لینسجم النمو ھذا یوجھ اجتماعیا وإعدادا الكامل، للنمو

 3."الفاسد منھا إصالح على ویعمل ویحترمھا ویتقبلھا نظمھ

 

                                                           
 .88، ص1990، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بـ ط، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري محمد السویدي، 1
 .139، ص2002، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة،مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة مراد زعیمي، 2
 .171، ص2000، 2، دار عمان للنشر والتوزیع ،عمان،طأسس التربیة ابراھیم ناصر، 3
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 في النظام التربوي أھداف لتنفیذ والعامة المقصودة التربویة المؤسسة تلك ھي" : "يترك رابح " ویعرفھا

 1."المجتمع

فھي عبارة عن مجتمع مصغر خالي من  المدرسة جزأ ال یتجزأ من المجتمع " : أن "دیويجون "ویرى

 باإلضافة إلى الدور الذي تقوم بھ المدرسة داخل المجتمع كالدور ،الشوائب التي نجدھا في المجتمع الكبیر

 الثقافي بمعناھا الواسع بأدبھا وفنونھا وعلومھا وعاداتھا وتقالیدھا ونواحیھا المادیة والتكنیكیة وإعادة بنائھا،

:  في خدمة المجتمع الذي تنشأ فیھ أساسیینحیث تلعب المدرسة دورین 

. نقل التراث بعد تخلیصھ من الشوائب ·

 2.إضافة ما ینبغي إضافتھ لیحافظ المجتمع على صیرورتھ ·

 فعندما، منظمة اجتماعیة مؤسسة ھي المدرسة أن نقول أن نستطیع المذكورة التعریفات جملة خالل من

 المتعلم الطفل حاجات استیعاب على قادرة غیر األسرة تصبح ومعرفیا واجتماعیا بیولوجیا الطفل یتطور

 إلیھا أوكل إضافیة ثانیة كمؤسسة المدرسة المجتمع أوجد حینھا والتعلم، التربیة عملیتي حول تتركز والتي

 .فھي بھذا تكمل الدور الذي تقوم بھ األسرة ومعرفیا، وتربویا اجتماعیا الطفل تنشئة مھمة

. والتي تتمثل في المعلم والتلمیذ والمنھجالمكونات األساسیة للمدرسة ویمكن ذكر أھم 

 ھو إنسان مرشد وموجھ وھو المتخصص الذي یعمل على إیصال المعارف والخبرات التعلیمیة :المعلم

  3.بإستخدام وسائل وأسالیب تحقق ھذا اإلیصال للمتعلم،

 من المعلم لدور ما والتعلیم التربیة بقطاع المھتمین أو المشتغلین من أحد على الحالي وقتنا في یخفى یعد ولم

 الدراسات بعض حسب راجع وھذا التلمیذ شخصیة تشكیل في وخاصة التعلیمیة، التربویة العملیة في أھمیة

 التي تلك من أكثر أصبحت المدرسة جدران بین الطفل یقضیھا التي الساعات عدد أن إلى واإلحصائیات

بل  حیث أن دوره لم یعد تلقینیا محضا الموكلة للمعلم المھمة تبدأ ھنا ومن البیت، في والدیھ مع یقضیھا

 4.أصبح تربویا تعلیمیا في آن واحد

 المسؤول أنھ كما المجتمع للطفل، ثقافة خاللھا من تنقل التي األسرة بعد الثانیة الرسمیة القناة المعلم وأصبح

 القنوات من وغیرھا الرفاق جماعة خالل من بھا، علقت التي الشوائب كل من التلمیذ ثقافة تنقیة عن

 .األخرى

  
                                                           

 .187 رابح تركي، مرجع سابق، ص1
، سنة ثانیة ماستر، علم اإلجتماع التربوي، جامعة   محاضرات في مقیاس قضایا التربیة والتعلیم في الجزائر علویة حسیبة، 2

 .2013/2014عبد الحمید بن بادیس،مستغانم،
 .66 زعیمي منى، مرجع سابق، ص 3
 .102 وفیق صفوت مختار، مرجع سابق،ص4
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 التربیة من كبیرا جزءا اخذ قد یكون أن بعد المدرسة یدخل الطفل إن "" : خوري جورج توما " یقول كما

 عند سیتركھا انھ نتصور ال ولھذا والدتھ، منذ بھ یحیط ما كل ومن واألصدقاء اللعب وجماعة األسرة من

 1.والثقافي السلوكي الموروث ھذا بكل مزود وھو المدرسة یدخل بل المدرسة، دخولھ

 سلیمة صیاغة التلمیذ لدى التفكیر نماذج صیاغة وإعادة والسلوك الثقافة ھذه تنقیة عن المسؤول ھو فالمعلم

 عاتق على الملقاة المھام من مجموعة ھناك فإن المنطلق ھذا ومن للمجتمع، الشاملة التنمیة وخطط تتماشى

 :یلي فیما تتمثل المعلم

 .التلمیذ عند والرغبة الدافعیة إثارة ·

 .للدرس التخطیط ·

 .المعرفة تقدیم ·

 .وإدارتھ التالمیذ بین النقاش توجیھ ·

 .النظام على والمحافظة الضبط ·

 .التالمیذ إرشاد ·

 .التقییم ·

 كما مھامھ، تأدیة على تساعده التي الحقوق من مجموعة لھ توفر أن التربویة السلطة على المھام بھذه وللقیام

 خاصة اإلنسانیة، بالعلوم وإلمامھ الجید وتكوینھ التعلیم لمھنة حبھ منھا الصفات من بمجموعة یتحلى أن علیھ

 سعة إلى إضافة علیا لمثل وحامل ومنضبطة، قویة شخصیة ذو یكون وأن واالجتماع والتربیة النفس علم

 .واالعتراف بجھود التالمیذ النقد وتقبل الصدر

ینظر للتلمیذ على أنھ الوعاء الذي یجب ملؤه بالمعلومات فقط وبتعبیر آخر ینظر إلیھ نظرة غائیة أو  :التلمیذ

 التربویة الممارسات بعض خالل من األفكار ھذه استمراریة ونلتمس ھوغایة العملیة التربویة التربویة،

 كطرف مراعاتھ دون غیر، ال للمعلومات مستقبل أنھ طرف التلمیذ في ترى والتي القسم، داخل للمعلمین

 األفكار بعض شیوع إلى إرجاعھ یمكن ھذا وكل التعلیمیة، التربویة العملیة سیرورة في ومھم فاعل

 على متعود والدتھ منذ الطفل أن حیث عامة بصفة والمجتمع خاصة بصفة المعلم لدى التربویة والممارسات

 مقدس شيء منھم یصدر ما كل واعتبار منھ، األكبر من ككل وثقافتھ والتعلیمات واإلرشادات األوامر تلقي

 في للتلمیذ بالنسبة الغائب األب لسلطة مجسدا نفسھ المعلم یعتبر المقابل وفي ھو، كما ویتقبل یناقش ال

 إنتاج إعادة المعلم یحاول المنطلق ھذا ومن المدرسة،

                                                           
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع، المناھج التربویة ،مرتكزاتھا، تطویرھا،وتطبیقاتھا توما جورج خوري، 1

 .40، ص1983، 1لبنان،ط
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 عن عاجز مخلوق التلمیذ اعتبار ومنھا البیت في أبنائھ مع یعیشھا التي التربویة والممارسات األفكار نفس

 .تكوینھ في المشاركة حتى أو مصیره تقریر

 باألسرة بدءا االجتماعیة، العالقات تسلطیة إلى یعود ھذا فإن" الخمیسي سالمة"الدكتور  تعبیر حد وعلى 

 .بالمدرسة مرورا والسلطة المجتمع إلى وانتقاال

 التربویة العملیة في سلبیا وتجعلھ التلمیذ تھمش والتي التربویة والممارسات األفكار ھذه أن والمالحظ

 وجوب العلماء بعض یرى المنطلق ھذا ومن بنفسھ، ثقتھ وھز عزیمتھ إضعاف في سببا تكون قد التعلیمیة

 إعداد في وإشراكھ مثال، الدرس خطة إعداد في إشراكھ طریق عن التربویة، العملیة ھذه في التلمیذ إشراك

 عضو أنھ و بالمسؤولیة اإلحساس التلمیذ لدى تخلق التي عام، مدرسي أونشاط معینة مدرسیة رحلة برنامج

 التلمیذ على أن القول یمكن ذكره سبق ما إلى وإضافة ومجتمعھ، حیاتھ بناء على القدرة لدیھ وتنمي فاعل،

 1.المعلم طرف من لھ یعطى لما نقدي لفكر حامال یكون أن

 البحث إلى المعلم یدفع ،مباشرة غیر وبطریقة معلوماتھ من یوسع مما الدائم البحث إلى التلمیذ یدفع ما ھذا

 .دوما وتجدیدھا المعلومات على الحصول في واالجتھاد

 من النابعة التربویة األھداف إلى الوصول بغیة والمتعلم المعلم یسلكھ الذي الطریق بالمنھاج  یقصد:المنھاج

 توضع التي الخبرات والتجارب مجموعة :"بأنھ الحدیثة التربیة في المنھاج ویعرف المتراكم، التراث

  2".الصغار لیتعلمھا

 على واإلشراف تخطیطھا یتم التي للتالمیذ الخبرات التعلیمیة جمیع:" بأنھ المنھاج " تایلور " یعرف كما

 ".التربویة أھدافھا لتحقیق المدرسة جانب من تنفیذھا

 أھداف تحقیق إلى یھدف تربوي برنامج في المتعلمون بھا یمر التي الخبرات جمیع :"بأنھ " ھاس "ویعرفھ 

 ."تخطیطھا وتم بھا مرتبطة خاصة تدریسیة وأھداف عریضة عامة
3

 

 واألفراد المواد باختالف یختلف المنھاج یجعل ما وھذا التربویة، باألھداف وثیقا اتصاال المنھاج ویتصل

 المناھج كانت البدایة وفي بالمدارس، مرتبطة لكونھا النظامیة المدارس نشوء أنشئت والمجتمعات والمناھج

 كالنمو األخرى الجوانب ویھمل العقلي النمو جانب وھو التلمیذ، عند النمو جوانب من واحد بجانب تھتم

 وتقدم التربیة بتطور المناھج تطور ومع الدراسي، المقرر یعني المنھاج وكان واالجتماعي، الجسمي

 محور التلمیذ أصبح كما والنفسیة، واالجتماعیة الجسمیة بالنواحي فشیئا شیئا تھتم المناھج بدأت المجتمعات،

 المجتمع بثقافة المنھاج یرتبط كما الرئیسي المحور ھي الدراسیة المادة كون من بدال التربویة، العملیة

                                                           
 .50 توما جورج خوري، مرجع سابق، ص 1
 .104 وفیق صفوت مختار، مرجع سابق، ص2
 .174 ابراھیم ناصر، مرجع سابق، ص3



 مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة            الفصل األول                                                               

 

23 

 

 یوضع الذي الھدف المنھاج یخدم لكي وذلك الثقافة، على ھذه التي تطرأ العامة والتعدیالت بالتغیرات ویتأثر

.بلوغھا المجتمع یرید التي والغایة المحیطة، الحیاة مع التلمیذ أجلھ من
1 

.  وظائف المدرسة-2

 االجتماعیة الجوانب إلى تمتد وإنما فقط المعرفي أو التعلیمي الجانب على تقتصر ال المدرسة أھمیة إن

 االحترام ویزداد بل للتعلیم مكان مجرد كونھا من أكثر المدرسة من المجتمع یتوقع ولذا للفرد، والشخصیة

 لتخفف المجتمع أبنائھم، أوجدھا في الرشیدة السلوكیة واألنماط الخلقیة القیم تنمیة في تلعبھ الذي للدور لھا

 وظائف بعدة تقوم وھي السلیمة، واألخالقیة والعقلیة الجسمیة ولتنشئة والتعلیمیة التربویة أعباءه عنھ

: فیما یلي الوظائف ھذه أبرز تلخیص ویمكن وترقیتھ، المجتمع تطویر، إلى تھدف تجدیدیة

: الوظیفة اإلجتماعیة- 

 وتتمثل في العمل على تعریف التلمیذ بالمجتمع تعریفا واضحا یشمل تكوینھ ونظمھ وقوانینھ والمشاكل 

تھم على التأقلم معھا د ومساعدة التالمیذ على فھم الحیاة اإلجتماعیة ومساع،والعوامل التي تؤثر فیھ

 2.والمشاركة فیھا

 وبالتالي فالمدرسة تھیأ الفرد للوضعیة اإلجتماعیة التي سیكون علیھا في المستقبل أي تأخذ المدرسة مھمة 

ویصل إلى أتمام نموه فیصبح فردا معترفا بھ في المجتمع الذي یخضع فیھ لقیمھ  إدماج الطفل في المجتمع،

 3.ومعاییره

: نقل التراث الثقافي وتنقیتھ وتطویره -

 نأ على الثقافي، التراث ھذا على المناھج الدراسیة تحتوي إن فیجب ولذلك األفراد خالل من الثقافة  تنتقل

 بھذا العنایة إلى الحاجة نتیجة تواجد قد المدرسي النظام كان ولما ومفھومة، مقبولة بصورة تقدیمھ یتم

 الحفاظ ضرورة تراعي أن التعلیمیة مؤسساتنا واجب من فإنھ ،مرة أخرى واستغاللھ بھ واالحتفاظ التراث

 تتناسب بطریقة یقدم أن البد لذلك ومتشابك ومعقد مركب الثقافي التراث وألن، للمجتمع الثقافي التراث على

 .لألجیال المختلفة النمو مراحل مع

 وتستطیع ھذا ،عنھ صادقة صورة إلعطاء ضعف من یشوبھ قد مما التراث تنقیة المدرسة على یتحتم كما و

 المستمر لألنماط الفحص طریق عن وتجدیده، الثقافي التراث تطویر في كبیر بدور تساھم أن المدرسة

 4.العلمي لألسلوب وإخضاعھا وتحلیلھا الثقافیة

                                                           
 .109 وفیق صفوت مختار، مرجع سابق،  ص1
 .110، ص2003، دار األمة، الجزائر، التنشئة اإلجتماعیة والسلوك اإلنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویة مصباح عامر، 2
 .103 زعیمة منى، مرجع سابق، ص3
 .76 وفیق صفوت مختار، مرجع سابق، ص4
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  :تھیئة الفرد للدور اإلجتماعي -

 الجانب على تركز ألنھا فعالة غیر تبقى المھمة ھذه لكن مستقبلي لعمل الطفل تھیئة على المدرسة تعمل

 إلى أسرتھ داخل من یبدأ التفاعل ألن الثقافیة األدوات استعمال المعلم یتقن أن بد ال ولھذا ،والثقافي النظري

 األفراد، حیاة في المدرسة أھمیة مدى یعرف مثقفة مجتمعات إلى ینتمي الذي فالطفل یدرسھم، الذین التالمیذ

 ینتمي التي األسرة ثقافة یكتسب طفل كل أن حیث الثقافي التوازن على والباحثین العلماء بعض یركز ولھذا

 .إلیھا

 التي المتغیرات كل االعتبار بعین األخذ مع مستقبال بھ سیقوم الذي الدور أجل من الطفل تھیأ فالمدرسة إذن

 1.التلمیذ ورغبات بحاجات واالھتمام المیوالت وتحدید االختبارات كتطبیق ،علمیة بصفة خاللھا من تعمل

  :تدعیم التربیة األخالقیة -

 عنھا، غنى ال وظیفة ھي األخالقیة المدرسة وظیفة أن اعتبار یمكننا ذلك وعلى المجتمع من جزء المدرسة

 ھو ما ومقاومة تالمیذھا نفوس في األخالقیة القیم بتدعیم المدرسة تقوم أن بد فال أخالقیا، مجتمعا أردنا إذا

 المرغوب القیم یكتسبون وجعلھم بھم المحیط العالم فھم على تالمیذھا تساعد أن للمدرسة ویمكن ،ذلك عكس

  .الفعلیة الممارسات طریق عن فیھا

 اإلنسان لشخصیة متكامل تحقیق نمو إلى المدرسة في التربویة األھداف تسعى أن یجب  "بیاجیھ" قال كما

 االستقالل ھذا وتحترم واألخالقي الفكري االستقالل على یساعده بشكل ذاتھ، في األساسیة الحریات وتعزیز

 .اآلخرین لدى

  :االجتماعي التوافق تحقیق -

 اإلنسانیة التفاعالت مجموعة تخضع ألنھا للفرد االجتماعي النمو في واضحا إسھاما المدرسة تحقق

 حیث الطبقات، مختلف من المجتمع أبناء بین االنسجام خلق ھو للمدرسة الرئیسیة المھام وإحدى لسیطرتھا،

 وظیفة فإن ھنا ومن وثقافتھم، وسلوكیاتھم واتجاھاتھم مفاھیمھم اختالف على الوطن أبناء كل یقصدھا

 بمعنى بعضھم، یحملھا قد التي التعالي، نزعة على والقضاء بینھم التقریب على العمل في تتجلى المدرسة

 وطابعھ المتفردة ثقافتھ لھ بعینھ، واحد مجتمع إلى باالنتماء وعاما مشتركا شعورا تخلق إن المدرسة تستطیع

 2.المتمیز

.  دور المدرسة في عملیة التنشئة اإلجتماعیة- 2

 التنشئة مسؤولیة إن لذلك حیاتھ طوال اإلنسان مع وتستمر الطفولة من تبدأ االجتماعیة التنشئة عملیة إن

 ھذه ومن العملیة ھذه في الوكاالت أو الوسائط من العدید تساھم بل بذاتھا مؤسسة على تقع ال االجتماعیة

                                                           
1
 Marie Duru, Bellat et Agnes Vanzaten, Sociologie De l'ēcole, ēdution Alger, 2002, p74. 

 .77 وفیق صفوت مختار، مرجع سابق، ص2
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 التي الوسائط من وغیرھا اإلعالم ووسائل النادي العبادة، دور الرفاق، المدرسة الروضة، األسرة، الوسائط

 التي االجتماعیة األدوار خاللھا من ویتعلم والقیم، والمعارف المھارات منھا ویكتسب اإلنسان معھا یتفاعل

 .االجتماعیة التنشئة في الھامة الوسائط باعتبارھا من المدرسة على ھنا نركز وسوف المجتمع منھ یتوقعھا

 بالطفل الخاصة السیكولوجیة المتغیرات فیھ تلتقي حیث واجتماعي ونفسي تربوي مجال المدرسي فالمجال

 االجتماعیة والمعاییر الثقافیة القیم منظومات من االجتماعیة المتغیرات مع ومدركات وأھداف حاجات من

 التفاعل عملیة خالل من إال تتم ال المدرسة في والتعلیم التعلم عملیة وإن التعلیمیة، التربویة الظواھر مع

 .االجتماعي

 بل الدور بھذا تقوم مؤسسة أول ھي لیست االجتماعیة بالتنشئة الخاصة الوسائط أحد باعتبارھا والمدرسة

 في المدرسة فإن ولذلك مولده، منذ للطفل االجتماعیة بالتنشئة تقوم التي األولى المؤسسة ھي األسرة تعتبر

 معاییر إحالل على حیث تعمل االجتماعیة التنشئة عملیة في االستمرار ھي االجتماعیة بالتنشئة عالقتھا

 1بالمدرسة االلتحاق على سابقة مرحلة في الطفل اكتسبھا وقیم واتجاھات معاییر محل معینة وقیم واتجاھات

 :یلي مما ذلك ویتضح للطفل، االجتماعیة التنشئة عملیة في بارزا دورا المدرسة  وتلعب

 كیفیة وتعلیمھ لھ الالزمة والمھارات والخبرات والمعارف بالمعلومات التلمیذ أو الطفل تزوید ·

 إذ ومجتمعھ، وشخصیتھ نفسھ وتنمیة مشكالتھ حل في استخدامھا وكیفیة العملیة، حیاتھ في توظیفھا

 ومعنى قیمة للتعلیم یجعل ما وھذا االجتماعیة، والتنشئة التعلیمیة العملیة في مھما جزءا ھذا یعد

 .ومستقبلھا حاضرھا الطفل حیاة في وأثرا

 على تعمل أن بعد إلیھ وتفسیرھا وتبسیطھا المجتمع ثقافة نقل خالل منا اجتماعي الطفل تھیئة ·

 من كبیر قدر نقل على المدرسة تعمل ال وبذلك ،للطفل تقدیمھا یمكن التي عناصرھا وتنقیة تنقیحھا

 والمعاییر القیم من واسعة منظومة أیضا إلیھ تنقل وإنما فحسب الطفل إلى والمھارات المعارف

 مع إیجابیة عالقات وإقامة مجتمعھ، مع التكیف على تساعده التي وغیرھا والتقالید، والعادات

 المھارات وإكسابھ المشكالت حل منھج الطفل تعلیم االجتماعیة التھیئة تتضمن كما اآلخرین،

  .التربویة للعملیة مكمل كجزء المشكالت لحل الفنیة والوسائل،

 والمستجدات بالتغیرات التالمیذ بتعریف المدرسة قیام خالل من وذلك للمستقبل الطفل إعداد ·

 وبیان ونقدھا، لھم وتفسیرھا مجتمعھم تواجھ التي وغیرھا والتكنولوجیة، والثقافیة االجتماعیة

 تنمیة على ومساعدتھم معھا، للتكیف المرونة وإكسابھم فھمھا على ومساعدتھم وسلبیاتھا إیجابیاتھا

                                                           
، المكتبة العصریة الخدمة اإلجتماعیة في المجال المدرسي من األلفیة الثانیة إلى األلفیة الثالثة عبد الخالق محمد عفیفي، 1

 .77، ص2007، 1للنشر والتوزیع، مصر، ط
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 والنقد القرارات اتخاذ ومھارات العلمي، التفكیر وأسالیب لدیھم الخالقة اإلبداعیة القدرات

 تحمل على وتشجیعھم لدیھم واالجتماعیة الخلقیة المسؤولیة تنمیة وأیضا ،والتمییز والتمحیص

 .مجتمعھم تواجھ التي التحدیات مواجھة في المسؤولیة

 یجري وما المحیطة والبیئة نفسھ فھم على یساعده بما والھادفة الصحیحة بالمعلومات الطفل تزوید ·

 .واالجتماعي والنفسي العقلي نموه على إیجابا ینعكس وبما سلیم، نحو على حولھ من

 یعرف حین جدیدة، اجتماعیة أدوارا ویتعلم منظم، نحو على االجتماعیة الدائرة المعاییر توسیع ·

    مع والتعاون اآلخرین، وحاجات حاجاتھ بین والتوفیق انفعاالتھ، ضبط وأسالیب وواجباتھ، بحقوقھ     

 .اآلخرین     

 یعمل أن ینبغي التي أو المجتمع بھا یعمل التي بالطریقة المتعلقة والمھارات المعلومات الطفل تعلیم ·

 المجتمع، في الراشد العضو بھا یقوم التي لألدوار وفقا للتصرف الطفل إعداد إلى یؤدي مما بھا،

 كما الراشد، بھا یقوم التي األدوار بمختلف للقیام نفسھ إعداد یتعلم الطفل دائرة توسیع طریق فعن

.المجتمع في مختلفة مراكز یشغلون الذین األشخاص من ینتظر ما یعرف
1

 

 واحدة ھویة بأن تشعره التي السلوكیة واألنماط والمعارف االتجاھات اكتساب على الطفل مساعدة ·

 .بعامة مجتمعھ وأفراد بخاصة المدرسة في أقرانھ مع تجمعھ

 على التالمیذ مساعدة على المدرسة تعمل إذ ومجتمعھ، بیئتھ مع السلیم التكیف على الطفل مساعدة ·

 والتكنولوجیة واالجتماعیة الطبیعیة بیئتھم مع السلیم للتعامل لھم الالزمة األساسیة المھارات اكتساب

 أمرین یحققوا أن یجب األطفال أن المجال ھذا في والباحثون العلماء ویرى بفاعلیة، معھا والتكیف

 من مھما متغیرا یعد المدرسي االجتماعي التكیف الن والتكیف، التعلم وھما المدرسة في رئیسیین

 .الشخصیة متغیرات

 وتنمیة تكیفھ في المھمة المصادر إحدى تعد التلمیذ یكتسبھا التي التربویة الخبرات أن على أیضا ویؤكدون

 أن الدراسات المنشورة وتشیر المختلفة، االجتماعیة في المواقف ناجحة إیجابیة عالقات إقامة على قدراتھ

 عالقتھ التلمیذ بمدرسیھ، وھي عالقة المدرسة في عدمھ أو الطفل بتكیف عالقة ذات ثالث عوامل ھناك

  .المنھاج المدرسي وموضوعاتھ دراستھ بمواد وعالقتھ بزمالئھ

 .بینھم مرموقا مركزا لینال وشخصیتھ نفسھ إبراز فیھ یحاول أقرانھ، مع للطفل تنافسیة بیئة توفیر ·

                                                           
، 1،2003، دار صفاء للطباعة و النشر و التوزیع، عمان، األردن، طالتنشئة اإلجتماعیة للطفل  عمر أحمد ھمشري،1

 .346ص
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 مقاعد وعلى نفسھ الدراسي الصف في معھم بجلوسھ وأقرانھ الطفل بین االجتماعیة الفوارق إزالة ·

سلوكھم  بأنماط یعلق فیما بینھم االختالف درجة من التخفیف إلى یؤدي مما نفسھا، الدراسة

. وقیمھم واتجاھاتھم

 بینھم، الفردیة وبالفروق واستعداداتھم، وقدراتھم وحاجاتھم ورغباتھم األطفال بمیول االھتمام ·

 برعایة خاصة مراكز إلى تحویلھم أو برعایتھم فتقوم والمبدعین، الموھوبین اكتشاف على والعمل

 1.بھم خاصة مراكز إلى وتحویلھم المتخلفین اكتشاف وعلى واإلبداع، الموھبة

 .الطفل شخصیة تكوین في المدرسة  أھمیة-4

 ینحون الذین المربین من لعدد طرأت خیالیة فكرة أنھا أو تعلیمیة بدعة بأنھا المدرسة نصف أن الخطأ من

 قد المدرسة كانت وإذا علمي لتفكیر مثمرا ھاما ونتاجا اجتماعیة حقیقة إنھا نظریا، منحى تفكیرھم في

 ارتباطا أكثر تكون أن ینبغي ووظیفتھا فیھا التوجیھ وأسالیب الدراسیة المناھج فإن اجتماعیة، لحاجة أنشئت

  .المجتمع وحاجات الحیاة بعملیات

 التي وھي المستقبلیة للحیاة وإعداده نموه الطفل خاللھا من یواصل التي الثانیة البیئة ھي المدرسة تعد وبذلك

 لمرحلة النشاط نواحي من تھیئھ بما، والتعدیل بالتھذیب الطفل لشخصیة المنزل صاغھ الذي القالب تتعھد

 والتكیف الغیر مع والتعامل والتعلیم للتدریب واسع مجال الجدید المجتمع ھذا وفي فیھا، ھو التي النمو

 .األخالقیة والقیم والواجبات للحقوق األولیة األسس وتكوین االجتماعي

 دور فإن المدرسة، في القبول سن تسبق التي والمرحلة الوالدة منذ التنشئة في یبدأ األسرة دور كان وإذا

 الطفل شخصیة تكوین في المباشر األثر ذات المدرسیة العوامل أھم ومن والتعلیم، التنشئة في یأتي المدرسة

 :ھي

  :العامة المدرسیة الروح -

 واألساتذة الدراسة على المشرفون یتبعھ وما أواضطراب استقرار من المدرسي الجو یسود ما وتشمل

 فالمدرسة اجتماعي، عدل من المدرسة تحققھ وما وعقاب، ثواب ومن المعاملة في واللین الشدة من وغیرھم

 .والخلقیة والمزاجیة المعرفیة نواحیھا جمیع من الشخصیة تربیة على تعمل التي ھي إذن

 عن التلمیذ إلى منھ ینقل ما فإن والثقافیة، المعرفیة النواحي وراء المربي أثر یمتد :المدرس أو المربي -

 من المربي یحدثھ ما على عالوة األخرى، الشخصیة وصفات السلوك أسالیب في والمحاكاة التقلید طریق

 2.المختلفة األمور نحو العقلیة واتجاھاتھ التلمیذ میول توجیھ

                                                           
 .347 عمرأحمد ھمشري، مرجع سابق، ص 1
 .80عبد الخالق محمد عفیفي، مرجع سابق، ص2
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 على تساعده التي والخلقیة الثقافیة النواحي منھ یستمد الذي القدوة التلمیذ یعتبره الذي المصدر ھو فالمربي 

 .السوي السلوك یسلك أن

 :المدرسي النجاح -

 باالرتیاح وشعور ورضا تقدیر عادة یتبعھ النجاح أن إذ الطفل شخصیة تكوین في األكبر األثر لھ الذي 

 المدرسیة الواجبات أداء في والتقصیر الخوف أما، للطفل واالجتماعي النفسي النمو في ویؤثر بالنفس والثقة

 الشعور وعدم الغیر ونقد والنفس، الضمیر تأنیب العادة في المتكرریتبعھ والفشل والرسوب األساتذة ونقد

 .للطفل واالجتماعي النفسي النمو على تؤثر نفسیة عوامل ھذه وكل الرضا أو باالرتیاح

 والمربي شخصیتھ، وتكوین الطفل تربیة على العمل وھي ھامة رسالة تستھدف الحدیثة اتالدراس فإن ولذا

 نفسھ یجد بل فحسب والمعلومات بالمعارف التلمیذ تزوید على ھمھ یقتصر ال الراھن الوقت في الناجح

 إلى باإلضافة والنفسي االجتماعي التوافق حسن على القدرة لتلمیذه یحقق أن على المسؤولیة كل مسؤوال

 نفسیة على الوقوف في وجھد وقت من المربي ینفقھ ما أن یؤكد ما وھذا العلمي، التحصیل بجانب عنایتھ

 المربي أن بل ھباء، یذھب ال واالجتماعیة، المادیة بیئتھم مع التوافق یحسنوا أن على ومساعدتھم تالمیذه

 قدرا یحرزوا أن على الوقت نفس في یساعدھم إنما الشخصیة مشكالتھم بحل القیام على تالمیذه یساعد حین

 الطفل بھا یصاب التي التوافق سوء أنواع من نوع وكل أقل، بجھد الدراسیة المواد تعلم في النجاح من كبیرا

 .تھیاح مستقبل في خطرھا ویعظم أمره یستفحل أن البد حیاتھ مطلع في

 فالقدوة التوافق، سوء من یعانون ال صالحین مواطنین تالمیذه من یخلق أن ھو للمربي األول فالھدف

 أن المربي فعلى ذلك اجل من والعقلي، النفسي نضجھ مرحلة بدایة في یكون الذي للنشء معلم خیر الصالحة

 1صالحة قدوة یكون أن على الحرص كل یحرص
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 :الفصل األولخالصة 

حاولنا من خالل ھذا الفصل النظري األول اإلحاطة الشاملة بموضوع مؤسسات التنشئة االجتماعیة 

حیث قمنا بمعالجتة في عدة جوانب من خالل بلورة مفھوم األسرة الذي تتقاسمھ مختلف  )األسرة، المدرسة(

العلوم كعلم اإلجتماع وعلم النفس وھذا من خالل إعطاء جملة من التعریفات ، كما عرضنا أیضا وظائفھا 

المتعددة والعدیدة ثم تعرضنا إلى أھمیة المتابعة األسریة حیث تلعب دورا بارزا في عملیة التحصیل 

الدراسي من خالل المراقبة والمتابعة المنزلیة وھذا یختلف طبعا بإختالف كل أسرة من حیث تركیبتھا 

وحجمھا والمستوى اإلجتماعي واإلقتصادي وأیضا المستوى الثقافي والتعلیمي ، كما تطرقنا في حدیثنا عن 

. أدوارھا ووظائفھا  األسرة الجزائریة وتغیر

ونظرا ألھمیة المدرسة في حیاة الفرد والمجتمع ومساھمتھا الفعالة في تحقیق نجاح التلمیذ المدرسي وتفوقھ  

فقد تطرقنا إلى إعطاء عدة مفاھیم لمختلف العلماء كل حسب تخصصھ والوظائف المنوطة لھذه المؤسسة 

 وھي بھذا تكمل الدور الذي تقوم بھ األسرة في عملیة الناشئالمسؤولة عن نقل ثقافة المجتمع إلى الجیل 

. التنشئة االجتماعیة ومالھا من أھمیة في تكوین شخصیة الطفل

   

 

 

 

 

 

 

 

 



مقدمة الدراسة 
 

1 

 :اإلشكالیة

تعتبر مرحلة الطفولة مرحلة ھامة في حیاة الفرد إذ تعتبر من الركائز الھامة، والثروة البشریة التي یعتمد علیھا 

في بناء المجتمع ویقاس بھا تقدم المجتمع وتطوره لذا وجب رعایتھم واإلھتمام بھم، وال یتم ھذا إال من خالل 

. عملیة التنشئة االجتماعیة فال یخلو أي نظام أو مؤسسة اجتماعیة منھا

ومما ال شك فیھ أن األسرة ھي الخلیة األساسیة التي تقع على عاتقھا ھذه المسؤولیة، حیث یرى المربون أنھا 

الوعاء التربوي الذي تتشكل داخلھ شخصیة الطفل، وھي بھذا تمارس عملیات تربویة ھادفة والتي تحدد 

اتجاھاتھ اإلجتماعیة والخلقیة والعادات والتقالید، كما تقدم كل مقومات التربیة السلیمة أثناء سنوات تكوینھ ،إذن 

فھي مؤسسة تربویة ثقافیة واجتماعیة حیث تبدأ بتعلیم األطفال اللغة وتتیح لھ فرص التعبیر عنھا وإكسابھم 

التجارب األولى والخبرات األساسیة في الحیاة والدفع بھم للنجاح والتفوق، ومع أھمیة الدور الذي تقوم بھ 

. األسرة في مجال تربیة األبناء وتعلیمھم إال أن العملیة التربویة صعبة ومعقدة

ومن ھذا المنطلق فإن ھناك ما یوجب وجود مؤسسات تربویة رسمیة تتكفل بتربیة األطفال وتعلیمھم ورعایتھم، 

ومن ھنا ظھرت مؤسسة اجتماعیة تتقاسم مسؤولیة التنشئة  .وتقدم خدمات مناسبة لھم ولمراحل نموھم

. اإلجتماعیة مع األسرة وھي المدرسة

فالمدرسة تعمل على تنشئة األفراد وإعدادھم لمواجھة الحیاة فھي تسعى إلى تكوینھم وتنمیة شخصیتھم وقدراتھم 

فكریا وجسمیا ،من خالل ما تقدمھ من علوم ومعارف ومھارات حیث تعد المصدر األول للمعرفة وھي أیضا 

مجال إلستثمار المواھب والمیول واإلتجاھات، من خالل ھذا یمكن أن نعتبر المدرسة مؤسسة إجتماعیة تكمل 

. الدور الذي تقوم بھ األسرة وتزود الطفل بالخبرات اإلجتماعیة والعلمیة والمھنیة إلى درجة النجاح والتفوق

إذن فاألسرة لھا دور فعال في مجال تربیة األبناء وتعلیمھم، حیث تشرف على متابعة أطفالھا في الواجبات 

المنزلیة وفھم الدروس والمراقبة من خالل الزیارات المتكررة والمنتظمة فھم الذین یحددون مدى تقدم أبنائھم 

في المدرسة، وھذه األخیرة تعمل أیضا على خلق تواصل مع األولیاء من أجل تحقیق مصلحة التلمیذ وھي 

فھي تحتاج إلى كل المعلومات التي تخصھم أي كل الخصائص اإلجتماعیة من  الرفع من المستوى التعلیمي،

. أجل العمل على مساعدتھم في تحقیق التفوق

تتم في األسرة وحدھا أو المدرسة، بل  من خالل كل ما تقدم ذكره نخلص إلى أن العملیة التربویة والتعلیمیة ال

تتم في إطار اجتماعي تربوي متناسق حیث یعد من الضرورات التربویة وجود عالقات تواصل بناءة تیسر 
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 للطرفین التعاون، حیث تلعبان دورا تكاملیا في تربیة الطفل وتعلیمھ والدفع بھ إلى النجاح، وتزید من معدل 

تعلمھ مما یكفل تنمیة معلوماتھ ومعارفھ والتي تساھم في تحقیق طفل متفوق دراسیا قادر على مواجھة التحدیات 

. الحضاریة والثقافیة والعلمیة التي تفرضھا حتمیة التطور

فیما یتجسد التكامل بین األسرة والمدرسة وما أثره على التفوق الدراسي : لنخلص في األخیر إلى اإلشكال اآلتي

. لألبناء

: التساؤالت الفرعیة

 ما ھي المجاالت والمیادین التي تجسد ھذا التكامل ؟- 1

 ما ھي األدوار التي تقوم بھا األسرة لتحقیق ھذا التكامل؟- 2

 ما ھي الوظائف الملقاة على عاتق المدرسة لتحقیق النجاح المدرسي؟ 3-

: الفرضیات

. المتابعة المنزلیة من طرف األولیاء تساھم في التفوق الدراسي لألبناء- 

. التواصل المستمر بین المدرسین واألولیاء یؤدي إلى التفوق الدراسي- 

: أھمیة الدراسة

تكمن أھمیة البحث العلمي لظاھرة ما في فحصھا أو تشخیصھا أوعالجھا أو كل ذلك، وتكمن أھمیة 

:  موضوع دراستنا في

تناولت الدراسة موضوع التكامل بین األسرة والمدرسة وھو من الموضوعات الھامة والتي تحتاج إلى  ·

الدراسة على إعتبار أنھ یسھم في اإلرتقاء بھما بغیة اإلرتقاء بأھمیة الدور المنوط إلیھما في تربیة الطفل 

. وتعلمھ والمساھمة في تحقیق تفوقھ دراسیا

یعتبر ھذا البحث دافعا حقیقیا إلھتمام األولیاء بأبنائھم ومتابعة تحصیلھم الدراسي وزیادتھم في المدرسة   ·

والتعرف على المشاكل التي قد تعترضھم بصفة دائمة من جھة،أما من جھة أخرى فعلى المعلمین إستدعاء 

 األولیاء والنقاش معھم قصد إطالعھم بمستوى أبنائھم ویتعین عل اآلباء إعطاء المعلمین لمحة عن شخصیة
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 أبنائھم وإھتمامھم قصد التعرف على التالمیذ مما یسھل مھمة تعلیمھم، وبالتالي فالتعاون والتكامل في أدوار  ·

ھذه األطراف أمر ضروري ألنھ ال یمكن الفصل بین عمل كالھما بل ھما شیئان متكامالن ویكون ھذا طبعا 

. لصالح الطفل ومستقبلھ

كما تأتي أھمیة ھذه الدراسة في ندرة البحوث المحلیة التي تدعو إلى ضرورة توطید العالقة بین ھاتین  ·

. المؤسستین من أجل تكوین تالمیذ متفوقین یمكن اإلعتماد علیھم في بناء وتطویر المجتمع

 وأخیرا تأتي أھمیة بحثنا ھذا، فیما یمكن اإلستفادة من نتائجھ في بعض الجوانب التطبیقیة والتي قد ·

    تستفید منھا األسرة والمدرسة، وذلك من خالل التعرف على دور األسرة في التحصیل الدراسي لدى األطفال      

    ودور المدرسة في بلورة ھذا التحصیل إلى تفوق دراسي، باإلضافة إلى ما قد تسفر عنھ الدراسة من       

.     توصیات قد تثري عملیة التنشئة اإلجتماعیة

 : أھداف الدراسة

إن قیمة البحث العلمي تقدر بقیمة األھداف التي یرمي إلى تحقیقھا ومدى خدمتھا للفرد والمجتمع، لذا یجب على 

یمكن تصور  الباحث قبل القیام بمشروع بحثھ أن یضع األھداف التي توجھ بحثھ في مختلف مراحلھ، ولھذا ال

: بحث علمي دون وجود أھداف مسبقة تحكمھ وعلى ھذا األساس ارتأینا من خالل بحثنا الوقوف على

التعرف على الدور الذي یتعین على كل من األسرة والمدرسة أن تؤدیھ لتكوین طفل أو تلمیذ متفوق  ·

.   دراسیا

توعیة أولیاء التالمیذ والمعلمین على حد سواء بالدور الحقیقي الواجب القیام بھ من أجل تحقیق ھذا  ·

. التفوق

ضرورة رعایة الطفل المتمدرس واإلھتمام بھ داخل األسرة ثم المدرسة من أجل نجاحھ وتفوقھ الذي  ·

یسھم بدوره في تحقیق أھداف المجتمع، وھو خلق جیل من العلماء قادر على التغییر والتطویر وبناء 

. المجتمع والرقي بھ

جلب اھتمام المختصین التربویین للمشاركة الفعالة في توجیھ اھتمام األولیاء والمعلمین حول ضرورة  ·

. التعاون بین األسرة والمدرسة
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المساھمة في جمع المعطیات وتحصیل الحقائق حول موضوع التفوق الدراسي، وإبراز الدور الذي  ·

. تلعبھ كل من األسرة والمدرسة في عملیة تبادلیة تكاملیة لھذا الدور من أجل تحقیق ھذا التفوق

الخروج بتوصیات وحقائق تدعو لإلھتمام أكثر بھذا الموضوع ،وھو ضرورة بناء عالقة تكامل  ·

. وتواصل بناءة بین الطرفین لتحقیق ھذه الغایة 

. إثراء المكتبة الجامعیة بھذا الموضوع لإلستفادة من الناحیة النظریة والتطبیقیة ·

: الدراسات السابقة

: الدراسات العربیة: أوال

".  العالقة بین المدرسة وأولیاء األمور: "بعنوان )1988(دراسة فرج : الدراسة األولى

وقد ھدفت الدراسة إلى التعرف على طبیعة العالقة بین المدارس وأولیاء األمور في جنوب السعودیة باعتبار أن 

وقد تكونت عینة . ضعف العالقة مسؤول عن حدوث تقصیر الطلبة في التحصیل الدراسي وتكرار غیابھم

ولي أمر من المرحلتین اإلبتدائیة والمتوسطة من مدارس جنوب  )132(معلما ومعلمة و )139(الدراسة من

وقد استخدم الباحث نوعین من اإلستبانات طورھا ألغراض ھذه الدراسة أولھا خاص . المملكة العربیة السعودیة

بأولیاء األمور،وثانیھما خاص بالمعلمین،وأظھرت الدراسة أھمیة العالقة الجیدة بین المدرسة وأولیاء األمور، 

كما بدت في ھذه الدراسة ضعیفة، وبدا لذلك أن على المدرسة واألسرة أن تعمال معا لتحسین العملیة التربویة، 

وأوصت الدراسة بأن زیارة أولیاء األمور للمدرسة ضروري، وبضرورة دعوة المدرسة ألولیاء األمور 

   1.باستمرار، وأكدت الدراسة أھمیة مجالس اآلباء والمعلمین ودورھا في توثیق العالقة بین المدرسة واألولیاء

واقع التواصل بین المدرسة واألسرة والمجتمع المحلي : "بعنوان )1995(دراسة السادة: الدراسة الثانیة

".  بالبحرین

وھدفت الدراسة إلى دراسة واقع وأسالیب التواصل والتعاون بین المدرسة واألسرة ومعرفة إذا كان ھناك فروق 

ذات داللة إحصائیة بین استجابة كل من مدیري المدارس والمشرفین والمعلمین بالنسبة ألسئلة الدراسة، وقد 

) 40(إستخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، كما إستخدم اإلستبانة أداة للدراسة واشتملت الدراسة على نحو

: معلما، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منھا )120(مشرفا،  )40(مدیرا، 

. أن معظم األسباب التي تدعو المدرسة لالتصال باألسرة ھي أسباب ملحة طارئة- 

                                                             

، 1،2007، دار الخلیج، عمان،ط ،الممارسات التربویة األسریة وأثرھا في زیادة التحصیل الدراسي حسن موسى عیسى، 1
 .59ص
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الیوم المفتوح ھو األسلوب األكثر ممارسة لتحقیق التواصل بین المدرسة وجمیع المؤسسات وكشف الدراسة - 

 1عن انخفاض أداء معظم المدارس في تعاونھا مع المجتمع نتیجة لضعف قنوات التواصل

واقع التواصل بین المدرسة الثانویة والمجتمع المحلي في محافظات غزة : " دراسة بعنوان: الدراسة الثالثة

" وسبل تحسینھ

بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الرابع الذي تعقده الجامعة اإلسالمیة ھدفت الدراسة إلى معرفة واقع التواصل 

بین المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي، وقد استخدم الباحثون المنھج الوصفي التحلیلي وقاموا بإعداد استبانة 

األسرة، اإلعالم، المؤسسات الحكومیة، المؤسسات : فقرة موزعة على أربعة مجاالت وھي )46(اشتملت على 

غیر الحكومیة، ثم تقدم الباحثون بصیغة مقترحة لتفعیل آلیات التواصل بین المدرسة ومؤسسات المجتمع 

من مدیري ومعلمي المدارس الثانویة من أصل مجتمع الدراسة  )299(المحلي، واشتملت عینة الدراسة على 

، ومن األسالیب اإلحصائیة المستخدمة 2011-2010مدیرا ومعلما للعام الدراسي  )7082(والبالغ عددھم 

:  وقد أظھرت نتائج الدراسة ما یلي )الوسط الحسابي، النسب المئویة، تحلیل التباین األحادي(

وھي نسبة متوسطة بحاجة  )%61(بلغت تقدیرات المدراء والمعلمین بین المدرسة والمجتمع المحلي   - 

. إلى تعزیز

حیث           )أنثى- ذكر(وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات العینة تعزي لمتغیر الجنس       - 

.         كانت الفروق لصالح اإلناث

:  وأوصت الدراسة بما یلي

ضرورة تفعیل آلیات التواصل بین المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي بكافة أشكالھا لإلرتقاء بالعالقة - 

. بینھما

. ضرورة مشاركة أولیاء األمور في المناسبات التي تعقدھا المدرسة- 

. اإلستفادة من الخدمات التي تقدمھا مؤسسات المجتمع المحلي- 

      تشجیع مدراء المدارس والمعلمین على المشاركة في المؤتمرات واألیام الدراسیة التي تعقدھا الجامعات 

 1والمؤسسات المجتمعیة وتقدیم الحوافز الالزمة لذلك

                                                             

 30،31 الجامعة اإلسالمیة ،"التواصل والحوار التربوي:"المؤتمر التربوي الرابع بعنوان فایز شلدان وآخرون، 1
 .2001أكتوبر،
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: الدراسات األجنبیة :ثانیا

التواصل بین المدرسة والمجتمع وعالقتھ : " بعنوان )1995(دراسة لماركس وآخرون : الدراسة األولى

" بالمستوى التحصیلي للطلبة

مجموعات ضابطة ومجموعتین تجربیتین،  )07(مجموعات من الطلبة  )09(حیث طبقت ھذه الدراسة على 

وكانت المجموعات الضابطة تدرس عن طریق المحاضرة في القاعة الدراسیة، بینما كانت المجموعتان 

. التجریبیتان تتعلمان من خالل التواصل مع مؤسسات المجتمع المحیط والمشاركة في الخدمات المتنوعة

: ومن أھم النتائج التي توصل إلیھا الباحثون

أن الطالب الذین تعلموا من خالل التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي وممارسة الخدمات المجتمعیة كانوا - 

أفضل من الطالب الذین تعلموا عن طریق التدریس التقلیدي وذلك من حیث نتائج المستویات التحصیلیة 

. للمقررات الدراسیة

وقد أوضحت نتائج استبانة واإلتجاھات التغیر الذي تم على سلوك طالب المجموعتین التجریبیتین حیث اكتسب 

الطالب قیما ایجابیة، وأصبح لدیھم الوعي بواقع ومشكالت مجتمعھم وتمكنوا من تطبیق المبادئ التي تعلموھا 

في مواقف جدیدة 

دراسة تقییمیھ لدور التكنولوجیا في تعزیز  "Wright et Rogers ( 2006 (دراسة لـ : الدراسة الثانیة

" التواصل بین المدرسة واألسرة

الھاتف، ( للكشف عن وجھة نظر كل من المدرسین وأولیاء األمور حول استخدام وسائل االتصال الحدیثة 

. في عملیة تعزیز التواصل بین المدرسة واألسرة )اإلنترنت، الموقع اإللكتروني للمدرسة

وھدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تحد من عملیة التواصل بین األسرة والمدرسة ، ثم تطبیق 

) 210(الدراسة في بعض المدارس بالجزء الشمالي من الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد بلغت عینة الدراسة 

ولي أمر، واستخدمت الدراسة الطریقة الكمیة والكیفیة من خالل األداتین اللتان  )162(مدرسا،  )48(فردا، 

. )اإلستبانة المجموعات المركزة لكل من المدرسین وأولیاء األمور(اعتمدتھما 

                                                                                                                                                                                                           

 .07 فایز شلدان وآخرون، نفس المرجع ، ص1
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وأكدت الدراسة كذلك على الفوائد العدیدة الستخدام التكنولوجیا الحدیثة التي من أھمھا توسیع دائرة التواصل 

وتقلیل الفجوة بین المدرسة واألسرة، حیث إن إستخدامھا في عملیة التواصل یساعد أولیاء األمور على متابعة 

جمیع مجریات العملیة التعلیمیة، أما أھم المعوقات المتعلقة بالتواصل بینھما كانت نقص الوعي لدى المدرسین 

. 1وأولیاء األمور حول مدى الفوائد الناجمة عن التواصل بإستخدام التكنولوجیا

: تحدید المفاھیم

:  التكامل- 1

أن التكامل ھو وحدة أو انسجام داخل نسق معین یقوم على االعتماد المتبادل بین " محمد عاطف غیث"یرى 

أجزائھ المتخصصة وعندما یطبق ھذا المصطلح على الجماعات فإنھ یشیر إلى وحدة الجماعة التي تقوم على 

. أداء األعضاء ألنشطة مترابطة ومتخصصة یعتمد بعضھا على البعض اآلخر

االعتماد والتعاون المتبادل بین األولیاء والمدرسین من خالل أداء العملیة التربویة التعلیمیة : التعریف اإلجرائي

 .بشكل متناسق، یكمل كل منھا دور األخر ویعتمد علیھ

:  األسرة- 2

إن األسرة جماعة تعرف على أساس العالقات الجنسیة المستمرة على نحو یسمح بإنجاب " : ماكیفر" یعرفھا 

 2 .األطفال ورعایتھم

. 3أن األسرة ھي الوحدة اإلجتماعیة القائمة على الزواج": روبرت لوى"ویعرفھا 

: التعریف اإلجرائي

 ھي مجموعة من األفراد تتكون من األب واألم واألبناء یربطھم رباط الدم ویتمثل دورھا في تنشئة األبناء 

تنشئة إجتماعیة صالحة، وكذا تشجیعھم على التفوق الدراسي من خالل توفیر وتھیئة المناخ المناسب لذلك، من 

 .خالل التعاون والتواصل بینھا وبین مختلف مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة األخرى

: المدرسة- 3

                                                             

 .08 فایز شلدان وآخرون، نفس المرجع، ص1
. 224، ص2006، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، بـ ط، قاموس علم اإلجتماع محمد عاطف غیث،  2 

   3 .275 المرجع السابق، صمحمد عاطف غیث، 
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مؤسسة إجتماعیة تعكس الثقافة التي ھي جزء من المجتمع، : "  بأنھا 1983" شبیر"و" منشین"یعرفھا كل من 

وتنقلھا لألطفال في شكل مھارات خاصة ومعارف عن طریق نظام إجتماعي مصغر یتعلم فیھ الطفل القواعد 

 1األخالقیة، والعادات اإلجتماعیة واإلتجاھات وطرق بناء العالقات مع اآلخرین

والعامة لتنفیذ أھداف النظام التربوي في  ھي تلك المؤسسة التربویة المقصودة" : " رابح تركي"ویعرفھا 

 2"المجتمع

: التعریف اإلجرائي

تعتبر المدرسة مجتمع مصغر ولیست مكانا للتعلم فقط ،فھي إذن مؤسسة إجتماعیة تربویة تكمل الدور الذي 

. تقوم بھ األسرة ویشترك فیھا المدرسون والطلبة وأولیاء األمور في حیاة عامة

: التفوق الدراسي - 4

ھو التحصیل العالي واإلنجاز المدرسي المرتفع، ویعرف المتفوق تحصیلیا بأنھ الطالب الذي یرتفع في إنجازه 

أو تحصیلھ الدراسي بمقدار ملحوظ فوق األكثریة أو المتوسطین من أقرانھ، أي إذا زادت نسبة تحصیلھ 

 3%)90(األكادیمي عن 

:  التعریف اإلجرائي

ھو قدرة التلمیذ على األداء الجید في المجال الدراسي مقارنة بزمالئھ من خالل العالمات المحصل علیھا خالل 

. اإلمتحانات الدراسیة في جمیع المواد

: منھج الدراسة

لكل دراسة البد للباحث من اختیار منھج یتالءم وموضوع الدراسة المطروح، حیث یعرف عمار بحوش  

 المنھج الذي یقوم فیھ الباحث بالوصف المنظم والدقیق للظواھر اإلجتماعیة كما ھي، مستخدما :المنھج على أنھ

التحلیل والمقارنة، التفسیر والتقویم من أجل الوصول إلى تعمیمات یزید بھا الرصید المعرفي حول الظاھرة 

". موضوع الدراسة، بغیة التنبؤ والتخطیط للمستقبل

 1".مجموعة من القواعد التي یتم وضعھا قصد الوصول إلى الحقیقة" كما یعرفھ أیضا 
                                                             

87.، ص2003، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، المدرس والمجتمع والتوفیق النفسي للطفلوفیق صفوت مختار،   1  
.187، ص1990، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،طأصول التربیة والتعلیمرابح تركي،    2  

  3 .16،ص2،2002،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،عمان،طمدخل الى تربیة المتمییزین والموھوبین نادیا الھایل السرور، 
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ویتوقف إختیار المنھج المناسب للدراسة على طبیعة الموضوع ویتحدد تبعا لمتغیراتھ، ویرتبط إرتباطا وثیقا 

بصدق النتائج ومدى مطابقتھا للواقع المدروس، واإلرتقاء بالدراسة إلى مستوى التحلیالت والتفسیرات العلمیة 

" التي تتسم بالموضوعیة، إرتأینا إختیار المنھج الوصفي التحلیلي الذي یتالئم مع طبیعة الموضوع المدروس

". التكامل بین األسرة والمدرسة وعالقتھ بالتفوق الدراسي لألبناء

أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي المنظم، لوصف ظاھرة أو مشكلة محددة :" سامي محمد ملحموالذي یعرفھ 

وتطویرھا كمیا عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة عن الظاھرة أو المشكلة، وتصنیفھا وتحلیلھا 

 2".واخضاعھا للدراسة الدقیقة

وصف ما ھو كائن وتفسیره وھو یھتم بتحدید الظروف والعالقات التي :" ویعرف المنھج الوصفي كذلك على أنھ

توجد بین الوقائع، كما یھتم أیضا بتحدید الممارسات الشائعة أو السائدة والتعرف على المعتقدات واإلتجاھات 

  3".واآلراء عند األفراد والجماعات

ویعتبر المنھج الوصفي الطریقة السلیمة للوصول إلى ھدف الدراسة لذا وقع إختیارنا علیھ ألنھ یتالءم مع طبیعة 

ألنھ یقف على ماھو " التكامل بین األسرة والمدرسة وعالقتھ بالتفوق الدراسي لألبناء"الموضوع المدروس 

موجود ،وأردنا من خالل ھذه الدراسة الكشف بالتشخیص عن أحد المواضیع الھامة المتعلقة بأحد أھم مركزین 

ودورھما في تكوین تلمیذ متفوق دراسیا فھما یكمالن بعضھا البعض في  )األسرة، المدرسة (للتنشئة اإلجتماعیة 

القیام بالوظائف واألدوار فاألسرة تكمل الدور التعلیمي للمدرسة وھذه األخرى تكمل بدورھا الجانب اإلجتماعي 

الثقافي التربوي لألسرة ومحاولة تحلیلھا وتفسیرھا وإیجاد أوجھ الترابط والتكامل والتواصل والعالقات المتبادلة 

. بینھما وبین التفوق الدراسي

. وربط الجانب التطبیقي بالجانب النظري للدراسة واستخالص النتائج التي یمكن تعمیمھا

                                                                                                                                                                                                           

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بحوش، محمد محمود الذنبیات،  1
 98،ص1995بـ ط، 

 .370، ص2006، 4، دار المسیرة، عمان، طمناھج البحث في التربیة وعلم النفسسامي محمد ملحم،  2

، 1983، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، بـ ط، البحث التربوي وأصولھمحمد لبیب النجیحي، محمد منیر،  3
 .99ص



 :ملخص الدراسة

 :باللغة العربیة

 وآلیات التكامل بین األسرة والمدرسة وعالقتھا أسالیب على التعرف إلى خاصة بصفة الحالیة الدراسة تھدف

 أن شأنھ من والذي ضرورة بناء عالقة تواصل وثیقة بینھما  عن الكشف بذلك محاولینبالتفوق الدراسي، 

 طرح على الدراسة ھذه في اعتمدنا الغرض ولھذا لألبناء، تحقیق التفوق الدراسي في مھما دورا یلعب

 :التالیة الفرضیات على االعتماد تمعلیھا  ولإلجابة التساؤالت

 .المتابعة المنزلیة من طرف األولیاء تساھم في التفوق المدرسي ·

 .التواصل المستمر بین المدرسین واألولیاء یؤدي إلى التفوق الدراسي ·

 حول یدور فصل الدراسة باإلضافة الى مقدمة  فصول (4 ) على الموضوع ھذا معالجة في اعتمدنا ولقد

 واقع التكامل بین األسرة والمدرسة وعالقتھ بالتفوق الدراسي، ضم وفصل مؤسسات التنشئة االجتماعیة،

 الدراسة لمعطیات وتحلیال عرضا وضم أخیر وفصل ،وأدواتھا الدراسة جمنھ حول یدور آخر وفصل

 فأھم فخاتمة، واالقتراحات، التوصیات وأھم لدراسةالفرضیتین والنتائج العامة ل فنتائج  وتفسیرھا،المیدانیة

 .والمالحق الدراسة التي اعتمدت في المراجع

 حدد كما - الشلف - والیة بحدود محدد مكاني مجال في تمت فلقد المیدانیة الدراسة إجراء یخص فیما أما

ضمت و العشوائیة، الطبقیة العینة واستخدمنا 2013/2014  الجامعیة بالسنة للدراسة الزماني المجال

معلم بالمدارس اإلبتدائیة ، موزعین على  ) 30( والمتمدرسین التالمیذ أولیاء ) 40(في متمثلة وحدة )70(

 .والیة الشلف- سیدي عكاشة–أربع ابتدائیات ببلدیة 

 الموجھة المقابلة في تمثلت منھجیة أدوات ووظفنا التحلیلي، الوصفي المنھج على االعتماد تم ولقد

 العینة مع الدراسة إجراء تمالذكر السابقة باألدوات وباالستعانة المبحوثین على وزعت التي واالستمارة

 :التالیة النتائج إلى خلصنا المیداني التحلیل في النظري الجانب على واعتمادا المذكورة

 :أن وذلك األولى الفرضیة تحققت لقد ·

 .لألبناء سياالدر المتابعة المنزلیة من طرف األولیاء تساھم في التفوق

 :أن وذلك الثانیة الفرضیة تحققت كما ·

 .لألبناء سياالدر التواصل المستمر بین المدرسین واألولیاء یؤدي إلى التفوق

 

 

 

 



Résumé de l'étude:  

La présente étude vise, en particulier, d'identification  les méthodes et les 

mécanismes d'intégration entre les institutions de socialisation (famille, école) et 

leur relation avec  l'excellence scolaire, en essayant de faire la détection de la 

nécessité de construire une relation continue à fermer entre eux, qui jouait un rôle 

important dans la réalisation de l'excellence scolaire pour les enfants, et à cet effet 

nous avons adopté les questions et les hypothèses suivantes:  

-Le Suivi maison de  parents contribue à l'excellence scolaire.  

- La communication continue entre les enseignants et les parents mène à 

l'excellence scolaire.  

Et nous avons adopté dans le traitement de ce sujet (4) chapitres séparés : 

composes par  les chapitres sur la famille, l'école, et la réalité de l'intégration entre 

la famille et l'école et de le relation de  l'école avec l'excellence, et un autre 

chapitre sur la méthodologie et les outils de l'enquête, et le chapitre final porte sur 

ainsi que la présentation et l'analyse de l'étude et l'interprétation des données.  

les résultats d'hypothèses et les résultats de l'étude et les recommandations et les 

suggestions les plus importantes.  

Le travail de terrain a été effectué au uvéaux de la région de durait  - Chleff - 

universitaire 2013/2014 et nous avons utilisé un échantillon stratifié au hasard, et 

distribué un questionnaire à 70 unités réparties comme suit: 40 pour les parents 

d'élèves fréquentant l'école et 30 enseignants, répartis sur quatre école primaires 

situées dans sidi akkacha (wilaya de Chleff)  

Le méthode utilisée : la méthode d'analyse descriptive, et l'interview dirigée le 

questionnaire qui a été distribué aux répondants en suite, nous avons procéder à 

l'étude de l'échantillon mentionné ci-dessus la partir théorique de l'analyse de nous 

avons conclu les résultats suivants:  



- La première hypothèse a été réalisée comme suit : 

Suivi à domicile par les parents contribuent à l'excellence scolaire des enfants.  

- Egalement la seconde hypothèse comme suit  :  

La communication continue entre les enseignants et les parents mène à l'excellence 

scolaire pour les enfants. 
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 :ةـمقدم

 بساطتھا في تتفاوت النشء وإعداد التربیة في وأسالیب تقنیات استخدام على البشریة المجتمعات دأبت لقد

 االجتماعیة بیئتھ في السائدة السلوكیة وبالنماذج الحیاة بمتغیرات وعي على الفرد لجعل ،تعقیدھا ودرجة

 .منھم المتوقعة واالتجاھات األدوار وإكسابھم فیھا أعضاء ھم التي

 اتسم ولھذا الجدید، الجیل أفراد لھا یتعرض التي التربویة بالظروف كبیر بشكل یتحدد األمة مستقبل أن كما

 التي العوامل وفھم دراسة وضرورة الحقیقة، بھذه المتقدمة الدول بوعي والعشرین عشر التاسع القرنان

 .المجتمع أھداف یحقق بما شخصیاتھم وتوجیھ الناشئة األجیال إعداد في تؤثر

 والقیم الخصائص األطفال إكساب في لألسرة الكبیرة األھمیة على النفس وعلماء التربیة رجال یتفق حیث

 بوردیو بییر: أمثال من الحدیثة دعاة التربیة جعل مما للشخصیة، األولى والدعائم األساسیة االجتماعیة

(Pierre Bourdieu)   بودلو ،(Boudelot)  (Establet)واستابیلیھ  (Passeron) باسرون 

 وأنماط میولھم اختالف في آثارھا وفھم األطفال، لحیاة للخبرات األولى المربین فھم ضرورة على یؤكدون

  .العوامل ھذه بحسب التربویة العملیة تكییف یسھل حتى وذلك سلوكھم

 ھو أساسي بشكل التعلیم ورجال التربویة المخططات وضع على والقائمین األولیاء من الكثیر یھم ما ولعل

 یعكسھ الذي ،األكادیمي الدراسي التحصیل وجودة كم من والزیادة العلمي المردود تحسین إلى الوصول

 نحو على التعلیمیة المراحل تجاوز ثم ومن ،الدراسیة المقررات وفھم التحصیل في والتفوق المدرسي النجاح

 یقدمھ أن یمكن وما األجیال طاقات من األمة تنتظره ما أمام وخاصة النفوس، في واألمل الثقة یبعث

 .منھا ویستفید المجتمع یقرھا التي المجاالت مختلف في المتفوقون

 االجتماعیة والمتغیرات بالمؤثرات عالقتھ في الحالي البحث موضوع ھو المدرسي التفوق وموضوع

التعاون والتواصل والتكامل في أداء الوظیفة التربویة  مسألة بذلك  فنطرح، والمدرسة باألسرة الخاصة

 .األبناء لدى المدرسي التفوق والنجاح ظاھرة مع عالقات من علیھ تكون أن یمكن وما ،ومتغیراتھا التعلیمیة

 میدانا منھا جعل الذي األمر المجتمع علیھا یبنى التي الدعائم أھم بین من تعد األسرة أن القول یمكن وعلیھ

 التغیرات جملة ظل في ،االجتماعیة الظواھر لمختلف والدارسین الباحثین من الكثیر لدى للبحث خصبا

 المؤسسات وأبرز أھم من اعتبارھا على وظائفھا أو بنائھا في سواء األسرة، مست التي والتحوالت

 بذلك فتأثرت تطورھا وسایرت تشكلھا، منذ اإلنسانیة المجتمعات متباینة بصورة الزمت التي االجتماعیة

 .فیھ بدورھا أیضا أثرت أنھا كما التطور

 مسؤولة نظامیة تربویة مؤسسة وھي وغایاتھ، أھدافھ لتحقیق المجتمع أوجدھا اجتماعیة مؤسسة والمدرسة

 والنفسیة والعقلیة الجسمیة جوانبھا جمیع من المتعلم الطفل شخصیة تنمیة إلى تھدف تربویة بیئة توفیر عن

 والتكیف الكبیر مجتمعھ مع االندماج على ومساعدتھ متكامل، نحو على واألخالقیة والروحیة واالجتماعیة

 التنشئة في المركزي دورھا یؤكد بما رواالبتكا اإلبداع فرص توفیر عن مسؤولیتھا إلى باإلضافة معھ،
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 األسریة للتربیة مكملة وحلقة المقصود النظامي التعلیم في األولى الحلقة أیضا المدرسة وتعد االجتماعیة،

 .والمجتمع البیت بین مھمة وصل وحلقة

 یمارسھا ،تربویة عملیة خالل من والمراھقة الطفولة مرحلة طول على المستمر باإلشراف تسمح فالمدرسة

 وأدوات مناسب وسط من یحتاجھ وما التلمیذ بطبیعة المتعلقة ومعارفھم خبراتھم لھم متخصصون مربون

 .والعمل العلم إلى الرغبة في نشاطھ یستثیر وجو ومعلومات

 وبالتالي فالتعاون والتكامل في أدوار ھذه األطراف أمر ضروري ألنھ ال یمكن الفصل بین عمل كالھما بل

  والذي یؤدي بھ إلى التحصیل الدراسي الجیدھما شیئان متكامالن ویكون ھذا طبعا لصالح الطفل ومستقبلھ

نتیجة اإلھتمام من كال الطرفین مما یحقق تفوقھ المدرسي على باقي الزمالء الذین قد ال یحظون بمثل ھذه 

 .الرعایة واإلھتمام

التكامل  " یتناول الذي الموضوع ھذا یأتي ،التكامل بین األسرة والمدرسة في التفوق الدراسيدور ولمعرفة

 ". بالتفوق الدراسي لألبناءوعالقتھبین األسرة والمدرسة 

  :میدانیة واشتملت الدراسة على فصول نظریة وأخرى

 أھمیة الدراسة، فروض عرض وصیاغتھا، الدراسة مشكلة تحدید افیھ حاولنا  :مقدمة الدراسة ·

  أھمتحدید تم كما البحث بموضوع العالقة ذات المشابھة السابقة الدراسات ة، مع عرضالدراس وأھداف

 .، ثم المنھج المتبعبالدراسة الخاصة المصطلحات

  لمؤسسات التنشئة اإلجتماعیة وتم تقسیمھ إلى مبحثین قسمت كالتالي خصص وقد :األول الفصل ·

خصائص  إلى التعرضمع  لألسرة، أعطیت التي التعاریف أھم:األسرة وقد تعرضنا فیھ إلى : أوال

األسرة الجزائریة أنواعھا  وأخیرالتمدرس األبناء،  ةياألسرالمتابعة  أھمیة إبراز وكذا ووظائفھا، األسرة

 .، خصائصھا ووظائفھا

، خصائصھا لھا، أعطیت التي التعاریف مختلف إلى التعرض خالل من ،وقد تناولنا فیھ المدرسة: ثانیا

 عملیة في المدرسة  دورإلى التطرق تم كما عاتقھا، على تأتي التي الوظائف أھم إبراز إلىإضافة 

 .أھمیة المدرسة في تكوین شخصیة الطفل إلى التطرق تم وأخیرا االجتماعیة، التنشئة

واقع التكامل بین األسرة والمدرسة وعالقتھ بالتفوق الدراسي، وقد قسم إلى  فیھ تناولنا :الثاني الفصل ·

 فتم التطرق فیھ إلى التفوق الدراسي من خالل عرض أھم التعریفات التي أعطیت ألولمبحثین، أما ا

لھ، باإلضافة إلى أھم الخصائص الممیزة للمتفوقین، وإنتقلنا بعدھا إلى أھم العوامل المؤثرة في التفوق 

 .الدراسي

 عرضنا فیھ واقع التكامل بین األسرة والمدرسة من خالل معرفة األھمیة والھدف من وراء الثانيأما 

 .ھذا التكامل، وأھم المجاالت واألشكال التي تجسد التكامل بین األسرة والمدرسة

 : منھج الدراسة وأدواتھا، وقسم إلى مبحثینإلى فیھ تطرقنا :الثالث الفصل ·



 مقدمة الدراسة

 

  ج

 

 وتطرقنا فیھا إلى الھدف من الدراسة اإلستطالعیة وأھم األدوات لجمع االستطالعیة لدراسةا: أوال

 .البیانات التي إعتمدنا علیھا في ھذه الدراسة

 أدوات من تضمنتھ وماالدراسة األساسیة وتناولنا فیھا األدوات التي إستعنا بھا في جمع البیانات، :ثانیا

 . مجاالت الدراسة في األخیرو ،كیفیة إختیارھاو العینة ضبط لتحلیل البیانات، وكذا

 :وقسم إلى مبحثینالدراسة، نتائج وتحلیل عرض إلى خاللھ من تعرضنا :رابعال الفصل ·

عرض وتحلیل معطیات الدراسة المیدانیة وھذا من خالل عرض وتحلیل نتائج المحور األول :األول

  .والثاني للدراسة

   المتعلقة بالفرضیتین النتائجتفسیر و مناقشةحیث تم فیھ  وھو خاص بالنتائج العامة للدراسة: الثاني

 .واإلستنتاج وأھم التوصیات واإلقتراحات فالخاتمة، ثم قائمة المراجع والمالحق
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 :خاتـمـة

 المجال ھذا في الفعال دورھا لألسرة زال فما المدرسة، إلى المنزل من التعلیم انتقال من الرغم على

 نقول أن ویمكن الدروس، وفھم المنزلیة الواجبات في أطفالھا متابعة على باإلشراف تقوم أنھا حیث

 الیوم اآلباء أن ذلك على والدلیل المدرسة، في الطفل تأخر أو تقدم مدى یحددان اللذین ھما الوالدین أن

 اآلباء یقضیھ كان الذي ذلك من أكثر دروسھم ، مراجعة في أبنائھم مساعدة في أطول وقتا یقضون

وتذلیل الصعاب التي تواجھھم أو تعیق من تفوقھم بروح من العطف والحنان  الماضي، في أبنائھم مع

 في خاصة الحالي الوقت في اآلباء بین والتعلیمي الثقافي المستوى ارتفاع إلى ھذا والحكمة، ویرجع

 اھتماما أكثر الیوم آباء أن الواضحة والحقیقة  التعلم فرصة لآلباء أتیح حیث والمتوسطة العلیا الفئات

 الطفل فیصبح الدراسي  األبناء مستوى على كبیر أثر لھا یكون الوالدین تعلیم درجة أن كما بأبنائھم،

 دوافع أبرز من فھي والتفوق، النجاح إحراز نحو اندفاعا وأكثر الدراسي بمستقبلھ كبیر اھتمام ذا

. بھ المحیطین طرف من والتشجیع الدعم المتفوق لقي إذا خاصة الفرد

وال ننسى أھم عامل والذي یجب على كال الطرفین اإلھتمام بھ أكثرلنجاح العملیة التربویة التعلیمیة 

والتي من شأنھا تكوین طفل متفوق، أال وھو اإلتصال المباشر والمستمر بین األولیاء والمدرسة، 

فعلى المعلمین إستغالل تواجد أولیاء األمور عند اصطحاب األبناء إلى المدرسة وأیضا من خالل 

.  زیارتھم للمدرسة بین فترة وأخرى

، )األسرة والمدرسة(حیث یتوقف نجاح العملیة التربویة التعلیمیة على تالزم وتفاعل ھذه المؤسستین 

فكل واحدة تكمل األخرى وال تستطیع واحدة العمل دون األخرى وإذا فعلت فإن العملیة التعلیمیة تظل 

ناقصة وبوجود الطرف الثاني تكتمل، فكلما توطدت العالقة وتعمقت حركة التفاعل، كلما شعر الطفل 

بنوع من التوافق والتقارب بین النظام األسري والمدرسي بحیث الیكون ھناك تضارب أو تعارض 

. بین ما تقوم بھ األسرة وما تقوم بھ المدرسة

ھو العمل على رسم سیاسة فالھدف من ھذا التكامل بین أكبر وأھم مؤسستین للتنشئة اإلجتماعیة 

 ثم ومن الدراسي التحصیل من مرتفعة درجات وتحقیقتربویة تعلیمیة موحدة للتعامل مع الطفل 

. التفوق الدراسي
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 .عرض وتحلیل معطیات الدراسة المیدانیة: المبحث األول

 .الخاص بأولیاء التالمیذ: عرض وتحلیل نتائج المحور األول- 1

  :عرض وتحلیل البیانات الشخصیة

 یبین المجیب عن اإلستمارة :01جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار الجنس

 %60 24 األب

 %40 16 األم

 %100 40 المجموع

 

یتبن لنا أن أكبر نسبة من المجیبین تمثلت في فئة اآلباء وھذا بنسبة  )01(من خالل معطیات الجدول رقم 

 وعموما فاستمارة البحث تمت اإلجابة علیھا من طرف أحد الوالدین وھذا )%40(ثم تلیھا نسبة األم بـ )60%(

في حد ذاتھ یدل على تحقق أھم شرط كأساس لھذه الدراسة وھو أن یكون المجیب عن اإلستمارة أحد الوالدین 

 .من األسرة

 .یبین المستوى التعلیمي للوالدین: 02جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار المستوى التعلیمي

 %10 04 أمي 

 %10 04 إبتدائي

 %15 16 متوسط

 %42.5 17 ثانوي 

 %22.5 09 جامعي

 %100 40 المجموع
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 أما والكتابة، القراءة یعرفون ال أمیون الوالدین من) %10(ھناك أن إلى (02 ) رقم الجدول معطیات تشیر

 ومثل )%15(نسبة  مثلت قد المتوسطة المرحلة أن نجد حین في  ،)%10(بلغ أیضا نسبة فقد االبتدائي المستوى

 بالمستویات مقارنة مرتفعة نسبة  وھي)%42.5(قدرت بـ  الوالدین وسط في بھا بأس ال نسبة الثانوي المستوى

 .)%22.5(نسبة إلى وصلت فقد الجامعي، المستوى أما السابقة،

 المستوى ذوي وخاصة بھا بأس ال تعلیمیة مستویات ذوي واألمھات اآلباء أغلبیة أن نالحظ النسب ھذه خالل من

 التعلیمي المستوى أھمیة إلى الباحثین أغلب یذھب وعلیھ المتوسط، المستوى ذوي ذلك یلي ثم المتوسط والجامعي

 سلوكھم تمدرسھم ومراقبة حیث من األبناء حیاة یخص فیما وخاصة األسرة شؤون تسییر في والثقافي للوالدین

 في السلیمة الطرق واختیار المختلفة أبنائھم حاجات فھم على أقدر المتعلمین اآلباء أن كما المدرسیة، وأعمالھم

 .تعلیم أي یتلقوا لم الذین األولیاء عكس على السن، ھذه مثل في وخاصة معاملتھم

 إذ المتمیز، الدراسي واإلنجاز النجاح على أبنائھم ویحثون المدرسة قیمة یقدرون المتعلمین اآلباء یجعل ما ھذاو

 على ولتحفیزھم األبناء علیھا یتحصل التي والنتائج للمدرسة كبیرة أھمیة تعطي العائالت بعض أن نالحظ

 والتطور المھني النجاح في القاطع وبدوره المدرسي النجاح بأھمیة فیصرحون المدرسي النجاح و اإلنجاز

 .االجتماعي واالندماج المتوازن

 بأس ال تعلیمي مستوى على یحوزون اآلباء أغلب أن یظھر الوالدین من كل لتعلیم الكلي المجموع إلى وبالنظر

 أجل من وھذا الحسن بالمظھر والظھور األفضل اإلنجاز نحو األبناء دفع وراء دائما تكون المتعلمة فاألسرة  بھ،

 ما غالبا دراسیا المتفوق غیر أن على الباحثین من الكثیر وأكد ھذا أرقى، مستوى إلى األسرة سمعة ترتقي أن

 أكثر ذلك ویبدو سیئة، أسرتھ مع عالقتھ تبدو كما واالستقاللیة، والتعلیم الذاتي اإلنجاز تقدر ال أسرة في یتربى

 اھتماما یبدون ال أنھم كما التعلیم، من حرموا قد اآلباء خاصة فیھا یكون والتي الفقیرة األسر أوساط في انتشارا

 .الدراسي الطفل لتحصیل
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 .یبین عمل الوالدین ونوع المھنة: 03الجدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار طبیعة المھنة %النسبة المئویة التكرار  الوالدین عمل

% 80 32 یعمل

 %50 20 موظف بالقطاع العام

 %10 04 موظف بالقطاع الخاص

 %20 08 مھنة أو نشاط حر

% 20 08 ال یعمل
% 15 06 متقاعد

% 5 02 بطال

% 100 40 المجموع 100% 40 المجموع

 

 أو المھن فئة تلیھا،)%50 (بنسبة العام بالقطاع تعمل اآلباء من نسبة أكبر أن یتبین أعاله الجدول خالل من

 یمكن ومنھ ،)%05(بـ إال البطالین نسجل لم بینما )%15(المتقاعدین بنسبة  فئة ثم)%20(الحر بنسبة النشاط

 طبیعة ذات وأعمال مھن في معظمھا تركزت والتي العام بالقطاع تعمل أغلبیتھا األسر من تركیبة أن نستنتج أن

والبعض . )02(رقم الجدول في الجامعیین نسبة أكدتھ ما وھذا معین، تعلیمي مستوى تتطلب  والتي فكریة

 .اآلخر یمارس أعمال اداریة وآخرون یمارسون أعمال ذات طبیعة عضلیة أو حرفیة

 ما أقل وظائف الواقع في وھي الخاص أو العام القطاع في وظائف في یشتغلون الدراسة أسر آباء فغالبیة ومنھ 

  .األسر لھذه متوسطة دخول تضمن متوسطة أو عادیة أنھا علیھا یقال

 یزاولون النجد  حین في )%80( بنسبةأعمالھم یزاولون اآلباء من نسبة أن إلى الواردة البیانات تشیر كما

 مستوى وبالضبط علیھ تعیش الذي المالي المورد أساس على تقوم المستقرة األسرة فحیاة ،)%20( بنسبةأعماال

 ونفقاتھا األسرة متطلبات بكل التكفل على قادرا یجعلھ یعمل فیھا األب یكون التي فاألسرة األسرة، لھذه الدخل

 لألبناء الكافي الغذاء بتوفیر األمر تعلق إذا وخاصة وتماسكھا األسرة أمن من یعزز ذلك فإن وبالتالي المتعددة،

 .كبیرة نفقات وتتطلب ثقیلة أعباء فكلھا ، الالزم والتمدرس الصحیة والرعایة

 فتكثر لھا االقتصادي المستوى وتدني الفقر بسبب تكون المفككة األسر أغلب أن الدراسات من الكثیر وتشیر

 المال لتحصیل الخروج ألفرادھا الشاغل الشغل یصبح األسرة مطالب تزاید ظل وفي الوالدین بین المشاحنات
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 ما بذلك وینشأ األسرة نفقات توفیر في آبائھم بمساعدة ینشغلون بدورھم وھم ورعایتھم األبناء تربیة مھمة فتترك

 .المدرسي الفشل أو المدرسي التسرب بظاھرة یسمى

 في التشغیل انحصار إلى ذلك في السبب یرجع فقد بطال  ومنھم ،)%20(بلغ فقد یعملون ال الذین اآلباء عدد أما

 التي واالجتماعیة االقتصادیة للظروف نظرا العمومیة المؤسسات عمال من الكثیر وتسریح الدولة قطاعات

 أمن تمس أنھا طالما االجتماعیة الظواھر أخطر من البطالة ظاھرة أن المجال ھذا في یقال وما الدولة، تعیشھا

 یجعلھم فقد األبناء خاصة وأسرھم البطالین آباء نفسیة على تؤثر أنھا كما ،والحاجة للحرمان وتعرضھا األسرة

 .اآلخرین طرف من االجتماعي التقدیر بعدم واإلحساس النفسي االستقرار حیث من للغایة معقد موقف في

 یبین عدد أبناء األسرة : 04جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرارات عدد أبناء األسرة

% 50 20 03 إلى 01من

% 40 16 06 إلى04من

% 10 04  فما فوق07من 

% 100 40 المجموع

 

 والتي أبناء 03 إلى 01 من الفئة في محصورة األسرة داخل األبناء لعدد نسبة أكبر أن أعاله الجدول نتائج تبین

 نسبة تمثل والتي أبناء 06 إلى 04 من فئة الثانیة المرتبة في وتأتي الكلیة النسبة من )%50 (نسبة تمثل

 األبناء، عدد حیث من صغیر حجم ذات أسر أمام فنحن ومنھ) %10(بنسبة فوق فما 07 من فئة تلیھا) 40%(

 الجانب وخاصة ألبنائھم ورعایتھم واھتمامھم الوالدین دور على تؤثر التي العوامل من األسرة حجم أن إذ

 والعنایة االھتمام درجة بھا تنقص كبیر حجم ذات األسرة كانت فكلما المدرسي، ونجاحھم لألبناء التعلیمي

 .األبناء تمدرس على خاصة بصفة یؤثر والذي ومادیة معنویة أعباء یكلفھا ذلك ألن بأطفالھا

 وطریقة األبناء نحو الوالدیة االتجاھات على مؤثر دور األسرة لحجم أن الدراسات من العدید أظھرت فقد

 أو األبناء لدى النفسي األلم وإثارة البدني العقاب استعمال الحجم كبیرة األسر لدى دائما یغلب حیث معاملتھم،

 الصراعات قیام على یساعد مما االقتصادیة المستویات تدني إلى ذلك مرد یكون وقد قیمتھم، من والحط الشتم

 األسرة، داخل االبن ینتظرھا التي والرعایة األمان فرص من سیقلل ذلك أن والشك الوالدین بین والمشاحنات



 الفصل الرابع                                                                                       بناء وتحلیل الجداول

 

57 

 

 حیث ضخما، فكریا جھدا االنشغال ھذا ویتطلب دراستھ عن یشغلھ شدیدا وتوترا قلقا الطفل لدى ذلك فیولد

 .الدراسي الصف في یجري ما كل عن بعیدا الذھن شارد الصف في االبن یجلس

 كبیرا عددا تضم التي األسریة البیئة فإن الدراسي، األبناء أداء ومستوى األسرة حجم بین العالقة یخص وفیما

 من الفرص في الزائدة للمشاركة نظرا أفرادھا أمام المتاحة االستجابة فرص من تحد أن بمعنى األفراد من

 في الكبار مع للمشاركة الكافیة الفرص لھم تتاح ال قد األبناء فإن ذلك على عالوة األبناء من كبیر عدد جانب

 اآلباء ویصبح واألبناء، الوالدین بین التفاعل فرص من التقلیل علیھ یترتب مما للدراسة الظروف تھیئة أو اللعب

 .الصمت منھم فیطلبون أبنائھم من ضیق في

 وكذلك وأبنائھم اآلباء بین التعاون جو فیسود بالدیمقراطیة یتسم المعاملة طابع أن وجد فقد الصغیرة سرةواأل

 .مرتفع اآلباء تعلیم ومستوى دخلھا كان إذا خاصة الدراسي بتحصیلھم واالھتمام أبنائھا بمساعدة األسرة تقوم

 التنشئة عملیة في منھ أدوار من تلعبھ وما الكبیرة األسر أھمیة من نقلل ال فنحن ذلك من الرغم وعلى

 من أسرھم لھم تقدمھ لما نتیجة وذلك الذكاء من عالیة بنسبة یتمتعون الصغیرة األسر أبناء أن إال االجتماعیة،

 .األسرة داخل والحوار النقاش روح وإشاعة ورعایة اھتمام

 تأثیر عالقة واالجتماعي واالقتصادي التعلیمي والمستوى األسرة لحجم أن إلى ننوه أن ینبغي كما بدوره ھذا

 تعوق قد كما المدرسي، ونجاحھم لألبناء الدراسي التحصیل زیادة في أساسیا عامال مجموعھا في تشكل وتأثر

 .استمراره على تساعد وال المدرسي النجاح

 .عرض وتحلیل نتائج الفرضیة األولى

 . یبین فیما إذا یوفر األولیاء الجو المناسب لألبناء للمراجعة والدراسة داخل المنزل05جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار توفیر الجو المناسب

% 82.5 33 نعم

% 17.5 07 ال

% 100 40 المجموع

 العینة أفراد التالمیذ أولیاء من )%82.5(نسبة أن لالنتباه ملفت وبشكل أعاله المبین الجدول خالل من یتضح

 في الغالبة النسبة وھي المنزل داخل للمراجعة والدراسة ألبنائھم مناسب أسري جو یوفرون بأنھم صرحوا

 للمراجعة مناسب أسري جو ألبنائھم یوفرون ال بأنھم صرحوا منھم) %17.5(نسبة بلغت حین في الجدول،

 .المنزل داخل واالستذكار



 الفصل الرابع                                                                                       بناء وتحلیل الجداول

 

58 

 

فھذه النسبة من األولیاء یدركون أھمیة اإلستقرار واألمان والراحة النفسیة واإلبتعاد عن اإلختالف والشجار 

أما  ،وكثرة المشاكل داخل البیت ألن ذلك یؤثر على نفسیة الطفل وھذا یؤثر بدوره على النجاح المدرسي للطفل

بعض األسر ال تستطیع توفیر ھذا الجو للدراسة نتیجة الضغوطات التي تعیشھا نتیجة المشاكل سواء من حیث 

 .الجانب اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو غیرھا والذي ینعكس لسوء الحظ على نجاح التلمیذ ویحد من تفوقھ

 یبین فیما إذا كان األولیاء یوفرون المستلزمات الدراسیة لألبناء : 06جدول رقم

 النسبة المئویة التكرار توفیر المستلزمات الدراسة

 %85 34 نعم

 %15 06 ال

 %100 40 المجموع

 

 الدراسة مستلزمات أھلھا لھا یوفر )%85(ـ ب وتقدر األبناء من كبیرة نسبة أن) 06(رقم الجدول نتائج توضح

 بصفة المدرسة في أبنائھم نجاح تحقیق ھو األسر لمعظم الرئیسي فالھدف ،...وكراریس وأدوات كتب من

 .عامة بصفة جوانبھا بكل وحیاتھم خاصة

 حدود في الدراسة مزاولة تقتضیھا وأدوات مستلزمات من األبناء یحتاجھ ما توفیر طریق عن ھذا ویتم 

 .األسرة في األفراد وعدد الدخل مستوى یحدده والذي لألسرة المادیة اإلمكانیات

 لضعف ذلك في السبب ویرجع الدراسة مستلزمات آبائھم لھم یوفر ال األبناء من) %15 (نسبة نجد بالمقابل

 األسرة داخل المتمدرسین لألبناء الكبیر العدد أو الطالق، نتیجة األسریة العالقات استقرار وعدم األسرة دخل

  .للتقاعد األب خروج أو البطالة من الوالدین معاناة نتیجة ضعفھ أو الدخل غیاب في خاصة الواحدة

 اإلمكان قدر تحاول الدراسة عینة أسر معظم أن )06(قمر الجدول نتائج من نستنتج أن لنا یمكن النھایة وفي

 .لألبناء الدراسة مستلزمات توفیر

 .یبین مراقبة األولیاء للواجبات المنزلیة التي ینجزھا األبناء: 07جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار مراقبة الواجبات المنزلیة

% 90 36 نعم

% 10 04 ال

% 100 40 المجموع
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 عند أبنائھم یراقبون بأنھم صرحوا األولیاء من) %90(نسبتھ  ما ھناك أن إلى الجدول في الواردة البیانات تشیر

 أبنائھم إنجاز یراقبون ال األولیاء من) %10(نسبة أن نجد حین في المنزل، في المدرسیة واجباتھم إنجاز

 .المدرسیة لواجباتھم

 اآلباء اھتمام درجة یعكس ما وھذا المدرسیة، الواجبات إنجاز ویراقب یتابع العینة أفراد أغلب أن یعني وھذا

 في وخاصة المدرسي والنجاح الوالدین دور بین إیجابیة عالقة وجود الدراسات أثبتت وكذلك المدرسي باإلنجاز

 البیئة تھیئة في مشاركتھم في الوالدین دور حدد ولقد اإلبتدائیة التي تعتبر المرحلة القاعدیة واألساسیة، المرحلة

 الدفء من بجو وإحاطتھ المدرسیة األدوات وتوفیر المدرسیة واجباتھ حل في كمساعدتھ الطفل لتعلم المالئمة

المدرسیة  األعمال مراقبة على اإلشراف في األسرة دور على(EPSTEIN)إیبستان   أكد ولقد والرعایة العاطفي

 ما فكثیرا للطفل اإلیجابي والتعلم الظروف ھذه توفیر أھمیة على وأكد المدرسیة، النشاطات في ومشاركتھ للطفل

 العالقات بعض تبسیط أو المستعصیة، العبارات بعض فھم على الطفل مساعدة في ناجعا اآلباء تدخل یكون

 المثابرة بروح التحلي على دافعا یكون واألبناء اآلباء بین التفاعل من الجو ھذا وإن والمفاھیم، الریاضیة

 .المدرسین ومع الدراسي الصف في وخاصة اآلخرین مع والمناقشة

 .یبین ما إذا كان اآلباء یساعدون األبناء على أداء الواجبات المدرسیة:08جدول رقم 

% النسبة المئویة التكرار مساعدة األبناء على أداء الواجبات المدرسیة

 

 نعم

% 30 12 حل التمارین الصعبة

% 50 20 فھم الدروس

% 15 06 المذاكرة والحفظ

% 95 38 المجموع

% 05 02 ال

% 100 40 المجموع

 

 الواجبات بعض حل في أبنائھم یساعدون بأنھم صرحوا األولیاء من) %95(أن الجدول ھذا من لنا یتبین

 یساعدون األولیاء من) %50( نسبة ما نجد حیث لآلباء التعلیمي المستوى ارتفاع إلى ذلك یرجع وقد المدرسیة

 یساعدون) %30( نسبة تلیھا والتقدیر، النجاح إلى الحاجة إشباع على محفز وھذا الدروس فھم في أبنائھم
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 ،والمذاكرة الحفظ في أبنائھم یساعدون بأنھم صرحوا األولیاء من)%15(ونسبة في حل التمارین الصعبة أبنائھم

 .مساعدة دون دروسھم یراجعون أبنائھم بأن صرحوا منھم)%05(نسبة نجد حین في

 تبسیط على یحرصون فإنھم وبالتالي أبنائھم یتفوق أن على یحرصون اآلباء أغلب أن الجدول من إذن یتضح

 من یتعامل الذي الجو یصبح أي المدرسي، والنظام األسري النظام بین تقاربا سیحدث مما لدیھم الصعبة األمور

 ما كثیرا الذي والقلق الخوف ذلك زوال ثم ومن الطفل منھ وجد الذي الدراسة بجو مشابھ أبنائھم مع اآلباء خاللھ

 المثابرة أن على ویتعود النجاح، وتحقیق المدرسي العمل نحو دافعیة أكثر الطفل یصبح كما األبناء، نفسیة یطبع

 ما غالبا دراسیا المتفوق غیر (Herbert)ھربرت أكدت فقد دراسیا، المتأخرین بالتالمیذ مقارنة واالجتھاد

 اآلباء أن كما سلبیة، أسرتھ مع عالقتھ تبدو كما واالستقاللیة والتعلیم الذاتي اإلنجاز تقدر ال أسرة في یتربى

 .الدراسي الطفل بتحصیل مبال غیر یبدو األب وخاصة

 مما المنزل داخل اللغوي التفاعل مباشر بشكل یعكس اآلباء تعلیم مستوى أن إلى اإلشارة ینبغي المجال ھذا وفي

 ألبنائھم اآلباء بمساعدة األمر تعلق سواء المناقشة أثناء ویستوعبھا الطفل یسمعھا التي المفردات كم من یزید

 اللغوي المحصل نمو في إیجابا أو سلبا بارزا دورا إذن األسرة وتلعب العائلیة، الجلسات أثناء أو دراستھم، أثناء

 .الطفل لدى

لألبناء  الدراسیة النتائج األولیاء متابعة یبین :09جدول رقم 

% النسبة المئویة التكرار متابعة األولیاء للنتائج الدراسیة

% 100 40 نعم

% 00 00 ال

% 100 40 المجموع

 

 األعمال نتائج باھتمام یتابعون األولیاء من)%100 (نسبتھ ما ھناك أن إلى ) 09( رقم الجدول معطیات تشیر

 الحرص كل یحرصون واألمھات اآلباء أن على واضح ودلیل مؤشر ولعلھ أي كل أفراد العینةلألبناء، المدرسیة

 الوالدین وحرص التالمیذ ألسر الثقافي المستوى بین قویة عالقة ھناك أن حیث ألبنائھم، الجید التحصیل على

 یواجھھا التي المشكالت نوعیة ومعرفة بالمدرسة التعلیمي أبنائھم وتحصیل الدراسي المستوى معرفة على

 .لحلھا والسعي بالمدرسة أبنائھم
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 تطلع بمدى كثیرا یرتبط الدراسي التحصیل وارتفاع والتفوق النجاح إحراز أن الدراسات من الكثیر أظھرت

 نحو األبناء دافعیة من سیزید ما وھذا الدراسیة، بأعمالھم االھتمام وإبداء األبناء مساعدة ودرجة ذلك إلى اآلباء

 كبیرة أھمیة تعطي التي العائالت أن" Lery Behoyer" أوضح حیث األولیاء إرضاء ومحاولة الدراسة

 . إنجازھم على ولتحفیزھم األبناء علیھا تحصل  التي وللنتائج للمدرسة

 ثقة من ذلك زاد األخرى النشاطات ببعض أو المدرسیة أبنائھم بأعمال )الوالدین(اآلباء اھتم كلما فإنھ وعلیھ

 غیر درجات على األبناء تحصل ما إذا بالضیق ویشعرون قلقھم یبدون اآلباء بعض أن نجد كما بأنفسھم، األبناء

 قد فحینئذ ممكن التحسن وأن ذلك من أحسن نتائج ینتظرون أنھم بنائھم ألویظھرون المختلفة، المواد في مشجعة

 الصعاب وتحمل العمل من المزید نحو أبنائھم یدفعوا أال اآلباء على وینبغي ھذا ،رأكب دافعیة الطفل لدى یكون

 ذلك فإن التوقعات، ھذه مستوى إلى الوصول في الطفل فشل ما إذا أنھ حیث ومیولھم، لقدراتھم مراعاة دون

 .التحصیل في جھده من والتقلیل لقدراتھ االستخفاف نظرة من یزید

 لألبناء الدراسیة النتائج اتجاه األولیاء فعل رد یبین: 10جدول رقم 

% النسبة المئویة التكرار رد الفعل اتجاه النتائج

% 30 12 تشجیع

% 00 00 عدم اإلھتمام

% 62.5 25 طلب بذل مجھود أكبر

% 7.5 03 معاقبتھ

% 100 40 المجموع

 

 نسبة أكبر أن إال ألبنائھم الدراسیة النتائج اتجاه تختلف األولیاء فعل ردة أن نجد )10 (رقم الجدول خالل من

 إرجاعھ یمكن الذي األمر) %62 (بنسبة قدرت بنسبة وذلك أكبر مجھود بذل بطلب لألبناء اإلیجابي الدعم ھي

 الذین  تلیھا نسبة األولیاءلألولیاء أبنائھم یشجعون الذین) %30( نسبة تلیھا لألولیاء التعلیمي المستوى إلى

 علیھم بدا أو واضحة فعل ردة لھم تكن لم الذین األولیاء أما، )%7.5(والتي قدرت بـ  أبنائھم،بمعاقبة  یقومون

 ).%00( منعدمة نسبتھم فكانت االھتمام عدم

 لألطفال الدراسي التفوق إلى یؤدي ما وھذا الدراسي أبنائھا لمستقبل األسرة تمامإه مدى على النتائج ھذه وتدل

 عدیدة، أطراف أدوارھا تتقاسم أبعادھا بكل التربویة العملیة أن ذلك األسریة، والمتابعة الرقابة مدى عن ویكشف
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 من للتمكن والمدرسة البیت بین الصلة توثیق خالل من إال ذلك یتحقق وال المرجوة، النتائج إلى للوصول وھذا

 الحوار فرص توفر على یساعد وذلك النتائج أفضل وتحقیق المتمدرسین، لألطفال التحصیلي المستوى تقویم

 .مشاكلھم حل في والمساھمة والتربویة العلمیة الناحیة من األبناء مستقبل تخص التي المسائل حول الموضوعي،

 .عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الثانیة

 .یبین فیما إذا كان األولیاء یقومون بزیارة المدرسة التي یدرس فیھا األبناء: 11جدول رقم 

% النسبة المئویة التكرار زیارة األولیاء للمدرسة

 نعم

 

 

% 37.5 15 دائما

% 45 18 أحیانا

% 05 02 نادرا

% 87.5 35 المجموع

% 12.5 05 ال

% 100 40 المجموع

 

 إلى بزیارات یقومون بأنھم صرحوا اآلباء من)%87.5(نسبة أن أعاله الجدول في الواردة البیانات تشیر

 من)%12.5(نسبتھ ما نجد حین في لھم، المدرسیة النتائج متابعة أجل من األبناء فیھا یدرس التي المدارس

 .بذلك یقومون ال األولیاء

 مستقبلھ على أي للدراسة دوافعھ وعلى للطفل والعاطفي النفسي النمو على تأثیرا یمارس العائلي فالوسط

 اآلباء بھا یقوم التي الزیارات تكرار أن كما الطفل، دراسة على حاسم بشكل یضغط الذي العنصر فھو الدراسي،

حیث أصبح  لالبن، الدراسي بالمستقبل االھتمام مدى بشكل واضح یعكس المدرسین على وترددھم المدرسة إلى

 وھذا ما نجده في  بینھم، التواصل وضرورة والبیت المدرسة بین العالقة أھمیة األمور أولیاء من الكثیر یدرك

الذین یزورونھا بین الحین واآلخر بشكل منتظم نتیجة  )%45(الزیارات المتكررة لألولیاء والتي بلغت نسبة

انشغالھم بالعمل لذا ال یستطعون زیارتھا یومیا، في حین أن البعض من النساء الماكثات بالبیت اآلباء الذین ال 

یعملون فإنھم یزورنھا بشكل یومي عندما یوصلون األبناء للمدرسة یلتقون بالمعلمین ویستفسرون عن كلما في 

وال یمكن بأي حال من األحوال أن   )%37.5(مصلحة التلمیذ ومن شأنھ المساھمة في تفوقھ بنسبة قدرت بـ 

ما لم تتكاثف الجھود بین البیت والمدرسة، والقیام بالتنسیق  ونجاحھ المدرسي تستقیم تربیة التلمیذ في المدرسة 
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 والمدرسین   األبناء ولم یتم ذلك دون تبادل الزیارات بین أولیاء األموردراسةوتبادل الرأي والمشورة حول 

وھنا یشعر األبناء أن ھناك تقارب بین النظامین المنزلي والمدرسي مما یؤدي إلى الراحة واإلستقرار الذي 

 .یؤدي بدوره إلى النجاح والتفوق

 .یبین المواضیع التي یستفسر عنھا األولیاء عند زیارتھم للمدرسة: 12جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار المواضیع التي یستفسر عنھا األولیاء

% 70 28 مستواه الدراسي

% 12.5 05 الصعوبات التي تعرقل دراستھ

% 17.5 07 المواد غیر المتفوق فیھا

 100 40 المجموع

 

یتبین لنا من خالل الجدول أعاله أن األولیاء یستفسرون عند زیارتھم للمدرسة عن المستوى الدراسي للبناء 

من األولیاء أنھم یستفسرون عن المواد غیر  )%17.5(بینما صرحوا ما نسبتھ  )%70(بنسبة قدرت بـ 

 ).%12.5 (المتفوق فیھا، أما الذین صرحوا عن الصعوبات التي تعرقل دراستھ بنسبة قدرت بـ 

بالرغم من التباین الموجود بین الموضوعات التي یستفسر عنھا األولیاء عند زیارتھم للمدرسة إال أنھا كلھا 

تصب في قالب واحد، وھو محاولة التعرف على كلما من شأنھ مساعدتھ في دراستھ ومحاولة معرفة النقائص 

كي یتداركھا األولیاء سواء من حیث الجانب النفسي أو المادي أو المعرفي أو غیرھا من مختلف الجوانب، التي 

تعد كلھا عوامل مؤثرة في نجاح الطفل وتفوقھ إال أن معظم األولیاء یحاولون معرفة المستوى الدراسي قصد 

 .تشجیعھ أكثر وطلب بذل مجھود أكبر لتحقیق التفوق الدراسي المطلوب

 .كیفیة تعامل األولیاء في حالة وقوع مشكلة في المدرسة تخص األبناء: 13جدول رقم 

% النسبة المئویة التكرار كیفیة التعامل 

% 10 04 تترك األمر إلدارة المدرسة

% 00 00 إلقاء اللوم على المدرسة والتعاطف معھ 

% 75 30 تتصل بالمدرسة لحل المشكل

% 15 06 تعاقبھ

% 100 40 المجموع
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 تخص المدرسة في مشكلة وقوع حالة في التالمیذ أولیاء تعامل تباین مدى الجدول ھذا بیانات خالل من نالحظ

 من )%15(ونسبة  المشكلة، حل على ویعمل بالمدرسة یتصل األولیاء من) %75( نسبة أن حیث أبنائھم،

في حین أن من  معھ للتصرف یقومون بترك األمر إلدارة المدرسة  )%10(و بمعاقبة أبنائھم یتصرفون األولیاء

 ).%00( قدرت بـ أبنائھم مع ویتعاطفون المدرسة على اللوم یلقون

والمعلمین والمدرسة، فالولي في ھذه الحالة یحاول اإلتصال بالمدرسة وھنا یظھر جلیا التواصل بین األولیاء 

 مما ومعرفة أسباب وقوع المشكلة أو التصرف غیر المقبول، وھنا ندرك الثقة والتعاون الموجود بین الطرفین

یمكن المعلم من معرفة الظروف األسریة التي یعیشھا التلمیذ وفھم شخصیتھ أكثر وفیما إذا كانت لدیھ مشاكل 

عائلیة دعت إلى ھذا التصرف، وھذ كلھ طبعا بمساعدة ولي أمره كما یتسنى لھذا األخیر اإلطالع على 

الصعوبات والمشاكل التي تعترض دراستھ وتحد من مستوى أدائھ، فھذا التواصل یستطیع من خاللھ الطرفین 

 .التعرف أكثر على شخصیة الطفل ومعرفة الحالة النفسیة واإلجتماعیة للتلمیذ والظروف التي یعیشھا

كل ھذا ینعكس على إرادة التلمیذ في الدراسة وتحفزه على التفوق في دراستھ من خالل اإلھتمام من كال 

  . الطرفین

  .یبین عالقات اإلبن بمحیطھ المدرسي: 14جدول رقم 

% النسبة المئویة التكرار عالقات اإلبن بمحیطھ المدرسي

% 62.5 25 جیدة

 %20 08 حسنة

% 17.5 07 سیئة

% 100 40 المجموع

من األطفال لدیھم عالقات جیدة  )%62.5(من خالل المعلومات الموضحة في ھذا الجدول یظھر لنا أن نسبة 

عالقاتھم حسنة في  )%20(في محیطھم المدرسي سواءا مع الزمالء أو مع المعلم في حین نجد ما نسبتھ 

.                                    لدیھم عالقات سیئة مع المحیط المدرسي )%17.5(محیطھم المدرسي، إال أن 

ونرجع السبب ھنا في إختالف نوعیة العالقة وتباینھا بین التالمیذ والمحیط المدرسي، إلى إشباع األسرة 

لمتطلبات وحاجات األبناء المختلفة كتوفیر أغلب متطلبات الدراسة باإلضافة إلى حاجاتھم المختلفة من عطف 



 الفصل الرابع                                                                                       بناء وتحلیل الجداول

 

65 

 

وحنان وحب واھتمام یشعرھم بالرضا واإلكتفاء واألمان النفسي واإلجتماعي  واإلقتصادي، الذي یضمن لھم 

الراحة النفسیة أي توفیر ظروف أسریة مناسبة ومریحة، ما یخلق مناخا ھادئا وھذا یساعده في تكوین عالقات 

 .ودیة مع الزمالء ومحیطھ المدرسي ككل

على عكس األطفال اآلخرین الذین لم یحظو إال بمناخ یسوده النزاعات والصراعات والمشاحنات بین أفراده، 

وعدم توفیر متطلباتھ المادیة والمعنویة األمن واإلستقرار ینجم عن ھذا السلوك العدواني للطفل وعدم قدرتھ 

على تكوین عالقات جید في محیطھ المدرسي أو األسري كذلك، ھنا یأتي دور كل من الولي والمعلم في عالقة 

تواصل قصد معرفة األسباب بغیة تجنبھا وتوفیر الظروف المدرسیة واألسریة الالزمة التي سبق وتحدثنا عنھا 

فكل ما توفره األسرة من األمان النفسي واإلستقرار اإلجتماعي  )06(والجدول رقم  )05(في الجدول رقم 

 . واإلقتصادي تدعم األبناء وتدفعھم إلى النجاح ویمكنھم التركیز على دراستھم واإلجتھاد لتحقیق التفوق

 : من اإلستمارة15تحلیل السؤال المفتوح رقم 

والذي طرحنا فیھ آراء وإقتراحات األولیاء لتحسین العالقة بین األسرة والمدرسة وقد وجدنا أن عدد معتبر من 

 :األولیاء قد طرحوا جملة اإلقتراحات كانت كما یلي

 .تفعیل الحوار بین المعلم واألولیاء عند حدوث مشاكل لحلھا ·

 .التواصل المباشر والمستمر بین الطرفین ·

ضرورة فتح لقاءات دوریة بغیة التعرف على مستواه الدراسي وأھم التي تعترضھ ونوع العالقات في  ·

 .محیطھ األسري والمدرسي

 .إشراك األولیاء في بعض النشاطات المدرسیة مع أبنائھم ·

ضرورة إبالغ األولیاء عن أي تصرف غیر مقبول صدر عن التلمیذ أو صعوبات تواجھھ في مساره  ·

 .   المدرسي أو مشاكل تعرقل من نجاحھ بغیة حلھا لتحقیق التفوق الدراسي للتلمیذ
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 .الخاص بالمعلمین: عرض وتحلیل نتائج المحور الثاني- 2

 .تحلیل البیانات الشخصیة

 .یبین جنس أفراد العینة: 15جدول رقم

 %النسبة المئویة التكرار الجنس

 %23.33 07 ذكر

 %76.67 23 أنثى

 %100 30 المجموع

 

  أما الذكور)%76.67(یتببن لنا من خالل الجدول أن عنصر اإلناث یسیطر على النسب فقد بلغت نسبة 

 . فقط وھذا ما یفسر أن ھذه النسب تدل على المشاركة الكبیرة للمرأة بقطاع التربیة والتعلیم)% 23.33( 

 لھ أمھ بمعاملة شبیھة معاملة إلى یحتاج التلمیذ أن ذلك األولى مراحلھ في خاصة للمرأة كثیرا التعلیم قطاع یحتاج

 تحبیذ أن نجد لذا  اإلبتدائیة، المرحلة مدرس في تتوفر أن یجب التي المیزات من جملة لوجود كذلك المنزل، في

 قد مھنة أي من أكثر إجتماعي بقبول تحظى التعلیم وظیفة ألن أھلھا قبل من سواء كبیر التعلیم في المرأة وجود

 تلتحق بفضلھا والتي الجامعة في األدبیة التخصصات اإلناث من العدید تفضیل جانب إلى ھذا المرأة، تزاولھا

 .دائما یزداد الذي الجامعة في لإلناث النسبة وھو آخر عامل ھناك أیضا دراستھا، من اإلنتھاء بعد التعلیم بسلك

 .یبین سن أفراد العینة: 16جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار السن

]25  -  35[ 10 33.33% 

]35  -  45[ 15 50% 

]45  -  55[ 05 16.67% 

 %100 30 المجموع

 

ھي الفئة المنوالیة في الجدول فقد تحصلت على أكبر  ]45 -35[من خالل النسب المتحصل علیھا نجد أن فئة 

 معلمین وصلت نسبتھم إلى 10بـ  ]35- 25[، لتلیھا الفئة العمریة )%50( معلما بنسبة تقدر بـ 15عدد وھو 

 وعلى العموم فالنسب لیست متباعدة جدا فیما بینھا كما والتلمیذ المدرس بین جدا كبیرا لیس فالفارق) 33.33%(
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 یساعد ما  وھذاأن سن الفئتین اللتین جاءت النسب فیھا كبیرة یعتبر سن مقبول من النواحي الصحیة والمعرفیة،

 معلوماتھ تقدیم على قادرا یزال ال  أنھوظیفتھ، كما أثناء تأدیة تعترضھ التي الصعاب كل مجابھة على المدرس

اكتسبھا في طریقة المعاملة لتالمیذ ھذه المرحلة وطریقة إیصال  التي الثقة والخبرة من بكثیر ودروسھ

 .المعلومات بشيء من البساطة والسھولة

 وھذا یعود إلى )%16.67(تظل معتبرة نوعا ما فھي تقدر بـ  ]55- 45[إال أن نسبة المدرسین الذین سنھم بین 

 .أن جزء من المدرسین في ھذا السن یتحولون إلى مدراء

 .یبین الخبرة المھنیة ألفراد العینة: 17جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار الخبرة المھنیة

 ]05  - 10[ 04 13.33% 

]10  -   15[ 06 20% 

]15  -  20[ 09 30% 

 %36.67 11  فما فوق20[

 %100 30 المجموع

 

 سھال النشاط ھذا في الزمن العمل من لفترة نشاط أو مھنة مزاولة عن المكتسبة الخبرة األحیان من كثیر في تجعل

 في الصعوبات على التغلب من سیمكنھ طویلة، لفترة بمزاولتھ إال تتم ال عمل أي كنھ معرفة أن ذلك ما، نوعا

 .حدیثا المھنة بنفس التحق الذي الفرد من أكثر أقل، وجھد وقت

 والتحكم الصبر من الكثیر یتطلب التالمیذ مع التعامل أن ذلك ھام دورا والتعلیم التربیة میدان في الخبرة وتلعب

العینة فترة لیست بالقصیرة في میدان  ألفراد أن أعاله الجدول في النسب وتظھر القسم، داخل وفھمھا سلوكھم في

 ] 20–15[ ثم تلیھا فئة )% 36.67( فما فوق على أعلى نسبة قدرت بـ – 20[الفئة من  تحصلت التدریس فقد

على أقل  ] 10 – 5 [ فیما تحصلت فئة )%20(بنسبة  ]15- 10[ وبعدھا )%30( معلما بنسبة قدرت بـ 09بـ 

 كما نالحظ أن وجود أفراد من العینة بلغت الفترة التي قضوھا في التدریس )%13.33(نسبة والتي قدرت بـ 

 قدراتھم أن ذلك المھنیة، وضعیتھم في النظر إعادة من  سنة وھي نسب كبیرة وتعبر على أنھ  البد20أزید من 

 التدریس مھنة في قضوھا التي فترة تطول الذین المدرسون عادة یعاني إذ صعبة وضعیة في تصبح الصحیة

 لتجدید المجال ترك أخرى جھة من جھة، من ھذا النظر وضعف الدموي والضغط كالسكري مختلفة بأمراض
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 للتعامل الحدیثة الطرق وتعرف حدیثة، معلومات وتملك عالیة علمیة نتائج على متحصلة بعناصر القطاع أفراد

 .التالمیذ مع

 تحلیل نتائج الفرضیة األولى 

 بیین توفیر المدرسة للظروف المالئمة للدراسة: 18جدول رقم

 النسبة المئویة التكرار توفیر المدرسة للظروف المالئمة

 %73.33 22 نعم

 %26.67 08 ال

 %100 30 المجموع

 

تبین لنا من خالل الجدول أعاله أن معظم المدرسین أقروا أن المدرسة توفر الظروف المالئمة للدراسة قدرت بـ 

 .)%26.67(، تلیھا الذین صرحوا أن المدرسة ال توفر ھذا الجو الالزم للدراسة بنسبة )73.33%(

ونقصد بالظروف المالئمة للدراسة المحیط المدرسي العام بتنظیمھ وأقسامھ وكل ما یحیط بالمدرسة من منشئات 

 .تجعل من العمل التربوي ناجحا وبالتالي النجاح والتفوق للتالمیذ

وتوفیر الوسائل التعلیمیة والبیداغوجیة الالزمة، فإعتمد التدریس لفترة طویلة على المعلم والكتاب، وكانت 

 نبرات واستخدام التعبیر على قدرتھم في المعلمون وتفاوتوسیلة المعلم الكالم واستخدام السبورة والطباشیر ، 

 بین ومن  التقلیدیة التربیة في اإلیضاح وسائل مجموعة في ذلك وكان یقولون، لتوضیح ما واإلشارات الصوت

 اإلذاعة الخرائط، الرسوم، الرحالت، نجد الحالي الوقت في التعلیم في المستخدمة التعلیمیة الوسائل أھم

 و التعلیمیة، الوسائل فعالیة مدى لبیان بحوث أجریت وقد المطبوعات، المجالت، الكتب، التمثیلیات، المدرسیة،

 .الوسائل ھذه استخدام دون التالمیذ لتعلیم المطلوب الوقت من اقل وقت تتطلب التي البصریة السمعیة الوسائل

 التدریس طریق عن یتم الذي التعلّم من أطول لفترات الذاكرة في التلمیذ تعلمھ ما ترسیخ ھو فوائدھا ومن

 .اللفظي

 مادیا أساسا لھ وتقدم كثیرا، التلمیذ اھتمام تثیر فھي استخدامھا أحسن إذا مھما دورا تؤدي التعلیمیة والوسائل

 اللفظیة، الثروة نمو في ثم ومن المعاني نمو في تساھم األثر،كما باقي یتعلمونھ ما وتجعل الحسي، لإلدراك

  .المتحركة الصور استخدام عند الفكر في االستمرار التلمیذ في وتنمي
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 باقي یتعلمون ما وتجعل التالمیذ اھتمام وتثیر الحسي، واإلدراك للتفكیر مادیا أساسھا تقدم التعلیمیة الوسائل إذن

  .وعمقا كفایة أكثر یتعلموه ما وتجعل التالمیذ فكر باستمرار وتنمي األثر

 .یبین تقییم المعلمین للنتائج المحصل علیھا من طرف التالمیذ: 19جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار تقییم النتائج 

 %50 15 جیدة

 %30 09 حسنة

 %13.33 04 متوسطة

 %6.67 02 ضعیفة

 %100 30 المجموع

 من المدرسین راضون عن نتائج تالمیذھم بتقدیر جید، أي نصف )%50(یوضح لنا الجدول أعاله أن ما نسبتھ 

 لیأتي )%13.33( بتقدیر حسن أما الذین صرحوا أن نتائج تلمیذھم متوسطة )%30(أفراد العینة، لتلیھا نسبة 

  .)%6.67(في األخیر تقدیر ضعیف بنسبة 

ونرجع السبب في تقییم المعلمین لنتائج التالمیذ بتقدیر جید إلى توفیر الظروف المادیة الالزمة التي تحدثنا عنھا 

والتي من شأنھا الر فع بمستوى األداء عند التالمیذ، كما أن ھناك عامل أكثر أھمیة وھو  )20(في الجدول رقم 

بنسبة قدرت بـ  )07(المتابعة المنزلیة من طرف األولیاء في إنجاز األبناء واجباتھم المبینة في الجدول رقم 

 . أي أن معظمھم یشرف على مراقبة یعطیھا المعلم التلمیذ وینعكس ھذا على اإلنجاز المدرسي)90%(

فالمراقبة من كال الطرفین ینتج عنھ نتائج مدرسیة مرضیة ینعكس على األعمال المدرسیة ومشاركتھ في 

النشاطات وھذا الجو التفاعل بین األبناء واآلباء وحتى المعلمین یكون دافعا للتحلي بروح المثابرة والمناقشة مع 

اآلخرین وخاصة في الصف الدراسي مع المدرس، وھنا تكون النتائج المدرسیة الجیدة والمرضیة لكال الطرفین 

 .والذي ینتج عنھ بالضرورة التفوق المدرسي للتلمیذ )األسرة، المدرسة(
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 .یوضح عالقة المراقبة المستمرة من طرف المعلمین بإلتزام التالمیذ في أداء الواجبات:20الجدول رقم 

 اإللتزام المراقبة عالقة المراقبة باإللتزام

 نعم
 %النسبة المئویة التكرار %النسبة المئویة التكرار

30 100% 24 80% 

 %20 06 %00 00 ال

 %100 30 %100 30 المجموع

 

 وأنھم خالل )%100( أنھم یراقبون بشكل مستمر ما ینجزه من واجبات منزلیة بنسبة لقد صرح كل أفراد العینة

 من التالمیذ ال )%20( یلتزمون بأداء واجباتھم المنزلیة إال أن )%80(مراقبتھم ألداء الواجبات وجدوا ما نسبة 

 .یلتزمون بأداء الواجبات

من خالل الجدول نستنتج أن التزام التالمیذ في أداء الواجبات نتیجة إلشراف األولیاء على مراقبة أعمالھم، 

 .وحرص المعلمین على المراقبة المستمرة لما یكلفون بھ التالمیذ من أعمال

إذن فھذا التكامل والتعاون بین الطرفین والحرص على متابعتھم دراسیا، عوامل من شأنھا أن یھيء لھم فرص 

لتنمیة قدرات واستعدادات ومھارات المتعلم، ودافعیة الفرد وحاجتھ إلحراز النجاح وتكون المراقبة حافزا لتجنید 

كل الطاقات واإلمكانیات الخاصة بالمتعلم للوصول إلى الھدف المرغوب فال یمكن تصور متعلم متفوق بدون 

  . مستوى من الطموح

 :تحلیل وتفسیر نتائج الفرضیة الثانیة

 .یبین حرص المعلمین على التواصل مع األولیاء: 21جدول رقم

 %النسبة المئویة التكرار التواصل بین المعلمین واألولیاء

 %86.67 26 نعم

 %13.33 04 ال

 %100 30 المجموع

 

تظھر معطیات الجدول أن نسبة المعلمین الذین یحرصون على التواصل المباشر والمستمر مع أولیاء التالمیذ 

 .)%13.33( والذین ال یحرصون على التواصل قدرت نسبتھم بـ )%86.67(بنسبة قدرت بـ 
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ویعود إرتفاع نسبة المعلمین الذین یحرصون على التواصل مع األولیاء إلى وعیھم الكامل بأھمیة ھذا العامل 

المھم في نجاح الطفل، ورغبة منھم في فھم شخصیة التلمیذ ومعرفة الظروف البیئیة واإلجتماعیة المحیطة 

بالتلمیذ ومعرفة حالتھ النفسیة لذا فالمعلم یولي أھمیة بالغة لھذا التواصل، ألنھ یرى بأنھ قبل أن یحاول إیصال 

النفسیة والجسمیة (التعرف على التلمیذ من جمیع الجوانب المعارف والخبرات والمعلومات إلى التلمیذ علیھ أوال 

، حتى أن بعض المعلمین صرحوا أن الزیارات المتكررة للولي ومدى اإلھتمام )وغیرھا....والعقلیة والمعرفیة

 .واالھمیة التي یولیھا إلبنھ، یلفت إنتباھھ المدرس أكثر إلى التلمیذ

 یبین كیف یتعامل المعلم في حال وقوع مشكلة تخص التلمیذ: 22جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار كیفیة التعامل مع المشكل

 %00 00 تترك اإلدارة تتصرف

 %86.67 26 تتصل بولیھ لحل المشكل

 %13.33 04 تعاقبھ

 %100 30 المجموع

 

لقد أكدت نسبة كبیرة من أفراد العینة أنھم في حال وقوع مشكلة في المدرسة تخص التلمیذ، فإنھم یحرصون 

 وفئة منھم فضلت طریقة العقاب كحل لھذا المشكل سواءا كان )%86.67(على اإلتصال بولیھ بنسبة قدرت بـ 

 .)%13.33(بدنیا أو معنویا بنسبة 

أن معظم األولیاء صرحوا  )13(وقد الحظنا من خالل تحلیل المحور األول الخاص باألولیاء في الجدول رقم 

  .)%75(أنھ في حال وقوع مشكل یخص اإلبن فإنھ یتصل بالمدرسة لحل المشكل بنسبة 

وان دل ھذا إنما یدل على الصلة الوثیقة والتفاعل والثقة المتبادلة بین الطرفین، وضرورة تقاسم المسؤولیة  

فھذا التكامل في أداء األدوار والتعاون من شأنھ الدفع بعجلة النجاح والتفوق إلى أعلى  )تكوین تلمیذ متفوق(

 .الدرجات

وحتى التلمیذ ال یشعر أن النظام األسري والنظام المدرسي متناقضین أو منفصلین وكل یحل المشكل بطریقتھ 

الخاصة،وإنما الولي والمعلم یعمالن معا على إیجاد حل مشترك یساعد التلمیذ على تخطیھا، كما أن كل طرف 

یحاول معرفة الظروف التي وقع فیھا المشكل فربما یكون الضغط من األسرة أو المدرسة، لذا یحاول الطرفان 
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تفادي األمور التي من أجلھا وقع المشكل ومخاولة تحسینھا ألن الراحة التلمیذ وإستقراره مھمة جدا في تحصیلھ 

 . الدراسي

 .یبین في حال تراجع مستوى التلمیذ كیف یتصرف المعلم: 23جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار تراجع المستوى

 %13.33 04 تتصل بولیھ لمعرفة السبب

 %60 18 تكثیف الواجبات المنزلیة

 %26.67 08 حصص تدعیمیة

 %100 30 المجموع

 

 من المعلمین یفضلون تكثیف الواجبات المنزلیة في حال تراجع )%60(من خالل الجدول یمكننا القول أن 

 لتأتي في األخیر نسبة )%26.67(مستوى التالمیذ، أما نسبة الذین صرحوا ببرمجة حصص تدعیم فقدرت بـ 

 من المعلمین الذین یتصلون بولیھ لمعرفة السبب، وھذا یكون في الحاالت الخاصة التي یكون فیھا )13.33%(

التلمیذ من المتفوقین األوائل ویالحظون التراجع الملحوظ في مستواھم ،ھنا یعمد المعلم إلى اإلتصال المباشر 

لمعرفة األسباب الحقیقیة من وراء ھذا التراجع وھي حاالت قلیلة ونادرة، أما فیما یخص تكثیف الواجبات 

المنزلیة والتي حظت بالقسط الكبیر، فھنا یكون التراجع قلیل ویمكن تداركھ ببعض الواجبات ألن الطفل في ھذه 

المرحلة ال یزال في مراحل نموه األولى الیدرك األشیاء، ویكون حبھ للعب والمرح كبیرا نوعا ما عن الدراسة، 

لھا دور كبیر في ضبط  )سواء من طرف المعلم أو األولیاء(وھذا ما تحدثنا عنھ سابقا فالمتابعة والمراقبة 

التلمیذ، وتقسیم وقتھ بین اللعب والدراسة، وھنا یحاول المدرس إشغالھم عن اللعب ببعض الواجبات المدعمة 

 .  لتدارك المستوى، أما الحصص التدعیمیة فتكون للتالمیذ المقدمین على شھادة التعلیم اإلبتدائي
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 :للدراسة العامة النتائج: المبحث الثاني

 التوصل تم المیدانیة، الدراسة خالصة النھایة في تشكل التي الثالثة الفرضیات نتائج ومناقشة وتحلیل عرض بعد

 :التالیة النتائج إلى

 :األولى الفرضیة نتائج 1-

 : أن ھناك لنا اتضح الجداول في الواردة والبیانات المعطیات خالل من

ü  )82.5% (للمراجعة ألبنائھم والمساعد المناسب األسري الجو بتوفیر یھتمون من واألمھات اآلباء من 

 تقدمھ الذي والعاطفي واالجتماعي النفسي واالستقرار المنزل داخل لھم المالئم الجو توفیر ألن والدراسة،

من المعلمین نتائج التالمیذ بتقدیر )%50(، حیث قیم المدرسة داخل عطائھم في الفعال األثر لھ لھم األسرة

 الجو توفر وعدم مراقبة دون أبنائھم وترك أخرى بأعمال وانشغالھم اآلباء إھمال أن المؤكد كما أنھ من

 االضطرابات تعد حیث الوالدین أحد من الحرمان أو العائلیة كالخالفات ،المنزل في للمذاكرة المناسب

 یسبب قد االستقرار عدم أن حیث والطمأنینة، األمن الطفل فقدان إلى تؤدي أسباب األسري والتفكك العائلیة

ه وھذا ما استنتجناه من دروس ومراجعة المدرسیة واجباتھ أداء عن تعیقھ عنیفة انفعالیة اضطرابات للتلمیذ

 .من المدرسین عدم إلتزام التالمیذ بأداء واجباتھم )%20(حیث أكد  )22(الجدول رقم 

ü یحتاجھ ما وكل وكراریس كتب من الدراسة مستلزمات بتوفیر یھتمون األولیاء من) %85 (أن تبین كما 

 األسري االھتمام على واضح مؤشر وھو، شيء أي من أبدا یحرمونھم وال تمدرسھم أجل من أبنائھم

 مداخلھم عن النظر بغض األولیاء جمیع إلیھ یسعى أمر ولعلھ المدرسي، ونجاحھم األبناء بدراسة للوالدین

 آخر شيء عن األبناء ینشغل ال حتى وذلك، الدراسیة والمستلزمات المادیة المتطلبات جمیع توفیر على

 .دراستھم سوى

ü )73.33%( أكدوا أن المدرسة بدورھا ھي األخرى توفر الظروف المالئمة سواء كانت مادیة أو معنویة. 

ü االبن لتحسیس وھذا ألبنائھم المدرسیة الواجبات مراقبة على یحرصون األولیاء من )%90 (نسبة مثلت 

 .ونتائجھا المدرسیة األعمال بأھمیة

ü حل في ألبنائھم المساعدة ید یقدمون من واألمھات اآلباء من) %95  (ھناك أن الدراسة خالل من واتضح 

 لآلباء التعلیمي المستوى ارتفاع إلى ذلك یعود و واالستذكار والمراجعة المدرسیة الواجبات بعض

 ).02( رقم الجدول إلى بالرجوع واألمھات
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ü دلیل ولعلھ ألبنائھم المدرسیة األعمال نتائج بمتابعة دائما یھتمون من األولیاء من )%100(نسبة مثلت وقد 

 وما علیھا المتحصل والشھادة التعلیمي بمستواھم المرتبط األبناء بمستقبل الوالدي االھتمام على واضح

 .جیدة نتائج على تحصلھم حالة في فخر من یمثلونھ

ü ھي )%62.5 (نسبة أكبر أن إال ألبنائھم الدراسیة النتائج اتجاه تختلف األولیاء فعل ردة أن اتضح كما 

 اإلیجابي الدعم لتلیھا ،لألولیاء التعلیمي المستوى إلى إرجاعھ یمكن الذي أكبر األمر مجھود بذل طلب

 االھتمام تتضمن اختالفھا وعلى األولیاء أفعال فردود وبالتالي%) 30(بنسبة  قدرت بنسبة لألبناء وذلك

 األولیاء یولیھ الذي

بالمراقبة المنزلیة من طرف األولیاء تساھم في تحقیق التفوق  المتعلقة األولى الفرضیة أن نستنتج بالتالي و

 .معظمھا في تحققت قد المدرسي

 :الثانیة الفرضیة نتائج

ü  األبناء،  بھا یدرس التي المدرسة زیارةمن األولیاء یحرصون على  )%87.5 (تؤكد نتائج الدراسة أن

 بشكل منتظم بین الحین واآلخر للمدرسة بزیارات یقومون أنھم) %45( بنسبة األولیاء صرح إذ

الدراسیة، من خالل اإلتصال المباشر مع المعلمین حیث صرح ھذا األخیرأنھم  نتائجھم على لالطمئنان

كل  اھتمام على واضح مؤشر ولعلھ  )% 86.67(أیضا یحرصون على ھذا التواصل بنسبة قدرت بـ 

 مستوى أقصى إلى للوصول منھم سعیا لألبناء، الدراسي التحصیل مستوى بمتابعة من اآلباء والمعلمین 

 یرغبونھا، التي الدراسة أو فیھ یرغبون الذي التعلیم بنوع وااللتحاق الوصول بھ یستطیعون تحصیلي

 .أعلى ودرجات معدل على یحصل لمن األفضل الفرص یعطي الحالي التعلیمي النظام أن حیث

ü  في حال وقوع مشكلة في المدرسة تخص اإلبن  بالمدرسة یتصل األولیاء  من)%75(كما تبین أن

 .المشكلة بالتعاون مع المدرس حل على ویعمل

ü  فإن المدرسة تفضل اإلتصال بولي التلمیذ بنسبة  )األسرة، المدرسة(ونظرا للثقة المتبادلة بین الطرفین

 .في حال وقوع مشكل أو تغیر ملحوظ في سلوك الطفل )86.67%(

ü  عن المستوى الدراسي لإلبن لمعرفة )%70 (أكدت النتائج أن األولیاء یستفسرون بما تقدر نسبتھ

النقائص الموجودة لتداركھا والمشاكل التي یعاني منھا لتفادي الوقوع فیھا، وھذا كلھ بمساعدة المعلم 

وكل ھذا من شأنھ أن یعیق من تفوق الطفل وتحصیلھ، لذا وجب معرفتھا قصد تفادیھا والحذر من 

 .الوقوع فیھا، وتوفیر مثل ھذه الظروف تساعد الطفل على الدراسة والتفوق
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ü  ألن األولیاء ال یغفلون عن السؤال عن المستوى الدراسي لإلبن فإن المدرس یفضل تكثیف الواجبات

 .)%60 (المنزلیة بنسبة 

 الدراسة نحو األبناء یندفع لألبناء، بحیث المدرسي التفوق في دور لھ فاإلتصال المباشر والمستمر وبالتالي

 .بالعكس والعكس الدراسیة النتائج أفضل على الحصول من یمكنھم الذي واالجتھاد والسعي

 جنس من )العینة خصائص(المتغیرات  من العدید فیھا تحكمت ونسبیة، جزئیة إلیھا المتوصل النتائج ھذه وتبقى

وكذا في  إخوتھ، بین المبحوث وموقع األسرة وحجم االجتماعیة والحالة للوالدین واقتصادي تعلیمي ومستوى

 منطقة في آخرین مبحوثین على طبقت الدراسة ھذه أن المدرسة ونوع الوسائل المساعدة والمتوفرة للدراسة فلو

 أكثر تكون أخرى لدراسات المجال نترك فإننا وبھذا مغایرة، نتائج على لتحصلنا مغایرة خصائص وذات معینة

 بدورھا تقف والتي أسالیب ووسائل التكامل بین المؤسستین وطرق التواصل بینھا   لمعرفة وشموال ودقة عمقا

 .لألبناء المدرسي النجاح وراء

 :اإلستنتاج

نستنتج من خالل مناقشة الفرضیتین االولى والثانیة أن التكامل بین األسرة والمدرسة أمر ضروري لضمان 

مستوى دراسي جید لألبناء، ومن بین أھم األسالیب التي یتجسد من خاللھا ھذا التكامل نجد المراقبة المنزلیة من 

طرف األولیاء للواجبات المنزلیة التي یكلفھم بأدائھا المدرس، وھذا في حد ذاتھ تواصل بین الطرفین ألنھ من 

خالل النتائج المحصل علیھا من الدراسة المیدانیة وجدنا أن معظم األولیاء صرحوا بأنھم یراقبون واجبات 

أبنائھم المدرسیة، في حین أكد المعلمین أن التالمیذ یلتزمون بأداء الواجبات الموكلة إلیھم،بمعنى أنھ تواصل 

 .غیر مباشر عن طریق الواجبات

فھذه المراقبة من الجھتین تؤكد على حرصھم وإھتمامھم بالمستوى الدراسي للطفل، وھذا یزید من دافعیتھ نحو 

 .الدراسة والتي تكون بمثابة المحفز والمشجع اإلجتھاد والمثابرة التي تؤدي بھ إلى النجاح

وھناك ماھو أھم وھو التواصل المباشر و المستمر بین األولیاء والمعلمین عن طریق الزیارات المتكررة 

لألولیاء إلى المدرسة، إما بطلب المعلم لولي التلمیذ أو یذھب من تلقاء نفسھ، ھنا یحس الطفل بالتقارب الموجود  

بین النظامین األسري والمدرسي، فھذا التناسق یشعره بالراحة واإلستقرار الذي یساعده على التفوق الدراسي 

 .المطلوب
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وعلیھ فإن تكاتف الجھود وتوفر فرص الحوار الموضوعي وتقاسم المسؤولیات وتكتمل األدوار بشكل متناسق، 

وتبادل الرأي والمشورة حول دراسة األبناء بین أكبر وأھم مؤسستین للتنشئة االجتماعیة یساھم بشكل كبیر في 

تحقیق أفضل النتائج، وتحفیزھم على النجاح مما یؤدي إلى التفوق ودوره في النجاح المھني والتطور والتوازن 

 . واإلندماج المھني

 :التوصیات واإلقتراحات

یعتبر  حیث جاء، ما لكل خالصة تمثل والتي التوصیات بعض تقدیم إلى النھایة في نخلص تقدم ما خالل من

ولیاء األ على ولھذا لألبناء، المدرسي لتفوقا على تأثیرا العوامل أھم بین من التكامل بین األسرة والمدرسة

 :التالیة التوصیات خالل من وذلك المدرسي والنجاح التفوق نحو أبنائھم سیر تدعیم على یعمال أن والمدرسین

 : التوصیات

 :على مستوى األسرة

 .على األولیاء تھیئة الظروف الدراسیة المالئمة لألبناء، ومتابعة أعمالھم المدرسیة ونتائجھم ·

التي تنمي عقولھم وتساعدھم  )كتب، مجالت، أنترنت، تلفزیون (على األولیاء توفیر الوسائط الثقافیة  ·

 .على التقدم العلمي

 على التعرف طریق  عن بموضوعیة المدرسي األبناء نجاح تعیق التي المشكالت معالجةعلى الوالدین  ·

 األسري محیطھم بین السلیم التكیف إیجاد على والعمل الدراسي، تحصیلھم على السلبي وأثرھا أسبابھا،

 .واحد آن في والمدرسي

 .توعیة األولیاء بضرورة التواصل والتعاون مع المدرسة في أداء العملیة التعلیمیة ·

التعاون مع المدرسة في تكوین تلمیذ متفوق قادر على رفع شعار التحدي، والدفع بالمجتمع إلى التقدم  ·

 .والتطور

 :على مستوى المدرسة

 .اإلھتمام بالتلمیذ وتشجیعھ على التحصیل مع زیادة التأكید على التفوق ·

 .توفیر الفرصة للتلمیذ للكشف عن میولھ وقدراتھ ·

 .إھتمام المدرسة بتوفیر الكادر الكفؤ القادر على فھم التالمیذ وتوجیھ قدراتھم ·
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على المدرسة منح التالمیذ الوقت الكافي لإلستماع إلى مشاكلھم وفھمھا، ومحاولة حلھا لكي ال یعیق  ·

 .تفوقھم المدرسي

 :على مستوى األسرة والمدرسة

 التالمیذ أولیاء مجالسعلى الوالدین االتصال المباشر والمستمر مع المدرسین واإلدارة عن طریق   ·

 .الدراسي بتحصیلھم الوالدین الھتمام وذلك األبناء لدى النفسي التوازن إلى یؤدي والمعلمین،

 اآلباء إعطاء ى ویتعین عل، األولیاء والنقاش معھم قصد إطالعھم بمستوى أبنائھماستدعاءعلى المعلمین  ·

 . قصد التعرف على التالمیذ مما یسھل مھمة تعلیمھمواھتمامھمالمعلمین لمحة عن شخصیة أبنائھم 

 .ضرورة التكامل في أداء مھمة العملیة التعلیمیة ·

توثیق الصلة بین المعلمین واألولیاء وحل مشكالت الطفل المتمدرس وذلك للنھوض بالمستوى العلمي،  ·

 .الذي یساھم في تفوقھم

 :  اإلقتراحات

 الفشل وراء تقف  التي األسباب من المزید لمعرفة واألبحاث الدراسات من المزید إجراء الباحثة تقترح ·

 .األبناء لدى المدرسي والتسرب الدراسي

 توجیھ في الوالدین لمساعدة وذلك المدارس مختلف في نفسیین اجتماعیین أخصائیین وجود ضرورة ·

 .المدرسي لتفوقا تحقیق على یساعدھم مما المشكالت بعض حل في ومساعدتھم األبناء،

 .التأكید على التكامل والتواصل بین مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة ·
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 :تمھید

 التلمیذ نجاح بین الموجودة العالقة ومدى عام بوجھ الدراسي والتفوق النجاح لتفسیر اتجاھات عدة برزت لقد

 للجوانب أن یرى من والنفس االجتماع علماء من فھناك الدراسي،  تحصیلھ على المساعدة والعوامل جھة من

 كل الخ،...الطموح ومستوى والقدرات التفوق نحو الدراسي، كالدافعیة التفوق إحداث في دور للفرد الذاتیة

 التفوق إحداث في دور االجتماعیة للعوامل أن یرى من ھناك حین في ذاتھ، حد في بالفرد خاصة عوامل ھذه

 رعایة یتولى الذي كاألستاذ بالمدرسة المتعلقة للعوامل أن ترى والتي األخرى الفئة جانب إلى ھذا الدراسي،

 ومستوى االجتماعي كاألصلوھناك من یرى أن العوامل األسریة  یتلقاھا، التي الدراسیة والمواد التلمیذ

 كلھا عوامل لھا دور في األسرة أعضاء بین القائمة والعالقات األسرة حجم وكذا التعلیمي والمستوى الدخل

وفق عالقة تعاونیة تكاملیة لتحقیق التفوق  )العوامل الذاتیة، والمدرسیة، واألسریة (تحقیق التفوق الدراسي 

 .المدرسي
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. التفوق الدراسي: المبحث األول

.  مفھوم التفوق الدراسي-1

التفوق الدراسي فیستخدم بعض الباحثین  لمفھوم تحدیدھم في العلماء بین النظر وجھات واختلفت تنوعت لقد

بحیث یتمثل التحصیل "  كارسونثرو"و " باسو"التحصیل الدراسي محكا من محكات التفوق الدراسي مثل 

كما قد یقصد بھ القدرة على  الدراسي في درجة النجاح التي یتحصل علیھا التلمیذ في مادة دراسیة معینة،

 .أداء المھام التعلیمیة وتحقیق أھداف المواد الدراسیة

كذلك قد یقدر مستوى التحصیل الدراسي على أساس عالمات التلمیذ الكلیة أو نسبة نجاحھ في جمیع المواد 

. الدراسیة آخر العام الدراسي

 ھذا المحك بمعنى حصولھ على عالمة مرتفعة في باستخداموفي ضوء ھذا التعریف یتحدد التلمیذ المتفوق 

كما أن حصولھ على مجموع كلي مرتفع في جمیع المواد  مادة دراسیة معینة یجعلھ من أوائل الناجحین فیھا،

 1.الدراسیة یضعھ في مقدمة تالمیذ قسمھ أو مدرستھ

أقرانھ وتفوق علیھم في األداء في نشاط أو  )فاق(طفل بز : "الطفل المتفوق بأنھ" كمال مرسي"حیث یعرف 

في   أو كان لدیھ من اإلستعدادات ما یمكنھ من اإلمتیاز،أكثر من أوجھ النشاط التي لھا قیمة إجتماعیة

 2".حاضره ومستقبلھ لو توفرت لھ الرعایة المنزلیة والمدرسیة

ایلین وینر أن الطفل المھوب لیس مجرد طفل متفوق في الذكاء أو التحصیل الدراسي في " : وترى الباحثة

فالتحصیل الدراسي قد یتحقق التفوق فیھ ألسباب لیست  الریاضیات أو غیر ذلك من تخصصات، اللغة أو

 بل ھناك الكثیر مما یساھم في ھذا التفوق مثل الرعایة األسریة وأسلوب ،كلھا داخلیة في إطار النشاط العقلي

 كلھا جوانب تسھم في ،التدریس وإستثارة الدافعیة والتفرغ و اإلنشغال بموضوع الدرس والمناخ اإلجتماعي

 3.التفوق الدراسي

بحیث تؤھل الفرد  إمتیاز أونجاح في التحصیل، :التفوق الدراسي بأنھ" حامد عبد العزیز الفقي"ویعرف 

 4.بحیث یتحقق اإلستقرار في التحصیل مجموع درجاتھ ألن یكون أفضل من زمالئھ،
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 1مفید مجال أو نشاط أي في متمیز أداء باستمرار یظھر الذي ھو المتفوق فالطفل

 حیث عال، عقلي مستوى في الكامنة العقلیة قدراتھم تكون الذین التالمیذ ھم المتفوقین فاألطفال علیھ و

 .المناسبة التربویة بالمیزات تزویدھم تم إذ للثقافة، ومقومین بالمعرفة، مفعمین المستقبل في تمكنھم

 ما العقلیة الخصائص من لدیھ الذي التلمیذ أنھ المتفوق التلمیذ نعتبر أن یمكن السابقة التعاریف خالل ومن

 من مجال أي األطفال في من أقرانھ عن مرتفع أداء مستوى وإظھار تحقیق من ومستقبلھ حاضره في یمكنھ

 .الظروف نفس على توافرت التي الجماعة یقدرھا التي العلمي المجال خاصة، اإلنساني النشاط مجاالت

اإلفراط والتفریط  النجاح، الذكاء،: وھناك الكثیر من المفاھیم المرتبطة بشكل أو بآخر بالتفوق الدراسي مثل

. التحصیلي

 .خصائص المتفوقین- 2

 ھؤالء تحدید ویتم اھتمامھ، یستحق نشاط أي في متمّیز أداء یظھر المتفوق التلمیذ أن في شك ھناك لیس

 ھذا وفي ومراقبتھم، أدائھم بمالحظة ذلك على قادرین یكونون اللذین معلمھم قبل من المدرسة في األطفال

 .دراسیا المتفوق بھا یتمیز التي الصفات نبرز خاللھا من التي الخصائص بعض إلى تطرقنا الصدد

  :الجسمیة الخصائص

  :للمتفوق الجسمیة الخصائص أھم من

 األطفال بمتوسط قورن إذا وزنا، وأثقل صحة وأفضل جسما أقوى ·

 .عمره نفس في العادیین ·

 .أقرانھ على الحركي ونشاطھ نموه ومعدل الجسمي تكوینھ في یتفق ·

 .سریع العام ونموه عالیة للعمل طاقتھ ·

من  وافر بقسط ویتمتع باستمرار، زائدة طاقة ولدیھ المشاق ویتحمل التكوین وحسن البنیة صحیح ·

  .والنشاط الحیویة

 معظمھم في ویتمتعون المتوسط وفوق متكامال جسمیا نموا یملكون الذین ھم المتفوقین األطفال إن وعموما

 2.والیقظة الفھم في وبالسرعة الصداقة بروح مفعمین ویكونون ،االجتماعي والتوافق والصحة بالقوة

: العقلیة الخصائص

 والمشي للكالم تعلمھم أن بحیث المجاالت جمیع في التالمیذ بقیة من أفضل نموا یحققون المتفوقین التالمیذ

تلخیص  ویمكن العادیین األطفال من أسرع استجاباتھم وتكون ،متمیز بشكل مبكرا یكون والقراءة

  :یلي فیما للمتفوقین العقلیة الخصائص

                                                           

عدنان ابراھیم األحمد، مؤسسة الرسالة،  بیروت،بـ ط، : ، ترجمةاألطفال غیر العادیین سیكولوجیتھم وتعلمھم شنماتي كار، 1
 .29، ص2001

 .5، ص2001، 1، المركز الوطني للوثائق التربویة، الجزائر، طالموھوب جحیش جمیلة، 2
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 .مبكر سن في اللغویة حصیلتھم ازدیاد ·

 .التساؤل ودوام الذاكرة وقوة والفھم، والحفظ التعلم سریع ·

 .طویلة لفترات الھادف والتفكیر واالنتباه والمثابرة التركیز على القدرة ·

 المعاني وفھم والتجرید والتعمیم االستدالل في فائقة وقدرة مبكرة، سن في القراءة تعلم على القدرة ·

 .العالقات وإدراك المنطقي والتفكیر

 .الدراسیة للمواد تحصیلھم في قدراتھم تتفاوت ·

 .غریبة اآلخرون یعتبرھا قد أفكارا ویقترح سلیمة بلغة صیاغتھم علیھم ویسھل ومنظمة جدیدة أفكارھم ·

 .واالستیعاب ركوالتذ المالحظة على الفائقة القدرة الیقظة، الخّیال، وخصوبة ودقتھ التفكیر وضوح ·

 التالمیذ بین المحدد الفاصل العقلیة الخصائص تعتبر إلیھ، تطرقنا ما خالل فمن الصفات، من وغیرھا وھذا

 قات فرو نجد الواحد القسم داخل فإن ي،كوالذ الغبي بین التمیز یمكن وبفضلھا العقلیة، قدراتھم دراجات في

 .العقلیة السمات تحددھا واسعة

 :للمتفوقین الشخصیة الخصائص

 وطموحین ومحبوبین مرغوبین المتفوقین فاألطفال والشخصیة، التفوق بین وثیقة عالقة توجد أنھ شك بدون

 ومعتنون اندفاعیونأنھم  المتفوقون التالمیذ" شنماتي كار" یعتبر الصدد ھذا وفي غیرھم، من ثركأ وجدین

 وعادة الدافعیة من بیرةك درجة ویمتلكون االنعكاسي والتفكیر لجمالیة، بالتعابیرا جدا ومھتمون مبأنفسھ

 1.ومتحمسون ومرنون حساسون

 حیث ال والرزانة باالنضباط ویتمتعون شغف، بكل المستقبل إلى یتطلعون متفائلة شخصیاتھم تكون كما

 2.باالتزان االنفعالي ویتمتعون النضج على تصرفاتھم وتدل یغشون، وال أقوالھم في یبالغون

 .أنفسھم عن ویعبرون المسالمة إلى والمیل بالنفس والثقة الذاتي واالكتفاء بالمثابرة المتفوقون ویتمیز

 :االجتماعیة الخصائص

 أنھم على العقلیة، خصائصھم في یكمن العادیین من غیرھم عن المتفوقین یمیز ما أھم أن من الرغم على

 ما وھذا غیرھم، مع اجتماعیة عالقات تكوین على وقدرتھم االجتماعیة الصفات في غیرھم على یتمیزون

 من التي المختلفة یدركون العالقات مرتفعة عقلیة قدرات من لدیھم لما المتفوقین إن"" سترانج "إلیھ تشیر

 قد بما سلوكھم على یترتب ما أن یدركوا مثال یستطیعون فھم االجتماعي، تكیفھم درجة من تزید أن شأنھا

 3."الكبار مع الصراع قد یجنبھم مما حاجاتھم، بعض إرجاع إلى الحاالت بعض في یؤدي

  .الجّید الدراسي التفوق على تساعدھم عائلیة أوساط من ینحدرون أنھم كما
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: المتفوق إلیھا یمیل التي االجتماعیة الخصائص أھم تلخیص یمكن تقدم ما خالل فمن

 .والنصائح التوجیھات یتقبل ومطیع متعاون ·

 .االنسجام على وقدرة شعبیة أكثر ·

 .منھ سنا األكبر مع اللعب إلى یمیل ·

1باالنحراف یغریھ موقف في وجد ما إذا یقاوم أن ویمكنھ للثقة، أھل ·
  

 اھتمام األسرة ضرورة إلى نشیر أننا إال التفوق بھا یتمتع اجتماعیة خصائص من لھ تطرقنا ما خالل ومن

   .للتلمیذ بالنسبة جید تفوق على الحصول أجل من وذلك تشجیع إلى تحتاج التي ،الفئة بھذه المدرسي والمحیط

. العوامل المؤثرة في التفوق الدراسي- 3

 بعضھا و بالفرد خاصة بعضھا ، الدراسي التفوق عملیة في تؤثر أن یمكن التي العوامل من الكثیر ھناك

 :مایلي العوامل ھذه بین من و كنفیا في یعیش التي بالبیئة خاصة اآلخر

  :عوامل خاصة بالفرد

  Intelligence  :الذكاء    - 

 "ید على انجلترا في سواء األكادیمي التفوق و الذكاء بین العالقة في أجریت التي الدراسات من العدید أثبتت

 ھذین بین موجبة إرتباطیة عالقة ھناك أن غیرھما و "تیرمان و بوند "ید على أمریكا في وأ " بیرت سیرل

 قدر بمعنى ضرورة توفیر مھما في عملیة التفوق التحصیلي، دورا الذكاء یلعب ذلك وعلى المتغیرین

 .األشخاص المرجو تفوقھم لدى الذكاء من مناسب

      Abilities  :القدرات    - 

 أكثر أن اتضح لقد و أو مھیمنة، عامة قدرة ھو الذكاء أن اعتبار على القدرات على ینطبق الذكاء عن قیل ما

والقدرة  القدرة اللغویة ھي أجنبیة و عربیة بحوث نتیجة الثانویة في المرحلة بالتحصیل ارتباطا القدرات

 2.والقدرة على اإلستدالل العام ھي سھولة إدراك العالقات على فھم معاني الكلمات 

  motvation: الدافعیة_3

 وسیكولوجیة فیزیولوجیة حالة أنھ ماك التربوي، النفس علم في المستخدمة المفاھیم ابرز من الدافعیة تعتبر

 والضاغطة للفرد الدافعة القوى في یتمثل أنھ كما معین اتجاه في العمل إلى ینزع تجعلھ الحي، الكائن داخل

 :نجد المفھوم ھذا مكونات ومن ،طاقاتھ واستغالل أھدافھ إلى للوصول علیھ

 .الدراسیة الدافعیة ·
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1النجاح ودرجة التفوق بمستوى وعالقتھا الطموح مستوى ·
 

 الدافعیة بقوة یتمتع الذي فالتلمیذ التفوق، تحقیق أجل من الفرد تدفع محركة قوة ھي الدراسیة فالدافعیة

 تكون وعلیھ القسم، داخل األوائل من یكون أن ویفضل الدراسي عملھ في ومجتھد مثابر نجده الدراسیة

 التحصیل بانخفاض مرتبطة سمتھ الدراسي الدافع انخفاض أن شك وال التفوق ھدف لتحقیق إمكانیاتھ أقصى

 وعدم أھدافھا تقبل للمدرسة، وعدم الحماس كفقدان معینة خصائص الدافع انخفاض على ویترتب الدراسي،

 .بھا اإلیمان

 التفوق إلى للوصول محركة كقوى تعمل القویة الدوافع أن حین في المدرسي الفشل تعزز عوامل وكلھا 

. الدراسي

 یعتبر الذي الطموح مستوى أما النجاح إلحراز وحاجتھ الفرد دافعیة خالل من التفوق ظاھرة  تفسرإذن

 تصور یمكن فال ،المرغوب الھدف إلى للوصول بالمتعلم الخاصة واإلمكانیات الطاقات كل لتجنید حافز

 التحصیل من المزید تحقیق في دورا یلعب الطموح أن ذلك كون الطموح من مستوى دون متفوق متعلم

 ھذه المتعلم، طرف من إلیھا الوصول ینبغي الذي األھداف تمثل الطموح مستویات  فوضوح،والتفوق

 .المستویات تلك لتحقیق وإمكانیاتھ طاقاتھ كل تجنید إلى تدفعھ المستویات

 : الدراسة عن الرضا       - 

 بینھا الدراسة،ومن عن الفرد رضا وعملیة التفوق بین العالقة وجود أثبتت التي الدراسات من العدید ھناك

 ھناك أن إلى )وذكور إناث ( الثانویة المدرسة طلبة من عینة على "الحطاب سھام" بھا قامت التي الدراسة

 الدراسة عن رضا األكثر الطلبة أن إلى توصلت حیث الدراسي، والتحصیل الدراسة عن الرضا بین عالقة

 .الدراسة عن راضین الغیر الطلبة من تحصیال أكثر كانوا

 :التعلیمیة المؤسسة نحو االیجابیة االتجاھات       - 

 التعلیمیة المؤسسة داخل یدور ما كل نحو ایجابیة اتجاھات لدیھم المتفوقین بأن الدراسات من الكثیر أثبت

 من دراسیة والمقررات، مناھج من التعلیمیة بالعملیة المتعلقة المجاالت جمیع وتشمل فیھا، یدرسون التي

 وكذا المحاضرة أو التلقین في یتبعونھا التي واألسالیب المدرسین إلى باإلضافة جانب كثافتھا وصیغتھا

 .فنیة أم ثقافیة أم كانت ریاضیة المدرسیة األنشطة ومجمل واألقران الزمالء

 ھذه نحو المتعلمین التجاھات طبقا ایجابي بشكل وتفوقھم المعلمین تحصیل في أثر لھا العوامل تلك فكل

.والمثیرات المؤثرات
2
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 : عوامل خاصة بالبیئة

 :المدرسیة العوامل        

 ھي تعد المدرسة فإن حیاتھ بدایة في بالتلمیذ وتتكفل ترعى التي األولى المؤسسة ھي األسرة كانت إذا

 لكي المجتمع أوجدھا لذا المدرسي، وتفوقھ قدراتھ وتنمیة التلمیذ شخصیة تكوین مصادر من مصدر األخرى

 المجتمع في المدرسة ألھمیة ونظرا معین، سن إلى وصولھ عند للطفل والمعرفي االجتماعي التكوین یستمر

 وھي المجتمع األساسیة حاجات من حاجة تلبي باعتبارھا والمفكرین الباحثین من العدید إلیھا تطرق فقد

 أسباب من سببا تكون أن من یمنع ال وھذا فیھا، صالحین أفرادا منھم یجعل اجتماعیا تطبیعیا أفراده تطبیع

 یمكن وتفوقھ المدرسي التلمیذ نجاح تحقیق في تساھم التي المدرسیة فالعوامل وعلیھ المدرسي، الفشل

 .البیداغوجیة الوسائل وكذا المستخدم والمنھج العام المدرسي المحیط على تلخیصھا

 :العام المدرسي المحیط  - 

 بحیث العفویة، الطفل اھتمامات مصادر من مصدر وأقسامھ بتنظیمھ المدرسي اإلطار من كل اعتبار یمكن

 للریاضة منظمة أرض ذلك، مثل ناجحا التربوي العمل تجعل التي المنشئات جمیع بالمدرسة یحیط أن یجب

 .1للموسیقى وأخرى للرسم وقاعة االجتماعات وقاعة ومخابر ومكتبة

 :والتعلیمیة البیداغوجیة الوسائل- 

 والطباشیر، السبورة واستخدام الكالم المعلم وسیلة وكانت والكتاب، المعلم على طویلة لفترة التعلیم اعتمد

 وكان یقولون، لتوضیح ما واإلشارات الصوت نبرات واستخدام التعبیر على قدرتھم في المعلمون وتفاوت

 التعلیم في المستخدمة التعلیمیة الوسائل أھم بین ومن التقلیدیة التربیة في اإلیضاح وسائل مجموعة في ذلك

 المجالت، الكتب، التمثیلیات، المدرسیة، اإلذاعة الخرائط، الرسوم، الرحالت، نجد الحالي الوقت في

 التي البصریة السمعیة الوسائل و التعلیمیة، الوسائل فعالیة مدى لبیان بحوث أجریت وقد المطبوعات،

 .الوسائل ھذه استخدام دون التالمیذ لتعلیم المطلوب الوقت من اقل وقت تتطلب

 التدریس طریق عن یتم الذي التعلّم من أطول لفترات الذاكرة في التلمیذ تعلمھ ما ترسیخ ھو فوائدھا ومن

 .اللفظي

 مادیا أساسا لھ وتقدم كثیرا، التلمیذ اھتمام تثیر فھي استخدامھا أحسن إذا مھما دورا تؤدي التعلیمیة والوسائل

 اللفظیة، الثروة نمو في ثم ومن المعاني نمو في تساھم األثر،كما باقي یتعلمونھ ما وتجعل الحسي، لإلدراك

  .الصورالمتحركة استخدام عند الفكر في االستمرار التلمیذ في وتنمي

 یتعلمون ما وتجعل التالمیذ اھتمام وتثیر الحسي، واإلدراك للتفكیر مادیا أساسھا تقدم التعلیمیة الوسائل إذن

 .وعمقا كفایة أكثر یتعلموه ما وتجعل التالمیذ فكر باستمرار وتنمي األثر باقي
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 :الدراسیة والبرامج المناھج- 

 المعلومات إلیصال المدرسون یتبعھا التي البیداغوجیة والطرق المقررة المواد في المدرسي المنھج یتمثل

 النفسي النمو خصائص االعتبار بعین یأخذ تربوي أساس على مبني المدرسي المنھج كان فإذا التلمیذ، إلى

 ویھیئ الجیدة، والمتابعة السلیم التفكیر على لھم عون أكبر لذلك یكون لھم، المخصص للتالمیذ والمعرفي

 حسن على والقدرة واالبتكار األقدام روح فیھم وینمي عندھم، االجتماعیة الحساسیة لتنمیة فرصا لھم

 ومھارات، واستعدادات وقدرات ومیول حاجات من عنده ما تلمیذ كل ویھم واالستنباط التصنیف االختیار،

 یعیقھم فإنھ المعرفي لمستواھم مناسب غیر الدراسي المنھج إذاكان أما ،یستطیع ما بقدر تنمیتھا على فیعمل

 مجموعة عن عبارة فھي الدراسیة البرامج أما الدراسة، مجال في التفوق وبالتالي الجید التحصیل على

 المدرسة تنظمھ نشاط یشمل  كل رسمیة، بلوائح والمحددة التعلیمیة السلطات طرف من المقررة المواد

 الطفل قوى تنمیة على یعمل وھو واالتجاھات، والمھارات المعلومات طریقھ عن ویكتسب التلمیذ لیمارسھ

 الحمیدة، األخالق ممارسة على یدربھ صحتھ، على والمحافظة السلیم التفكیر طرق الجسمیة،ویكسبھ العقلیة

 1.صالحا مواطنا لیكون ویعده

 :العوامل األسریة    

 یتأثر األسرة ھذه في كعضو والتلمیذ للحیاة، وإعدادھم األفراد، تنشئة في ھاما دورا یلعب األسري الوسط إن

 نجاحھ خالل من ذلك ویظھر وثقافیة، واجتماعیة واقتصادیة مادیة ظروف من تھیئھ بما الدراسي مستواه

 على تقع التي وااللتزامات الواجبات في تتمثل األسریة الظروف سنحدد یلي وفیما ورسوبھ، فشلھ أو وتفوقھ

 حیث أطفالھما مع خاصة دورھما أویتحدد لألسرة تكوینھما عند )واألم األب(األسرة  مؤسسي من كال عاتق

 كاألصل لھا، المكونة البنیویة والعوامل المتغیرات من نسق على أبنائھا توجیھ في األسرة دور یتوقف

 األسرة أعضاء بین القائمة والعالقات األسرة حجم وكذا التعلیمي والمستوى الدخل ومستوى االجتماعي

 المعرفیة، والتربیة التنشئة بأسالیب تتصل التي المفاھیم خاصة األسرة تتبناھا التي والمفاھیم القیم وكذلك

 المختلفة العوامل ھذه تحقیق فإن لذلك وتحددھا، بینھا فیما تتأثر المؤثرات ھذه جمیع أن إلى اإلشارة وتجدر

. على التلمیذ التأثیر في والتكامل التوازن من نوعا سیكون لألسرة

. واقع التكامل بین األسرة والمدرسة:المبحث الثاني

. أھمیة التكامل بین األسرة والمدرسة- 1

ھناك اعتقاد عند العدید من األفراد انھ بمجرد التحاق الطفل بالمدرسة تتوقف مھمة األسرة تجاه العملیة 

التربویة وأصبحت المھمة موكلة إلى المدرسة ألنھا البیئة المتخصصة التي اعتمدتھا المجتمع لتربیة أبنائھ 

وبناء على االعتماد السابق كانت النظرة إلى المدرسة على أنھا مؤسسة مستقلة لیست بحاجة لالتصال 
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بالبیت أو المجتمع المحلي ومن ثم بقیت المدرسة لمدة طویلة بعیدة ومنعزلة عما حولھا إال أن ھذا االعتقاد 

قد تبدل مع بدایة القرن العشرین، ودخلت العالقة بین المدرسة والمجتمع مرحلة جدیدة حیث لم تعد عزلة 

 ذلك أن ھذه العزلة ضد طبیعة العملیة التربویة ، والذي یسمى بعصر االتصالليالمدرسة تسایر العصر الحا

وحقائقھا وضد حقیقة وضع المدرسة داخل سلسلة وسائط التربیة وتبعا لذلك فان تعلیم الطفل بالمدرسة ال 

     .                   1یحقق أھدافھ إال إذا كان ھناك تعاون بین األسرة والمدرسة

وھناك اتفاق بین علماء التربیة على ارتباط المدرسة بحیاة الناس حیث األثر المتبادل بین الطرفین وبالرغم 

 إال أنھا على األقل تعتبر المؤسسة ،من أن المدرسة لیست المؤسسة الوحیدة التي تؤثر في تربیة األفراد

المتخصصة التي أوجدھا المجتمع لكي تتحمل النصیب الكبیر في عملیة إعداد األفراد للحیاة األمر الذي یزید 

                                                                  . من خطورة دور المدرسة

 فالمدرسة ال تستطیع على اإلطالق أن تعزل نفسھا عن المجتمع الذي أوجدھا وأنشأھا والتي ھي جزء منھ، 

 2إذا أن المدرسة التي تفعل ذلك ال تضر المجتمع فحسب وإنما تفقد قیمتھا ومقومات وجودھا 

ومن خالل اإلطالع على األدب العربي المتعلق بأھمیة التكامل بین االسرة و المدرسة یمكن تلخیصھا فیما 

 :یلي

توثق الصلة بین أولیاء األمور و المدرسة و یزیل الحواجز النفسیة و االجتماعیة بینھما مما یكون باعثا  ·

.    و الثقة داخل المدرسة و خارجھااألمانعلى شعور الطالب بجو من 

التنسیق بین المدرسة و فیما یتعلق بتربیة األبناء واآلباءالخبرات بین المعلمین و تبادل األفكارإلىیؤدي  ·

. األسرة بأسلوب متكامل لتحقیق النمو السلیم لشخصیة الطالبو

المجتمع وطبیعة الخدمات التي تقدمھا للطلبة والمجتمع بدور المدرسة المھم وتعریف أولیاء األمور  ·

 . تعریفھم بالنظم التربویة المتبعةكذاو

 .أھداف التعاون بین األسرة والمدرسة- 2

 إذا ما أقیمت جسور التفاھم والتفاعل االیجابي بین البیت والمدرسة فان عدة أھداف سوف تتحقق لصالح 

: الطالب منھا
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التكامل بین البیت والمدرسة والعمل على رسم سیاسة تربویة موحدة للتعامل مع التلمیذ بحیث ال یكون  ·

. ھناك تعارض أو تضارب بین ما تقوم بھ المدرسة وما تقوم بھ األسرة

. التعاون في عالج مشكالت التلمیذ وخاصة التي تؤثر على مكونات شخصیتھ ·

. رفع مستوى األداء وتحسین مردود العملیة التعلیمیة ·

تبادل الرأي والمشورة في بعض األمور التربویة والتعلیمیة والتي تنعكس على تحصیل الطالب  ·

. ودراستھا ودفعھا للجھات المختصة لتنفیذ المناسب منھا

رفع مستوى الوعي التربوي لدى األسرة ومساعدتھا على فھم نفسیة التلمیذ ومطالب نموه وأسلوب  ·

. التربیة المناسب والبعد عن التدلیل الزائد أو القسوة المفرطة

. 1وقایة التلمیذ من االنحراف عن طریق االتصال المستمر بین المدرسة والبیت ·

.  و المدرسةاألسرةأشكال التكامل بین : المطلب الثالث

: جمعیة أولیاء التالمیذ

 و المدرسة على تنسیق جھودھا في مجاالت تكاملھا األسرة التي تساعد األسالیب و اإلشكال أھم یعتبر احد 

) 2( ناظرھا رئیسا ووكیل المدرسة للنشاط و أومعا في تحقیق التحصیل العلمي و یتكون من مدیر المؤسسة 

 یتم األولیاء عدد من إلىباالضافة   بالمدرسةأبناءمن معلمي المدرسة ینتخبھم المعلمون ممن لیس لھم 

انتخابھم من طرف االباء في اجتماع الجمعیة العامة بحیث یكونوا ممثلین لجمیع الصفوف المدرسیة و في 

  2اول اجتماع یتم اختیار نائب الرئیس من االولیاء المنتخبین

: ولیاء التالمیذ ما یليألى جمعیة إھم المھام الموكلة أومن 

التنسیق بین المدرسة واألولیاء وتعریفھم بالواجبات والحقوق تجاه المؤسسة التعلیمیة من خالل لقاءت  ·

دوریة تحسیسیة یعقدھا مكتب الجمعیة بین األولیاء والمعلمین واألساتذة وخلق حوار مباشر بین 

 . المدرسة واألسرة تلتزم األطراف فیھ بما یخدم مصلحة التلمیذ ویرفع المردود المدرسي

 یشارك األولیاء بصفتھم أعضاء في الجماعة التربویة مباشرة في الحیاة المدرسیة بإقامة عالقات 

تحسین اإلستقبال وظروف تمدرس أبناءھم كما  تعاون مع المعلمین ورؤساء المؤسسات بالمساھمة في

یشاركون بطریقة غیر مباشرة عن طریق ممثلیھم في مختلف المجالس التي تحكم الحیاة المدرسیة 

 3)23/01/2008 من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة المؤرخ في25المادة (الغرض ة لھذاأالمنش

 مساعدة المؤسسة على معالجة المعضالت وتذلیل الصعوبات التي قد تحول دون مزاولة التالمیذ 

                                                           

، جامعة قاصدي اإلتصال وجودة الحیاة في األسرة–الملتقى الوطني الثاني حول  عمروني تارزولت حوریة،خلیفة قدوري، 1
 .2013 أفریل 09/10مرباح ورقلة، كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، قسم علوم إجتماعیة، أیام 

 .51 حسن موسى عیسى، مرجع سابق، ص2
 2008-01-23القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة، المؤرخ في  3
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ألنشطتھم المدرسیة بصفة طبیعیة وعادیة مثل الوقوف على أسباب التغیبات والتأخرات عند التالمیذ و 

  . التسرب المدرسي الذي أصبح معضلة تھدد المجتمع، وتفشي ظاھرة المخدرات بمختلف أنواعھا

تحسین الوضعیة المادیة والمعنویة للتالمیذ الذین یكونون في حاجة ماسة إلى المساعدة كشراء اللوازم  ·

المدرسیة ، النظارات الطبیة ، أجھزة السمع ،األلبسة والوقوف بجانب األیتام وتشجیعھم على الدراسة 

  .وتذلیل الصعوبات المادیة والنفسیة التي تعترضھم

منشور وزاري رقم (المدرسة التعرف ببرامج المدرسة ومشاریعھا وتسعى إلى إقامة وتوطید العالقة مع ·

 خاصة وأن رئیس الجمعیة أصبح عضوا ھاما في مجلس 1)15/05/91 مؤرخ في 098/122/91

المؤسسة  التربیة والتسییر فلھ الحق في إقتراح الحلول التي یراھا مناسبة ، ولكن ھنا نشیر إلى أن مدیر

التعلیمیة ومعاونیھ یكون لھم الدور الفعال في جلب وإقحام الجمعیات في العمل لصالح المؤسسات 

 وذلك یتم من خالل التنسیق الدائم بین أعضائھا وتحمیلھم المسؤولیة ھذا من جھة وتحمیل ،التعلیمیة

 :التالیة  المعطیات المسؤولیة كذلك لألولیاء مباشرة للعب الدور المطلوب منھم وذلك من خالل إستغالل

 والتأخرات والسلوكات  التغیبات،  جدول التوقیت المقرر للتالمیذ وكذا التغیرات التي قد تدخل علیھ

برمجة ،   النتائج المدرسیة التي یتحصلون علیھا من خالل عملیات التقویم المختلفة،التي تسجل علیھم

 .نشاطات ثقافیة وریاضیة

المساھمة في توعیة أولیاء أمور التالمیذ من خالل تنظیم لقاءت معھم على ضرورة اإلتصال  ·

 ألنھ من األخطاء التي یقع ،بالمؤسسات التربویة التعلیمیة وتقدیم المساعدة المعنویة على األقل ألوالدھم

 فیھا األولیاء عدم الذھاب إلى المدرسة أثناء فترة الدراسة بل أن بعض اآلباء قد ال یكونون قد دخلوا

المدرسة التي قضى فیھا أبنائھم عدة سنوات، ألن شعور الطفل بإتصال الوالدین بالمدرسة والقائمین 

علیھا یجعلھ یدرك أنھ لم ینقطع عن أسرتھ ووالدیھ وھذا الشعور یعطیھ الثقة في نفسھ وفي المكان ومن 

  .واإلجتھاد من ناحیة أخرى فیھ من ناحیة ویشجعھ على اإلستقامة 

السھر والدفاع على مصالح التالمیذ المادیة والمعنویة في ماعدا القضایا التقنیة والتربویة التي ھي من  ·

 . )نقصد بھم المدیر مستشار التربیة ، المفتش ( المسؤلین المؤھلین لھذا الغرض  إختصاص

:  الیوم المفتوح

نظام الیوم المفتوح ما ھو إال تعبیر عن الثقة المتبادلة بین أولیاء األمور والمدرسة، وھو في نفس الوقت 

أسلوبا لتقویم العمل المدرسي وتطویره، ویتم تطبیق ھذا الیوم بإرسال دعوة توجھھا المدرسة ألولیاء األمور 

لقضاء یوم دراسي كامل في المدرسة ولولي األمر الحریة الكاملة في التقاء من یشاء من العاملین بالمدرسة 

 .حتى التالمیذ أنفسھم
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: النشرات

عبارة عن أوراق عمل أو أوراق لتحقیق أھداف محددة ترسل لآلباء بأمر ما، ویجب أن تكون النشرة  وھي 

واضحة وموجزة ومحددة، وقد تستخدم ھذه الوسیلة في تثقیف اآلباء وتدریبھم حول كیفیة التعامل مع أبنائھم 

 .1في حل الواجبات المدرسیة أو في اتخاذ إجراءات وقائیة لتفادي بعض المشكالت المتوقعة

  :المقابالت الفردیة

تستخدم ھذه الوسیلة في األمور الھامة كالتفوق الدراسي مثال والبد ھنا من مقابلة ولي أمر التلمیذ لالھتمام 

بابنھ وتوفیر كل الظروف واإلمكانات التي تساعد في االستمرار في التفوق الدراسي، وتستخدم كذلك في 

حاالت الضعف الدراسي أو الھروب من المدرسة وھذا یساعد كل من األب والمعلم في رسم صورة 

 .واضحة ألبنائھم

: تبادل الزیارات مع أولیاء أمور التالمیذ

ھذه الصلة على جانب كبیر من األھمیة، وذلك الن البیت یعتبر المحضن األول لتربیة الطفل، وال یمكن  

بأي حال من األحوال أن تستقیم تربیة التلمیذ في المدرسة ما لم تتكاثف الجھود بین البیت والمدرسة، والقیام 

بالتنسیق والتبادل الرأي والمشورة حول تربیة األبناء ولم یتم ذلك دون تبادل الزیارات بین أولیاء األمور 

  .والمدرسین

.  التكامل بین األسرة والمدرسة وأثره على التفوق المدرسي- 4

یبدأ الطفل تعلمھ في األسرة ،ومن خالل ما تقدم تبین أن األسرة تأتي في مقدمة المؤسسات اإلجتماعیة 

المسؤولة عن تربیة األفراد فھي العنصر الھام في ترجمة القدرة والموھبة لألفراد المتمیزین إلى تحصیل 

عال، لذا فلھا دور مھم في تحقیق تحصیل إیجابي عند أبنائھا عن طریق المتابعة والمراقبة المستمرة كما أن 

. توفیر الظروف المناسبة لذلك من شأنھ الزیادة في مستوى تحصیل أبنائھم الدراسي

ونقل الثقافة المتطورة وتوفیر  وتعرف المدرسة بأنھا المؤسسة اإلجتماعیة الرسمیة التي تقوم بوظیفة التربیة

، إنھا المؤسسة التي بناھا المجتمع من أجل تحقیق وانفعالیا واجتماعیاالظروف المناسبة للنمو جسمیا وعقلیا 

 من خالل التعاون مع المؤسسات اإلجتماعیة األخرى ،أھدافھ واإلھتمام الخاص بعملیة التنشئة اإلجتماعیة

 .فالمدرسة تعتبر امتدادا لسلطة األسرة من شأنھ ضمان نمو الطفل، وخاصة األسرة ومراعاة كل ما

والمدرسة من وظائفھا التربیة والتعلیم وترجمتھ إلى   فاألسرة من مھامھا الرئیسیة التنشئة اإلجتماعیة

وإلى نوع من التوجیھ  )األسرة( سلطة ظابطة فالطفل بحاجة تحصیل دراسي مرتفع یقود إلى التفوق،

 )المدرسة(

                                                           

 .112بـ ط ، ص1990، دار الفكر، عمان، الطفل واألسرة والمجتمع عصام نمر، عزیز سمارة، 1
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ویلعب التفاعل بین البیت والمدرسة ضرورة ملحة تتطلبھا مصلحة األطفال، وأن دور كل منھما یكمل 

البرامج الثقافیة واإلجتماعیة  أن المشاركة الفعالة من خالل زیارة األولیاء للمدرسة وحضور كما ،راألخ

مع المعلمین لھ دورفي معالجة قلة اإلھتمام بالعملیة التربویة، وضعف التحصیل لدى  والتواصل المستمر

الطلبة ویتأتى ذلك من خالل تفھم رؤیة المدرسة وأھدافھا والمشاركة في بلورة تلك الرؤیة والرسالة 

 1.واألھداف مما یزید ثقة األسرة بالمدرسة والعملیة التربویة

 والتقدیر المناسبین لھ، تجعلھ یبذل االحترام وتوفیر االجتماعيإن وعي األسرة بأھمیة المعلم وأثره التربوي 

. قصارى جھده لرفع مستوى التحصیل عند طالبھ

التعاون من أجل تحقیق األھداف التربویة : ویقوم التعاون بین البیت والمدرسة في األسس التربویة التالیة 

والتعاون من أجل تحقیق النمو المتكامل، والتعاون من أجل القضاء على الصراع بسبب تعارض وجھات 

 من خالل تنسیق وجھات النظر في األمور المشتركة ،النظر في األمور التعلیمیة بین البیت والمدرسة

   2.بینھما، فبتكامل العمل التربوي بینھما یزید من فعالیة العملیة التربویة كما یتحقق التفوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .45 حسن موسى عیسى، مرجع سابق، ص1
 .81 منیر سرحان، مرجع سابق، ص2
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 : خالصة الفصل الثاني

 أما بھ، المحیط الجو ذاكو زمالئھ، بین قسمھ في التلمیذ تحقیقھ إلى ویسعى یعمل ما أسمى الدراسي التفوق یعد

 .یعیقھ أو التفوق ھذا إلى الوصول على یساعده أن

 دون البعض تفوق على تعمل وذاتیة منھا المتداخلة موضوعیة العوامل من بجملة یتحدد الذي الجو ھذا

 لھ وترسم فتؤھلھ اجتماعیة وراثي أوعوامل استعداد ھناك یكون وقد وراثیة، أو اجتماعیة تكون وقد اآلخر،

 .یتفوق فتجعلھ للتلمیذ العوامل تلك بعض تجتمع التفوق وقد درب ھذا على فیسیر بوضوح، الطریق

 أھمیتھا تحدد وظائف من األسرة بھ تقوم ما فإن األسریة، العوامل وبالخصوص االجتماعیة للعوامل فبالنسبة

 لتنمیة المناسبة الخبرات تھیئة على التلمیذ تساعد االقتصادیة وظیفتھا خالل فمن والمجتمع للفرد بالنسبة

  .مثابرتھ مستوى من وتخفض العلم عن تصرفھ قد التي الالزمة االحتیاجات وتوفیر قدرتھ،

 فكلما تفوقھ، نجاحھ و ومدى واللغوي الفكري التلمیذ نمو تحدید في ھام دور لألسرة الثقافي الجو یلعب كما

 یوفرونھ ما خالل الدراسة، من على ألبنائھم وتشجیعھم مساعدتھم للوالدین استطاعوا الثقافي المستوى ارتفع

 األسري، والتوافق االنسجام أھمیة ننسى وال التفوق، على التلمیذ یساعد ھذا كل تثقیفیة أو تعلیمیة وسائل من

 .أنفسھم األخوة بین أو األبناء وبین بینھم الوالدین من ذلك كان سواء

 والبیداغوجیة التعلیمیة الوسائل توفر أن بحیث األسرة من أھمیة تقل ال األخرى فھي المدرسیة العوامل أما

 العالقات على تنطبق التي ونفس والتفوق، النجاح تحقیق على ما بشكل یساعد المدرسي للعمل ومالءمتھا

 التفوق في مھما عامال یعد أنفسھم المتعلمین وبین والمتعلم المعلم بیمن العالقة فاستقرار الداخلیة، المدرسیة

  .فیھ المرغوب

 واالتجاھات الدراسة عن والرضا والدافعیة، والذكاء العقلیة كالقدرات الذاتیة العوامل إلى باإلضافة ھذا

 الدراسي التفوق إلى حتما یؤدي الذي الجید التحصیل على الفرد یساعد وغیرھا المدرسة، اتجاه االیجابیة

  .الدراسة على والمثابرة المتواصل بالعمل تربط أن یجب العوامل وھذه

وبالتالي فالتعاون والتكامل في أدوار ھذه األطراف أمر ضروري ألنھ ال یمكن الفصل بین عمل كالھما بل 

 والذي یؤدي بھ إلى التحصیل الدراسي الجید  ویكون ھذا طبعا لصالح الطفل ومستقبلھ،ھما شیئان متكامالن

نتیجة اإلھتمام من كال الطرفین، مما یحقق تفوقھ المدرسي على باقي الزمالء الذین قد ال یحظون بمثل ھذه 

 .الرعایة واإلھتمام
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: تمھید

 ھذه الدراسة باإلضافة إلى الجانب النظري على الدراسة المیدانیة، فھي تتصف بالطابع التطبیقي تمدتع

بالدرجة األولى، ویلجأ الباحث إلى ھذه الدراسة للتأكد من تحقق أو عدم تحقق الفرضیات التي وضعناھا في 

بدایة الدراسة، وفي ھذا الفصل تم اإلعتماد على خطوات وأسس منھجیة في إجراء البحث المیداني والتي 

 ،أدوات تحلیل  البیانات أدوات جمع البیانات، ،المناھج المستخدمة، الدراسة اإلستطالعیة: سنتطرق فیھا إلى

 .  مجاالت الدراسة ،عینة الدراسة
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 الدراسة اإلستطالعیة: المبحث األول

 :االستطالعیة الدراسة من لھدفا- 1

 أثرھا یكون تجاوزھا حالة ففي المھمة، والخطوات الشروط من جملة اعتماد من علمي بحث أي یخلو ال

 االستطالعیة الدراسة خطوة تكتسي ھنا ومن النتائج، تحلیل عند خاصة مراحلھ من مرحلة كل على سلبیا

 بطریقة بحثھ مشكلة معالجة في االستمرار من تمكنھ معطیات من للباحث تقدمھ لما بالنظر كبیرة أھمیة

  1.البحث لمشكلة الجید التحدید على تساعد وموضوعیة كما علمیة أدوات إلى تستند

 :إلى البحث لھذا االستطالعیة الدراسة تھدف

 .دراستھا نرید التي المتغیرات حول أولیة نظرة تعطینا ·

 إشكالیة في المطروح التساؤل على خاللھا من نجیب والتي بدقة، وتحدیدھا البحث فروض وضع ·

األسرة (بین مؤسسات التنشئة االجتماعیة الكشف عن العالقة  محاولة في تتلخص والتي البحث

  وأثرھا على التفوق الدراسي لألبناء  )والمدرسة

على أساس أسئلة المقابلة التي أجریت مع  النھائي، شكلھا في البحث استمارة لبناء التحضیر ·

 .المعلمین وأولیاء التالمیذ المتمدرسین

 :االستطالعیة الدراسة أدوات- 2

 :الموجھة المقابلة

 موجھة مقابالت بإجراء قمنا حیث االستطالعیة، الدراسة مستوى على المیداني الجانب في خطوة أول كانت

 المعلومات من قدر أكبر لجمع وذلك بالمرحلة اإلبتدائیة والمدرسین أیضا  المتمدرسین التالمیذ أولیاء مع

 . فیما إذا كان ھناك تواصل بین الطرفین وتكامل من حیث أداء الوظیفة التربویة التعلیمیة المتعلقة

 آخر مع فرد بھا یقوم ذاتھا المحادثة في الرغبة لمجرد لیست أنھا أي موجھة محادثة " بأنھا المقابلة وتعرف

 عملیة في بھا االستعانة أو علمي بحث في الستخدامھا المعلومات من أنواع على حصولھ بھدف أفراد مع أو

 تساؤالت على اإلجابة من الباحثین تمكن التي المعلومات لجمع أداة ھي أو والعالج، والتشخیص التوجیھ

 ،األسئلة من عدد طرح بغرض لوجھ وجھا للمستجیب الباحث مقابلة على وتعتمد فروضھ، اختیار أو البحث

  2."شفویا استبیانا المقابلة وتعتبر عنھا لإلجابة 

 ھو االھتمام بؤرة وتكون اآلباء بھا معظم یقوم التي الزیارات لتكرار نظرا الموجھة المقابلة واستعملنا

 البحث موضوع مع بالتحدید یتالقى ما وھو المدرسة، محیط في وسلوكاتھم ألبنائھم الدراسي التحصیل

 كأن للمقابلة، موضوعا تكون التي المعلومات خالل من الدراسة متغیرات بین الربط في كثیرا ویساعد

                                                           

 . 105، ص2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،منھج البحث العلمي في علوم اإلعالم و اإلتصال أحمد بن مرسلي، 1
، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، مدخل إلى مناھج البحث و التربیة و علم النفسمحمد خلیل عباس وآخرون،  2
 .205، ص2007، عمان،1ط
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 الدوافع عن الكشف یمكن متعمق وبشكل نفسھ، والمبحوث األبناء تنشئة بظروف اإللمام في تساعدنا

ین لتحسن المدرس وانتظارات طموحات وكذا المبحوثین، اآلباء جانب من والرغبات والمعتقدات واالتجاھات

بالدور الذي تقوم بھ ة المدرسة ثق نتائج التالمیذ عن طریق ھذه المراقبة والتواصل المستمر من الطرفین،

 منھما القیام بھا لوحدھا لوال تظافر  واحدةتستطیع أي األسرة لمساعدتھا في ھذه المھمة الصعبة والتي ال

 األخرى، البیانات جمع أدوات طریق عن علیھ الحصول یصعب قد ما الجھود من كال الطرفین، وھذا

والمدرسي أ األسري الوسط في سواء باألبناء تتعلق التي الجوانب مختلف یناقش الباحث وأن خاصة

المدرسي،وما یقوم بھ  أدائھم ومراقبة بأبنائھم واالھتمام التنشئة جانب من اآلباء بھ یقوم ما معرفة ومحاولة

 یتیح األداة ھذه مع التعامل أن كما منزلیة ومدى مساعدة الوالدین ألبنائھم الواجبات الالمعلم من مراقبة 

 .وصیاغتھا الفروض استنباط وفي للتحلیل أكبر فرصة

 :وعندما قمنا بھذه المقابالت مع أولیاء التالمیذ المتمدرسین بالمرحلة اإلبتدائیة طرحنا علیھم األسئلة التالیة

 .ما رأیك في النتائج الدراسیة إلبنك؟- 

 .ما ھو الدور الذي تقوم بھ من أجل نجاح إبنك؟- 

 .ھل تحرص على مراقبة أعمال إبنك المدرسیة؟- 

 .ھل أنت مھتم بزیارة المدرسة التي یدرس فیھا إبنك؟- 

 :ونفس األمر بالنسبة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة حضرنا جملة من األسئلة وطرحناھا علیھم

 .ھل أنت راض عن نتائج تالمیذك؟- 

 .ھل تجد التزام في أداء التالمیذ للواجبات المنزلیة؟- 

 .ھل ترى انھ من الضروري التواصل مع أولیاء األمور؟- 

 .الدراسة األساسیة: المبحث الثاني

 : أدوات جمع البیانات -1

مما الشك فیھ أنھ لكل بحث أودراسة یتطلب استعمال تقنیات للدراسة حیث تمكن الباحث من جمع المعطیات 

 :الخاصة بموضوع البحث، ومن أجل ھذا اعتمدنا على تقنیة

: االستمارة   

 على تتوقف الباحث إلیھا یتوصل التي النتائج ألن ذلك كبیرة أھمیة المیدانیة البحوث في االستمارة وتحتل

 في الھامة الوسائل من یعتبر الذي االستبیان على ھذه دراستنا قي اعتمدنا ولقد االستمارة، لھذه الجید اإلعداد

 وخاصة االجتماعیة، البحوث تتطلبھا التي الكمیة البیانات لجمع رئیسیة أداة یعد حیث العلمیة البیانات جمع

 1األشخاص من نسبیا كبیر عدد من محددة وقائع عن بیانات جمع تتطلب التي الوصفیة الدراسات

                                                           

، 1995دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، بـ ط، ، أسالیب وأدوات البحث اإلجتماعيطلعت ابراھیم لطفي،  1
 .81ص
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 معلومات على الحصول أجل من األفراد إلى توجھ أسئلة مجموعة یضم نموذج ":بأنھا االستمارة تعرف

 إلى ترسل أن أو الشخصیة المقابلة طریق عن إما االستمارة تنفیذ ویتم موقف أو مشكلة أو موضوع حول

1."البرید طریق عن المبحوثین
 

 قصد الدراسة، عینة ألفراد الموجھة المنتقاة األسئلة من مجموعة على یشتمل نموذج عن عبارة وھي

 .اإلشكالیة أسئلة عن واإلجابة للفروض الصحیحة األجوبة إیجاد في وتساھم تتالءم بیانات على الحصول

 أساس على وصممت الموضوع، جوانب مختلف غطت األسئلة من مجموعة على ستمارة االاحتوت

وتتناسب اإلستمارة مع طبیعة الفرضیات، وخصوصا الموضوع حول جمعھا تم التي النظریة المعلومات

 وعلىدراستنا، حیث یتم توزیعھا على فئة من المبحوثین ال تتطلب وقت طویل مقارنة بتقنیات أخرى، 

اإلستمارة التي وزعت على كل من المعلمین وأولیاء التالمیذ  خالل من علیھا المحصل البیانات أساس

 والتي أعطتنا الصورة الحقیقیة لھذا التكامل بین أھم مؤسستین للتنشئة اإلجتماعیة ،بالنسبة للمرحلة اإلبتدائیة

 .)المعلمین(حیث كان توزیع إستمارات أولیاء التالمیذ عن طریق المدرسة 

 شخصیة بیانات البدایة احتوت على محورین األول خاص بأولیاء التالمیذ ففي بحیث االستمارة صممت ولقد

 .)للوالدین، والمھنة وعدد األوالد التعلیمي المستوى االستبیان، عن المجیب حیث من (ین بالمبحوث خاصة

بالمتابعة المنزلیة من طرف األولیاء تساھم في التفوق ( والمتعلقة األولى بالفرضیة خاصة وبیانات

 بالتواصل المستمر  (والمتعلقة أسئلة كما احتوت بیانات خاصة بالفرضیة الثانیة)06(من ویتكون )يالمدرس

.  أسئلة)05( ویتكون من)بین األولیاء والمدرسین یؤدي إلى التفوق الدراسي

الجنس، السن، الخبرة ( خاصة بالمبحوثین شخصیةنات اأما المحورالثاني فھو خاص بالمعلمین أوال بي

نات خاصة بالفرضیة الثانیة واحتوت ا أسئلة وبي)04(بیانات خاصة بالفرضیة األولى إحتوت علىو )المھنیة

.  أسئلة)03(على

 مغلقة أسئلة بین االستمارة تنوعت كما األلفاظ، في والسھولة البساطة االستمارة أسئلة صیاغة في راعینا وقد

 .متعدد من واختیار مفتوحة وأخرى

 :أدوات تحلیل البیانات- 2

 إلى تتجھ أن ینبغي بل الحقائق جمع مجرد في تنحصر ال أن یجب الوصفیة البحوث إن:" ھویتي" یقول

 الموقف بشأن تعمیمات إلى خاللھا من الوصول ثم كافیا، دقیقا تحلیال وتحلیلھا والحقائق، البیانات تصنیف

 .2"الدراسة  موضوع

                                                           

، 1،2002، مطبعة دار ھومة، الجزائر،طتدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلجتماعیة رشید زروتي، 1

 .123ص
2

 .224، ص5،1976، مكتبة وھبة، مصر،طأصول البحث اإلجتماعيعبد الباسط محمد حسن،  
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 ومنطقیا، علمیا تفسیرا وتفسیرھا إحصائیا تحلیلھا إلى عمدنا بل وجمعھا البیانات بعرض نكتفي لم ولھذا

 في  تبویبھا :في یتمثل بسیط إحصائي بأسلوب االستمارة خالل من علیھا المحصل المعلومات عالجنا حیث

ة، وتحلیلھا تحلیال سوسیولوجیا ونستعین في المئوي والنسب التكرارات عدد تشمل حیث إحصائیة، جداول

القراءات السوسیولوجیة بالفصول النظریة ذات العالقة الوثیقة بالجانب المیداني لموضوع الدراسة، وكذا 

 .بنتائج دراسات أخرى وكذلك من خالل المقابلة مع المبحوثین التي اعتمدناھا في الدراسة اإلستطالعیة

 :الدراسة عینة- 3

عند دارسة الباحث ألي موضوع یستحیل علیھ دراسة المجتمع الكلي لذلك یتعین علیھ اختیار عینة تكون 

ممثلة لمجتمع البحث، وتعتبر العینة من الخطوات المنھجیة  الھامة في العلوم اإلجتماعیة، حیث تتوقف 

 .علیھا نتائج البحث كما تختلف طریقة اختیارھا من موضوع آلخر حسب طبیعة البحث

   1".مجموعة من الحاالت التي تمثل العدد الكلي:"إذن فالعینة ھي

 واقع التكامل بین األسرة والمدرسة وأثره على التفوق المدرسي لألبناء معرفة أساس على الدراسة ھذه تقوم

 تم اإلبتدائي، للتعلیم مؤسسات 04 من الدراسة مجتمع یتكون حیث - الشلف والیة - سیدي عكاشة بمدینة

 طبقیة بطریقة اختیروا  وقدمعلم )30(ولي أمر و )40: (وحدة مقسمة كما یلي )70(جاستخرا

 عینة استخراج وبالتالي )أولیاء األمور والمدرسین(طبقیة لكونھا تمثل فئتین من مجتمع الدراسة عشوائیة،

بالمرحلة اإلبتدائیة والمعلمین من مختلف اإلبتدائیات  المتمدرسین التالمیذ خالل من ممثلة ھي التي اآلباء

كوحدة  أسرة،ومدرسة :على مشتملة ستكون الدراسة عینة فإن وعلیھ األربع واختیروا أیضا بطریقة عشوائیة

  .للدراسة

بالمرحلة اإلبتدائیة  التالمیذ المتمدرسین أولیاء من كل تضم الدراسة وحدة فإن ومنھ الواقع، ھذا وتشخیص

. والمعلمین

: المجال الزماني والمكاني للدراسة- 4

 ویقصد بھ الفترة الزمنیة التي إستغرقتھا الدراسة المیدانیة حیث إنطلق العمل في ھذا :المجال الزماني- أ

:  حیث مر على عدة مراحل2014 إلى غایة شھر جوان 2013البحث من بدایة شھر نوفمبر 

 خصصت لجمع المراجع والقیام بالدراسة اإلستطالعیة، باإلضافة إلى الشروع في البناء :المرحلة األولى

. المنھجي للدراسة والدراسة النظریة، وكان ھذا في الفترة الممتدة من شھر نوفمبر إلى غایة شھر أفریل

 وإمتدت من بدایة شھر أفریل ونھایة شھر ماي، ثم القیام ببناء اإلستمارة ووضعھا في شكل :المرحلة الثانیة

. نھائي وتوزیعھا على أفراد العینة وجمعھا

من بدایة شھر ماي إلى غایة شھر جوان، ثم القیام بتفریغ اإلستمارة وبناء الجداول وتحلیلھا : المرحلة الثالثة

.  وإستكمال نقائص الجانب النظري والشروع في طبع المذكرة
                                                           

 .712،ص1989محمد مصطفى الشعبیني، دار المریخ للنشر، الریاض، بـ ط، : ، ترجمةعلم اإلجتماعبیت ھیس وآخرون،  1
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ویقصد بھ الجانب الذي تمت فیھ الدراسة المیدانیة لموضوع البحث وقمنا بإجراء : المجال المكاني- ب

 إبتدائیات وھي مقسمة على 04 اخترنا منھادراستنا بإبتدائیات سیدي عكاشة التابعة لوالیة الشلف والتي 

:  النحو التالي

 : المجاھد المرحوم الخدیم محمدمدرسة

 10 مقسمین كالتالي 12وعدد األساتذة ) 180(عدد اإلناث) 160( تلمیذ عدد الذكور340 عدد التالمیذ 

. 2013 لغة فرنسیة، تعمل بنظام الدوامین تأسست عام 02لغة عربیة و

 : سي علي المدعو حمیدمدرسة  

 01 لغة عربیة و05:  مقسمین إلى06وعدد المعلمین ) 64(عدد اإلناث)72(عدد الذكور136عدد التالمیذ 

 .1999لغة فرنسیة تأسست عام 

 :  محمدمدرسة بدروني

 لغة )05:( مقسمین إلى)06(وعدد المعلمین )104(وعدد اإلناث)126( تلمیذ عدد الذكور230عدد التلمیذ

 1978 لغة فرنسیة تأسست عام)  01(عربیة و

:  رزیقة أحمدمدرسة 

 لغة عربیة 05:  مقسمین إلى06وعدد المعلمین ) 91( وعدد اإلناث)89(تلمیذ عدد الذكور180عدد التلمیذ 

 .1970 لغة فرنسیة تأسست عام 01و

 


